DIE NUWE STEM VIR 'N NUWE

Jacques Pauw
MINSTENS drie senior polisie-offisieregaan
binnekort weens die moorde wat deur die polisie se berugte moordbende gepleeg is, aangekla word.
Intussen het nog getui enis na vore gekom
wat daarop dui dat die bende lank fill kaptein
Dirk Coetzee se era as bevelvoerder bly voortbestaan het.
Onderwyl intemasionale druk toeneern en
verdere leidrade deur private ondersoekers
opgevolg word, het die naam van majoor Eugene de Kock al hoe meer na yore gekom as
die huidige leier van die polisie se beweerde
moordbende.
Getuienis is vandeesweek aangehoor van
De Kock wat in 1985 'n onskul dige
bougenootskapwerker tromp-op doodgeskiet
en met die lyk in sy motor rondgery het. Sy
dryw er van twee jaar vroeer he t vertel van nog
'n keer toe De Kock me t 'n lyk in sy motor
rondgery het. Die volledige berig is op blads y

3.
Intussen het Coetzee vandeesweek uit sy
wegkruipplek in Europa sy aanbod herhaal:
"Ek is bereid om enige plek ter wereld getuienis
voor 'n onafhanklike komm issie af te Ie oor
my betrokkenheid by die moordbende. Ek het
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Moordbendeoffisiere
aangekl
nou niks meer om weg te stee k nie."
Die po lisie in Botswana het vandeesweek
beken d gemaak dat 'n beweerde lid van die
veiligheidspolisie se moordbende, ene Nalile
Mabu, binnekort in Gaborone op aanklagte van
paging tot moord in die ho f gaan versky n nadat

hy by operasies in Botswana betrokke was . Die
volledi ge berig hieroor is op bladsy 4.
Nuwe getuienis van die terdoodveroordeelde
moor den aar en selferke nde lid van Coetzee en
De Kock se moordbende, Almond Nofom ela,
het Woensdag na yore gekom en verdere leidrade

word deur ondersoekers opgevolg.
Vrye Weekblad vemeem dat voorlopige
ballistiese toetse nuwe lig mag werp op 'n
AK47-geweer wat die moordbende glo gebruik het om vier jeugdiges mee te skiet. Die
geweer is glo deur brigadier Willem Schoon
uitgereik. In sy relaas se Coetzee dat hy by
Schoon opdragte ontvang het.
Drie Askari's wie se name in die verklarings van Coetzee en Nofomela genoern is,
sersant Jeffery Bosigo, Brian Ngulungwe en
ene Mfalapitsa, het spoorloos verdwyn.
Ondersoeke by die drie se huise in Soshanguve naby Pretoria het aangetoon dat twee
laat verlede week aangese is om dringend hul
good te pak en is dieselfde dag nag in 'n
mikrobus daar weg.
So in die trant van vroeere bewerings dat
daar 'n "Argentinie-sindroom" in Suid-Afrika geld, het daar boeke oor Brasiliaanse
moordbendes in die huis van een van hulle,
Brian Ngulungwe, gele toe Vrye Weekblad
daar aankom.
Hy is Dinsdag inderhaas in 'n bakkie daar
weg. Hulle het aan hul families gese dat hulle
eers weer einde vandeesmaand terug sal wees .
Hulle het nog niks van hulle laat hoar nie.
Vrye Weekblad vemeem dat moordaanYervolg op bladsy 6

.Medaljes vir die
Londense bomspan
Jacques Pauw
DIE selferkende gewese bevelvoerder van een van die veiligheidspollsie se moordbendes,
kaptein Dirk Coetzee, het vandeesweek in 'n verdere eksklusiewe onderhoud uit Europa
nuwe Ilg gewerp op die bomontploffing by die Londense kantore van die ANC in 1982.
Die SAPolisie het vandeesweek Coetzee se aan tyg lngs dat d ie 40 k g plofstofwa t vir die
born gebruik Is, bletjies-bletjies met die diplomatieke sak na Londen gestuur is, heftig
ontken,
Coetzee het verden! besonderhede verskaf oor sy kennls van die gebruik va n di e dlplomatleke sak en vertel van 'n <" pr ivate medaljeparade" wat in Preto r ia gehou Is na Peter
Casselton se "suksesvolle Londen-operasi e",
.
"Terwyl Casselton na di e ontplotrm g terug was in S~id-Afrlka om 'de br ie f" te word, Is
hy vir twee dae deu r W illia mso n by Sun Cit y onthaal. Cr aig het vir my tw ee dae by die werk
afgereiH sodat ek ook Sun City toe kan gaan. Dit was te rw yl ons drie daar saam gekuler bet,
wat die hele stor ie oor d ie d iplomatleke sak en di e bom na vor e gekom het."
Coetzee vertel dat hy 'n " bron" in Sw a ziland, en e Peter L ockwood , geh ad het wat ook
goed aan C raig Williamson bekend wa s.
"Een dag bet Lockwood na m y toe gekom en aan my ver tel dat hy 'n diamantmyn by
BoshotT in die Vrystaat het, maar da t hy graa g va n die diamante wil ultvoer omdat hy ' n
beter p r ys daar voor in Londen kan kry.
" E k het vir Casselton oor d ie beIe ding gena d er omdat ek toe r eeds geweet het hy en
Will ia mson kommunikeer met behulp va n die sak. Voor Lockwood en Casselton egter
enige oo re en k oms kon bereik, is Casselton gevang.
.
" T erwyl Casselton in d ie tronk in Londen was, is hy tot di e rang van luitenant verbef
en is sy salaris elke maand b ier in 'n rekening in be taal," ver te l Coetzee.
Coetzee s~ tydens d ie beplanning van d ie bomontploffing in London is daar ook planne
in Suld -A fr ika gesmee om sekere roetes vir Casselton oop te hou as dit sou nodig word om
Londen skielik te verlaat.
Kort na die ontploffing is daar In d ie magsorders afgekondig dat 'n private medaljeparade in velllgheidshoofkwartier gehou gaan word. Coetzee s~ dit was vir die offislere wat
aa n die beplanning van die bomontploffing deelgeneem het.
O nd er d iegene wa t teenwoordlg was, was generaal.lohan Coetzee, Craig WiI! lamson en
majoor E ugene de Kock.
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'nAskari .vertel.
"EIc was baiekeer in Swaziland in.
Ek was saam met daar met kaptein
Jan (kaptein Jan Coetzee het Dirk
Coetzeein 1982opgevolg) toe ons 'n
man in 'n geel Puegeotgaan blaas het.
Chris Rorich het die born onder die
kar geplant. Jissus, daar was niks van
daai kar oar nie.
"Ek was natuurlik saam met Dirk
ookinSwazilandwaarmense geblaas
en geskiet is. Die grootste wat ek
geskrik het, was daai diamant-deal
wat Joe en Almond wou maak toe
hulle die geld by Dirk geleen het.
"Toe die man nie die geld wou
teruggee nie, toe skiet Joe hom deur
diekop.Ek was'n studente-konstabel,
ek het maar net gestaan en kyk.
"Ek was in 1983 en 1984 Eugene
de Koek se drywer. Toe was ek nie
meer lid van die Askari's of die
moordbende nie, Maar hulle het nag
met my gepraat en ek het geweet
hulle doen nog net dieselfde.
"Ek het eintlik maar net De Kock
so rondom.Pretoria rondgery, Wanneerhysaammetdie Askari's uitgegaan

Jacques Pauw
'N GEWESE lid van die polisie se
moordbende, David"Spyker" Tshika.lange,se hy wastussen 1981en 1984
by operasies betrokke onder drie
verskillende bevelvoerders: kapt Dirk
Coetzee, kapt Jan Coetzee en maj
Eugenede Kock.
Tshikalange het verlede week
landuitgevlug uit vrees dat hy vir sy
aandeel in die Mxenge-moord vervolg kanword, Hyhct kortvoor Coetzee
se onthullings in 'Yrye Weekblad na
syhuisinVendateruggekeer,sy tasse
gepak en vermoedelik na Botswana
gevlug,
Hier is sy weergawe van die
moordbende soos hy dit aan Vrye
Weekbladvertel het:
"Ekhet in 1981 saam met DirJL<?P
Viateplaas gekom.Hyhetmy soontoe
laat kom omdat hy my lank reeds
geken het, Ek wassaam met hom op
Sibasaen die Oshoek-grenspos.
"Vlakplaas is mos die plek waar
die terries gehouword. Ek het ook al
daarmense van Renamo gesien. Toe
ek daar gekom het, was ek eers 'n
gewmearbeidawatin die tuine gewerk
het en die groentemoos versorg.
"Uiteindelik het Dirk my,' Joe
(Mamaselala), Brian (Ngulunga) en
Almond (Nufomela) lede van die hit
squadgemaak.Maar ons is nie voor
dietydvertel dis nou die hitsquad die
nie.Dirkhemet virons gese ons gaan
belangrike dingedoen waarvoor ons
betaalsal word.

"Jissus, dit was
net bloed. Almal
,hetnet gesteek. Ek
dink Joe en'
, Almond het sy keel
oopgesny." ,
, "Joe was die slegte een van die
groep.Onshetgesukkelomsaammet
hom te werk, Hy is mos 'n ex-terrie
watvoor die tydwapensvir die ANC
gesmokkel het, Hywasookdie gevaarlike een wat baie gepraat en gedrink
het.
"Brianwas ookeers 'n terrie. Later
hetnogex-terries soos Jeffery (Bozigo)
bygekom. Ek hoor Jefferyis vandag
'n sersant. Hy moos baie gedoeri het
am daai strepies van hom te kry. .
"Met die moord op Mxenge was .
ek nag 'n studente-konstabel en die
junior lid van die groep, Ek het nie
veel vrae gevra nieen maar net saam
met die ander geloop. Ek het geweet
Dirk sou vii my sorgo
"Waardie opdragtevir die eliminasiesvandaan gekom het, ekkan nie
vir jou se nie. Brian was die een wat
dit by Dirk moes gaan haal en het dit '
dan weer vir ons aangepass.
"DieAskari's bydie plaaskry geen
opleidingnie, Ek meenbaievanhulle
is mas oud-terries en kan reeds skiet.
Maarso onder mekaar leer ons tricks
en word dinge na die jongeres toe
aangepass.
, "So het Joe vir my vertel as ek
steek,mootek mesdraai voorek hom
uittrek. So rnaak mens glo die gat
grater. En as ek 'n keel moot afsny,
moetek sny tot ek die been voel. Dan '
is iemandmorsdood.
'
"Dit was ons job om terries in ?ie

het, was ek nie saam nie. Dis in daai
tyd watJoeskieliknetweggeraakhet.
Ons het gewonder waar die man is,
maar almal was maar te bang am te
praat.
"Ek het een aand so in 1983 'n lyk
in De Kock se kar gesien wat vir my
bekend gelyk het.
"Diemanwas in plasties toegedraai,
maar daar wasbaie bloed aan sy kop.
Ek het gehoor hulle vat hom weg
Komatipoort toe.
"Daar was baie praatjies daai tyd
oor die gif ook, Voor Joe weggeraak
het, het hy vir my van die gif gewys.
Hy het gess as hulle in die sjebeens
, saam met terries drink,gooi hullenet
so bietjie in.
"Daar was een aand, onthou ek,
wat hulle inligting gekry hetdat die
terries Vlakplaas gaan aanval. Almal
het rMdgehardloop en die plek is vir
twee weke lank kwaai opgepas.
"De Kock was altydnors met my.
Hy hetnooit gepraatnie. Hy het stilin
die kar voor hom gesit en planne
uitgewerk. Ek was altyd bang vir
hom."

Tshikalange meteen van Dirk Coetzee S9 seuns
townships te gaanuitsnuffel. Ons vier
hetmet 'n kombigeryen terries gesoek.
Joe, Brian en Jeffery het geweet hoe
Iyk terries want hulle was mas self
i .
daar anderkant.
"Elke keer voor ons 'n township
ingegaan het, is ons ons eers foto's
deur die local branch gewys na wie
ons moes uitkyk. Ons was altydmet
die offisiere in radio-verbinding.
"Die ander lede van die groep het
meestal Tokarevs en Makarovsgedra.
Ek het 'n gewone dienspistool gedra.
Ons het almal ook messe gehad.
"Om die terriesuit te snuffel,was
nie maklik nie, Mens moet eers sy
cherrie of tjommie leer ken of hom
dronkmaak in die sjebeen voorhy
geskraap kan word;Maar dithet partykeer gebeur dat 'n terrieeen v~ die
Askari's herken en dan was daar 'n
, moerse fight.
,"Ek onthou nag die terrie wat ons.
inDurbanin'nsjebeengekryhet. Toe
hy ons sien, toe hardloop hy. Ons
gaan agterna am homte skietofYang.
Toe draai hy om, met 'n handgranaat
in sy hand en trekdie pennetjie uit.
"Joe skiet, dis mis, ek skiet, dis

"Ek het een aand SO
in 1983 'n Iyk in De
Kock se kar gesien
wat vir my bekend
gelyk het. Die man
was inplasties
toegedraai, maar
daar was baie bloed
aan sy kop. Ek het
gehoor hulle vat
hom weg
Komatipoort toe."

mis. Toe ontplof die granaat in sy
hand, Die een deel van sy lyf was
weg. Ons.het ander drie oak op dieselfde manier ~ekry. Partykeer het
ons hulle geskiet. .
"Ons was in Durbanse omgewing
toe ons opdrag kry am Mxenge te
nail. Ek het nie gedinkdis snaaks nie.
Ek was mos maar net so half saam
met die groep, Dirkhet gese ons moot
die man beroof en sy goed vat.
"Brian was die leiervan Mxenge
se elirninasie. Hy't gese wat ons eerste moet doen en het self die honde
gaan vergiftig. Dis ook hy wat die
plan uitgedink het met die jumper'
leads om Mxenge te stop..
"Ek het Mxenge nie self gesteek
nie. Ek wasnet 'n studente-konstabel,
Die ander drie het hom keer op keer
op keer gesteek. Jissus, dit was net
bloed. Almal het netgesteek. Ek dink
Joe en Almondhet sykeel oopgesny.
"Ons het dieRl 000 gekry om, '
seker te maak ons bly stil. Maar toe
ons. daama op die plaas kom, het
alma! geweetonshetMxenge gesteek.
Joe het gebreg daaroor toe hy dronk
was.
. "Ek was ook saam toe ons die
terries in Botswana gaan blaas het.
Dis toe Joe die terrie-vrou deur die
kop geskiet het. Jissus,hy het gebreg
daaroor. Joe was lief vir doodmaak.
, Maar daai aand moesek net die bakkie oppas waarmeeons oor die drade
gery het. Ek het nie toe doodgemaak
of geskiet nie.
"Joewas 'n groat troublemaker. In
diesjebeens het hyvinnig dronkgeword
en wou net baklei. Hy het een aand
iemand geblaasen onsmoes hardloop.
Vandaaiterries watterugkom, is baie
sleg. Hulle was lank in die bosse en
weet nie mooi hoe am hulle te gedra
nie.
"Toe ek daar was, is van hulle vir
moordvoorgebring.Daar sit nou nag
een daar erens in Nelspruit. Hy het
drie of vier mense geblaas'-

'n Fotostaat van Tshlkalange se paspoort

"Ons was in Durban se omgewing toe ons
,opdrag kry om Mxenge te nail. Ek het nie
gedink dis snaaks nie. Ek was mos maar
net so half saam met die groep. Dirk het
gese ons moet die man beroof en sy goed
vat Brian was die leler van Mxenge se '
eliminasie. Hy't gese wat ons eerste moet
doenen het self die honde gaan vergiftig.
Dis ook hy wat die plan uitgedink het met
die jumper leads om Mxenge te stop.":
, Vrye Weekblad, 24 November 1989

2

.i

• ,e

,aMiti; Jii iZLig iUWiJiI' ' '.

ZZllE£ & 22 UiiW iJ ; Di!ii,

i

a-]

/
I&-

...

.t

-

i '>I

". .,.

•

'. "

' . ' .. "

'f,"

"

' ..

"

.-, .,

Jacques Pauw
VERDOEMENDE getuienis oor die
huidige bevelvoerder van die polisie
se moordbende, maj Eugene de Kock,
is Woensdag deur 'n groep menseregte-regsgeleerdes aan die ProkureurGeneraal van die Vrystaat, TP MeNally, voorgele.
Die getuienis bewys dat die
moordbende na die vertrek van kapt
Dirk Coetzee bly voortbestaan het en
steeds vanaf Vlakplaas geopereer het,
De Kock is steeds op Vlakplaas gestasioneer.
De Kock is verlede week deur
kaptein Dirk Coetzee as die nu~e
bevelvoerder van die moordbende
geidentifiseer, en dit is intussen bevestig.
De Kock is op die oomblik betrokke by minstens twee nadoodse
ondersoeke, een in Piet Retief en een
in Durban, waar 'n spesiale eenheid
van die veiligheidspolisie by die dood
van verskeie ANC-verdagtesbetrokke
was.
Sterk getuienis het na yore gekom
dat hy glo onder meer 'n onskuldige
man tromp-op doodgeskiet en die'
Iiggaam in sy motor se bagasiebak
geplaas het. Die man is geskiet bloot
omdat hy dalk 'n Askari kon uitken.
Die ·getuienis oor De Kock is na
weke se ondersoekwerk deur die
Onafhanklike Raad van Ondersoek
na Onderdrukking, wat deur die SA
Raadvan Kerke saamgestel is, aan
McNally voorgele.
Ben van die lede van die Raad,
Peter Harris, menseregte-prokureur
van Johannesburg, het gese dat hulle
die indruk gekry het dat die McNallykommissie nog nie al die leidrade
opgespoor het nie.
"Sekere getuienis is nie met die
nodige ywer nagespeurnie," se hy.
De Koek, 'n geweselid van Koevoet
in Namibia, het in 1968 sy teeninsurgensie-opleiding ondergaan. Hy is
onder meer deur die Britse SAS iii
Rhodesie opgelei. Hy hetook in 1981
'n springstofkursus gedoen.
De Kock se naam is die afgelope
jare aan die dood van minstens dertien ANC-verdagtes gekoppel wat
onder twyfelagtige omstandighede
doodis.
Die uitvoerende direkteur van die
Regshulpsentrum in Namibia, Dave
Smuts, het aan Vrye Weekblad gese
hulle was bewus van 'De Kock as
bevelvoerdervan 'n Koevoet -eenheid
en dat sy naam wei in die laat sewentiger- en vroee tagtigerjare inhofsake
teen Koevoet opgeduik het.
Dit was juis in Namibia waar De
Kock en toe nog kolonel Willem
Schoon mekaar as lede van Koevoet
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Hier is majoor
Eugeriede.Kock,
die' nuwe baas van
die moordbende

se die jeugdiges is deur polisie na 'n
UDF-vergadering gelok. Hoewel
N ofomela nie gesien het hoe die aktiviste geskiet word nie, het hy wei die
skote gehoor.
Gedurende die geregtelike onder"
soek wat in Augustus vanjaar gehou
is, is getuig dat 'n spesiale eenheid
van die veiIigheidspoIisie by die
skieterybetrokke was. Daar is onder
meer getuig dat luit Van Dykdie
groep vergesel het en dat AK-4Ts in
die skietery gebruik is.
Vrye Weekblad vemeem dat
voorlopige ballistiese toetse rnag .
bewys dat die AK47 wat in die moorde
gebruik is, heel moontlik deur brig
Schoon uitgereik is.
Van Dyk is in Februarie vanjaar
ondervra oor die dood van vier
beweerde lede van die ANC naby die
grens met Swaziiand in 1988.
Tydens die ondersoek is beweer
dat die vier mense uit Swaziland
ontvoer is, geskiet is en dat die liggamena Suid-Afrika gebring is sodat
dit kon Iyk asof hulle in 'n polisielokval
gesterf het.
De Kock het in sy getuienis beweer
dat die polisie 'inligting ontvang het
dat die vier lede Suid-Afrika gaan
infiltreer, dat 'n polisie-Iokval gestel
is en dat die polisie eers begin skiet
het nadat een van die ANC-lede op
hulle geskiet het.
Die advokaat vir die verdediging
het dit aan De' Kock gestel dat die
famiIie van Lennie Naidoo, een van
die beweerde ANC-Iede wat gesterf
het, 'n telefoonoproep twee weke na
die tyd ontvang het dat hulle seun in
Swaziland gedood is. Hyhetook gese
dat die insittendes nie gewapen was

rue.

(Sleets: T7nus Hom)

-,

ieer ken het. Schoo~se.naam duik in
Bosego in sy voet geskiet het en
waar hy ondervra en gemartel is. De
hom na die Ermelo-hospitaal vir beeKockhet hom later deursy kop geskiet
verskeie martelsake in Namibia op.
omdat hulle bang was dat Moponye
In vandeesweek se getuienis wat. . handeling geneem het. HospitaalNofomela agtema weer mag herken.
aan McNally oorhandig is, beskryf
rekords bevestig dat Bosego weI
.
Die ondersoekers bet vasgestel dat
Nofomela 'n voorval in Swaziland in
daar opgeneem is.
DeKockwas ook betrokke by die
Moponye inderdaad in daardie tyd,
laat 1983 waar 'n verdagte ANC-huis
~
.
in Swaziland, waarvier guerrillas sou
moord op Japie Moponye in Krugverdwyn "het en nooit Weer' sy
geskuil het, aangeval is.
ersdorp in 1985. Moponye het by . bankrekening gebruik hetnie. Hy het
. Onder die 'groep wat die huis
die United-bougenootskap op die
ook 'n broer gehad wat 'n ANC-gueraangeval het, was De Kock, luit Paui
dorp gewerken sy broerwas 'nAN0-- __~iJ~ was en homself in 1988 by die
verdagte.
.
Sterlafidkempleks in Pretoria
van Dyk, Jeff Bosego en Nofomela
self.
-.. - --. DeKock het hulle opdrag gegee
opgeblaas het.
Drie mense is in die aanval
om Moponye-te.ontvoer. Nofomela
' Die ondersoekersverbind De Koc
ook met die moord op die sogenaamde
doodgeskiet en een het ontsnap, Nofo-en twee ander A~an's-het-hom
mela beskryf dat hy per ongeluk vir
ontvoer enna Vlakplaas gen~;;;--Chesten'ille Vier in 1985. Nofomela

Ene luitenant Moss - 'n Askari - is
ook in die ondersoek genoem dat hy
voorheen by ANC-operasies betrokke ,
sou wees.
Die familie van die dooies voer
aan dat die mense koelbloedig
doodgeskiet is om hulle te elimineer, '
en dat daar nooit 'n poging was om
hulle in hegtenis teneem nie.
In sy getuienis het De Kock gese
dat hy van 'n plaaslike lid vandie.,
veiligheidstak op Piet Retief, adj-off '
Pienaar, gebruik gemaak her, "Dit is
eties om nie buite die bevelvoerders
van daardie eenhede te werk nie."
Daar is getuienis gelei dat van die
mense met 'n stomp voorwerp teen
die kop geslaan is en dat 'n Makarovpistool in die aanval gebruikis.
De Kock hetgese dathy aItyd alles
in sy verrnoe doen om nie mense te
beseer nie en "geweld met geweld"
sal teengaan om inhegtenisnemings
te
eker. "Ek sal nie moedswiIIig
en opsetl
ense net doodmaak nie,'

~

Mcblally nie 'nkommissie van ondersoeknie
Martin Welz
W AT oor die afgelope week as die
"McNalIy-kommlsSie van Ondersoek" bekend geword het, is lnderdaad nle 'n open bare kommissle
van ondersoek nle, maar bloot 'If
Interne, departementele raad van
ondersoek deur senior amptenare
ivan twee staats-dlensdepartemente.
Terence McNally en Jult-genl
Alwyn Conradle se ondersoek het
nOgdie status, nog die magte van 'n
kommissie van ondersoek wat ingevolge die Kommlsslewet aangestel is. Hulle het onder meer nle
die mag om getules te dagvaar om
te getuig nie.
Sedert die skokbekentenis van
oud-polisiesersant \ Almond
Vrye Weekblad, 24 Nove~ber 1989

Nofumela uit die dodesel oor sy rol
in 'n beweerde SAP-moordbende wat
verskeie leiersflgure In die swart gemeenskap en ANC sou vermoor het,
is ult bale oorde aangedring dat die
regerlng onverwyld 'n onafhankllke
geregteJlke kommlssie van ondersoek moet aanstel.
Daar was ook klagtes dat famillelede van die moordbendes se ver'meende slagoffers en ander betrokkenes nie deur McNally en Conradle
genader is om getuienls aan te bled

nle,

Intusseri het nog 'n oud-polisieman,
kaptein Dirk Coetzee, beweer hy is
deur oud-kollegas verseker dat inkrlmlnerende dokumente en
verwyslngs oor die moordbendes uit
pollsie-rekords verwyder word.

McNally is sy hele loopbaan al
aanklaer in die Hooggeregshof meer as tien jaar in die Johannesburgse Hooggeregshofwaar JIy
elke dag ten nouste met senior
Randse polisle-offlslere saamgewerk het,
Conradie is natuurlik self 'n
senior offisier in die mag.
Gevra hoe hul ondersoek as
onafhanklik beskou kan word, het
McNally aan Vrye Weekblad g~:
"Dis nle vir my om te s~ of ons .
ondersoek as onatbanklik gesien
kan word nle,
"Ons het nle daarvoor gevra
nle, Ons is opdrag gegee om 'n
werk te doen en ons doen dit na
goeddunke en na die beste van ons

vermoe,

"Ek kan egter s~ ek is persoonIlk nie van die pollsle afhankllk nie..
Ek het ook in my loopbaan al bale
pollsiemanne vervolg."
McNally het bevestig dat bulle
wei ander persone • '''onder hulle
pollslemanne" - gesekondeer het
om hullemethulondersoek te help.
Die ondersoekers bly streng by
hul oorspronklike opdrag, ~ hy.
Dlt Is "om ondersoek te doen om
vas te stel of daar enlge substansle
isindle beweringe van Nofumela".
Die omvang van hul ondersoek
is nie na die onthullings en bewerings van kapt'Dlrk Coetzee ultgebrei nle.
Donderdag het McNally "vir' die
soveelste keer" bevestig dat hy nog
steeds verwag om voor die einde

van die maand aan die minister
verslag te doen,
"Ek beskou dit as 'n interne,
voorloplge ondersoek," se adv, Eli
Goldblatt, voorsitter van die .Iohannesburgse Balleraad. "Hulle het
duldelik nle die magte of prestige
van 'n onatbanklike kommlssie van
ondersoek nle, Ons veronderstel,
en hoop, dat die minister, as dit
blyk dat daar op die oog af'substansle kan wees in die beweringe, 'n
verdere, geregtellke ondersoek sal
las.
"Want soos dinge nou staan, is
die beweringe uiters onrusbarend.
Elke burger moet bevrees wees as
hy voel die polisie het die mag van
teregstelling sonder behoorlike
regsproses," het Goldblatt gese,
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Die Craig Williamson··konneksie

Daisy: nog 'n geheime plaas...
Coetzee, destydse hoof van die veiligheidspolisie, se streng toesig gebly.
Verskeie senior veiligheidsoffisiere het met hul eie hande aan die'
geboue op Daisy help bou, maar die
grootste gedeelte van die bouwerk is
as 'n "private guns" deur die Gevangenisdiens gedoen, vertel Coetzee. Hy
het self die reelings met 'n brigadier
Kruger van die Gevangenisdiens getref,
wat toe die nodige arbeid en kundigheid verskaf het.
Kort na die geboue voltooi is, het
die destydse minister van Polisie, Louis
Ie Grange, 'n geselligheid op Daisy
bygewoon waartydens gaste met
Tokarev-pistole geskiet het, se Coetzee.
Coetzee se hy het by Craig Williamson vemeem dat die plaas gekoop
is met R40 000 van die "International
University Fund" se geld wat "gekanaliseer" is vir die koop van die plaas.
'n Polisie-woordvoerder in Pretoria het die week gese die polisie sal
nie meer kommentaar lewer oor
aangeleenthede war uit Coetzee se
onthullings voortspruit nie. Die polisie meen dit moet alles aan die
McNally-kommissie voorgele word
vir ondersoek.
.
Uitkoerantberigte van die periode
blyk dit dat Craig Williamson, toe 'n
kaptein in die Veiligheidspolisie, en
Karl Edwards (deur oud BOSS-spioen
Arthur McGiven geidentifiseer as 'n
Suid-Afrikaanse intelIigensie-agent)

I Martin Welz

<,

'N lWEEDE plaas van die veiligheidspolisie, wat na beweringimet
gesteelde geld gekoop is, is nou deur
kapt Dirk Coetzee uitgeken.
Die plaas, se Coetzee, staan as
"Daisy" bekend. Daisy was ook die
kodenaam vir 'n gesamentlike projek
van die Veiligheidspolisie en Nasionale Intelligensie in die sewentigerjare, toe Craig Williamson (nou lid
van die Presidentsraad) die International University Exchange Fund
(IUEF) in Geneve ingesypel het.
Vlakplaas is die veiligheidspolisie se basis vir die spanne swart ANC
"gedraaides" of "Askari's" - wat volgens opspraakwekkende getuienis die
week as moordbendes opgetree het.
Daisy is, volgens Coetzee, gebruik
om wit "spioene" en agente uit die
buiteland te huisves en te versteek.
Daisy is ook buite Pretoria gelee.
Buitelandse operasies is hiervandaan geloods. Peter Casselton, wat
daarvan verdink word dat hy in 1982
die ANC se Londense kantore
opgeb1aas het, het geruime tyd lank
op Daisy gebly.
.'
Die wit seksie, se Coetzee verder,
het onder bevel gestaan van brig Piet
"Biko'' Goosen, na hy uit die OosKaap na die polisie se hoofkantoor in
Pretoria oorgep1aas is sodat die stof
oor die dood van Steve Biko kon gaan
Ie. Daisy het egter onder genl Johan
>

(Fata: Eric Miller - Afrapix)

Craig Williamson

die hooffigure in Operasie Daisy was.
Dit is tydens die operasie dat hulle
as Nusas-leiers die International
University Exchange Fund in Geneve
binnegedring het.
Die IUEF en 'n verwante organisasie, World University Services
(WUS), was destyds die bron van
fondse vir verskeie Nusas-projekte
en swart organisasies.
Williamsonhet daarin geslaag om
aangestel te word as onder-direkteur
van IUEF, en het in die hoedanigheid
reelings getref vir die stuur van geld
na Suid-Afrika.
In 1979 het een so 'n Nusas-gestigte projek, die Environmental and
Development Agency (EDA), wat
ontwikkelingsprojekte in swart Iandelike gebiede ondemeem, agtergekom
dat hul fondsinsamelaar, Karl Edwards, sonder hul medewete gereel
het vir die verdubbeling van hul jaarlikse toekenning van R50 000 - en dat
Williamson die geld regstreeks aan
Edwards se persoonlike bankrekening
gestuurhet.
EDA vind toe eers twee jaar later
uit dat nagenoeg R49 000 wat die
WUS s6 vir hulle gestuur het, nie by
hulle uitgekom het nie.
Edwards het die geld deur sy eie
bankrekening gekanaliseer en by 'n
vriend "bele'',
Dit was in die tyd dat Coetzee en
Williamson besig was om die plaas
Daisy te ontwikkel.

Moordbendes al tevore in die hof genoem
Charles Ochse

met wapens en dwelms smokkel, gaan
aangekom. .
ke1 is. Hy het so daaroor getuig: "Ek
"Hulle het saam in 'n taxi na
was saam met 'n lid wat by die Moorduitwis.
Mbabane vertrek. Die taxi is kort
en Roofeenheid gewerk het, Adj-off
DIE bestaan van polisie-rnoordbenVander Merwe het getuig dat hy
daarna deur drie b1ankes in 'n BMW-Henri Wolhuter op Nelspruit, Ek het
des wat kaptein Dirk Coetzee nou
besonder trots en geeerd gevoel het
onthul het, is bykans twee jaar gelede
motor tot stilstand gedwing. Die drie
daar 'noman ontrnoet met die naam
dat hy vir geheime optrede gekies is.
.al tydens sy moordverhoor deur sers
blanke mans het uit die motor gespring: Kommandant John Vorster. Hierdie.>· Hy was juis te meer bemdruk toe Le
Robert vander M~e v~~I3rixtoose~_enskote op die passasiers in die taxi'
kommandant was die inligtingsbron
Grange gese het die opdrag kom van
_ oorden Roof-e~~ldge~oem.
geskiet.
--... tussen 'n sekere organisasie en die
bo af,van genl-rnaj Basie Smit, tans
. Toe, s~s nOU,lS dit heftig ontken.
"Die twee mans, wat op die agter- - regering. Ek het verskeie komhoof van die Veiligheidspolisie en
Sedertdien het onweerleg?m:e
ste sitplek gesit het, is doodgeskiet.
munistiese wapens in sy motorhuis
destydse adjunk-kommissaris. Daar
bewyse,walYaJ.IderMerwesegetulentS _Die vrou het probeer weghardloop,
gesien wat bedoel was vir hierdie
isook aan hom gese datdie generaal
maar is ook doodgeskiet.
organisasie."
staaf, aan die lig gekom.
'hom sal beskerm en die moorde sal
, V an der ~erwe het ve:tel hoe hy .
"Die blankes het hiema weggejaag.
Twee maande na sy ervaring met
toesmeer.
van 26 Junie tot 14 Julie 1987 by
Die bestuurder van die taxi was
die Veiligheidspolisiemanne by
Op 28 September 1987 het hy vir
Osh~ek-gren.spos, waar S~etzee ook . ongeskonde.
Oshoek het kapt Jack Ie Grange,
Bennie Ogle, 30, by sy huis in Enner"Padversperrings is op al die bedestydse hoof van die Oos-Randse
vroeer gestasioneer was, diens gedoen
dale gaan doodskiet. Twee dae later
, het.
.
langrikste roetes na Suid-Afrika
Moord en Roof-eenheid, hom genader
het hy vyf skote in Ernest Molokoane
opgerig. Die Polisie van Swaziland
en gesehullemoet Al'K'-lede watook
Hy he~ een a~d laat daar aang.ese rug in Soweto afgevuur. Molokoane
~om. en VIer polis.lemanne van Veilhetnog geen verkIaring uitgereiknie.
"In Mei 1987 is drie mense onder
igheidshoofkwartier ontmoet.
",. Die.vier was redelik aangeklam,
wie 'n ANC-bevelvoerder wat uit
het hy getuig. Hyhet hUllege~rawat.C~ -Swaziland gedeporteer is, in 'nmotor
hUl~e daar ~oen ~n hulle het VIr ~om
uit Swaziland doodgeskiet.iVroeer
die jaaris viermense watna bewering
gese hulle IS besig met klandestiene
optre~e.
.
.
die A~C gesteun het, in 'n voorstedeDit was die eerste keer dat hy die
like huis in Mbabane vermoor.'
woord geh?or het en hy het h~lIe.
. Van der Merwe het gese hy het
gevrawatdI~beteken.Ee~het?esehy beslis die afleiding gemaak dat dit
sal §o oor n paar dae m die pers
verband hou met die klandestiene
daarvan lees en dan sal hy sien wat
optrede wat die Veiligheidspolihulle bedoeI.
.
siemanne genoem het.
Hy het verder getuig dat terwyl hy
. Later het Vander Merw~ toilet t~e
~egaan waar hy twe~ van dIe .mans m
by Brixton was, het hulle inligting
n onbewaakte .oo~~lik afgelwster.het.
gekry van die Veiligheidspolisie in .
verband met rowers.
Hulle het gese: DIe BMW (rnajoor
Eugene ,de Kock
ry
'n
BMW)
en
die
"Dit
di bek ende gev aI van
'
.
.:
1 was re
GABORONE - 'n Beweerde lid van
verklaring dat Mabu die land net na
wapens~sreedsoo~kantdle~rens,o~
die Toyota Corolla wat hier op die
die veiligheidspolisie se moordbende
die skietvoorval verlaat het, maar dat
m~t m?rea~? die bron sien en die:
snelweg by Corlett Drive van die pad
is in Botswana weens poging tot moord
hyweerop 1 Julie Botswanaonwettig
teikensis r e g . .
.
af is.en die drie persone doodgeskiet
binnegekom het, "waarskynlik om sy
en verskeie ander aanklagtes aangekIa
Op Vryda~,IO Julie 19~7 he~ hy In
is in die voertuig," het hy getuig.
bedrywighede as Suid-Afrikaanse
na 'n skietvoorval in 'n voorstad in
Beeld gelee~: Bl~es sk,~et ~ne v~ ,_ . Hy het die optrede beskou as
agent voort te sit" .
Gabarone in die laaste week van Junie
hulpverlening aandie VeiligheidspoANC do.o~, In .Swaziiand. DIe beng
In die verklaring word ook verwys
1989.
h~t gelU1: Dne vermeen~e lede v~
lisie. Hy het saamgestem dat die
na ander voorvalle waar vermoed word
DiemanisasNaIileCharlesMabu
Moord- en Roofeenheid nie die mees
dIe ANC - twee mans en n vrou - IS
dat sogenaamde Suid-Afrikaanse
geldentifiseer. Sy identiteit en
ideale individue is om met die ANC
gistermiddag deur drie blankes
moordbendes betrokke was.
doodgeskiet op die pad tussen die
beweerde bedrywighede inBotswana
af te reken nie, maar gese; "Ons is die
Daar word verwys na die sluiplug~,awe M~ts.apa en Mbabane.
manne wat die balls gehad het om dit
is vandeesweek hier bekend gemaak
te doen. Ons is die manne wat die
n Pohslewoordvoerder van
moord op 'n Suid-Afrikaanse vlugtena kaptein DiIk Coetzee se onthulIings.
werk gedoen het."
Swaziland het gese die vrou en een
ling, Jacob Molokwane, in Januarie
Mabu was voorheen in die tronk oor
van die mans hetdie derde man by die
Vander Merwe het ook verte! dat
verlede j!lar. Hy is deur 15 koeels uil
die onwettige besit van 'oorlogswalughawe on~oet. H~ het omstreeks
hy kennis gedra het van wapens wat
'n handgeweer getref.
pens'.
twee-uurmet nvlugultJohannesburg
na Renamo in Mosambiek gesmokSy Iiggaam is by die MmanakaDie polisie van Botswana se in 'n

liet die dood wonderbaarlik
vrygespring.
Op 4 Oktober 1987 het hy Peter
Pillay,39, in Riverlea doodgeskiet.
Pillay het in sy bakkie gesit en hy het
dooierus op sy knie gevat en Pillay
vyf skote koelbloedig in die gesig
geskiet, het hy getuig.
Hy het gedink: hy doen dit hi Iandsbe. lang en was daardie tyd eintlik trots
daarop.
Le Grange en Vander Merwe is
albei twee keer die doodstraf deur
Regter Irving Steyn en twee assessore opgele. Hulle is later deur die
staatspresident begenadig. Le Grange
diennou25 jaaren Van derMerwe 20
jaar tronkstraf uit.

sylyn noord van Francistown gevind.
Innog 'n voorval is twee Suid-Afrikaanse soldate, Theodore Hermanson en Johannes Basson, aangehou
op aanklagte dat hulle opdrag gehad
het om ene "Oupa", 'n Suid-Afrikaanseburger wat in Botswana woonagtig is, te vermoor of te ontvoer.
Sedert die· saak, se Botswana se
adjunk-speurhoof, Timon Katlholo,
hou die Botswana-owerhede die bedrywighedevan Suid-Afrika se moordbendes fyn dop.
Katll:Iolose die polisie glo vas dat
Suid-Afrika se moordbendes in
Botswana bedrywig is. - ANO
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Jacques Pauw .

•

'N SENSASIONELE terroriste-aanval op brig
Leon Mellet in Swaziland in Desember 1978 toe
hy vir die Natal Mercury verslaggewing oor
ANC;bedrywighede gedoen het, het vandeesweek
lelik geboemerang toe kapt Dirk Coetzee vertel
het dat alles maar net 'n foefie was om rneer
"skop" aan die verhaal te gee.
;
Dis onwaar dat "terroriste" in Swaziland 'n
aanslag op Mellet se lewe gedoen en die kar
waarin hy gereis het, aangeval het. Die skote
deur sy wit.Volkswagen is ml sy besoek aan
Swaziland deur die veiligheidspolisie op Ermelo se gholfbaan geskiet, vertel Coetzee.
Coetzee was ten tye van Mellet, huidig die
perssekretaris van die minister van Wet en
Orde, se besoek aan Swaziland die grensbevelvoerder op Oshoek en moos die gewese misdaadverslaggewer op sy reis deur Swaziland
vergesel.
Onderdie opskrif "Swazi's b;ck ANC terror"
skryfMellet: "After I photographed these (transito-huise) early one morning two gunmen in an
ANC car sped past our vehicle and fired five
. shots at close range. Three shots struck the
Mercury car but no one was injured."
Innog 'n berig, "How they tried to kill us ...",
se Mellet: "We parked the car a distance away
and I sneaked up to the hide-outs and photographed them. It was while photographing the
White House that a car drove past and hooted.
We left hurriedly and photographed another
hide-out.
"I had just got back into the car when a white
Peugeot with two men inside sped past us from
behind. Its lights were off and as it drew close to
us five shots were fired in quick succession.
Three of the shots struck ourcar but we were not
hit."
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...en daar boemerang
brigadier Leon se foefie!
"-~.

... ',. ..,
:. MefeuryRe~rter.
.,"~",'

,

. r:the)'!hv~~ ~fflc~i~ tb~y; ~Id

.aDd ph~tolfRPhed th~m.
"We were unarmed and,
that
It
would
be
reasonably
fearing that the gunmen
TWO,UDmen laacar.
"It
",as
while
life to photolraph the
would return, we raced off
tranUiDl wltbout Ughtl
photographing the "White
"hlde-euts after mldDlght
aDd hid In a bOUle Deaf
.ped palt aa aama~ked
HOUle" that a car drove
duriDI ••torm. •
MandnJ tlll daybreak.
Natal Mercury. car OD the
pait and hooted. We left
The A..lstant Commls·
o·atlklru of Maallnl,.
hurriedly.
and
"We .were .hoplng that
Iioner of Swadland Pollee,
S",.z11aDd,· and fired five 'the Oash' of .the camera
photogrsphed another hldeMr. C. H. Bell, laid last
thotl at it•. three ecceout.
would be miitaken for
nlgbt
that tlte incident bad
pantl, two top ANC of·
lightning.
A.lter
"I had JUlt ,ot back iDto
not been reported 'to the
flcIal. aDd crlme reporter . photolraphlDI severat
tbe car wben a· white. authorltiel.
teem Mellet.
hlde~outl we ",ent to a . Peugeot with two meb In'IMy Job Is Itrlctly
place commonly known as
Ilde sped put UI from
crime,
and tbll lounds
The Ihooting \ took place
abe "WhIte .Houae,;. a luxury
behlnd, It I Ugbtl were off . pOlitical,"· be lald.
darbig a
In the early
houle where "traIned
and al It drew close to 01
bOan of the morniDg when ·terrorlstl
The Security Pollee later
Itay before they
five Ihotl were fired ID
Mr. Mellet wal guided to
questloned f4r. Mellet at
enter the Republic.
quick succession.
terrerlst bJde-outl which
lengtb at Ernielo about his
b~ pbotographed.
. ...
"We parked the car' a
"Three of tbe .Ihotl
venture Into Swaziland
dlstarice away and J
Itruck our car but we were .!before he returned to
He said: "After meetlng
Ineaked up to the hlde-ootl
not hit.
•
lOurban.
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Mellet skryf hy is op sy reis deur twee ANCamptenare vergesel na weke se "geheime werk",

In sy onderhoud met Vrye Weekblad se
'Coetzee: "In 1978 het Mellet nog by die Natal.
Mercury gewerk. Die eerste keer wat ek hom
ontrnoet het, was toe kol Nick van Rensburg
(vandag brigadier) en sersant Chris Rorich, 'n
plofstofdeskundige, saam met hom op Oshoek '
aangekom het.
"Ek het gehoor onsgaan ou Leon in Swaziland
vir twee dae treat. Hy sou vir die polisie 'n storie
doenoor die ANC se bedrywighede in Swaziland.
Die berig moes die Swazi-polisie se gramskap
vir die ANC op die hals haal.

"Ons is toe in Swaziland in en het onder meer
White House (n transito-huis) vir hom gaan
.wys. Dit het 'n hoe draad om gehad en hy het dit
afgeneem. Hy het nog by die hek gestaan en
foto's neem toe kom daar 'n voertuig aan wat op
pad was na die huis. Die kar het omgedraai en
aanhoudend hooter geblaas en toe weggejaag.
"Gedurende dieheel eersteaand watons daar
was, dit was naby Manzini, het ons op 'n rooi
Datsun-karretjie afgekom wat kolonel Nick gese
het behoort aan 'n bron van hom, maar dathulle
kwaad is vir die man omdat hy nie sy kant bring
nie.
"Ek en Rorich het uitgeklim, en toe ons by
die bron se kar kom.was hy met in vroubesig.
Albei was kaal. Toe sny Rorich die regtervooren agterbande stukkend en ek gooi 'n groot klip
deur die voorruit.
"Die twee mense her uit die kar gespring en
in die rivierlopie afgehardloop. Ons het almal
, lekker gelag en kolonel Nick het nog gese dis
goeie medisyne vir die bron want hy is al
gewaarsku dat sy uurglas besig is om leeg te
loop.

"Terwylons die aand teruggery het Oshoek
toe, het kolonel Nick en Mellet die artikel
bespreek wat hy.sou skryf. Kolonel Nick het
gese hulle kan die kar sommer op Errnelo se
gholfbaan trek en met 'n polisiepistool gate deur
sy Volksie skiet.

"As ekreg onthou, dan sit hy ook so op die
foto en wys na die koeelgate, Ons het na die tyd
baie lekker oor die kastige aanval gelag."
Die Mercury skryf dat Mellet lank deur die
veiligheidspolisie op Errnelo oor sy ekspedisie
in Swaziland ondervra is. In die artikel word
geen melding gemaak dat die polisie Mellet
ondersteun het rue. Slegs die twee "ANC-amptenare" het hom vergesel.
Mellet noem in sy artikel ook die naam van .
'n "top-ANC-amptenaar" - Ablom Duma - wie

Vrye Weekblad,. 24 November 1989

se arm kort hierna in 'n born wat
deur die veiligheidspolisie gestel
is, afgeruk is.
Mellet se kommentaar gister
op Coetzee se bewerings is: "Die
berig in die Natal Mercury van 11
Desember 1978 is in alle opsigte
korrek. Die feite was onmiddellik
na die berigte gepubliseer, is deur
verskeie instansies, veral die
Swazilandseregering en sy polisie
deeglik ondersoek sonder dat dit
enigsins betwis kan word."

* Mellet was ook in sy jonger
dae beter bekend as Ruiter in Swart.
Hy was die model wat die titelrol
in die fotoboekies met dieselfde
naam gespeel het.

'KolonelNick het
ges~ hulle kan die
kar sommer op
Ermelose
ghofbaan trek en
.met 'n pistool gate
, deur sy Volksie
skiet. As ek reg
onthou, dan sit hy
oak so op die toto
.en wys nadie
koeelgate.
J .
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Diepolisie weet altydniks
,

\

Speurder-sersant Christopher Shange
se notaboekie van die dag van die
moord het onverklaarbaar verdwyn.
V AN die tientalle sluipmoorde op
"It just disappeared into thin air ," het
anti -apartheidsleiers die afgelope tien
hy by die nadoodse oodersoek verklaar,
jaar, het die SAP nog nie een opgelos
Luit Willem le Grange van die
nie.
Durbanse Moord- en Roof-eenheid
Selfs die verloop van die nadoodse
kon in kruisverhoor nie verklaar nie
ondersoekehetdikwels die vermoede
hoe die ondersoekbeampte reeds
laat ontstaandat die moordenaars
geweet
het waar Mxenge se motor
vervolgingvryspringorndat die simuitgebrand in die bos naby Piet Retief
patiee van dieveiligheidsmagte deegIe, terwyl dit volgens 'n plaaslike
like ondersoek uitsluit, het Rory \
getuie waarskynlik onuitgeken en met
Riordaa..direkteur van die Mensevalse
nommerplate nog gebrand het,
regte Trust, alby geleentheid gese,
Toe Le Grange beveel word om
. In net een enkele geval - vroeer
voor die hof te verskyn met sy notavanjaar- is die momlenaars weIgevind,
. boekie met aantekeninge oor die
aangekla'en skuldig bevind, maar nie
moorddag se gebeure, het hy die
as gevolg van 'n polisie-ondersoek
landdros dieoggend vroeg gebel en
nie, eerder ten spyte van polisiepohom
meegedeel dat hy "ongelukkig"
gings om enige ondersoek te verydeI.
die dag elders moes wees met 'n drinEn in die geval van die moord op
gende ondersoek, en dathy ooknie sy
Idasa-werker Eric Mntonga was die
notaboekie kon opspoor nie.
moordenaars toe' inderdaad almaI
Hy het vermoed sy boekie is in die
offisiere en lede van die Ciskeise
kluis toegesluit en die kaptein is
veiligheidspolisie - 'n mag wat gedurig
Johannesburg toe met die sleutel, het
ten nouste met die SAP saamwerk.
die landdros kom verslag doen.
Griffiths Mxenge
, Familielede en vriende van die
Die Mxenge's se telefoon is afgevermoorde Durbanse prokureurGrifLouis Skweyiya, wat namens die
luister en hul bure is deur die polisie
fiths Mxenge en sy vrou Victoria,
genader om meeluister-apparate daar
aIbei ANC-<mdasteunas, het die week ' familie opgetree het, het later aangevoer
dat die polisie hoegenaamd nie onte installeer.
I
rede gehad om daarop aan te dring dat
, Toe Victoria Mxenge London toe
die saak nou deur 'n onafhanklike , dersoek ingestel hetnadiemoordnie.
Dievoorsittendelanddros woualleen
wou vlieg om 'n voortvlugtende poligeregtelike kommissie van ondersoek
toegee dat die ondersoek "swak" was,
sieman, sersant David Somes" wat
hanteer moet word. Vir hulle kan nog
en het Skweyiya aangeraai om by die
ook weens rnoord op gevangenes
'n polisie-gekoppelde ondersoek nie
ministerdaaroor
te kla - "as hy wou",
aangekla was, oor haar man se moord .
aanvaarbaar wees nie.
Emstige versuime deurdie onderte ondervra, is sy 'n paspoort geweier..
Kyk maar hoe het die nadoodse
soekbeamptes is deur die polisie aan
So ook het die vermoorde se hemp,
geregtelike ondersoek na Mxenge se
onskuldige onkunde toegeskryf. '
waarvoor die polisie 'n kwitansie
dood verloopinAugustus 1982: Adv
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geteken het en wat moontlik belangrike leidrade kon bevat, onverklaarbaar verdwyn.
Landdros Victor Patterton het
bevind dat Mxenge deur "onbekende
persone" vermoor is. Cordie polisieondersoek het die Ianddros gese hy
meen hulle het "probeer" en, indien
hulle geweet het hul ondersoek gaan
in kruisverhoor onder die soeklig
geplaas word, sou hulle dalk meer
gedoenhet.
Maar toe mev Mxenge self in 1985
deur gemaskerde sluipmoordenaars
voor haar huis doodgekap en geskiet
is, het die landdros geweier om 'n
formele nadoodse ondersoek na haar
dood te hou. Die gevolg hiervan is dat
die polisie alleen skriftelike verklarings moes voorle.
Getuies is nie geroep om te getuig
nie, en polisiegetuies kon dus nie
onderkruisverhoor geneem word nie.
Prokureurs vir die Mxenge-familie
het formeel beswaar gemaak en beweer
die polisie '''het nie eers begin om die
ondersoekte bemeester nie",
Bekende City Press-redakteur,:
Percy Qoboza, het in sy rubriek
verklaar: "Diemoordenaars is skoonveld, en as dinge volgens patroon
verloop en - gemeet aan die lot van
ander regeringsopponente - sal daardie moordenaars nooit gevind word
nie.",
Verlede maand het sers Almond
Nofomela, in die dodesel in Pretoria
weens 'n "private" moord, net enkele
ure voor hy tereggestel sou word,

beken dat hy lid was van 'n SAPmoordbende wat onder meer vir Griffiths Mxenge vermoor het.
Hierna het kapt Dirk Coetzee
bevestig dat hy die bevelvoerder was
van die groep wat in November 1981
vir die Mxenge-moord verantwoordelik was en in besonderhede daarvan vertel - onder meer oor hoe verskeie magslede in Durban met die
moordbende saamgewerk het.
Maar die regering weiernog om 'n
geregtelike ondersoek a~ te stel. En
die twee amptenare, een sy lewe lank
. 'n aanklaer wat met die polisie saamwerk, die ander 'n senior polisie-offi-'
, sier, wat aangese is om 'n interne
departementele ondersoek te doen,
bevestig dat hulle nie die magte het
om getuies teroep of onder kruisverhoor te neem nie. Hulle stuur polisiemanne uit om verklarings te neem.
Weke lank het hulle versuim om
selfs by Coetzee 'n verklaring te vra.
. Nou is hy landuit.
'n Derde lid van die moordbende
Spoor Vrye Weekbladmet gemak op.
Hy bevestig sy deelname - en vlug
land-uit. Nog twee bly weke lank
onverstoord in hulle polisie-huise,
sonder dat hulle deur die amptelike
ondersoekers genader word - tot Vrye
Weekblad verlede Vrydag met die
storie kom.
Hulle is dieselfde dag per telefoon
gewaarsku, verne em ons van hul
familie, en is later in 'n polisie-bussie
weggery. Niemand weet waarheen
nie.
o
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S6 reageer kapt Dirk
Coetzee op, aantygings
,

>

,

Jacques Pauw
'N MASSIEWE veldtog om kaptein

Offisiere aangekla

Dirk Coetzee te diskrediteer, is van"
deesweek lustig deur die polisie en
die pers teen die selferkende bevelvoerder van 'n polisie-rnoordbende
gevoer, Wilde aantygings wat wissel
.van dranksmokkelary tot die feit dat
hy sy vrou en kinders slaan, IS gemaak.
Coetzee het soos volg op die aantygings teen hom gereageer:
* Coetzee het met behulp van 'n
vroue-prokureur van. Johannesburg
Portugese onwettig in die land
ingesmokkel: "Die vrou se naamwas
R~ Lourens Botes, watintussen
van die rol geskrap is. Terwyl ek
. grensbevelvoerderwas,hetsybymy
langs gekom met immigrasievorms
om Portugese uit Mosambiek iri die
, land te vestig, Daar was niks snaaks
aan nie en al haar dokumente was
wettig. Ek het geweet sy maak geld
uit die immigrante,maarekhetnooit
'n sent gekry nie. Sy is nog opspoorbaar om self die storie te vertel."
* Coetzee was betrokke by die
verspreiding en vertoon van pomografiese rolprente:
Polisie-kaptein
van Pretoria het by my in Oshoek
kom kuier en ons het by 'n Portugees
in Swaziland na 'n pornofliek gaan
kyk. Toe ons klaar gekyk het, het ek
die rolprentvir die kaptein gegee wat
dit onwettig in sy kar deur die grenspos geneem het. My skuld was dat
ek bewus was daarvan dat ons die
.fliek onwettig in die land inbring.
Later is die fliek onder polisiemanne
in Pretoria versprei. lemand het later
begin ondersoek instel en-die fliek is
na my toe teruggespoor."
* Craig Williamson se Coetzee
het hom destyds probeer oorreed om
hom met buitelandse geldtransaksies

>

klagte deur die familie van die vermoorde Griffiths Mxenge, in samewerking metmenseregte-prokureurs, teen minstens brigadier Willem Schoon,
majoor De Kock, luitenant Paul van Dyk en verskeie-Askari's aanhangig
gemaak gaan.word,
Getuienis wat op die, oomblik beskikbaar is, word as sterk genoeg
beskou om moordaanklagte teen minstens die polisiemanne aanhangig te
maak. Nog polisiemanne mag later vervolg word.
Die vervolgings spruit voortuit die ondersoek deur menseregte-prokureurs
na die bewerings van Nofomela en Coetzee oor die moord op Mxenge.
Benewens die twee polisiemanne, her 'n derde, David "Spyker" Tshikalange, hul bewerings gestaaf. Tshikalange het nog besonderhede oor operasies waarby hy betrokke was, verskaf.
'n Verklaring word tans ook deur die SA Raad van Kerke se Raad van
Ondersoek na Onderdrukking saamgesteI waarin die onmiddellike skorsing
van die gemelde polisiemanne en 'n geregtelike kommissie van ondersoek
gevra word.
Die verklaring sal onderteken word deur onder meet biskop Desmund
Tutu, dr Alan Boesak, eerw Frank -Chikane en verskeie vooraanstaande
menseregte-leiers en -regsgeleerdes,
. Verskeie buitelandse ambassades in Suid-Afrika het ookvandeesweek
hul verslae oor die moordbendes voltooi en aan hul onderskeie regerings
.voorgele, Die Britse Premier, Margaret Thatcher, het persoonlik 'n verslag
aangevra.
Die McNally-ondersoekspan wat aangestel is om Nofomela se bewerings te ondersoek - McNally het gister bevestig hy ondersoek niks anders
nie - het vandeesweek probeer om met Coetzee via sy vrou Karin in verbinding te tree. Hulle het gese hulle is bereid om hom enige plek te ontrnoet.
Coetzee se antwoord daarop was: "Ek is bereid om voor enige onafhank-•
like kommissie te verskyn wat met 'n oop en eerlike gemoed na my sal
luister. Ek weet nie of die McNally-kommissie bestaande uit 'n prokureurgeneraal, 'n polisie-generaal en 'n brigadier die antwoord is nie."
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Dirk C;:oetzee

tehelp. Hy se hy hetgeweierom dit te
doen omdat iets met Coetzee "geskort"
het: "In my departementele verhoor
word volledig vertel hoe 'n Johannesburgse chirurg en Pretoriase
prokureur my gevra het om hulle te
help om geld uit 'n Switserse bankrekening na Suid-Afrika tebring. Omdat
ek toe reeds van Williamson en die
diplomatieke sak geweet het, het ek
hom genader om dit vir my te doen.
Die hele transaksie het nooit plaasgevind nie." (In Coetzee se departementele verhoor word die hele sage inderdaad beskryf). "Die vriendskap tussen
my en Craig was baie goed. Ons het
mekaar verstaan. Daarom was dit so 'n
teleurstelling toe ek uitvind hy getuig
teen my in my departementele ver- ,
-hoor en dat hy my skelm opgeneem
het."
.* Coetzee is herhaaldelik deur
die McNally-kommissie in die hande
probeer kry: "Hulle lieg blatant. Twee
weke voor ek landuit is, het die kommissie getuienis begin insamel. Hulle
weet wat my telefoonnommer is en
yvaar ek bly.Boooop het ek 'n antwoord-

masjien en 'hulle kon 'n boodskap
gelos het. Hulle het nie. Twee dae
nadat ek weg is, het brig Engelbrecht
my eers probeer opspoor. Die polisie
het onbeperkte bronne om iemand te ,
probeeropspoor. Hulle wounie he ek
moet getuig nie."
* Johnny Balla, 'n selferkende
dranksmokkelaar, se Coetzee het 'n
yslike drank-smokkelnetwerk in
Swaziland Van stapel gestuur: "Ek
het Balla in 1982 leer ken terwyl eIC
by Sanab was. Hy het vir my gevra of
ek iemand aan hom kan voorstel wat
hom met drankhandel na Swaziland
kan help. Ek het hom aan Lockwood
voorgestel en hulle het 'n besigheid
begin. Ek wil van Balla niks weetnie.
Hyis later as 'n smokkelaaruitgevang
en moes boete-aksyns betaal. Ek
vemeem hy is jare reeds baie goeie
vriende met die polisie."
(Toe Beeld die storie oor Balla
gepubliseer het, het hul verslaggewer
aan Karin Coetzee gese dat hulle weet
die man is ongeloofwaardig en self
nie skoon nie, maar dat hulle dit moet
doen. Bulle het selfs Balla se aantygings gepubliseer dat Coetzee sy
vrou sou slaan.)
* Coetzee iserg gekritiseer omdat
hy sy verhaal in die buiteland gaan
vertel het en nie voor die kommissie
wou vertel nie: "Ek voel vir die eerste
keer in vier jaar ontspanne en 'n berg
is van my gewete af. Hoe kon ek in
Suid-Afrika bly? Wie sou my glo met
al die stories wat Williamson en
generaal Coetzee vertel? Vir my of
vir hulle. Ek erken ek is geen engel
nie, maar nou is die polisie op die
oomblik ook nie juis 'n hiernamaals
vol engele nie. Of hoe se ek? Ek is
lankal nie meer bitter teenoor die
polisie nie. My gewete is nou skoon
en ek haat niemand nie,"
0

0
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'My broer Dirk'

omtrent he. Ek het hom ten volle
gesteun. Hyhetmy gewaarsku?at
dit 'n buitengewone opskudding
sou veroorsaak en gevra dat 'ek
ons ouers sover moonlik moet
voorberei en sy saak aan hulle
probeer verduidelik. Ons wis albei hoe seer dit sou maak. Hy sou
self die saakmetsy gesinhanteer.
Dirk is geheg aan die hU~aar
ons grootgeword het en wat- hy
tans nog bewoon en met liefde
versorg. Ekmoes help omsiendat
dit in ons besit bly. So was daar
. hom. \
talle probleme vrr
Dirk het sy besluite nie ligtelik
geneem nie. Hy sou die land
minstens tydelik verlaat om sy
saak onbelemmerd in die openbaar te stel. Die onvermydelike
skok en pyn vir ons bejaarde ouers,
die druk op sy gesin en die legio
uitdagings van die totale vreemde
was veralvir hom ontstellend.

Deur dr BEN
·COETZEE,.
wat deur die
jare baie na
aan sy jonger
broer, kaptein
Dirk Coetzee,
was en sy
laaste dae in
Su id-Afri ka
saam met
hom deurleef
het
EK en Dirk is broers en hegte
vertrouelinge..
Ek het destyds die waagmoed
beleef van sy pogings om sonder
regshulp en sonder polisiehulp
bewerings te laat ondersoek dat
die polisie hulle aan ongeoorloofde
meeluistering skuldig gemaak het.
Ek was telkens verstom deur sy
geheue, die deeglikheid waarmee
hy getuienis ingesamel envoorberei
het en aan dr Frederik Van Zyl
Slabbert aangebied het. ~
Ek het die vreugde meegemaak
oor die ems waarmee dr Siabbert
die saak hanteer het.
En ek het die radeloosheid, die
magteloosheid beleef toe die 1'0gings so doeltreffend die nek
ingeslaan is en Dirk in die proses
gediskrediteer en verslaan is.
Sy pogings het gelei tot 'n
vendetta teen hom en 'n verhoor
wat om veiligheidsredes agter
geslote deure plaasgevind het. Die
verhoor en groot aantal klagtes het
gekulmineer in vyf skuldigbe- .
vindings en sy ontslag uit die SuidAfrikaanse Polisie op grond daarvan dat hy 'n insulienafhanklike
diabeet is.
. Drie van dieskuldigbevindings
had, as die uiterste ironie, te make
met sy verkryging en hantering
van inligting.
Dirk se ontslag uit die polisie
was vir hom 'n gevoelige slag. Hy
was in sy eie gemoed by uitstek 'n
polisieman. Die meeste van sy
eertydse hoofde en makkers het
hom vermy. Selfs na sy ontslag
het 'n polisieman 'n siviele geding
teen hom ingestelen 'n reuse-bedrag
geeis oor Dirk se hantering van die
meeluisteraangeleentheid.

Ek steun jou Dirk, by
wie ek destyds met
die meeluistersaak
die hieropvolgende
aanhaling op 'n
pienk papiertjie
afgeskribbel het; jy
wat gevegte teen 'n
oormag aileen
aangeknoop het,
verloor het en weer
opgestaan het om te
veg.
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Dirk was 'n stoere
patriot met 'n
vaderlands- en
volksbeeld geskoei
op die lees van
tradisionele Em
heersende
regeringsopvattings.
Hy was verder
oortuig dat aile
opdragte deel was
van 'n amptellke,
soms :
-onkonvensionele,
oorlog en
ncodsaakllk vir die
behoud vall sy land,
volk en dierbares.

humor, trots of wroeging. Dan het hy
Dit het tot Dirk se bankrotskap
het. Sy lojaliteit aan sy beherende
my in sy vertrouegeneem oor voorvalle
gelei. Sy oorlewingsvermoe was
hoofde was sy trots.
wat wissel van skadelose en
ongelooflik. Hy het gaandeweg beHierbenewens was Dirk 'n stoere
skreeusnaakse eskapades in die on- .
rus by die oortuiging dat korrupsie en . patriot met.'n vaderlands-en volksbeeld
ongeregtigheid hoogty vier, asook dat . geskoei op die lees van tradisionele
derwereld, waar of waardeur hy dikwels
Selfs enkele ure voor sy verkosbare amptelike inligting bekom
diegene daarby betrokke bykans
en heersende regeringsopvattings. Hy
trek het hy vir oulaas kom hoor of
het, totenkele brokkies soos die blik
onaantasbaar is. Hy sou probeer ophou
was verder oortuig dat aile opdragte
ek hom nog steun, Ek doen dit. .
om hom daaroor te ontstel en konsenin die oe van 'nnaamlose, ongelooflik
deel was van 'n amptelike, soms
Ek· steun jou Dirk, by wie ek
heldhaftige slagoffer wat hom (en vir
treer op die versorging van sy gesin.
onkonvensionele, oorlog en noodsaakdestyds met die rneeluistersaak
Ondanks onmiddellike en aansienmy) altyd sal bybly.
lik vir die behoud van sy land, Yolk en
die volgende aanhaling op 'n pienk .
like suksesse met die oplos van
Onlangs het Dirk by my opgedaag
dierbares.
papiertjie afgeskribbel het;jy wat
versekeringsbedrogsake op 'n vryskutmet 'n ontsteltenis soos wat ek nog
gevegte teen 'n oormag alleen
grondslag, het die bron opgedroog,
nooit by hom gesien het nie. Hy was
Hy het geglo hy SOU
aangeknoop het,. verloor het en
glo weens 'n swak veiligheidsklaring.
besonder gespanne en het aanmekaar
in dieproses as
weer opgestaan het om te veg.
Ten tye van Almond Nofomela se
gerook nadat hy die gewoonte lank
Ek stel jou aan die woord via
bewerings oor die polisie semoordbenreeds gelos het. .
,
sondebok gekruisig
jou aanhaling uit een van jou
des, was Dirk doenig om 'n sakeHy het my oor Almond Nofomela
word. Die
studieboeke gedateer 1983, deur
se uitlatings ingelig, vertel van die
ondememing op die been te kry om
.
:
ntmmerelndtqende
Bekker, Joubert, Strauss & Van
eienaars van herwonne gesteelde
ondersoek daama, sy en andere se
Rooyen:
voertuie op te spoor.Hy was opaandeel in die operasies soos later
, klug souhomself
"Ons wil dit sterleonderu aandag
timistiesen entoesiastiesoor die moontberig
is,
en
dat
geeneen
van
sy
des., weer van vooraf
bring dat misdaadvervolging en
tydse hoofde na die uitlatings met
likheid.
. ..
herhaal. Di~ druk
bekamping nie die hoogste waarde
Vanwaar dan die selferkende
hom oor die aangeleentheid in verin ons samelewing is nie.
deelname aan die bedrywighede van
van jare se
binding getree het nie. Openbare
. "Indien dit wel sou wees, sou
moordbendes? Soos die meeste norpolisieverklarings het gelui dat inwroeginge
-die reg geen perke hoegenaamd
male mense ly Dirk ook aan 'n gedien hy wei by so-iets betrokke was,
slaqotters was ook
sonde behoefte aan erkenning, stimaan polisiebevoegdhede gestel het
dit op eie inisiatief geskied het.
weer duidelik.
ulering en sekuriteit (apologie aan
nie - en dan sou daar heel waarMet in agneming van sulke omskynlik 'n toestand heers van
Robert Adrey). Die behoeftekandeur
_ standighede en in die Jig van sy vroeere
leierskap in 'n gesonde of ongesonde
maksimum kontrole en gesag, en
ondervindings, het hy geen rnoontrigting aangewend word. Ek is bewus
minimum rnisdaad (u weet uit u
Die noue band-tussen my en Dirk
. likheid voorsien dat dit wat volgens
van die lof wat hy as veiligheidsman
Strafregkursus dat die doeltrefis verhewe bo ons uiteenlopende alhom die volle verhaal is, bekend sou
by sy seniors gekry het. Hierdie lof,
fendheid van afskrikking ten nouste
ledaagse omstandighede. Vir my, die
word nie; in elk geval nie in die
asook die aspekte van sy werk wat sy
saamhang met die sekerheid van
res van die familie, al sy vriende, die
openbaar nie. Hy het geglo hy sou in
groot avontuurlus bevredig het en
opsporing, vervolging en straf);
meeste van sy meer terloopse kendie proses as sondebok gekruisig word.
hoe eise aan sy besonderse arsenaal
maar ons sou dan 'n gesagstaat he
Die nimmereindigende klug sou
nisse- selfs vir sy terminale siek tante
van vermoens gestel het, was vir hom . - was sy sprankelende humor en
wat onversoenbaar is met die ideale
homselfweer van voorafherhaal. Die
'n aansporing en, meen ek,
van die Westerse beskawing ten
welsprekendheid altyd 'n welkome
druk van jare se wroeginge oor slagrigtinggewend.
.
opsigte van die vryheid van die
tonikum. Hy is 'n uiters gemoedelike
offers was ook weer duidelik.
Hy was onder meer trots daarop
individu, die beskerming van die
en aangename mens wat maklik en eg
Hy was van 'plan om sy volle aandat sy opdraggewende hoofde hom.
bel ang e in privaatheid, en die pervriende maak.
deel asook die van ander betrokkenes
ten volle kon vertrou met enige konEk het Dirk nie in die verleentheid
oop te vlek en sodoende die saak '. soonlikheidsbelange in die algevensionele en onkonvensionele
meen."
/.
gestel met vrae oor sy werk in die
finaal op die spits te dryf en op te
opdragte en dat hy hulle ten aile tye
veiligheidstak nie en hy het probeer
Hierdie enverwante uitgangsklaar.
oor die volledige verloop van sodaom my die wroeginge daaraan verpunte was al meermale die dryfveer
Dirk wou my persoonlik inlig oor
ninge optredes ingelig het. Terselfderbonde te spaar. Nietemin het hy by
wat my broer Dirk teen die magte
die situasie, sy planne en sy beweegretyd was hy daarvan oortuig dat hulle
geleenthede sy frustrasies by my kom
van owerheidsinstansies te staan
des terwyl hy die geleentheid gehad
aan hom die nodige sekurlteit gebied
lug. Soms het hy ook oorgeloop van
gebring her,
'het en wou besorgd my mening daar-
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Omte verhoed dat apartheid

Suid-Afrika.fiaarnlik om skoolopleiding

deur iomgekeerde apartheid, en 'n

ennaskoolse opleidingvir almal gelyk te

eerstewereld-ekonomie deur 'n derde-

maak, sodat aIle Suid-Mrikaners op

wereld-ekonomie vervang word, is. dit

gelyke voet kan wegspring en op eie

1

t.

).

:
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.. .noodsaaklik om gelyke vordering op ge-

meriete kan vorder.

lyke vermoe te grond.

Ons gloso sterkdaaraan dat ons
)

Om 'n persoon werktegee omdat

.tansmeer astweehonderd miljoen rand

hy swart is, is net soverkeerd as om dit

perjaar inoIiderwys en naskoolse oplei- _
, -ding virswartes en blankes bole,

aan hom te geeomdat hy wit is.

Swart en wit. Apart bly sit ons

Dit is ons beleid datsy vermoens .
die beslissende faktor is. wat bepaal of
hy die werk moet kry.

met die ou Suid-Afrlka,
- - - ", .,VakleerUnge by S~aw Metals B~~etk .~nder:.
- 'O' _ " '.-- Qpleiding vir l~ kleurblinde Suid-Afrika. _ ,.,: '

. En hierin .le die uitdaging vir

..

Saam bou onsdienuwe.

(si](si]@
Anglo American Corporation of South Africa
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Elsab6 Wessels .

om DemokratiesePartyhet die week

DP steun Konferensie vir
'n Demokratiese Toekoms

hul steun toegese aan die breC antiapartheidsfront wat Op 9 Desember in
Johannesburg vergader.
Troika-Ieier Wynand Malan het
gisterbevestig da1 die partywi} meedoen
aan die Konferensievir 'n Demokratiese Toekoms (KDT). Die DP het
ANC-Ieiers Woensdag in Soweto
reeds skrifteIik aansoek gedoen om . nisasievandie konferensievooruitgeontmoet het.
deeI te neein,
'loop in 'n poging om die breedste
Sowat 3 000 afgevaardigdes van
Dit was die eerste kontak tussen
moontlikeanti-apartheidsfront op die
.die DP en die ANC-Ieiers wat op 15
organisasies landwyd wat teen apartbeen te bring. Die.DP se aansoek tot
heid gekant is, sal op die konferensie . deelname sal deurlede van diekomitee . Oktober vrygelaat is.
Malan het Woensdag se gesprek
'n plan van alcsie voorstel om drukop
goedgekeurmoet word.
.as "interessant" beskryf en gese die
die regering teplaasen apartheiduit te
Malan het die DP se aansoek vir
DP isvanmeningdatdiehardnekkige
wis.
~emameOOkendg~aak~~M~
standpunt van beide die Nasionale
Belangrikeonderhandelinge tussen en sy mede-leiers van die DP, drr
Party.en die ANC onderhandelinge,
die bree demokratiese beweging en
Denis.Worrall en Zach de 'Beer, en
vertraag.
swart bewyssynsgroepe het die orgaDP-LP Peter Gastrow die vrygelate

VoIgens Malan is dit vir hom
duidelik dat WalterSisuluen symede
ANC-Ieiers reeds by die breC demokratiese beweging ingeskakel het,
. Sisulu het die ontmoeting as 'n
voorlopigegesprekvir die uitruilvan
gedagtes beskrif.
Op 'n vraag of samewerking tussen
hulleen die DP moontlik is, hetSisuhi
gese dat hulle dit sou verwelkom
indien die DP nader aan die bree

demokratiesebeweging beweeg.
Malan het die DP gister verbind '
tot die verenigde perspektiewe wat
deur diereelingskomitee vir die KDT
neergele is. Die verenigde perspek• tiewesluitin: eenpersoon eenstem in
'n verenigde,demokratiese Suid-M- .
rika; die opheffmg van die noodtoestand, die onvO<n'aardelike vryIating
van aIle politieke gevangenes, die
wettigingvanaIlepolitieke organisa. sies, vryheid van assosiasie en
uitdrukking, persvryheid en 'n
,
bestaansloonvir almal.
Die drie onderwerpe vir bespreking op die konferensie is onderhan- /\
. delinge, 'n program van aksie en die
uitbreiding van intemasionale solidariteit deur middel van sanksies,

Newcastle-hofsaak
~=;;~==
Bredenkamp
I
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maakstil-stil
se~::t~~j:~:'onbekende oop wee,r
eur
1:'
geskiedenis
verlede week skynbaar weer onder
regses deurgelooptoe sy nuwemotor .

,mense twee maal op sy huis geskiet, .

Christina SCott
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bIadsye se karige getuienis.
In diekIagstaat word 237 gebreekte
'N VAKBOND-LEIER vanMadadeni,
vensters in biersale, huise, ,skoIe en
Mandla CeIe - wat sedert 1986 ingemotors as getuienisgemeld en dat die
volge die noodmaatreels aangehou
drie in 1985'n kIimaat van onregeermaar nooit skuldigbevind is nie -het
baarheid inMadadeni, buiteNewcastle
regsgeskiedenis gemaak toe sy "skuld- ' wouskep.
erkenning" uitgegooi is nadat daar
Hulle worddaarvan beskuldig dat
bevind is dat hy aan die sogenaamde
hulle die doelwittevan die ANC
ViCtnam-vetelaan-psigose (watas Postdeurdat'·hulle
ondersteun
traumatiese stresaandoening bekend
straatkomiteesen klasboikotte georstaan) ly.
ganiseer en studenterade by die HlaDie 28-jarige Cele, 'n mede-vaklanathi- en Sabelo-hoerskole geeis
bondlid Professor SibankuIu, 25, en
het.
\
'n 19-jarigeskolier,Tatai Kgati.isdie
Cele word uitgesonder vir sy veraangekIaagdes 'in die uitgerekte
slag aandieNEYOoor die ingeperkte
Newcastle-hofsaak waar die teorie
redakteur van die New Nation,
. van "totale aanslag" steeds gepropaZwelakhe Sisulu,se toespraak wathy
geer word terwyIdie res van die land
by die Durbanse stigling van dieNECC
van versoening en hervormingpraat.
gelewer het,
Diestaatsaanklaer,advBRMorriDie bewerings dat die lede van
son, het die staat se saakgesluit deur
NEYO deel van totale aanslag is, is "
te se dat "daar 'n direkte verband
vanuit 'nonwaarskynlikebronondertussen die ANC se beleid en die van
steun.
die National Crisis Conunittee (NECC)
Die staatse hoofgetuie - 'n kenner,
en die NewcastleYouthOrganisation
van die ANC,SAKP, UDP en NECC
(NEYO) is".
- was die kommissaris van die KwaLaasgenoemde organisasies het "die
Zulu-polisie, brig lac Buchner - die
ANC se doelwit van geweld, onreman wat niedaarin kon slaag om die'
geerbaarheid en altematiewe strukture
Natal-geweIdhok te slaan nie.
bevorder", het die staatsaankIaer gese.
"Ek het Woensdagaandso tienuur
. BuchnerhetuitdieverbodeANCIn regskringe word gemeen dat
op die telefoon gesit en praat, toe 'n
publikasie, Sechaba, aangehaal en gese
hulle nie op terreur-aankIagte skuldig
geel bakkiebydie erf indraai," vertel
dat "people's education" deel "van
bevind kan word nie. Adv Guido
'
Bredenkamp.
die vier pilare van die revolusie" is,
Penzhom en Bheka Shezibegin op 6
"My vrou, Mildred, het gese: 'Hier's
en dat die'aftakelingvan die staatsonDesember met die verdediging,maar
die poIisie', maar niemand het die
derwysstelsel een van die ANC se
hulle het reedsn oorwinning behaal
voordeurklokkiegelui nie.
doelwitte is. '
deurdat Cele se skulderkenning in 'n
"n Paar minute later het die geel
Buchner hetookuit Sechaba aangeuitgerekte hofsaak-binne-in-hofsaak
billie weer vertrek.
haal waar die ANC beweer dat hulle
as ongeldig verklaar en uitgegooi is.
"Toe ons die volgendeoggend by
verantwoordelik vir die stigting van
Dieerkenningvan80bladsye, wat
die nuwe kar k?m, sien.ons die voordie NECC is. - Durbanews
oor 'n tydpezk vanvyfdaeaan Ianddros
lAV Breedt gedikteer is, is na die
getuienis van 'n intemasionaalerkende sielkundigeongeldigverklaar.
Prof MichaelAndrewSimpson,'n
lid van die RoyalCollegeof Psychiatry en skrywer van 50boeke,het Cele
as 'n slagoffer van post-traumatiese
stresaandoening gediagnoseer,
Simpson het getuig dat Cele se
geesteswelsynvanbalanslif gegooiis
deur moontlikepolisie-aanranding en
die "gesamentlike gevolge van
langdurige aanhouding en aanhoudende ondervraging".
Die distriksIanddros, JDCrafford,
het landdros Breedt, wat die bekentenis afgeneem het,daarvan beskuldig
, dat hy '''n Ieuenaar is, wat nie geglo
kan word nie",
EDA het kragte met 11 ander orqanlsasles
Crafford het ook gesebewyse dat
saamgesnoer om 'n unieke pUblikasie ult te gee.
die twee adjudante-offisier, Geldenhuys en Mazibuko,oor die bekenDie 1990 Kalender bevat 12 groot bladsye, elk
tenis gelieghet, onderhullehoofde se
met 'n foto deur Paul Weinberg en inligting oor
aandag gebring moet word vir verdie dlenste wat aangebied word deur .
dere optrede.
.
Die hofsaak,watmerkwaardig min
deelnemende organisasies. Dit alles teen slegs
aandag geniet, het begin na die drie
R3.
'
beskuldiges reeds twee jaar in aanStuur u bestelling met betaling aan:
houding was en dit as.gevolgvan 'n
EDA, Posbus 62054, Marshalltown 2107.
geskil oor borgtog van R25 000
uitgestel is. Die saak berus op 5 000.
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ruit is gebreek.'
eerw Ivor Jenkins" voorsitter van
Koinonia, opgemerk kort voordat skote
Nadat onbekendes op 30 Augusop Jenkins se huis gevuur is.
tus op Bredenkamp se huis geskiet
Adj-offBothahet VryeWeekblad
het, vermoedelik uit 'n wit Golf, het
verwys na maj Kroukamp van die
hy die voorvaIby die PretoriasepoliBrookIyn-speurtak, wat die onder, sie aangemeld en ook die registrasoeke na soortgelyke aanvalle op
sienommer van die Golf aan die ondersoekbeamptes,maj SwanepoeIen . aktivistein Pretoriakoordineer, Volgens Kroukampishullenog besig om
adjudante-offisierMunroeen Botha,
leidradeop te volg en die ondersoeke
verskaf.
duur voort,
'n Wit Golf is ook by die huis van
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Stil Stemme
•

'n Voorlesing van verbode en gesensuurde letterkunde
insluitenduittreksels uit die.werke van:'
Mandela, First, Serote, La Guma en ander.
Voorgelees deur
Andrew Buckland, Ramalao Makhene, Gcina Mhlope,
Roz Monat en ander.
Saterdag 25 November omL nm

•

&

77 .Taar

- 'n gesk;edenis van d;esfrJLd
opgevoer deur
.
RamalaoMakhene, PatrickShai, Vanessa Cooke, Jacqui
Singer en ander.
Saterdag 2 Desember om 1 nm.
By die Warehouse, Markteater
Ingang is gratis
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Transkei gereed vir groot saamtrek
gereel.
Holomisa het onlangs alle beperkingsop die UDPensy affiliatein
die gebied opgehef
Voorspraakvir diesaamtrekword
oor die Transkeise uitsaaidiens gemaak en die veiligheidsmagte van
die militere regering sien om na die
veiligheidsaspek.
Holomisa en ander Transkeise leiers
sal 'n verhoog met die ANC-leiers
deel.
Die hoofrede sal deur die voormalige sekretaris-generaal van die

Elsabe Wessels
HEGTER bande tussendie Transkeise
regering en die African National
Congress word Sondag gesmeemet
'n reuse-saamtrek in Umtata se
/ Onafhanklikheidstadion waar leiers
/ vandieTranskei saam met dievrygelate ANC-Ieiers sal optree.
Die verwelkomingsaamtrek is 'n
inisiaiefvan die bree demokratiese
beweging en word in samewerking
met die regering van die Transkeise
militere leier,genl BantuHolomisa,

ANC, Walter'Sisulu, gelewer word.
Volgens bronne sal Sisulu sterk
standpunt inneem teen die tuislandbeleid en'n pleidooi lewer vir
tuislandregerings en tradisionele leiers
omhul bydiebevrydingstryd te skaar,
Die 34-jarigeTranskeise leier wat
twee jaar gelede deur 'n militere
staatsgreep aan bewind gekom het,
hetop 1 Oktobergeskiedenis gernaak
toe hy saam met leiers van die bree
demokratiese beweging 'n verhoog
gedeel en hom by die beginsels van
die ANC geskaar het.

Sy optrede was ten tye van die
herbegrafnisvan die ANC-Ieierkoning Sabata Dalindyebo.
Holomisa het in sy rede 'n verenigde Suid-Afrika in die vooruitsig
gestelen kritiekgelewerop apartheid
en die tuislandbeleid.
Holomisa het kort daarna alle
beperkingsop die UDPen ander affiliate van die bree demokratiese
bewegingin die Transkei geskrap.
Volgens 'n verklaring van. die
nasionale ontvangskomitee, 'n komitee
c wat deurdiebreedemokratiese bewe-

ging in die lewe geroep is om na die
belangevan die vrygelate ANC-Ieiers
om te sien, is die Umtata-saamtrek
die eerste van 'nreeks wat dwarsdeur
die land gehou gaan word.
Die Umtata-saamtrek sal deur
Sisulu, Govan Mbeki, wie se inperkings sowat twee wekegeledeopgehef
is, en deur die andervrygelate ANCleiers toegespreek word.
Ander saamtrekke word tans gereel
in Sekukuneland, Durban, die OosKaap, die Wes-Kaap, Pretoria en
Pietersburg.

Woonstelbewoners
sit, besittings en
al, op straat
Anton Steenkamp
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WOONSTELBEWONERS is die week sonder beenkonre uit Waldorf
Heights in HiUbrow geskop nadat bulle die laaste vier maande "verminderde huur" betaal het uit protes teen die swak toestande in die woonstelblok.
Die uitgesette inwoners, wat almal swart ts, ~ bulle word ultgebult en
moet buitensporige pryse betaal omdat hulle onwettig in 'n blanke
.
Groepsgebied woon teneinde naby bul werkplekke te wees.·
Voigensdie uitgesette mense se prokureur, GL Bhlka, het hulle almal
eoreenkomstemet die eienaar,Josepb Farber, aangegaan dat hy die onderWoonstelbewoQers van Waldorf Heights .In Hillbrow sit op straat nadat huJle uitgegooi is.•
(Fa/a: Paul VeiallCoIAfrtlpix)
houd van die woonstelle sal opknap. Hy het dit egter nooit gedoen nie.
Van diewoonstelle beskik oor geen elektrisiteit nie, en in sommige eenhede ts die wateraanleg so swak dat rioolwater in die krane voorkom, s@
Bhika.
.
Die huur ts gemiddeld R300 vir 'n eenslaapkamerwoonstel, en toe Far- ber in November1978sonderkenntsgewing die huur met R25wou verhoog,
'N BRANDBOM is Woensdagoggend
het die bewoners geweier en voortgegaan om die ou buurbedrag te betaal
by die Werkgroep Kairos, 'n Neder- /
tot tyd en wyJFarber die woonstelle sou opknap.
landse anti-apartheidsgroep, se kanIn Maart 1988 bet Farber kennis gegee dat die huur van April 1988af
tore in Utrecht onskadelikgemaak.
met R25 sou verboog word.
Die ExplosieveOpruimingsdiens
'n Afvaardiging van die inwoners het Farber versoek om ~ulle te woord
het die born, bestaandeuit 'n rugsak
te staan, maar hy het geweier. _
mettweeboners petrolen'n tydmeganisme,onskadelikgemaaknadat hulle
Bhika het toe namens bulle aan Farber geskryf en gese hulle weier om
deurKairos-werkers ontbiedis, berig
die verhoogde huur te betaal totdat by hulle te woord staan.
. J(nton Steenkamp
die NRC HandeIsblad.
Farber het hulle uiteindelik ontmoet, maar 'n meningsverskil oor die
DieKairos-werkgroepvoeraksies
betaling van huur het ontstaan en by het 'n uitsettingsbevel teen hulle
'N AFGEDANKTE werkervan die SA Vervoerdienste(SAVD) is Woensdagteen apartheidin Suid-Afrikaen vergekry.
middag
doodgeskietill die drie week lange SAVD-staking waarinminstens29
strek inligting oor ontwikkeling in
Die week bet bulle letterlik op straat gesit, besittings en al.-mense, meestalstakers, al beseer is.
Snider-Afrika, veral opkerldike gebied.
Bbika beweer dat Farber die mense ultgebuit bet deur bulle boonop vir
nog 'n gewelddadige voorval is 'n superintendent van die SA\'D, Koos
Niemand is nog in verband met
water en elektrisiteit aan te spreek, sonder dat bul meters ooit gelees is. _ die voorval in hegtenis geneem nie; . Grobler,52,Maandag opdie Johannesburg-stasieaan die brand gesteeknadat
In een geval bet by glo traangas in 'n woonstel, waarin 'n vrou mat haar
en niernand het verantwoordelikheid
petroloor homuitgegooiis. Die SAVD hou stakers, daarvoor verantwoordelik. .
baba was, gegooi om hulle ultte kry.
• vir dieplaas vandie bornaanvaarnie.
Grobler is in die hospitaal opgeneem.
•
In Woensdag se voorval het 'n staker na bewering 'n kaartjiekontroleur, J de
Wet,met 'nrubberknuppel op die Langlaagte-stasieaangeval. 'n Polisiemanhet
die aanval probeer afweer, maar die staker het die polisieman ook met die
knuppel geslaan. Die polisieman het sy rewolwer uitgepluk en die man
L'
doodgeskiet.
-,
"Diepolisiemanhet geen anderkeuse gehadas-omhomself te verdedignie,"
het kapt EugeneOpperman, die Witwatersrandse skakeloffisier van die SAP,
gese.
Skade van sowat RIO miljoen, meestal weens brandskade aan SAVDeiendom soos treintrokke, is al in die staking aangerig.
DieSouthAfricanRailwayandHarboursWorkers Union(Sarhwu),waaraan
die meeste van die 18 ()()() stakers behoort, het voorstelle aan die SAVD gerig
omdie stakingtebeeindig.Die SAVDwas gisterteen druktyd besig omSarhwu
se voorstelle te bespreek,

Werker doodgeskiet,
baiebeseerin .
SAVD-staking
In

Stakers wil kom werk,

se SAB

Anton Steenkamp
SUID-AFRIKAANSEBROUERYEhetgisterin 'n verklaringgese werkersby
vierfabriekehetbestuur sefinaleIoonaanbodaanvaar,en onderhandelinge om
dieses wekelangestakingtebeeindig,is aandiegang bynog 'n aantalfabrieke,
"Ons is daarvanoortuigdat diemeerderheidSAB-werkersmoeg is vandie
staking en terug wil kom werk toe," se Rob Childs, 'n direkteur van SAB.
"Ons doen 'n beroep op ~lmal om slegs nie-gewelddadigeen demokratiese
prosesse te gebruik om wat per slot van sake 'n ekonomiese dispuut is, op te
.
los.
"Stakershetreeds 'nklompgeldverloorenkannog meerverloor, aangesien
die tyd vir die betaling vir jaareindbonusse nou aanbreek," se hy.
10
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Mayekiso, en sekurokrate, terug in Alex
"Dit wat die inwoners gekwel het,
Die hele opgradering gooi ons lewe
kwel hul steeds. En die leierskapspan
omver, Daar is bloot besluite geneem
wat die staat wou skuldig maak, is
sonder om die inwoners se werklike
terug," se Mayekiso,
behoeftes te bepaal," se Mayekiso.
Die ware toedrag van sake is d a t D i s oor die griewe wat inwoners
die staat en sy veiligheidsarm nie
verlede Saterdag by die stadion
toestande in die township kon verbesaamgedrom het om na die munisiter nie.
pale kantore te marsjeer. Dit was nie
alom bekend dat die aansoek om
En met die vyfmanskap terug in
die saal, die deksel van die pot vol
vreedsaam te protesteer, afgewys is
wurms weer gelig.
nie. En soos in die verlede het die
gemeenskap hulle in die polisie en
In Alex praat almal oor die woningnood. Die tekort aan huisvesting
die weermag vasgeloop.
neem jaar1iksmeer kritieke afme"Dis vir my duidelik dat hulle nie
tings aan.
gehoor wil gee aan ons griewe nie,"
Enige besoeker wat open af in die
se Mayekiso, wat nie tyd verspeel het
township se omgedolwe lane ry, kry
om as 'n vry man terug te keer na sy
'n goeie indruk van die omvang van
gemeenskap nie.
, die nood.
"My onmiddellike reaksie is dat
Opsies is skraal. Asjy gelukkig is,
ek.drie jaar lank verniet in die tronk
gesit het ," se Mayekiso. Niks het
deel jy 'n erf met tien ander gesinne.
Teen R20per maand kan jy in
verander nie.
Alex se Putco-city in 'n bus bly. Teen
Mayekiso, 'wat in die Transkei
R13,50 per maand kan jy 'n stuk
grootgeword het, het homself in die
sinkplaat oor jou kop opslaan - met
vroee jare sewentig in Alexandra
die wete daar is geen lopende water
gevestig.
nie en dat jy ongemaklik ver is van
Hy hetonmiddellik by gemeenskapdie een kraan wat jy met 100 ander
sake betrokke geraak en was instruhuisgesinne deel,
menteel in die stigting van die AlexDie verkoop van erwe - met soveel
andra Action Committeeop 17 Februas agt strukture 09 - aan een persoon
arie 1986.
dreig om honderde dakloos te laat.
"Binne vakbondverband kon ek
Grondeienaarskap, wat in die sesmy nie losmaakvan die omstandighede
, tigerjare opgeskort is, is onlangs weer
van die gemeenskap waarin ek geleef
ingevoer.
het nie. Wat hulle geraak het, het my
Vir die township se stadsraadslede
geraak. Vir almal van ons is dit belanwas dit die antwoord op die drie jaar
grik om ons lewenstandaard te veroue huurboikot.
hoog.
"Jare al betaal die huiseienaars
"Daarom was dit belangrik om .
huur aan die munisipaliteit. Die meeste
strukture te skep"waarbinneinwoners
inwoners beskou die huise
hul
uiting aan hul griewe kon gee," se hy.'
eiendom.
Die township het 'n ryk geskie"Die stap gaan honderde gesinne
denis van verset. In die jare veertig en
sonder 'n heenkome laat, As hulle dit
vyftig was dit een van die sterkste
- wou verkoop het, moes hulle dit kolsetels van die ANC.
'''':'''Jektief aan al die besetters van 'n
Die vervolging en onderdrukking
, . betrokke standplaas verkoop het." .
van die sestigerjare het egter die vuur
-, Huurweieraars word tans ook hof
uit die township se aktiviste geneem,
toe gesleep'in~ poging van die
Mayekiso het gevrees dat die skerp
munisipaliteit om-"die, R3 miljoen
polisie- en weermagoptrede van die
·-..........laaste paar jaar dieselfde uitwerking
-verlies te verhaal.
_
Aan die ander uiterste 'Van~ie
souhe.maar dirlyk asof'die gees van
spektrum word luukse-wooneenhede <, verset die aanslag oorleef het,' se
teen tussen R40 000 en R60 000 aan <,Mayekiso.
die Oos-Bank opgerig. Diegene wat
"Ons glo dat die inwoners van
die ergste geraak word deur die
Alex die'reg het om protes aan te
woningnood, kan dit nie bekostig nie.
teken, te demoirstreer en te protesteer
"Alex is hoofsaaklik 'n werkersgewanneer daar legitierne griewe i~ wat
meenskap en werkloosheid is hoog.
die he1e gemeenskap raak,"
\

Verlede Saterdag wou
besorgdes onder
Alexandra se sowat
200000 inwoners hul
.griewe oor township- .
toestande met 'n
protes-optog lug. 'n
Landdros het die
aansoek geweier. Oit
was die jongste sarsie
in die stryd tussen Alex-inwoners en die
owerhede. Leidende
aktivis, vakbondleier en inwoner van
Alexandra, Moses
Mayekiso, praat met.
ELSABe WESSELS ccr-:
die jarelange stryd
tussen die township
en die staat se
veil i9heidsnetwerk.

MOSES MAYEKISO se Alexandra
is nie 'n romantiese plek nie.
Toe Mayekiso in April vanjaar, na
'n afwesigheid van sowat drie jaar in ,
aanhouding en onder beperkings, sy
eerste tree in die strate van die verwaarloosde township geneem het, was
dit duidelik dat die uitputtingsoorlog
tussen die staat en die township nog
nie uitgewoed was nie.
Verlede week het die owerhede
weer 'n magsvertoon gelewer. Ondanks die feit dat protesoptogte in
townships regoor.die land toegelaat
is, is die versoek van die Alexandra
Action Committee om"n,pptog te
hou, geweier,
~
Die Randburgse landdros het geen
rede vir die weiering gegee nie. ~"
Appel is die week by die minister
~
Moses Mayekiso
van Justisie, Kobie Coetzee,
~
", (Foto,dedricNu;;,j.Airspix)
aangeteken. Woensdag het Coetzee
<,
laatweetdathulleaansoekmoetdoen
Mayekis~wat in Junie 1986 in aan- en kulturele bedrywighedehet nie
die kemvraagstuk aangespreek nie,
by die dorpsraad van Alexandra.
houding gen'ee~ is, en sy rnakkers
en drie jaar later is Alex se inwoners
Die dorpsraad het die aansoek
weens hoogverraad.aangekla, Die staat
nog net so gegrief oar die woninggeweier. "Hulle is bang vir die onderkon nie sy saak bewys.nie en altemanood.rhaglike lewenstoestande en
steuning wat die Alexandra Action
tiewe aank1agte van ondermyning en
gekoopteerde stadsraadslede.
Committee geniet," was Mayekiso se
aanhitsing is aanhangig gemaak.Na 'n
~~
'~
reaksie.
hofsaak van twee jaar en vier maande
"~..... Dis hoe dit gaan in Alex. Hier het
is Alex se leiers in April vanjaar ondie inwoners al geleer om net die kop
skuldig bevind,
teskud en weer te probeer,
"Die uitspraak was 'n oorwinning
Die kragmeting tussen die
vir Alex se mense en die bree desekurokrate en Alex-inwoners het in
mokratiese beweging," se Mayekiso.
1986 sy hoogtepunt bereik. Mayekiso
"Op die oog -af was die staat se
\\ Anton Steenkam~
Partysejeugbeweging;enm l Q73is
en sy mede-bestuurslede van die
aanslag suksesvol. 'n Gebrek aan leierhy verkies tot Kaapse Provinsiale
STE~HANUS SEBASTIAN VAN
voorsitter"
-, ",
,Alexandra Action Committee, sowel
skap het die gemeenskapsorganisasies
DER MERWE, die Demokratiese
Na die breuk in die Verenigde
as die bestuurslede van die Alexandra
lamgele. Inwoners is aan vrees onderYouth Congress en die Alexandra
werp.
'-'~
_
Party se ~~rdvoerder oo.rBinneParty het Vander Merwe op die
landse Sake-en 'We( en Orde en,
Wes-Kaapse.bestuur van die ProStudents Congress, was die slagof"Dis'n vorm van terrorisme; Gefers,
.,- ,
weld is gebruik om die ware gevoelens < c , parlementslidvir Groenpunt, is op
gressiewe Reformiste- Party gedien.
30 Desember 194~gebore.
Binne enkele maandeis drievlakke
van die mense te onderdruk. Leiers is
Toe die Progressiewe Federale Party
Hyhet,op Will~~ in die Kagevorm is, ishy in 1981 asvoorsitter
van 1eierskap doeltreffend buite aksie
vervolg en die organisasiesdoodgedruk.
van die Wes-KaapsetakvandiePFP
roo skoolgegaanendaama, in 1966;
gestel.
"Dit alles het die geluid van opDie sekurokrate het die onderstand gesmoor, maar nie uitgeroei nie,"
sy diensplig aan dieSA ldtginJnaverkies.
drukking van die opstand en die
se hy.
'-.. < , ~
VanderMerwe is al die afgelope
sium voltooi.
. VanderMerweisdaamaStell ~twaalfjaarparlementslidvirGroenuitskake1ing van die leierskap as 'n
Die kruipende veiligheidsnetwerk
voorbeeld van doeltreffende veilighet ook 'n "hearts and minds"-veldtog
bosch toe, waar hy die grade B
Pl!!1t..
Comm en LLB verwerf het.
'
VanJ976 tot 1978 het hy ook op
heidsoptrede beskryf.
ingesluit, Met die leierskap opgesluit,
Hy het twee jaar lank, in 1971
aat tot die balie, en het as advokaat
die Kaapstadse Stadsraad gedien.
Die geoliede optrede van Alex se
is miljoene rande vir opgradering been 1972, as staatsaanklaer opgetree
3ep~tisi:eqot 1979, toe hy hom
Vander Merwehet in 1969 'njaar
mini-Gesamentlike Bestuurskornitees,
loaf en die weermag, wat die township
,indie landdroshof en die streekhof.
voltyds-op diepolitiek toegespits
as uitruilstudent inGroningen, Neeen van 260 landwyd, wat die regevoltyds beleer het, het inwoners se
':'-...-..
'-",,_
derland deurgebring.
- -.~_,
In 1973 het hy op die Prokureurhet.
ring van die township oorgeneem het,
guns met vriendskapsaksies probeer
Generaal se personeel in Kaapstad
Sy politieke loopbaan het vroeg
Tian van der Merwe is getroUd
is as 'n toonbeeld van "goeie regekoop.
gedien.
reeds begin. Op universiteit was ~y
met Susan Comber, en hulle het ,'n
Maar onbetaalbaar duur huise,
ring" voorgehou.
Van der Merwe is in 1973 toegeaktief in die destydse Verenigde,-..---.. seun en 'n dogter.
Om hul sukses te beklink, is
ongevraagde opgradering, sokkerballe
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tEEN volgendejaar gaan spuitnaalddwelmgebruikers (SOO's) enhul seksIllaats die grootste deel van aile aidsgevalle in Europa uitmaak.
•
Vanjaarhet34 persentvan dieaidsgevalle watin Europa gediagnoseeris,
met SDG'5 tedoengehad. Diegetalhet
. ingrypend gestyg as dit met die 2
persent in 1983en die 15 persentvan
1985 vergelyk word. Waar die deel
Van naalde algemeen, en die virus
teenwoordig is, het mv-infeksievlakke
gestyg.
In Amerika is 27 persent van aIle
aids-gevalle in die land gekoppel aan
SDG's. HJV-infeksie onder spuitnaalddwelmgebruiKers in Thailand het van
1persentin 1985na40 persentin 1988
.gestyg. Die Sao Paule-staat, waar die
gevolge van die Brasiliaanse
dwelmprobleem die beste gedokumenteer is, het die aids-gevalle, wat met
SDG's te doen het van 3 persent in .
1985 tot 25 persent in 1988 gestyg.
Maarselfsdie skrikwekkende syfers
is waarskynlik ·'n onderskatting, se
kenners van die Wereldgesondheidsorgaiusasie(WGO). Hulnoemookdie
skerptoenamein die aantal SDG'swat
aan longontsteking, hartinfeksies en
tuberkulose dood is - dit is tipiese
siektes wat met inspuiting verband
hou. Die toenames kan aan HIV-infeksie toegeskryfword.
Waarheroienedeur SDG's in Suidoos-Asie gebruik word, is kokai"ene
die gewildste dwelrnmiddel in SuidAmerika.
Hoewel heroiene en verwante
dwelms in talle lande gerook of inge- .
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Ole skrlf Is teen die muur
sasieswerk en dus vertrou word.
Hulle is nou met 'n Kaapse toer
besig en volgende jaar gaan hulle in
Namibiabegin. DieNationalUnionof
Mineworkers (NUM) het hulle ook
gevra om na die toer al die myne in
Suid-Afrika te besoek.
"Ek weet ons programis omstrede,
maardieWGOvoorspeldat75persent
van Afrikase bevolking binnekort deur
aids verwoes kan word. Om die rede
dink ek ons program: is baie belangrile," se Friedman.

W6reld Alds-dag '89
. OP 1 Oesember is dit amptelik WAreld Aids-dag. Oit is deel van die
W6reld-gesondheidsorganisasie (WGO) se wAreldwye program om aids
te keer.
.

o

0

WAreld Aids-dag '89 wit mense bewus maak van die gevare en die
voorkoming van aids.

York. Maar geen gevaIle van mv is
aangetreftoe3139S00'SlUSsenApril
1985 en Desember 1988 vir die infeksie getoets is nie,
.
Dit is betekenisvol dat Hongkong
sedert 1981. grootskaaIse anti-dwelmpublisiteitsveldtogte wat op jongmense
gerig is, voer,
Maar dit is nie rede om agteroorte
sit nie,soosdie ontploffing van mv in
Thailand waarsku. Dr Robert Carvel
vanEdinburgh in Skotlanddcing daarop
aan dat voorkomende maatreels teen
die oordraging van HN "in werking
gestel m6et word waar dwelms gebruik word. Dit moet gedoen word
~.. theon~
voordat die virus bekendgestel en
versprei word".
be.
In sommige lande waar HIV-in~=Al.1..'{
feksie
hoog is, word strategiee van
SAfE 'IS
"skade-vermindering" probeer, Dit
ho.veyouY'
behels naald-uitruilskemas en die
. ow\"\ ·t'\((,a(e!
opvoeding van gebruikers oor "veiliger inspuit-metodes", 5005 hoe om
bleikmiddelste gebruik om naaIde en
inspuitings te steriliseer. .
In Junieis die eersteStatebondskon"Ons sien al hoe meer dat jong
ferensie oordwelms in KuaIaLumpur
seuns en dogters wat prostituteer vir
in Maleisie gehou, Daar is die leiers
crack, positief vir HIV getoetsword,"
se dr Dorothy Meth, hoof van 'n bevan Statebondslande gevra om emstigeoorweging te skenk aan skadeverhandelingseenheid in Brooklyn,New
rninderings-benaderings wanneerhulle
York. "In die gemeenskap het almal
beleid oor dwelms formuleer.
wat aids het, dit direk of indirek deur
dwelmgebruik opgedoen."
.
Maar skadevermindering is om- .
strede. Party swart leiers in New York,
Tot op hede bly talle bevolkings
byvoorbeeld, beskou die naald-uitruilwaar dwelmgebruik voorkom, vry van
skema as "volksmoord" en glo dat dit
'n hoe voorkoms van HIV-infeksie
die vlak van dwelmverslawing en
onder SOO's. Hongkong is 56 'n
geweld in die swart gemeenskap sal
voorbeeld, Dit bet netsoveel dwelmverlaat toeneem. - Panos-instituut
slaafdes wat behandel word as New

~~-\-o

o

skakel tussen seks, dwelms en HN in
asem word, is die heIfte van Brasilie
die.middestadgebiedemet die toenese mv-positief-dwelminspuiters tieners watkokalene teen 10 Ameri- . mendeverslawing aan crack- diehoogs
verslawende,rookbaresoort kokaiene
kaansedollarper gram bekom.Naalde
- hidrochloried.
kos 'n dollar elk.
Crack word dikwels gerook as 'n
Kokai"ene-inspuiting is seIfsgevaarvoorspel tot omgang en die kondoom
liker as heroiene-inspuiting. Terwyl
word dan dikwels vergeet, Saammet
een heroiene-inspuiting die gebruiker
armoede en moeilike toegang tot gevir tussen 3 en 12 ure "hou", het
sondheidsdienste, is die gevolg 'n skerp
kokai"ene 'n baie korter uitwerking en
toenameindievoorkomsvan seksueel
kan 10,20 of meerkere 'n dagingespuit
oordraagbare siektes onder die midword. Dit is nie net die mense wat
dwelmsinspuit wat aan aids bloot- . destad-tieners,met die gevolgdatbaie
van hulle aan mv blootgestel word.
gestelis nie. In Amerikagroei'n nuwe

0

+0

o

0

o

Tien punte oor aids
,1, Aids Is 'n wtreldWye
probleem

* bloed
* van die besmette moeder na

5, Besmettlng deur bloed kan
op verskeje maojere voorkom

kind, voor, tydens of na
geboorte.

YlQ!ll

haar long kind
Meer as 150000 alds-gevalle
Is in 1451ande wf!reldwyd
geidentlfiseer. Aile
gemeenskappe kan deur die
.menslike Immunlteitsvirus,
HIV,geraak word. HIV kan aids
oor aile soslale en geografiese
grense veroorsaak, Wereldwyd
word geskat dat 5 tot 10
miljoen mense reeds deur HIV
besmet is,
2, Ons weel hoe aids versprel
, Gelukkig kan aids net op drle
maniere versprei:
o* geslagtelike omgang

3. Om te weet hoe HIY versprel~
Is om te weet hoe om
besmettlng te yoorkom
HIV kan versprel word deur
geslagtelike omgang - van man
tot vrou, van vrou tot man en
van man tot man. HIV kan ook
op twee maniere deur bloed
versprel word: deur ontsmette
bloed te ontvang en deur
naalde wat, sonder dat dlt
gesterlllseer word, meer as een
maal te gebruik. Laastens kan
dit versprei word deur die
besmette moeder aan haar

0

4. Ole seksuele verspreldlng "
van aids kan yoorkom word .
Ole doeltreffendste manler om
odie seksuele verspreldlng van
• HIV te voorkom, Is om by een
getroue en onbesmette maat te
bly, of om geen seks te hll nie.
Anderslns behoort mense hul
getal seksmaats te beperk.
o. Mense behoort seksuele
omgang met prostitute te
venny. Wanneer lemand
seksuele omgang met s6 'n
persoon het, behoort 'n
kondoom korrek van begin tot
elnde gebrulk word,

o

0

,

Dwelms en: aids: die dodelike skakel

dans
teen
aids
JOE is 'n heteroseksuele man met 'n
enkelmaat, Mary. Joe is egter nie so
getrou5005 Marynie enhy slaaprond.
Vir vierjaar lank dra hy al die aidstydbom onbewustelik saam met hom
rondo Hyhetdiesiekteopgedoennadat
·hy omgang gehad het met Gladys wat
ook dieselfde seksuele gewoontes as
hy het.
Maryraak swanger terwyl Joe op
die oogaf steeds gesond is.
Intussen probeerJoe sy strekemet
Sue,maarsystel nie indie losbandige
man belang nie. .
En toe word Joe siek. Hy gaan
doktertoe en die se dat sy simptome
aids-verwantmag wees. Hyverduide1ik hoedie aids-virus jouliggaam opvreet
enjouliggaam vatbaar vir ander siektes·
maak.
Joe is besig om stadigaandood te
gaanenom aIleste verergerhet Mary
en die babaook die gevreesdesiekte.
Joe sevriend Harry,watnie Joe se
seksuele gewoontes deel nie, ondersteunJoe in sy laaste dae.
Harry en Sue is voorbeelde van .
mensewatnie gevaarloop om aidsop .
te doennie.
Die eenvoudigeverhaal - wat met
reuse-poppe opgevoer word - word al
vir die afgelopejaar en drie maande
deurdiepoppespelers "Puppets Against
Aids" opgevoer, Hulle is deel van 'n
gemeenskapsorganisasie wat SuidAfrikaners bewusmaakvan diegevare
van aids.
In 1987 het Gary Friedman saam
met die vader van die Muppets, Jim
Hanson, poppespel in Franlayk studeer. .
Hansonhet die idee by Friedman .
laat posvaten verledejaarin November, met Wereld Aids-dag, het die 9
poppemeesters van Puppets Against
.
Aids met hul veldtogbegin,
Friedman beskryf'n dag in 'ntownsbips6: "Asons daaraankomom op te
stel, is daar gewoonlikreeds 'n opgewonde gehoor wat vir ons wag. Ons
vertonings, waarvan daar gewoonlik
drie per.dag is, duur 'n halfuur lank.
Dit sluit lewendige musiek, die poppespel en 'n verteller in.
. "Ditis hoofsaaklikin Engels,maar
m plattelandse gebiede praat die
verteller, Bentley Nkomande, dieplaaslike taal.
"Na die vertoning deel ons kondome uit en is daar 'n vraag-enantwoord-sessie. Ek moet byvoeg dat
ons program net vir mense bo 12 jaar
oud is.
"Die reaksie is in die algemeen
positief, behalwe bier en daar waar
mense aanstootneem as Bentley met
'n gipspop wys hoe 'n kondoom aangesit word."
Friedman glo hulleis heelsuksesvol
omdathulledeur gemeenskaporgani-
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Gelukklg kan bloed voor
oortapping vir HIV-besmetting
getoets word. Naalde kan na
gebruik gesterlllseer word.
Dwelmgebrulkers behoort net
gesterillseerde naalde te
gebrulk en dlt met rilemand
deeI nie.
6. Oit Is belangrlk om te weet
hoe HIV nle versprei word nle
HIV word nle versprel deur
kontak, handskud, aanraklng
of omhelsing nle. Dit word nle
odeur kos of water, koppies of

glase te deeI, hoes of nles,
Insekte, swembaddens of
toilette versprel nle.
7. Aids caak alma!
.Daar Is geen rede om bang te
. wees vir mense wat HIVbesmet Is of aids het nle.
8.lnllgtlng en opyoedlng Is.
deurslaggewend
.....
Eendag sal die mediese
weteriskap hopelik 'n mlddel
produseer wat aids genees of
voorkom. Tot dan meet ons
ons persoonlike gedrag aanpas
om die verspreiding daarvan te
voorkom. Inllgtlng en
'opvoeding Is van
deurslaggewende belang In die
stryd teen aids•.

0

.0

9. 'n Wereldwye mobillsasle .
teen 'n wereldwve bedreigjng
Die poppe en mense - Puppets Against Aids - voer 'n stryd teen aids.

.Naslonale aids-programme .
bestaan reeds In feitlik al die
lande van die wllreld. Ole
programme IIg mense In en
voed hulla op oor aids, hoe om
dit te voorkom en hoe om
ander daarteen te beskerm.
Naslonale aids-programme
word wllreldwyd deur die
Wllreldwye aids-program van
die Wf!reldgesondheldorganlsasle (WGO)
gekoordineer.
.

S61yk Suid-Afrika se statlstleke

0

* Aids-gevalle wat in Julie 1989 by die W6reld-gesondheidsorganisasie (WGO)aangemeld is: 231 (7 gevalle per miljoen
mense).
0

•

••

0

•

Van die 217 gevalle ~at in Mei 1989 aangemeld is, was 23 "roue.

0

•

,

* Ge~okume~teer~~ voorkoms: Januarie1989: 1 uit 540 swanger vroue is positief met HIV by die Baragwanathhospltaal geldentlflseer, teenoor 1 uit 2 100 vyftienmaande tevore.

0

,

•

10, S8am kan ons aids keer

* In Johannesburg 1988: ~,3 persen~ van 1-395 mense wat gesinsbeplanningsklinieke bygewoon, en 0,1 persent van 17
236 nuwe bloedskenkers IS HIV-posltief geidentifiseer..

0

o.

.

0

•

Jy·ksn bydra om aids te keer
deur seker te maak dat Jy die
felte daaromtrent verstaan en
. ander help om dit ook te
verstaan. Ole gevaar van aids '
Is nle wle Jy is of waar Jy is nle.
Dit gaan oor wat Iy doen.
.

0

* Die aantal aids-gevalle wat sedert 1982 in SUid-Afrika aangemeld is, het drasties toegeneem: 1982 - 2; 1983 - 4; 1984-8; 1985 - 8; 1986- 24; 1987 - 38; 1988 - 86; en 1989 - 7 4 . ' ·
..
0

In Transvaal was daar 146, in Natal 47, die Kaapprovinsie 39 en in die Vrystaat 12 gevalle.
Van die 244 gevalle leef slegs 105 nog.

0

0

(Inllgtlng: AREPP)

Vrye Weekblad, 24 November 1989

Dr Mike wys hoe om 'n kondoom aan te sit
VryeWeekblad,24 November 1989

(Die Inligtlng I. van die Wereldgesondheldsorganls8sle verkry)
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BOEKE

Verraad deur die 'gewone' mens '
hy voortgaan om die vemame gaste te
bedien ("Miss Keaton, please don't
think me unduly improper in not
ascending to see my father in his
DeurKazuo Ishiguro
deceased condition at the moment,
Faber & Faber.
You see, I know my father would
R59,99 (hardeband)
have wished me tocarryonjustnow",
I06). Net so onttrokke was hy teenoor
Andre P, Brink
die vrou wat hy sou kon liefgehadhet;
selfs teenoor die jongman aan wie hy,
WEINIG ander Britse instellings
in 'n moment van verrukIik gedempte
demonstreer so skouspelagtig tegekomiek, die "Iewensfeite" moet oordra.
Iyk die onuitroeibaarheid van die
Teenoor dit alles pleeg hy verraad.
EngelseIiterere tradisie en sy verTen slotte beland hy in 'n "Iaaste
moe tot selfvemuwing as die jaarkans" teenoor Miss Keaton (nou lankal
likse Booker Prize. Enkele jare geMrs Benn, maar vir hom nog steeds
lede was dit Salman Rushdie se
gemasker agter haar vroeere naam)
"Midnight's Children" wat vanuit 'n
.en verloen opnuut die "waarheid":
randgebied van die eertydse Britse
"Indeed - why should I not admit it?
Ryk, Indie, die publiek verstom het
- at that moment, my heart was breakmet sy virtuose hantering van die taal
ing" (239). "
en sy verbysterende vemuwing van
Oft klink, oplaas, na 'n belydenis,
ou vorrne soos die Bildungsroman en
na eerlikheid en substansie. Maar is
die herinneringroman. Pas daama het
dit? Die taal wathy gebruik, is die van
Kerry Hulmemet"TheBone People"
die goedkoop sentimentele romandie Angelsaksiese geheue geskud met
netjies waarmee Miss Keaton hom
die oerherinneringe van die Maorikuljare tevore in 'n onbewaakte oomblik
tuur uit Nieu-Seeland. In 1988 Was
Kazuo Ishlguro, wie se roman "The Remains of the Day" vanlaar
betrap het. Hy hetme meer'ntoolvan
dit 'n ander eertydse kolonie, Ausmet die Booker~prys bekroon Is,
sy eienie. Hy kan net of die taal van
tralie, wat met Peter Carey se "Oscar
- DIE posisie van vroue in die Derde
rateurdeursy gelykes verwerp is. Dit
die here-en-meesters Of die taal van
and Lucinda" die tradisie van DickKenton hom jare gelede al verwyt.
Wereld word moremiddag om 2nm
ens en Edmund Gosse verryk hetmet " Maar dit was veel meer as pretensie:
alles het Stevens afgeskud: "Throughontspanningslektuur praat. Hy "is'"
"die robuustheid van visionere krag
want agter die fasade was daar niks
out all the years I served him, it was
lankalniemeernie: in 'nbinnestehart . by die Can Themba-Instituut vir
Letterkunde (400 verdieping, Twigavan 'n ander vasteland. En nou, in
he and he alone who weighed up
meer wat verberg kon word nie. Stevan 'n ui sit nie 'n pit nie, net 'n leegte.
Sentrum, Sentraalweg 68,Fordsburg)
1989, is dit die Japans gebore Kazuo
evidence and judged it best to provens kon hom dit gewoonnie veroor("You see, I trusted. I trusted his
bespreek.
Ishiguro wat in "The Remains"of the
loof om as butler menings VaR sy eie
ceed in the way he did, while I simply
lordship's wisdom. All those years I
Boeke wat as riglyn vir die be- Day" die mees Britse van alle pryse
te he me. Op een aand, wanneer 'n
confmed myself, quite properly, to
served him, I trusted I was doing
spreking
sal dien, is: "South Afriverower het.
groep dronk gaste hom vir die gek " affairs within my own professional . something worthwhile. I can't even
can Women on the Move" deur
Reeds in 1982 het Ishiguro met
hou deur sy opinie oor wereldvraagsay I made my own mistakes. Really
realm" (201).
Barrott, Dawbor, et al; "Scraps of
"A Pale View of Hills" groot aandag " stukke te vra, het by byvoorbeeld tot
Wat werklik op die spel is, is
- one h~ to ask oneself ~ what dignity
, Life" deur Marjorie Agosin; "Women
geirek, maar daar het dit veral gegaan
drie maal toe (soos Petrus) onvernatuurlik nie maar 'n butler se geis here in that?" (243). "
of Africa"deur Maria Rose CutrufeIli;
om die oproep - vanuit 'n Engelse
stoorbaar geantwoord: '1 am sorry,
horigheid nie: maar die staatsburger:
Onehasto askoneself. Selfs die I,
"Women, why do you weep?" deur
hede - van 'n gesinsverlede in Nagasaki.
sir, but I am unable to be of assistance
se demokratiese verpligtinge; die mens
die ek, gaan 'verskuiI agter die onAsma
EI Dareer; "The Hidden Face
Wiit "The Remains of the Day" merkin this matter" (195-196).
se verantwoordelikheid tenoor sy
bepaalde voomaamwoord.
of Eve" deurNawal el Saadawi;
waardig rnaak, is sy naatlose verBen van die implikasies hiervan is
situasie. Dit is waarom die roman
Dit is die konsekwensie van die
"Slaves of Slaves" deur Suid-Ameri-.
binding van twee afsonderlike traaan hom uitgespel deur die jong Mr
uiteindelik gaan en wat daarvan iets
abdikasie van menslike verantwoorkaanse en Karibbiesevroue; "Women
disies: 'n Britse understatement wat
Cardinal (wat later in die oorlog sou
so onthutsends maak: die verraad wat
delikheid. En agter die bedrieglike
of Pakistan" deur Khawar Mumtaz _
minstens tot by Jane Austen terugsterf: een van vele lewens wat ronddie "gewone" mens pleeg wanneer hy • monotoon van die aarts-engelse, aartsen Farida Shaheed; "Angolan Wcmen
gaan, en 'n Japannese metaforiek en
om Stevens te gronde sou gaan sondit aan die"great gentlemen" oorlaat. japanse roman, is dit die ontstellende
Building the Future" deur OMA;
"obliqueness" soos mens dit op sy
. derdatdithomraak): "You'renot cu->
om sy besluite namens hom te neem
vraag wat "The Remains of the Day"
""Women of EI Salvador, tPe Price
beste by Mishima, Tanizaki en veral
rious. You just let all this go on
en diemensdom se lot te beslis terwyl
relevant maak vir elke leser wat deur
of Freedom" deur Marilyn ThomKawabata aantref. Laasgenoemde
before you and you never think to
- hy met sy skinkbord in die skaduwee
sy/haar swye en dienstigheid 'n aanson en "Feminism and Nationalism
tradisie is uitstekend opgesom in Italo
look at it for what it is" (223).
staan en wag om hoogstens "tot diens"
deel gehad het aan die ontstaan van
in the Third World" deur Kumari>
Calvino se herskepping van die JaMaar dit gaan verder as dit. En dit
die soort wereld wat die skares van
te wees.
Jayawardena.
.
pannese roman in een van die onis die omstandighede van sy rels wat
In een van die mees grotesk:e tonele "Pole, Hongarye, Oos-Duitsland. SuidSelfs mense wat nie die boeke
derafdelings van "If on a winter's
die ui van sy lewe afskiI.
van die roman sterf Stevens se vader
Afrika en Tsjeggo-Slowakye vandag
gelees h~t nie is. welkom.
night a traveller", waar hy vallende
As rasionalisering vir die reis voer
op die solder van die herehuis terwyl
op loop gesit het.
herfsblare beskryf: .....In thecontemhy . 'n ernstige· personeeItekort in
plation of the shower of leaves the
Darlington Hall aan, sodat hy hom
fundamental thing was not so much
geregverdig voel om onderweg bethe perception of each of the leaves
soek te bring aan die eertydse huisas of the distance between one leaf
houdster Miss Keaton, wat nou na
and another, the empty air that sepameer as twintig jaar van ongelukkige
rated them" (202). Hierdie ruimtegetroude lewe in 'n brief laat
likheid, hierdie stilte wat sluimer in
deurskemer het (altans, dit is hoe
die hart van die woord, het tot gevolg
Stevens dit wil vertolk) dat sy weer
dat "the book should be the written
"beskikbaar" "is; Dat Miss Keaton
counterpart of the unwritten world"
veel meer vir hom beteken het as wat
Julian SMITH & Alwyn VEN GENSEN & Hein
(172).
hy ooit durf erken het, blyk spoedig
WILLEMSE (red)
Aan die woord in Ishiguro se roman
uit die talle kere wat hy haar brief
'-'FOUR DAYS IN LUSAKA"
(en dit is deurslaggewend: die aanherlees om ast ware betekenis daaruit
SWART AFRIKAANSE SKRYWERS
die-woord-wees) is die butler Stelos te lees. En algaande kom 'n vervenswat na jare in diens van Lord
(UWK)
swee teks nader aan die oppervlak:
Darlington nou met herehuis en al
nerens so naby nie as in die episode
Dialoog met die ANC
R9,10 + R1 per pos
oorgeneem is deur" 'n ryk Ameriwaar Stevens op sy oorversigtige
kaner. ("Part of the package," se 'nirmanier te kenne gee ("there. was' no
reverente toevalIige kennis later, 242.)
real evidence to account for this
Die grootste gewig van Stevens se
conviction", 226) dathy Miss Keaton
Die boek oor die Five 'Freedoms
ARTHUR NORTJe AND OTHER POETS
lewe Ie tussen die twee Wereldooragter haar geslote deur hoor huil het.
Forum/ANC-gesprek
in Lusaka
(COSAW)
loe; nou, in 1956, word die butler
Hoeveel hy hiermee - en met haar
word Saterdag 25 November
oorreed om vir die eerste keer in sy
lang ongelukkige lewe daarna - te
R8,30 + R1 per pos
lewe 'n week lank in sy baas se Ford
doene gehad het, bly 'n stilte in die
bekend gestel by Exclusive Books
op vakansie te gaan. "You fellows,"
teks wat die leser self moet invuI.
Hillbrow en Hyde Park
die breezy en bruuske Amerikaner,
Ander stiltes breek wei mettertyd
Hilda BERNSTEIN
"you're always locked up in these big
deur tot woorde. Aanvanklik is Stehouses helping out, how do you ever
vens se genet van die landskappe wat
THE WORLD THAT WAS OURS
get to see around this beautiful counsy reis ornring, onverstoorbaar: in die
"Four Days in Lusaka" is ook
try of yours?" (4). Die uittog, die
egalig golwende heuwels vind hy die
Die verhaal van die Rivonia-verhoor
beskikbaar by die
blootsteIling aan "werklike"
"greatness", die "dignity" van sy eie
.I
landskappe, wat Stevens vantevore
ideale. Maar namate hy die onrus(SA Writers)
.(
Five Freedoms Forum
net uit 'n stel reisgidse uit die jaar
tiger landskappe van Devon en
"1932geken het, word tegelyk 'n inreis
R29,50 + .R1 per pos
Cornwell bereik en sy forrriidabele
Posbus 260727
"inhomself: want gestroop van al sy
pligsgetrouheid begin wankel (by
Beskikbaar in ons boekwinkel in die Swazi
gewone buffers, tot waar net sy formele
vergeet o.a, om petrol in te tap en
Excom
Plaza, Mbabane, Swaziland. Skryf aan Robin
taal oorbly, word hy gedwing om
moo oornag by "gewone" mense waar
2023
rekenskap te gee van 'n "self' wat al
net leuens hom laat oorleef),begin hy
Malan of AnneSalelwako
haas geatrofieer het agter skyn en
dinge konfronteer wat hy aItyd vermy
Tel: (011)'640-3240
POJbus A456, Swazi Plaza, Mbabane,
spel, gewoonte, forrnaliteit, konvenhet: sy bewonderde Lord Darlington
sie en leuen.
se verhouding met Duitsers net voor
I
: Swaziland
"
Fax: (011) 640-2779
"Why, Mr Stevens, why, why,
die Oorlog, 'en die skipbreuk van al
Tel 45561
why do you always have to pretendl"
die Lord se ideale - met die gevolg dat
(154) het dieveel mensliker Miss
hy as verstoteling en veragte kollabo-
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Suid-Afrika
Strandapartbekl word afgeskaf deur die De Klerk-regering, en die regerlng
verbind homtot diealgehelcafskaffmgvandieWet op die AanwysingvanAparte
Gcriewe. '
DieAfricanNational Congressontkengerugtevan 'n geheimcoutobiografie van
NelsonMandela,wat glo in die sewentigerjare van Robbeneiland af gesmokkel
sou wces.
Die SuJd·Afrlkaanse regering sal Die die konferensie oor Suid-Afrika, wat
Maandag in parys, Franlayk begin. byWoon nie, se 'n woordvoerder van die
departcmentvan Blnnelandse Sake.Sowat110Suid-Afrikanerssal die konferensiebywoOn.
Dh vera! nou nodigdat die Suid-Afrikaanse publiek volledig ingelig wordoar
stsndpunte dwarsoordiepolitiekespektrum,sedie voorsitter vandie Mediaraad,
JanStcyn.
NewAfrican, 'n Durbanse koerant,wordaangeklaweens vieroortredings onder
die noodregulasies, die Wet op BinnelandseVeiligheid en die Gevangcniswe~
voortspruitende uit berigteoor botsings tussen die polisie, veiligheidswagte
studentcbyIndumiso-oplcidingskollege inPietermaritzburginJunievanjaar.Die
uitgewersvandiekoerantwordookdaarvanaangekladathulle'nfotovanNelson
Mandela en 'n" aanhaling van Oliver Tambogepubliseer het;
President FW de Klerk ontrnoet die leier van die Nasionale Volksparty•.
Amichand Rajbansi, by die Uniegeboue.
'
Ernest Ramadlte, 'n beskuldigde in die Delmas-terrorismeverhoor, sa aan die
hofhyhet met diepolisiesaamgewerkomeensameopsluiting te vermyen om te
voorkomdathygehangword.Hyheterkendathy opdie toneelvan'nskieterywas,
sodathynieweeraangerand souword,soosvoorheengebeurhettoehymetsekere
,pamflette in sy besit gevind is nie.
•
Die Demokratiese Party loods'n bewaringsveldtog in Joharmesburg.
OUebesoedeling bedreigdie pikkewynbevolking van Dyer-eiland aan die Kaapse
Suidkus.
Onluspolisiein Witbank probeerShakesMapelane,28, se T-hemp- waaropdie
vrygelate ANC-Ieiers terugverwelkom word- konfiskeer, In dieproses worddie
T-hemp geskeur,
'
Die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (Aklas) van die NG Kerk, onder
voorsitterskap vanprof JohanHeyns,beveelaan dat politiekeoortrederswat die
doodstraf opgele word,begenadig moet word.Prof Heyns ontrnoetook vir pres
.Kenneth Kaundain Zambie,
'
, ,
"
Walter Sisulu sa hyendie andervrygelateANC-Ieierssal samesprekings metdie
leiersvanKwaZulu verwelkom. Dit volgop 'nmassavergaderingin Durbanwaar
Koning Gooodwill Zwelethini beswaar
L
gemaak het omdat hy en hoofminister
--'~
Mangosuthu Buthelezi "geignoreer" is met
\
'
I
die vrylating van die leiers. Sisulu sa
almal was welkom om die verwelkomingsbyeenkoms by Soccer City buite
Johannesburg by te woon.
Tutor Ndamase.president vanTranskei,
sa tuislandleiers moenietoelaatdat hulle
beskou word as stutwerk : vir die
apartheidsbeleid, wat bots met die dernokratiese begeertesvan die Yolk nie.
'n Boer van Middelburg(Transvaal),E I
de Lange, 37, verskyn in die hof in verband met die dood van 'n 17-jarige seun,
~","",~ - -,
Die seunhet na beweringkunsmis op die
--~.,.,,~~
IV
boer se plaas gesteeI.Hy is aangeranden is twee dae later dood.
DieProkureur-Generaal van005-Kaapland,J d'Oliveira, stelondersoekinna 34
voorvalle waarinverdagtesdeur'n veiligheidswag,Sybrand van Schoorvan OosLonden, doodgeskiet is.
Mohammed VaIn Moosa.waarnemende hoofsekretaris vandie UDF seinperkbevelewordopgehef."
. ' .'

en '

Wereld
DieIaaste Suid.Afrikaanse soldate wordna 'n besetting van 74jaar uit Namibia
~ttrek. Intussenaanvaardie GrondwetgewendeVergadering vanNamibia,onder

'.

'

dievoorsitterskap vanSwapo-leierHageGeingob,die 1982-voorstellevir'n nuwe
grondwet wat deur die vyf Wesmagte opgestelis. Die voorstellemaak voorsieningvir'nveelparty-demokrasie metgereeldeverkiesings, 'nHandves vanMenseregte ~at in d~e Grondwet verskansis, 'nonafhanklikeregbanken die beskerming
.
van privateelendom.
Die ~b~nese pr~sident, Rene Mouawad,word in 'n bomontploffmg in Beiroet
om die lewe gehring,slegs 17dae nadat hy die amp ingeneemhet.
.
Koningin Elizabeth n sa by die opening van die Britse parlement dat die
VerenigdeKoninkryk sal voortgaan om vreedsame verandering in Suid~Afrika
aan temoedig.
'
B.ritse p~rlement@re verrigtinge word die eerste maal regstreeksoor televisie
Ultgesalll. ,
.
Die ~. DUitse, Konununis?e~e Party stelsamesprekingsmetdie opposisievoor
met die oog op n vrye verkiesmg.
'
Meer as 100 000 inwoners van Praag betoog ten gunste van hervorining in
Tsjeggo-Slowakye.
"
. Hernleude gevegte breek uit in EI Salvador,waar rebellemagte'n hotel beleer.
Meda~jes wat de~r .die "Chariotsof Fire"-atIeet, Harold Abrahams, gewen is,
word m Landen VIr R92 000 aan Mohamed Al Fayet, die eienaar van Harrods,
.
.
verkoop.
Fasdstlese ~anatl~i in Spanj: word geblameervir die sluipmoordop 'n Baskiese
parlementshd en dieverwondm&van nogcen,'n paar uur voordatIiulleasledevan
die nuweSpaanseparlementingesweersou word,·
. '
Le~ Zalkov ~ord afgedankas le~er van die KommunistiesePartyin die SowjetUme.Hyhet mNovember 1987dIepos oorgeneemby Boris Yeltsin. Zaikovword
opgevolg de:ur Yuri Prokofiev, wat glo meer hervormingsgesind is.
~oed.a.n se .gewese eersteminister,Sadekel Mahdi, word nog steedsaangehou,se
n velligheldswoordvoerder. '
.
Oud-president Jimniy Carter van die VSA tree as voorsitterop in vredesame- .
sprekings tussendieEthiopieseregeringendieEritrean People',s LiberationFront.
Miljoene mense stem in die algemeneverkiesing om 'n nuweIndieseparlement
te verkies.
'

Gandhi voor
die grootste
uitdaging in
sy loopbaan

Onder redaksie van
Charles Leonard

NIEU-DEHU - Indiese eerste minister,RajivGandhi,
watdieweekvoordic:strafsteuitdagingvansypolitieke
loopbaan te staan kom, het Woensdag sy stem uitgebring en voorspel dat sy Kongres-party 'n nuwe mandaat in die week se algemene verkiesinggaan kry.
"Ons sal wen,"het 'n afgematte Gandhiin 'n skaars
hoorbare stem aan persmense gese.
. .
Die 45-jarige premier, wat die maand landswyd
meer as 220 vergaderings in sy verkiesingsveldtog
toegespreek het, sa die gedagte dat sy party die verkiesing kan verloor, het nie eens by hom opgekomnie.
"Ek het dit in die koerante gelees, maar ek glo nie
wat die pers se nie," het die voormaligevlieeniergese,
Hyhetnadie stembusgekom, vergeselvansyItaliaansgebore vrou, Sonjll, en hull9-jarige seun, Rahul, wat
vir die eerste maal 'n kruisie op 'n stembriefkon trek. '
Gandhi, wat stem 4~ minute na die stembusse
geopen het, getr~k het, het die pers van "algeheleeensydigheid" jeens die Kongresparty beskuldig. Die
party se kanse d"m weer as wenner uit die stryd te tree,
word deur baie kenners en meningsopnames as.uiters
skraal beskou.'
•
"Ekweetnie," was sy antwoordmet 'nophaalvansy
skouers toe gevrais wat hy gedoenhet om indie persse
slegte boeke te beland. Die pers het hardnekkig 'n
skandaal oor beweerde omkoopgeld in 'n reusagtige
wapentransaksiemet 'n Sweedse maatskappy, Bofors,
,
ondersoek.
Gandhi se naam word ook genoem as een van die
mense wat bakhandgestaan het toe "metodes" gebruik
is om die R3,4 miljoen-transaksie losgeslaante kry.
~ Die losse opposisie het op die skandaal gefokus in
hul veldtog om vir die tweede maal in die geskiedenis

sr.

van die onafhanklike Indie die Kongresparty uit die
kussings te lig.
.
,
Hy het erken ciat die smeulende stryd tussen die
Moslemsen Hindoesook 'n invloedopdieuitslagkan
he.Beidegodsdicnstige gerneenskappe maakaanspraak
op 'n stuk grand, waarop 'n tempel gebou wil word.
.Gandhi het vyf jaar gelede - met 'n stewige dosis
simpatienadat sy moeder en voorganger,Indira, vermoor is - die premier geword.
.Hy is by die stembus deur sy party se kandidaat,
, MohiniGiri, ontmoet.Sy het vermiljoen,'nteken van
gelukonder Hindoes,aan sy voorkop gesmeeren vir
hom 'n lekker aangebied op pad na die stembus.
Gandhi, kleinseun van Indie se eerste premier,
JawaharlalNehru,veg syverkiesing in dienoordelike
Amethi-kiesafdeling waar hy te staankom teen Rajmohan Gandhi, die kleinseun van Mahatma.
Intussen is 21 rnense Woensdag tydens die eerste
fase van die algemene verkiesing dood en talle in
, wydverspreidegeweld beseer. •
'n Geraamde 100 miljoen kiesers het hul stemme
in221 kiesafdelingsin 15 state en 5 federalegebiede
uitgebring OJ! die eerste dag van die drie-daagse
verkiesing wat Rajiv Gandhi se politieke toekoms
gaan maak of breek,
Die veldtogte in 'n verdere 266 kiesafdelingsis
Woensdag afgesluit en hulle stem vandag. Sondag
komdie verkiesingtot 'n einde met die laaste37 kiesafdelings waar gestem gaan word.
Die enigstekeer wat die Kongrespartyverslaanis,
was in 1977-79toe die opposisie gewen het, maar as
gevolg van binnegevegte nie al die pad kon volhou
nie. -AFP

Operasie laat dwergegroei
,

.

t

,Dominique Schroeder

"Dit voel asof ek op stelte is. Ek kan my ma met
WASHlNGTON- Die 14-jarigeBrian Lunais glad nie
ontbyt help, ek kan ligskakelaars bykom, ek kan die
spyt oor sy besluitom dokters toe te laat omsy bene te
radio aanskakel en boeke uit my boonste boekrak
breek nie, Hy meendie maande in 'n rolstoel was die
haal. Die meeste dwerge het meganiese apparaatin
moeite werd. Brian, 'n dwerg, is nou 30 sentimeter
hulmotors wathullehelp om diepedaleby tekom. Ek
Iangeras voor die operasie.
gaan nie die probleem he nie."
Brianis eenvantallejongmense watvoordeelput nit
Angelica Roderick, II, is net so geesdriftig.Haar
'n nuwe chirurgiese metode waardeur die onderste
bene was s6 gebuigdat sy me kon staan nie. Hulle is
tegniek, wat
, Iedematevan dwerge verleng word.
snykundigreguit gemaak en met 12,5 emverleng. Sy
deurdie Sowjet-dokterGavriil Ilizarovontwikkelis, is
het reeds van haar rolstoel vergeet en loop nou met
tweejaar gelede in Amerika bekend gestel. Die opera~
kieries. Hoewel sy erken dat sy vreeslikepyn na die
sie is reeds suksesvolop talle jongmense uitgevoer en
operasie beleef het, sal Angelica dit weer doen as sy
die resultate is gewoonlik skouspelagtig.
moes.
Diepasient se skeen- en dybeenword gebreeksodat
"Nou loop ek sonder enige probleme," vertel sy.,
elkebeen 15emkangroei. Voordatdie chirurgdie bene
"Mybene is seIdeseer en ek is bly ek het ditgedoen."
, breek, word 'n klamp aan elke kant van die breuklyn
Dr David Rimion van Cedars-Sinai se kinders ly
aangebring.Nadatdie bene gebreek is, word'n megaseIdena die eetStepaar dae van die operasie.
.( ~me ingevoeg watsorg dat die twee stukke been
"Ek noerp. dit groei met 'n glimlag,"sa hy. Rimion
geleidelik weg van mekaar groei. Dit gebeur teen 'n
glo dat 20 of 30 cm 'n reuse-verskil aan die mense se
temPovan omtrent 'n millimeter per dag. Nuwe beenlewens1 kan maak. "Hul selfbeeld word ingrypend
materiaal vorm dan om die gaping te vuI. '
verbeter, en so ook hullewensuitkyk."
Volgens dr William Oppenheim van die CedarsOppenheim stem saam. "Dieoperasieis die moeite
Sinai Mediese-sentrurnin I,.os Angelesen een van die
werdsolank die pasi~nt reg gekies is. Diemeestevan
voorlopers van die tegniek\in Amerika, kos die hele ' "die mense wat die operasie ondergaan het, is tevrede
metode;insluitcnd alle ond~ke en nasorg, diepasii:nt
rnetdie uitslag," sa hy. "Hul persoonlikhedeverander
nagenoeg 100000 dollar. Twee operasiesis nodig: om
en hul verloor van hul skaamheid,"
.
eers die skeenbeenen dan die dybeen te breek.
Maar baiedwerge is krities oordie operasiesen die /
Die kandidaat vir die operasie moet dapper en
mentaliteit d a a r a g t e r . ,
geduldig wees. Die tydperk na die operasie kan heel
"Die meeste dwerge kan enigiets doen wat hulle
pynlik wees en die groei van 30 em neem tweejaar. Na
graagwil," sa Daniel Marguiles, die vorigedirekteur
elk van die twee operasies moet die pasient, wat vervan Little People of America, "Hul grootte is nie 'n
kieslik tussen 16 en 20 jaar oud moet wees, 8 maande
.
struikelblok nie."
in 'n rolstoel deurbring.
Marguiles meen dat dwerge hulselfmoet aanvaar
Nie alle dwerge'isgoeie kandidate vir die operasie
soos hulle is. "Omklein te wees betekennie dat daar
nie.
iets verkeerd met jou is nie," s6 hy. Om iets 56
"Ons is baie kieskeurig en mcen dat die keuse van
radjIcaal soos chirurgie te ondergaan, is om te erken
die regte pasient die belangrikste is," sa Oppenheim.
dat 'n klein postuur reggestel moet word."
Dieoperasiekandielengte van 'npersoonwat1,2 meter
Hy het daarop gewys dat sommige van die jonglank is na 1,5meterverleng. Ditisdie lengtewaarby 'n
menseaan druk van dokters en familietoegeeom die
mens "normaal" kanleef sander enigespesiale hulpmid"
operasie te ondergaan. ~y se warmeer 'n dwerg eers
dels of toerusting.
deur adolessensie - 'n moeilike tydperk vir enige
"Dit kan net op 'n sekere soort dwerg uitgevoer
persoon,ongeaglengte - is, hy nie langerdie begeerte
word," sa Oppenheim. Die mediese span by Cedars-'
sal he vir 'n operasie "(at hom 'n paar sentimeter
SinaiJIetonlangsslegsvieruit 'n 100aansoekersvir die
Iangermaak nie.
operasie goedgekeur.
, Ernest Ott, 'n lid van Little People ofAm~rica en
Die meeste mense wat die operasie ondergaan, is:
die direkteur van 'n navorsingsentrum oor dwerge,
verheug met die resultaat.
,
dink die idee is "aaklig" en was geskok om te hoor
"Dit was diemoeite werd," seBrian Luna,wat na sy
hoeveel dit koso "Diesulkes wat die operasie onder- '
tweedeoperasieinNovember1988 inAugustusvanjaar
gaan, is kortsigtig," s6 hy. "Die gemeenskapis die
met krukke begin loop het.
'probleem, nie dwerge nie." - AFP
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San Salvadorse spogbuurt word slagveld
SAN SALVADOR - Dit was so hittete of George Bush het sy voor- .
ganger se Rambo-kopband en mentaliteit gaan leen om met linkse rebelle in El Salvador se gal te gaan
werk.
Twaalf van Bush se US Army
Special Forces-instrukteurs is ewe
onverhoeds betrap toe guerrillas van
die Farabondo Marti National Liberation Front (FMLN) Dinsdag die
. luukse Sheraton-hotel in die
rykmansbuurt, Escalon, bestorm en
vir twee dae beleer het,
Die Bush-administrasie was gereed om· teen-terreur militere eenhede na San Salvador te stuur totdat
hulle gehoor het dat die beleg
Woensdag beeindig is.
Voor sonop Dinsdagoggend het
die rebelle 'n annneks van die hotel in
'n verrassingsaanval bestorrn. Byna
'n honderd mense is 'n dag lank as
gyselaars aangehou of deur skerpskutters "in toom" gehou.
Die hele dag lank het die rebelle
aanslagte van die regse Salvadorse
regeringsmagte afgeweer.
Laat in die middag is die buitelanders toegelaat om die hotel te verlaat.
Die twaalfmoes egter agterbly.
Hoe die beleg presies beeindig is,
is steeds in 'n rookbom gehul. Die
Salvadorse regeringen die Amerikaners beweer dat regeringsoldate
beheer van die hotel oorgevat het,
terwyl in 'n ander weergawe gese
word dat die guerrillas in die nag
weggeglip het.
Die Amerikaanse supersoldate hulle is lede van die Green Berets kon toe sonder rooi gesigte die hotel
Woensdag verlaat, '
'n Hoe Amerikaanse amptenaar,
wat verkies dat sy naam nie bekend
gemaak word nie, se die Green Berets
was op 'n twee week lange oplei- .
dingsending in San Salvador en sou
Dinsdag na Amerika terugkeer. Hy
het nie gese wie hulle opgelei het nie.
Een van die wat in die hotel was
toe dit bestorrn is, was Baena Soares,
sekretaris-generaal van die, Organi/sasie van Amerikaanse State (OAS). ,
Soares het die hotel ongedeerd ver-

'n Gewonde Salvadorse soldaat word deur 'n makker verblnd nadat hy Dinsdag onder FMLN·
guerrilla-vuur in die spogbuurt van Escalon in EI Salvador deurgeloop het. Guerrillas het vir
twee dae lank gyselaars in die Sheraton-hotel aangehou
(Foto:AP)

laat.
Kolonel Carlos Armando Aviles
van die Salvadorse leer het in 'n
onderhoud met 'n Amerikaanse televisienetwerk gese dat twee van Soares
. se lyfwagte in die aanvanklike aanval, toe die guerrillas die hotel be,storm het, doodgeskiet is..
Hy se die sekretaris-generaal, wat
die oorloggeteisterde land besoek het
om vrede te help soek, is reeds terug
Amerika toe.
Die Sheraton is maar 300 meter
van die regsgesinde president van EI
Salvador, Alfredo Cristiani, se huis
af.
, Dit is die eerste maal in die huidige
. twee weke lange offensief dat die
gevegte na die gebiede uitbrei.

In die verlede het dierebelle slegs .
revuur het nie. .
in die werkerskIasbuurte geopereer.
Die beleg van die hotel het inDie aanval op die hotel was hul daptussen die Amerikaners tog die skrik
perste paging nog omdat dit reg in
op dielyf gejaag. Hul departement
die hartjie van die ryk woonbuurt,
van Buitelandse Sake het hul burgers
Escalon is. Dit is waar die regse
aanbeveel om die land te verlaat en
regering se meeste steun Ie.
-rnense wat dit oorweeg om die land te
Die woonbuurt, noordwes van die
besoek, moet dit ernstig heroorweeg.
hoofstad en aan die voet van die San
Bogenoemde groep sluit duidelik
.Salvador-vulkaan, huisves talle
, nie die 55 Amerikaanse militereraadarnbassades en regerings- enrnilitere
gewers van die San Salvador regerleiers.
'
ing in nie. Die regering ontvang elke
In Washington.het Bush sy ver-.
dag 'n miljoen dollar aan ekonomiese
ligting uitgespreek dat al die Ameri- ' , en militere steun van die Bush-adkaners ongedeerd afgekom het, Hy
ministrasie.
se 'n spesiale taakmag van sy land se
"Ook kan die Spesiale Taakmagte
weermag is na EI Salvador gestuur
wat na San Salvador.gestuur is om
om kole uit die vuur te krap, maar
hul makkers uit die weelderige hotel
gelukkig hoef hulle geen skoot te
te red.nie bygereken word nie.
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Vrye Weekblad, 24 November1989

Vie Los Angeles Times se die
elite-soldate van Delta Force beskik
oor apparate waarmee afgeluister en
vasgestel kan word waar presies mense
agter mure is - dit is al gebruik om die
Salvadorse kommandos te help.
Intussen woed die oorlog in die
strate voort met burgerlikes wat oudergewoonte in die kruisvuur aan die
penry in die dekade-oueoorlog tussen
linkse guerrillas en die Amerikaansgesteunde regering.
Om dinge verder te vererger opereer moordbendes ookin die Sentraal-Amerikaanse staat
Hulle het verlede week hul bloed.spoor gelaat toe hulle die koshuis van
die Rooms-Katolieke universiteit
binnegestorm en die kok en haar 15jarige . dogter ,. in hul beddens
doodgeskiet het.
Daarna het hulle ses Jesuitiese
priesters na buite gesleep en hul koppe
metmasjiengeweervuurweggeblaas.
Een van die vermoordes was die
universiteit se welbekende linkse
rektor, Ignacio Ellacuria.
Met die ter perse gaan gister het
die Salvadorse regering en die rebelle
vredesamesprekings in Caracas probeer
hervat, het die biskop van San Salvador, Gregorio Rosa Chaves, gese,
Chaves se dat verteenwoordigers
van die twee strydende partye afsonderlik met die Venezuelaanse president, Carlos Andres Perez, sou ontmoet
met die oog op die hervatting van die
samesprekings tussen die groepe.
Die onderhandelings het in September in Mexiko begin. Daar was 'n
tweede ronde in Costa Rica verlede
maand.
' Die derde ronde samesprekings '
sou Woensdag in Caracas begin; maar '
die FMLN het twee weke gelede hul
onttrekking aangekondig.
Hulle het gese dat die regering nie
'ter goeder trou wou onderhandel nie
endathullevir'nmotorbomaanvalop
'n vakbondkantoor in San Salvador,
waarin 10 mense - 8 vakbondlededood is, verantwoordelik was. '
Na raming is reeds 1 300 mense
dood sedertdie guerrilla-offensiefop
, 11 November begin het. - AFP

VAKANTE BETREKKING
VELDWERKER:
ORGANISATORIESE
ONTWIKKELING
Di6 betrekldng bied die geleentheid om deel te h~ aan die totale bediemn.g Van
die Weskus Raad van Kerke.
'
Die suksesvolle aansoeker sal deel vorm v~n 'n span en sal verantwoordeHk
wees vir:
'
* die opbou van 'n netwerkstelsel tussenorganisasies met 'n gemeenskapsbasis
en lidgemeentes van die Raad.
"
* om dmv werkswinkels organisasies, sowel as die mense betrokke, te
ontwikkel.
'
* gereelde konsultasies met organisasies in die streek '
* befondslng fasillteer
'

.:1

,

Vereistes:
Die suksesvolle persoon sal beskik oor:
,
Ondervindlng in bestuur en koordlnerlng..
'
Ondervinding in die prosesse van organisatorlese ontwlkkellng is 'n wesenlike
voordeel.
'
qoeie kommunikasievaar41ghede in Afrikaans.
Verbind tot soslale geregtigheid in Suld-Afrlka.
Slegs persone wie verbind is tot die ekumene kan aansoek doen by:
Die Organiserende Sekretaris
Weskus Raad van Kerke
Posbus 20
DIAZVILLE

7397

Salarls: Onderhandelbaar binne die skale van die WRK afhangende van die
ondervindlng van die aansoeker.
Alle aansoeke moet die kantoor bereik voor 18 Januarle 1990.
Slult asseblief 'n volle CV In met twee bereikbare verwysings asook 'n k,ort
opstel van ongeveer 500 woorde oor u perspektief van Organisatorlese
Ontwikkellng.
'
Tel'(02281) 41984 Faks (02281) 41269
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NUUS

SACHED

Almal gesels nou saam as Namibiane

BETREKKINGS
., .
Turret.korrespondensle.kollege (TKK), 'n senior
sekondere opvoedkundlge program van die SACHEDTrust, wag aansoeke Invirdlevolgende betrekklngs Indie
Johannesburg-gebled:
Korresoondensjesentrum·koiirdjneerder
Ole posIsbelangrik Indie ontwikkellng van diesentrum,
waarvan die sleutelfunksle Isom deur mlddel van die atstandopvoedlngsmodel S88m met matrikulante tewerk
Ole suksesvolle aansoeker salverantwoordelik wees vir:
• aanmoedlglng van spanlede, lasilitering van
tydsbeplannlng endiedoeltreffende beheer vandie sentrum
• werwlngsopleidlng endie beoordellng van nasleners
• doeltrellende werwing, Inskrywlng, ondersteunlng en
beoordellng van studente
• diebetydse allewerlng van materlaal aan studenie
• laslliterlng van skakellng tussen studente en
opvoedkundige ontwikkellngs binne SACHED enmet die
bree gemeenskap
Die suksesvolle aansoeker Il)oet beskik oor:
• 'n deegllke kennis vandie krisisinswart opvoeding
• 'n graad
•onderwysondervlnding IntenmInste twee matriekvakke
• 'n goeie begripvan opvoedkundige adminlstrasle
• die vermoe om doeitreffend endeeglik met volwasse
studente tewerk
Die salarls sal volgens kwalilikasies en ondervinding
_bepaal word.
.

Yeldwerker
Die betrekklng Isbeslissend InTKK sestudieprogramme
wat met verske!e gemeenskapsorganisasies gekoiirdl·
neerword.
Die veldwerker salverantwoordelik wees vir:
• diebeskikbaarheld van TKKlSACHED- studiematerlaal
aan groepe/organisasies
• onderhandeling oordiegebruik van materlaal enander
bronne • die ontwikkeling van 'n studieprogram
•die lasilitering van ondersle!Jnlngsmetodes deurlektore
en akademlese koiirdineerders van TKK
•navorsing en die skrylvan materiaalvir leervaardighede
en Inhoudsgegronde werkswlnkels
• die beplanning en beoordeling van evaluasie-prosesse
saam met gemeenskappe en organisasles
• die persoon mottookbereld wees om terels
Die suksesvolle aansoeker moet beskik oor: • 'n graad
• kwalilikasies om ten mlnste 2 vakke opmatriekvlak te
doseer
• 'ngeldige rybewys _
Die salaris sal volgens kwalilikasies en ondervinding
-bepaal word.
Akademjese Koiirdjneerders
Die belrekking is beslissend tol dieontwikkeling en verbeterlng van die leerprosesse wat vereis word om
studente, wat volgens die alstandopvoedingsmodel
studeer, te ondersteun.
Die suksesvolle aansoeker sal verantwoordelik wees vir:
• _die ultbreiding en verspreiding van TKK-opvoedingsmateriaal
• dieontwlkkeling van ondersteunende studiemaleriaal
soos take, studieprogramgidse, studieklasgidse en
studiebriewe aan studente
• skakellng met matrlek·eksamenliggame om
voortdurende kennls van die leerplanne eneksamenvereIstes teverseker
•die persoon mottbeskikbaar wees om met studente by
die TKK-sentrum op'n voortdurende grondslag te skakel
om die materiale wat ontwikkel word te toets endie uit·
werking daarvan te beoordeel
• die opleiding van nasleners
• die opleldlng van groeplelers In groepstudlemetodes
• die aanbied van vaardlgheidsoplelding werkswlnkels
Die suksesyolle aansoelser moe! beskjk cor'

• 'n graad
• die vermoe om In'n progresslewe organisasie tewerk
•kwalilikasles ensellvertroue om studente Intenmlnste
2van dievolgende matriekvakke te ondersteun: Engels,
Geskledenls, Aardrykskunde, Wiskunde, Reken·
Ingkunde, Blologle, Wttenskap enAfrikaans
• ten mlnste 3 laar onderwysondervlndlng op senior
sekondere vlak
• dievermoe om onder druk Iewerk
Om aan dieverelstes van die belrekklng Ievoldoen, sal
daar van diekandldaat verwag word om Iereis
Stuur u aansoek tesame met 'n CV aan:Personeel Ontwikkeling en Opleiding
SACHED-Trust
Posbus 11350
Johannesburg

2000
Die slultingsdatum vir aansoeke Is 30 November 1989.

Untag-personeel monitor die onttrekking van die oorblywende 1500Suid-Afrikaanse soldate uit Namibia nadat Suid_
Afrika 74 jaar lank die gebied beset het.
(Foto: John Liebenberg)

Pierre du Plessis
WINDHOEK - Onafhanklike Namibia gaan
'n veelparty-demokrasie met 'n handves van
menseregte, afsonderlike wetgewende en
uitvoerende gesag, 'n onafhanklike regbank
en gereelde verkiesings wees.
Dit het Dinsdag duidelik geword toe die
nuutverkose Grondwetgewende Vergadering
-(GV) eenparig besluithetom die 1982-voorstelle te aanvaar.
Die voorstelle is in 1982 deur die Wesmagte beding in 'n poging om die gesloermet
Resolusie 435 te staak. Swapo was die enigste N amibiese party wat aan die onderhandelinge deelgeneem het.
Gedurende die verkiesingsveldtog is die
bevrydingsbeweging egter herhaaldelikdaar, van beskuldig dat hy nie meer die voorstelle
steun nie.
-Bog, het Swapo gese, dis onsvoorstelle en
- ons bly daarby, maar ons wi! nie deur SuidAfrikaanse wetgewing voorgeskryfword hoe
ons land na onafhanklikheid moet Iyk nie, en
daarom wil ons nie he die voorstelle moet
deel word van die proklamasie wat die GV
daarstel nie.
Dat nie een van die ander partye die verduideliking aanvaar het nie, was ooglopend
toe hulleiers Dinsdag' in die Landesratsaal
van die Tinten Palast (Namibia se Uniegebou) :n kans kry om die eerste vergadering

van die G V toe te spreek.
Bynasonderuitsonderinghethulleopdie
voorstelle gehamer.
Toe kom die middag-sitting van die vergadering en Swapo neem onkeerbaar die
inisiatief.
Nadie benoeming van 'n staandekomitee
wat reels en gedragskodes vir die GV moet
opstel, dui Swapo se sekretaris vir buitelandse sake, Theo-Ben Gurirab, onverwags
aan dat hy wil praat.
Hy se toe sy toespraak is nodig in die Iig
van die oggend se gebeure. Dit gaan oor die
1982-beginsels.
Dirk Mudge, voorsitter van die DTA,
probeer nog keer deur daarop te wys dat 'n
debat sonder reels nie moontlik is nie.
"Moenie worry nie, mnr Mudge, jy gaan
hou van wat ek te se het," antwoord Gurirab.
En toe stel hy voor dat die vergadering, as
deel van sy eerste sitting, die beginsels aanvaar as die raamwerk waarvolgens hy sy
werk van grondwetskryf gaan doen.
Die-voorstel is eenparig met applous (en
sonder debatsreels) aanvaar.
Daarmee het Swapo nie net bewys dat hy
so goed as enigeen kan politiek nie, maar
ook die wind uit sy opponente se seile geneem.
Daar word nou algemeen verwag dat
- Namibia binnekort onafhanklik sal word,
want die grootste enkele struikelblok is
eensklaps uit die weg geruim.

Die GV gaan Maandag voort met sy werk.

Intussen is daar natuurlik nog 'n paar
probleme in die land. Sporadiese geweld
kom veral in die noorde voor en dit lyk asof
daarmaar aan beide kante geslaan en geskuur
word.
'n Paar DTA-ondersteuners is dood, 'n
paar vooraanstaande Swapo-Iede aangerand.
Maar in die algemeen is dit stil en rustig.
Al die partye het dit onomwonde gestel dat
. hulle ten gunste van vrede en nasiebou is en
'n beroep gedoen op hul ondersteuners om
hulle te weerhou van geweld.
Daar was 'n haas ondenkbare gees van
versoening toe die 72 lede van die GV hul
- werk begin het. Die trots was onmisbaar.
Uiteindelik kan hulle almal saam as N amibiane gesels, onderhandel en besluit.
Selfs Jannie de Wet van die NPhet kaalkop
- en op Afrikaans - verklaar dat sy party
aanvaar dat "Suidwes soos ons hom geken
het" iets van die verlede is. As die blankes
aanvaar word, is hulle gretig om tot vooruitgang
by te dra, se hy.
En terwyl daar gepraat word, rol die SuidAfrikaanse oorlogsmasjien terug suide toe.
Lang rye gepantserde voertuie voor in die
trein, 'n paar waens troepies agter, op pad
Upington en Walvisbaai toe.
Hulle moes gister klaar onttrek het. Die
enigste SA W-Iede oor in die land is 'n paar
honderd onvervangbare professionele mense.

Jubileum Inisiatief doen navorsing vir nuwe SA
Anton Steenkamp
DIE Jublleum Inlslatlef, 'n nie-rassige organisasie wat vanuit 'n Bybelse perspektief die kernvraagstukke rondom 'n postapartheid Suid-Afrika sal navors en sy
bevindinge onder die bree publiek sal
versprel, isdie weekin Johannesburg gestig.
- Die Inlslatief sal van kundiges gebruik
maak en akademici vra om navorsing te
doen oor knelpunte soos behuising, land.
hervorming, die ekonomie en onderwys,
wat die fokuspunte sal vorm in die onderhandeling- en oorgangstadium na 'n nuwe
grondwetIike bedeling.
"Ons willangs die weg 'n bydrae maak
tot 'n verenlgende perspektief op 'n postapartheid Suld-Afrlka," se eerw Caesar
Molebatsi, mede-dlrekteur van die Jubileum Inisiatief en direkteur van Youth
Alive Ministries in Soweto.
Volgens die ander mede-dlrekteur, dr
Theuns ElotT, het hulle met 'n wye reeks
verteenwoordlgers, van die NG Kerk tot
J die African National Congress. samesprekings gevoer voordat hulle besluit bet om
voort te gaan met die Inisiatief, ElotT, 'n
oud-Ieraar in die Gereformeerde Kerk,
was 'n lid van die groep Afrikaners wat in
Julie 1987verteenwoordigers van die ANC

hi Dakar ontmoet het,
Navorsingsmateriaatsal in boekvorm
gepubllseer word. maar dit sal ook in eenvoudigepamflette beskikbaar gestel word
aan gemeentes en die publiek om dit so
wyd as moontlik bekend te stelen terugvoering te kry.
Daarna sal die navorsingsonderwerpe
in gespreksforums en werkswinkels verder bespreek word.
"Hopelik sal dit help om 'n ingeligte
kieserspubliek te skep, met die oog op die
toekoms wanneer al ons mense stemreg
sal he," se prof Marinus Wiechers,
hoogleraar in Staats- en Volkereg aan
Unisa, wat op die Raad van die Jubileum

Inisiatief dien.
Die ander lede van die Raad is Enos
Mabuza, hoofminister van Kangwane en
voorsittende biskop -van die Metodistekonferensie; prof Willie Esterhuyse,
boogleraar infilosofie aan die Universiteit
van Stellenbosch;dr Richard Stevens. hoof
van die Departement Bybelkunde aan die
Universiteit van Wes-Kaapland en prof
Bernard Lategan, Bybelkunde-Ieraar aan
.dle Stellenbosse Kweekskool. Die voorslt- ter van die Raad is dr Elia Tema, visemoderator van die NG Kerk in Afrika.
- Die Jubileum Inisiatief se navorslngstuk oor behuisingsal vroeg in 1990beskikbaar gestel word.
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Prates oor vermistes in KwaNdebele
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'Anton Steenkamp
'N 0 PlUG word virrnore-oggend by Kwamahlangu in KwaNdebele beplan uit protes teen
die verdwyning in 1986 van sewe aktiviste in die tuisland.
Die sewe is volgens die organiseerders die laaste keer lewend gesien in die hande van
die KwaNdebele-polisie, toe hulle aangehou is gedurende die 1986-onluste in die
tuisland. Die toestande in die tuisland gedurende daardie tydperk word tans deur die
Parsoris-kommissie ondersoek.
_ Die sewe wat vermis word, is Jim Mahlangu Cn oud-hoofrnan), Petrus Mahlangu,
Frans Mnyakeni, George Shabangu, David Shabangu, Joseph Masilela en Abel Ntuli.
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MENINGS
WAT 'n anti-klimaks! En toe is
daar ook geen applous nie.
Met groot fanfare word daar
afgekondig dat die Wet op die
Aanwysing van Aparte geriewe "so
gou moontlik" afgeskaf gaan word.
In dieselfde opgewonde asem
kondig staatspresident FWde Klerk
aan dat die land se strande "onmiddellik" oop gaan wees vir almal.
Is De Klerk en sy span angstig
om punte aan te teken, het ek
onmiddellik gewonder, Is daar 'n
buitelandse bankier wat beindruk
moetword?
In die voorafgaande week het
Pik Botha met dieselfde drif nog 'n
lee dop gekraak toe hy uit die bloute
die Goudstad se stiefkind, Hillbrow,
tot toekomstige vrye vestigingsgebied verklaar het.

Swig voor druk,

ennoern dit

.Veraldie bietjie Pik-politiekop
die vooraand van 'n munisipale
tussen-verkiesing is beduidend van
die jammerlike toestand waarin die
land se rassistiese regering homself
bevind - morele bankrotskap op .
, die rug van
wanhopige
kragdadigheid.
Ons wat in Hillbrow bly, vier
lank reeds die oorwinning. 'n Oop
Hilbrow is nie meer 'n toegewing
me - dis 'n gegewe.
Selfs my rassistiese buurman is
besig om wakkerte skrik. Maar vir
hom, net soos die vyfjaarplan-span,
is dit 'n pynlike proses.
Het FW en Pik werklikwaar
verwag dat die meerderheid van
Suid-Afrikaners hul hande in diepe
dankbaarheid gaan saamslaan vir
.dit wat hul doodgewoon toekom,
of oor dit wat hul reeds self on, gedaan gemaak het?
Soos ek sake lees, was daarmin

versetveldtog. As hulle dan noli nie
self die paadjie na die water toe kan
kry me, sal hulle maar geld moet
word - en hoe gouer hoe beter.
So gepraat van die water. Dis interessantdat die strande "onmiddellik" oopgestel is.
'
Die kragdadigheid van die mostert-na-die-maal-aankondiging was
klaarblyklik gerig op die strande
waar knieserige stadsvaders verbete
in die verlede probeer leef het.
lets se vir my kabinetslede wou
hulself verleentheid oor die feessei,soen spaar:
Eintlik was dit me meer in die
owerhede se hande nie, Ofsou hulle
, stromingsbeheer. Ek onthou hoe ek
weer die onluspolisie gebruik het
my eerste maande in die joernalistiek
om baaiers wat me deur die son
in die landdroshowe deurgebring het
bruingebrand is niernetknuppels en
waar spesiale howe ingerig is om
honde van die strande te jaag?
straf vir die oortredings uit te deel.
Ek deel die liewe aartsbiskop se
Dit het later bloot 'n onbegonne taak
sentiment: waar het hulle in die
geword.
eerste plek die voorbarigheid geEn op 'n dag, toe PW Botha oorlevind om Godse strande vir hulself
wingspunte moes verdien, is die wette
op te eis?
sonder 'n enkele verskoning geskrap.
Maar ek voorsien swarigheid in
Alles in die naam van goeie bestuur.
die weke en maande wat kom.
Ek wonder nou nog baie oor die
'n 'Mens bespeur in elk geval
gryse ooms en tannies wat soms met
klaar 'n slinksheid.
herhaaldelike oortredings tot kriDie Wet op die Aanwysing van
minele status vemeder is - net omdat
Aparte Geriewe is reeds afgewater
hulle hul daaglikse brood probeer . die dag toe "eie" en "algernene" by
verdien het of lief gehad het.
apartheid se agterdeur ingesluip het.
Dieselfe swig-voor-druk-sindroom
Eie Sake-wetgewing het gerieflik
is (lOU, met die shaping - "so gou
tussenbeide getree om seker te maak
moontlik", nie onmiddellik nie.rlet : .dat alle apartheid me onmiddellik
wei - van die Wet op die Aanwysing
geskrap word me.
van Aparte Geriewe te bespeur.
So het die regeerders gemanipuDieselfde sal eendag geld wanleer dat hospitale en skole me in die
neer die Groepsgebiedewet ontoepasgedrang gebring word nie.
baar word.
Maar die telling lyk vir my
Die bietjie politieke sielkunde klink
opwindend. Is dit nie nou omtrent
nog steeds virmy na een van die beste
four down, two to go teen apartheid
redes vir 'n kragtige vreedsame
nie?

ElsabeWessels

beplanning in die beleidsverskuiwings.
Inteendeel, 'nmens kan dan maar
seker reguit se dat die FW-span voor
druk geswig het.
Oop strande en oop geriewe sou
ek se is die klinkklare oorwinning
van die bree demokratiese beweging
se drie maande oue versetveldtog.
Was dit me vir die duisende wat
apartheid geminag het me, is ek sekerwas die Strand en Melkbos die en
komende Kersfeeste nog wit.
'n Adjunk-minister het die soort

politiek sonder strategie eendag aan
my verduidelik as die toepassing van
goeie bestuur, "good government",
soos hy dit genoem het.
Sien, in NP- politiek werk goeie
bestuur so, het hy verduidelik. Dit
wat jy nie langer kan regeer nie.Iaat
jy in onbruik verval. Teen die tyd dat
die wet of regulasie geskrap word, is
die ergste pyn verby. En siedaar hervorming! Of swig-voor-druk.
So het dit gewerk met die Paswet,
die Ontugwet en "die Wet op In-

j,-'

Die mannemetdie aktetassies
moet aan dievroue begin dink
DIE koloniale vadershuis waarna twee
weke gelede verwys is, kan vele gestaltes aanneem. Ideologie-smouse is
, bekendes vanuit die huis - in diekis
agterop sy wa is daar gewoonlik 'n
hoop wapens en soortgelyke hardeware. "Cheap for you."
In tenne van "ontwikkelingshulp" .
(ditis noueintlik waaroordie gesprek
gaan) is die alomteenwoordige
Wereldbank die vaderfiguur wat die
meeste in ontwikkelde lande raakgeloop sal word.
Die bank is in 1945 gestig om die
verwoesting in Europa te hers tel.
Finansiele steun is afkomstig van 151
lidlande en die direksie stem oor die
hoeveelheid geld wat in 'n projek
gestortmoet word. Amerika(wie sou
dit kon raai?) het 20 persent van die
stemkrag en Brittanje, Wes-Duitsland,
Frankryk en Japan beheer 'n verdere
25 persent.
op die internasionale monetere mark
verkry of van rente op lenings-terugSedert die suksesvolle opbou van
Europa, het die bank sy aandag op die
betalings - bykans 80 persent van
hulpverlening (of "nuwe projekte")
. "ontwikkelende" lande toegespits en
word teen dieselfde voorwaardes en
is sonder twyfel die invloedrykste
rentekoerse as die van ander intemafinansiele instelling wat met ontwikkesionale banke aangegaan, Die oorblyling in die sogenaamde "Derde Wereld"
gemoeid is.
'
wende drie biljoen dollar word op
, In 1986 het die bank meer as 16
"sagte" terme aan die armste lande
gegee - 'n nominale rentekoers met
biljoen dollar aan lande geleen en
amper 230 nuwe "projekte vir
terugbetalingsvoordele oor veellanger
ontwikkeling" geloods.
tydperke.
Maar die geld is gou terug in die
Lenings aan lande word streng
aan spesifieke projekte gekoppel en
koffers waar dit vandaan kom. Ongeveer60 persentvandie leningsgeld
hou gewoonlik verband met ekogaanreguit terug na die leweransiers
nomiese studies wat 'n gebied aandui
waar (na bankbeamptes se oordeel)
buite die grense van lande wat die
_die belegging wenslik en verhaalbaar
fondse ontvang.
is.
Die Wereldbank toon tans 'n gesonde wins. Geld vir "projekte" word
Talle van die studies het eindelik
Vrye Weekblad, 24 November 1989
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het reeds aangedui dat vroue in die
beroep op die agente van ontwikkete make met ekologies-sensitiewe
"Derde Wereld"·. die belangrikste
lingshulp en spesifiek ook, die
gebiede soos landbou, landelike
voedselproduseerders is.
Wereldbank om in die ontwerp van
ontwikkeling, mynbou, watervoorsienWaar vroue nie regstreeks vir die
nuwe projekte die rol van die vrou te
ing en paaie. Die omstrede Livestock
l l l-prograrn van 1985 in Botswana
verbouing van gewasse verantwoorerken. Die vroue in arm landekan nie
.van besluite wat hul daaglikse lewe
delik is nie, is hulle inieder geval
is 'n goeie voorbeeldhiervan.
aIleen verantwoordelik vir die
ten nouste raak, weggehou word nie.
In Europa loop die Wereldbank
voorbereiding daarvan. Dit is buiten ",.
Hulle stel 'n veraiidering in
hom van aIle kante teen kritiek vas.
bestaande lening-analise voor: die
hulle rol in dieverskaffing en ins a- '
Die regse paviljoen skree: "Welfare'
werkers moet seggenskap verkry in
check to the Third Worldl'ten kla . meling van water en brandstof. Op
die lys van verpligtinge kan heelwat
hut eie omgewing. Dan sal vroue in
aanhoudend dat geld gemors word.
uitgebreiword.
ontwikkelende lande die idees van
Links se: "This is the spearhead of
Wat duidelik is, is dat vroue 'n
hulpverlening e~ die sogenaamde
neo-imperialism!" en swaai baniere
baie belangrike skakel is in die voor"basic human needs" van die manne
rond wat 'n nuwe orde oproep.
siening van. basiese behoeftes in
met die aktetassies kan verstaan.
In die "Derde Wereld" word daar
ontwikkelende lande. In ons gedeelte
Dit weerspieel wat aan Barber
ook na oplossings gesoek. En asons
vanAfrikabevestigdievrouevandie
Conable (president van die
na sekere aanbevelings kyk, is daar .
-San die stelling.
Wereldbank, 1986) deur 'n leier van
meriete in heelwat van die altemaDie !Kung in die noordweste van
die Indiane van die Amazone, Jose
tiewe gedagtes. Hier volg 'n enkele
die Botswana-Kalahari het 'n daaglikse
N arcizo Jamioy, gese is:
voorbeeld.
"We would like theBank to recoginname van 2 140 kaloriee en 93,1
Gita Sen en Caren Grown van
gram proteiene per persoon. Ditneem
nise
so we are not the last to find
· Dawn (Development Alternatives with
out about projects that affect us."
ongeveer 12 tot 19 uur per week vir
Women for a New Era) wys op die
die insameling van die voedsel. ('n
Hierop het Conable geantwoord:
afwesigheid van vroue wanneer.daar
"We cannot deal with individuals,
Staatsamptenaar werk soins40 uur
besluit word waaroor die volgende
per week!)
we deal with governments." ***
"helpende hand" sy seen sallaat daal. *
Tussen 60 en 80 persent van die
NOll hoe de hel oortuig ons die
Hulle argumenteerdatdaarteveel
dieet van die !Kung is plantaardig en
"baas"?
klem gele word op produksie van
* Sen, G & Grown, C. Developbehels die versameling van produkte
voedsel en handel op nasionale/intervari85 verskillende plantspesies. Die
ment, Crises & Altematieve Visions.
·nasionale gebied. Die vooroordeel
taak word aan die vroue opgedra en
Earthscan, London: 1988.
verdoesel die kwesbaarheid van die
hulle bestee dan tot 19 uur 'n week
** De Vore, I & Lee, RB (red)
onderliggende ekologiese en sosiale
,
.
Man the Hunter. AIdine, New York:
hieraan.
basis van gemeenskappe.
Die mans is net so aktief, maar
1968.
Die Sahel-ramp van 1968-73 ver*** Colchester, M. Unaccounthulle pogings tot versameling (ge· duidelik die konsep dat droogtes nie
woonlik 'njagtog) lewer slegs 32,24
able Aid: Secrecy inthe World Bank,
altyd 'n "natuurlike'' oorsprong het
Index on Censorship, vol 18.no's 6 &
nie. En korttermyn-hulpverlening is . persent van kaloriee en 26,98 persent
van die proteiene wat daagliks ben7, July/August 1~89 (pp 8 ~ 13).
geen blywende oplossing me.
.
· Die belangrike posisie van die vrou
odig word op. En hulle bestee dieTlenie du Plessis is 'n grofiese
selfde hoeveelheid tyd en miskien
in die gemeenskap word ten beste
kunstenaar en mede-direkJeur van
misken en ten ergste geignoreer. 'n
selfs meer energie aan hul taak! **
Taurus-uitgewers
Beduidende getal navorsingsprojekte
Sen en Grown doen derhalwe 'n
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Maakskoon!
SO 'n geskarrel het Suid-Afrika lanklaas gesien. Dit
was p a t e t i e s . '
'.
N dieonthullings oordie polisie se moordbendes m
verlede week se Vrye Weekblad, het die polisie en die
in die media wat hulle blindelings verdedig,.onm!ddel~
likmet twee veldtogte begin: een ~ blatantte heg ~n
te ontken dat daar ooit so iets soos die moordbendes in
die polisie was en dat die polisie nooit so iets sal doen
nie, en 'n veldtog om kaptein Dirk Coetzee o~der
verdenking te plaas deur sy verlede te probeer opdiep.
Soos Business Day in onhoofartikel gese het: hoe
groterdie veldto~ om C<><:tzee te d~krediteer, hoerneer
geloofwaardigheld kry die aantygmgs.
.
Daar is ander koerante wat ons hoop nog baie skaam
gaan wees oor hoe hulle die saak hanteer het, Die
Joharmesburgse koerant The Star se eerste reaksie was
om Coetzee as on psigopaat te bestempel en te se hy is
oneervol uit die polisie ontslaan. Albei stellings. is
bewysbaar onwaar.,
.
Beeld en Die Burger hetweer onder meer die
bewysbare onsin van 'n self-erkende krirnineel van
Pretoria oor die Coetzees en hul huwelik op die voorblaaie laat pryk.
•,
'
Ditmoet teen die tyd vir enige regdenkende SuidAfrikaner duidelik wees dat Dirk Coetzee, Almond
Nofomela en David Tshikalange aI drie lede was van 'n
moordkommando van die SAPolisie wat in opdrag van
bo teenstanders hier en in buurstate koelbloedig vermoor en met bornme opgeblaas het, en dat wathulle aan
VryeWeekblad en aan prokureursgese het, wesenlik
waar is.
, Ons as on nasie is nou verplig om te erken wat ons
nog a1tydmaar geweet het.
Ons vind die reaksie van die polisie veragtelik, en
die reaksie van die,regering self uiters teleurstellend en
onverantwoordelik.
.
Daar is reeds getuienis dat geidentifiseerde lede van
die moordbendes die week verdwyn het.
Deur nie onmiddellik 'n volwaardige geregtelike
kommissie van ondersoek aan te stel nie, het die
regering skuldiges die kans gegee om getuienis te
vernietig en te verbloem,
. Staatspresident FW de Klerk het eintlik hier 'n
wonderlike geleentheid. Hy is reeds in konflik met die
vaIke onder die sekurokrate wat nie van sy hervorrningsplanne hou nie.
'n Geregtelike kommissie van ondersoek sal aI die
skuldiges uitwys, en dan kan van hulle ontslae geraak
word. Walter beter ammunisie is daar vir De Klerk in
sy magstryd teen die regses in die veiligheidsestablish'
ment?
In die nuwe Suid-Afrika waarheen ons op pad is,
gaan ons on polisiemag nodig he wat elke landsburger
kan vertrou.
'n Hele paar polisiemanne hetVrye Weekblad die
week geskakel om te se hulle is bly die moordbendeinligting het uitgekom, en glo dat van die elemente
ontslae geraak moet word. Op die oomblik leefal wat
polisieman is onder die wolk van verdenking.
Ons stem saam met hulle.
Die enigste man wat iets daaraan kan doen, is
president De Klerk.
En dit is On veel groter toets vir hom as om strande
oop te steI.
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So se hulle '.

• •

"Min dae Swapo. Killing is our business - business is
good." - Slagspreuk op GW Ditchfield en sy Alouettehelikopterspan se spykerbord by 'n lugmagbasis in Namibia, 1982. (Uit "South Africa's Border War" deur Willern
Steenkamp, 1989).
"Die SAW is nie betrokke in enige operasies in Cabinda
nie." - Genl Magnus Malan, minister van Verdediging, oor
Angolese bewerings in Mei 1982 dat hulle twee SuidAfrikaanse soldate in die Cabinda-enklave, noord van
Angola, doodgeskiet en nog een gevang het. Twee dae later
is fotografiese bewyse gelewer dat kapt Wynand du Toit in
Cabindagevange geneem is, en Du Toitheterkendathy en
sy makkers olie-installasies wou saboteer, Malan moes sy
leuen terugtrek. (Ook uit "South Africa's Border War).
"Brigadier Willem Schoon, named by (Capt Dirk) Coetzee as a senior officer involved in the death squads, said
yesterday he was unhappy about the allegations, 'but at
least I am here to answer questions while everyone else has
run away'. He refused to answer further questions." Business Day.
"Sal dit nie lei tot on verlaging in standaarde nie?" Marietta Kruger aan Radcliffe Cadman, die administrateur
van Natal, oor die oopstel van Durban se strande, op
Netwerk.

20

M du Toit van Pretoria skryf:
Dis waagsaam om te se on mens verstaan 'n
ander se motiewe - veral politieke motiewe
in 'n land soos Suid-Afrika - maar ek dink ek
verstaan waarom Wynand Malan steeds in
die Broederbond is.'
,
Dit lyk bra utopies, maar as hy werklik
meen dat hy deel vorm van on groep wat
regeringsbeleid beinvloed, dan behoort die
DP miskien dankbaar te wees hulle het 'n
voet in die deur. Dis te se, as mens iets
daarmee bereik en as jy jou integriteit kan
behou.
'
Ek het ook' baie jare gelede gedink 'n
mens moet in die NP"bly en dit van binne
verander. My destydse argument lyk vandag
vir my naiefeerder as oneerlik, Ditkan wees
dat Malan meenhy kan iets daarmee bereik.
Ek sou se die vraag is nie wat sy medeDP-Iede daarvan dink TIle (in watter opsig
, het hulle anders opgetree toehulle hulself ,
met 'die driekamerparlement vereenselwig
het?), maar wat sy buite-parlementere
gespreksgenote dink. As die DP bestaansreg ,
het, Ie dit daar.
Verwelkom Nelson Mandela of Walter
Sisulu dit byvoorbeeld dat Wynand Malan
in die Broederbond sit? Gee dit hom inspraak of selfs insig wat die res van ons kan
bevoordeel? Indien wel, is dit nuttig genoeg
om so 'n uitsonderlike status te regverdig?
Ons wittes kan nie help dat die wet ons
bevoordeel nie, maar ons kan kies aan watter
. organisasies ons wil behoort. Soos Malan se,
vrye assosiasie. En die feit bly staan: die
Broederbond, wat Afrikanerbelange bevorder; is wettig; die ANC of Azapo nie.
Miskien moet Malan en prof De Klerk on
bietjie breedvoeriger verduidelik wat hul
motivering is - dis te se, as hulle werklik
omgee wat die meerderheid buite die laer
van hulle dink. En as dit blote nostalgie of
kondisionering is wat hulle daar hou, moet
hulle dit afskud. Die klok stap aan:'
Van geloofwaardigheid gepraat, ek was
beindruk deur Vrye Weekblad se ruiterlike
erkennings van blapse in die jongste uitgawe.
Nou wil ek graag weet, waar staan julIe oor
Swapo na die ontblotings van 'n paar weke
gelede?
Ek lees dat my Aartsbiskop sedertdien 'n
vriendelik besoek aan Sam Nujoma gebring
het, en hy (AartsbiskopTutu) is nie onman
wat hom met tiranne ophou nie. Sampie
Terreblanche Iyk ook beindruk met Nu joma.
Dis moeilik om so on vloeibare en emosionele
situasie te evalueer, maar kan ons hoop op on
deurdagte evaluasie van die Swapo-leierskap oor 'n paar weke?

, Moet onsdit glo?
CJ du Plessis van Pretoria skryf:
Daar word gese die polisie gaan die bewe-·
rings van polisie-terreur "volledig ondersoek". Het hulle nie dieselfde gese toe Griffiths Mxenge en kie gedood is nie? Maar die
moordenaars is toe nooit gekry nie ...

------~---Vrye'Weekblad plaasalle briewe wat nie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg.word as In
skullnaam gebruik word. Die redakteur behou die
reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,
Fordsburg 2033. .

As dit nostalgie
is, skuddit af
Nou gaan die polisie nog 'n "volledige ' beeste afgevreet het, kon ons die hele Afrika
kos gegee het! - bly ons skuldig.
ondersoek'' ins tel. As die moorde deur die
En die skuld is groot.
polisie gepleeg is, was dit heel waarskynlik
met die kennis van die hoogste gesag, Selfs
die vorige Kommissaris is blykbaar betrokke.
Moet Jan Publiek nou glo dat dieselfde
polisie wat so ver gegaan het as om mense te
dood nou soos mak lammers aan 'n onderSad Simon van Potchefstroom skryf:
soek, wat onder hulle beheer staan, gaan
Net on kort skrywetjie om dankie te se vir on
deelneem?
baie puik koerant soos Vrye Weekblad. Ook,
Daar word reeds in die koerante gese dat
in dieselfde asern, veels geluk met een jaar
die eerste bewerings van Albert Nofomela,
van puik nuusdekking en al daai lekker indie polisieman wat in die dodesel wag, nie
, side info wat mens nerens anders kry nie.
behoorlik ondersoek word nie. Natuurlik
Ek lees Vrye Weekblad sedert die eerste
word dit ten sterkste deur die polisie ontken,
uitgawe. Dankle vir die ystermanne in Afrimaar 'n mens wonder net.
kaner-geledere wat opgestaan het om die
Dit is nou werklik tyd om die soort gedrag
onreg in Afrikaans aan te spreek.
vas te vat en 'n behoorlike ondersoek in te
Dankie vir die stylvolle manier waarop
stel deur -persone anders as die polisie en
julIe gehelp het om van die groot krokkedil
selfs anders as lede van die regering. Nog
ontslae te raak.
beter, ons het on staande kommissie oor
Doe zo voort en vat die ander nou ook aan
magsmisbruik deur die veiligheidsmagte in
die strot beet en red OTIS land van ondergang.
die algemeen nodig.

Doe zo voort

Groot skuld
PJD Lourens van Quellerina, Johannesburg skryf:
Die moontlike bestaan van 'n amptelike
moordbende is net die punt van die ysberg
wat die morele skandaal van die verkrarnpte
beheptheid met groeps- of rasse-oorlewing
in Suid-Afrika betref.
Jare gelede het on Duitse skrywer (Wolfgang
Borchert) oor die "bitter, bose sand, ons
vaderland" geskryf en gewaarsku "...hinter
a11em steht immer du selbst" - agter alles is
jyself, met jou skuld.
Hoeveel 'n mens dit ook verwelkom dat
FW de Klerk besig is om on paar heilige, bose
koeie te slag - met al die weiveld wat die -

Namibiane?
Louis de Villiers van Observatory,
Kaapstad skryf:
'
Vrye Weekblad het 'n goeie en aanvaarbare
verduideliking verskaf vir die spelling van
Namibia (eerder as Narnibie), Ditlykmy die
sinvolle amptelike spelling gee egter nou '
aanleiding tot 'n lastige probleem van "praat
soos jy skryf".
Geforseerde spellings en uitsprake soos
'''Namibiane'' en "Namibiaanse"steekdwars
in my keel vas. Na die Namibiese onafhanklikheidsverkiesings kan die inwoners seker
steeds Namibiers genoem word?
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PAPIER is geduldig, het Bittergal se
oupa altyd gese, Maar Bittergal het
eers regtig die week agtergekom wat
hy moes bedoel het.
Bittergal het naamlik deur die
polisie se tydskrif, Servamus, geblaai
en op 'n stuk afgekom wat geskryf is
deur niemand anders nie as generaal
Herman Stadler, hoof van die polisie
se afdeling openbare betrekkinge.
Dieselfde man wat heelweek lank
deur sy tande gelieg het oor die kaptein
Coetzee/moordbende-sage, skryf in
'n artikel in die September-uitgawe:
"Ons glo aan 'n vrye pers ... Dit is ons
.taak om juiste inligting te verstrek en
nie te weerhou nie. My benadering is
.dat ons nie inligting sal weerhou waar
die polisie doelbewus wette oortree
of die norme en waardes van mense....
aantas nie."
Amper so erg soos generaal Basie
Smit wat in die Februarie-uitgawe
van Servamus ewe skynheilig vir
Cicero aanhaal: "Wees 'n slaaf van
die waarheid en wees 'n vry man."
* Daar is 'n helse klomp onvry mense
in die SA Polisie vandag!

·Sjoe, generaaI!BIoos
julIe nie eens meer nie?
by die Botha-huishoudingvirhom,jy
moet deur Jack Viviers werk,
Nou broer Jack was PW se voltydse
persskakelman toe die nog staatspresident was. Toe FW oorvat, sien hy
niekansvir Jacknieen stel vii Casper
Venter (Esther Lategan van die DP se
boetie, nogal) aan.
Selfs Die Burger en Beeld, vir wie
Jack eers gewerk het, het nie weer vir
hom kans gesien nie. Entoe stelRapport
hom aan in hul Kaapse kantoor.
Dis waar hy nou nog werk. En Iyk
vir Bittergal of hy nou "vryskut" vir
PW.
* Of miskien het Rapport hom deeltyds gesekondeer aan PW. As 'n mens
deesdae kyk na Rapport, is enigiets
moontlik.

Vra my broer Jack,
hy lieg nes ek

Ai, kollegas

'n Kollega bel die ander dag Wildernis se wereld toe om met PW Botha
(PW wie?) te gesels. Nee, se iemand

So gepraat van Beeld: Brolloks se
kollega by die koerant, Lood, skryf
die week 'n persverklaring van die

0, MAAR is die geskarrel onder die
hoges in blou nie te sappig nie!
Die onthullings van kaptein Coetzee en ander moordenaars het die ou
spul aan die hoI,' om spore toe te
smeer en ontkennings uit te reik, dit
kan skaars voorbly so baie spore is
· daar, en so baie ontkennings.
Moederse dis soos 'n knuppel in 'n
duiwehok, die gefladder is iets vreeslik. Seg miesies Klaagvoort die hele
gedoente is eerder die verhaal van te
veel knuppels in te veel duiwehokke,
hier en in die vreemde. Die prettigste
aanhalings van die hoge siele sien .
natuurlik ook nou die lig.
Prettigste onder die prettiges is 'n
wysheidjie van ene Schoon. 'n hoogs· geimpliseerde siel: "Ek het ten minste nie weggehardloop nie, maar agter. gebly om vrae te beantwoord."
Toe weier hy om enige vrae te
beantwoord! Dis darem verblydend
om te lees dathierdie trotse draervan
die goue ster, van wiedaar gesf word
dat hy stoute dinge gelas het en 'n
vermoorde man se kassetspelerin sy
motor laat installeer het, die onvergeetlike woorde kwytgeraak het dat
'hy "nie lekker voel" oor die aantygings teen hom nie.
Dis omtrent 'n understatement. Dis
immers hoe Oswald gevoel het toe hy
sy voete gaan afspoel het op Mosselbaai se strand en daar sekere stellings
aan hom gemaak is.

Enterprising Chubby
'n Besige siel in die moeilike tye wat
nou come home to roost, is daardie
onsuksesvolle kandidaat, Chubby
Williamson. Chubby is so ontevrede
dat kaptein Coetzee sy naam genoem
het, dat hy sommer vir Voelvrye
Weekblad wil dagvaarvir laster.
Oswald adviseer dat dit nie per se
lasterlik is omjou naam indie Kreefblad
· genoem te kry nie. Maar darem seker
amper, veral in sekere kringe. Egbertus dog dan dat 'n politikus, selfs een
- wat bekend staan vir sy dawerende
nederlae, enige soort publisiteit verwelkom.
Na al die bewonderende woorde
wat aan Chubby toegevoeg is nadat
hy sy spioenasie-loopbaan onthul het,
het dit maar redelik stil geraak vir
hom. Die enigste gebeure wat die lig
sien in die Presidentsraad, waar hy
tans sy wonde lek, is maar die uitlatings van Madam de Klerk se man

Afrikaanse Demokrate het op sy
lessenaar beland - "wat seker 'n groepering van Afrikaners binne die Demokratiese Party veronderstel",
Ai, kollega. Hoe kanjulle elke dag
'n koerant uitgee en die volk wil inlig
as julIe so min van die politiek weet.
Of is dit 'bloot omdat dit nie regse
politiek 'is nie dat julIe nie so mooi
daarvan weet nie?
Die Afrikaanse Demokrate is darem
nou al 'n hele paar maande aan die
gang. Dit is 'n groep hoofsaaklik
Afrikaanssprekendes (nie Afrikaners
of wit nie, net Afrikaanssprekendes)
wat juis nie glo in die parlementere
politieknie. Hullesienhulselfas deel
van die bree demokratiese beweging.
* Kom by, kollegas. Die dae dat
Afrikaanssprekendes net NP of KP of
DP is, is lankal verby,

negeblankes wat in Namibia se Grondwetgewende Vergadering sit, afgevaardigdes van Swapo is.

*

En dan is een van hulle, Danie
Botha,nog die broerskind van 'n gewese
senior kabinetslid, Fanie Botha!

Swapo se whiteys
Darem insiggewend dat vier van die

Nouwil miesies Klaagvoort
ook haar eie hit squad he
Rockman spook

oor die herroeping van die Wet op
Die gif is blykbaar in die meeste
tuis: Miesies Klaagvoort wit ook 'n
hit squad he. ag toe net so 'nkleintjie,
Afsonderlike Geriewe, nie dadelik
lande verbied omdat dit so suksesvol
nie, maar so gou as moontlik, soos
vir moord aangewend kan word. Pitmethaar eie Askari-mannetjies en a1.
Hierdie beskeie kolom begindeesdae
Madam de Klerk se voorganger
lykna 'n afstammeling van Paratus of .
bevoorbeeld teen so 1998.
tig is die feit dat die kerel spoorloos
Iedergeval, die sappigste stukkie
verdwyn het nadat die gif hom nie
hetdaneengehad,nouwaaromniesy
wat die polieste se public relations
spektakel ookal genoem mag word.
weerspreking rondom die Dirk Coetgedood het nie, maar wel verlam het. ' ook nie? Kyk, vrinde, julIe moenie
Die oorsaak vim. sy ellende is deur
die totaliteit van die aanslag teen ons
Maar-ken Egbertus nou eintlik erger
zee-sage betrek juis vir ons meestermedici agtergekom, en hy het toe 'n
uit die oog verloor nie, Daar is elelyk as 'n public relations man vir die.
spioen, wat natuurlik s9 suksesvol
wasinsydestydseroepingjuisomdat
eis teen die minister vanpolieste
mente wat die koeksistergilde nie
polieste as die huidige ou spul?
hymenseoortuigend'nratvoordieoe.
ingestel. Toe raak hy weg, soos 'ngoedgesind is nie, Nou wat sal elke.
Niemand kan tog werklik Leon
kon draai.
. groot speld in 'n rystoel. Sinister.
redelike mens verwag dat jy moot
Mellet se haarstyle ernstig opneem
SegChubbyhykanbewysdatdie
Nog rneer skrikwekkend is die
doen? Eliminieer. Mens moot tog
nie, en mister Stadlermoetterugblaai
moontlikheid dat daariewers 'n laboprakties wees, of hoe?
in sy sakboekie om te sien wanner hy
briefbom wat vir Ruth First se dood
ratorium is waar gif voorberei word
laas geglimlag het. Hy sal dit
gesorg het, nie in 'n koervert van die
aangeteken vind in sy konstabel-sakUnited Nations se vlugtelinge-komom op ANC-slagoffers te gebruik, en
missaris gestuur is nie.
dat die moordenaarsaantekeninge moet
boekie, daar staan die "2 Augustus
Haai, Chubby, wat vertel jy ons
hou van die uitwerking van die gif.
1931: het vandag geglimlag." Toe
nou? Hoe weet 'n mens so iets wanDis mos pure Nazi Duitsland; voer
Oswald seil nou net by die agterdeur
word hy seker departementeel verneer jy tweeduisend Kilometers van
ons dan nou ook eksperimente op
in.op sypens, en so ver as wat dit seil
volg.
die ontploffings af sit? Daar bly tog
mense uit?
laat dit 'n swart streep agter. Vra
Iedergeval, die geval Rockman
VraMiesies Klaagvoort: "Is al die
Moeder geskok of die arme wese dan
spook steeds by ons. Die arme man
seker maar min van so 'n koevert
besig is om te vervel?
.
'
word vanuit alle windrigtings veragter na die slag?
onthullings dan waar?" Seg Moeder
Nee, Moeder, niks so dramaties
volg, deur die polieste, deur die howe,
Nou ja, niemand is seker so dom
maarnatuurlik, hulle is bevestig deur
amptelikeontkennings·."
nie. Oswald het pas weer sy voete
. en mees verdoemend van als, deur
om te seekweetditwas nie in daardie
koevert nie wantons' her dit in "n
gaan was. 'n tuinier kan tog nie met
SATV. Dan word hy gedreig met
.ander koevert gesit voor ons dit ges• h.
d
vuil voete spit nie.
'grensdiens, die enigste probleem is
tuur het. Maar 'n opperste hoge siel in
lei t sq
Hierdie keer in die Durbanse heildat daarnie op die oomblik iemand is
die polieste is nie te danig ingenome
ige waters. Hy word toe die slagoffer
om teen teveg nie, al die beskikbare
metChubbyseaanspraaknie,enontken
Egbertussitnoumetdiegebaktepere
van 'n teer-en-veer-artist, Blykbaar' vyandeisnoubevriend,teveelpublic
tog te mooi dat daar waarheid in die
van al die openbaringe. Nou neul dit
moet teer-en-veer deur 'n tweederderelations, sien.
aanspraak is. Die polieste het glo
meerderheid van die stadsraad geToe word hy maar verplaas na die
nooit die ontploffing ondersoek nie.
. ,,;...... t .......~:.>
magtig word, en omdatdit net deur 'n
kwartiermeester, om hemde te tel,
Ek sou dink nie, dit het dan in die
..::::::;.~ -.!'.......,'"
gewone meerderheid goedgekeur is,
siende dat hy nie juis woorde kan tel
••;'//...
/?:;~;;~
was dit glo onwettig.
.
nie. En toe word sy kolonel na Soweto
vreemde gebeur. Nou wil die on suksesvollekandidaatsommerdagvaar
' ~/ ~"·""~\l~,t~~;:. :'~,,\
Nou gaan Oswaldookeis.Interesverplaas, natuurlik nie omdat hy
oor die bewering van die polieste
....,....~
~ ~\
santetye die. dit gaandie howe sommer
Rockmanondersteunhetengeklahet
ook besig hou.
dat klagtes deur die regte kanalenerens
ook, en dan sommer nog enigeen .
waaraan sy prokureur kan dink.
Al die manewales oor oop strande
kom nie. Maar die coup de grace wat,
.Dis noumos enterprising,jy moet
is genoeg om duiseligheidaan te bring,
sinisme aanbetref, is hoe die polieste
net 'n prokureur vind met genoeg
soveel van verligtheid is nie goedvir
die leemte gevul het wat deur die
verbeeldingskrag.
die gestel nie. Gryp dit jou aan, 'n
verplasings in Mitchells Plain ontstaan
presidentjie iewers in Afrika beveel
het: 'n kolonel van die wildehonddat die liewen Heer se strande deur
eenheid gaannou die harte en maainde
almal benut mag word. behalwe
van die goeie volkies van Mitchells
'j
natuurtlikas dit'nsensitiewekwessie
Plain verower,
Is dit wat die vrome Vlok bedoel
'n Minder bekende onthulling van
is, dan moet die liewen Heer maar
i
gediend wees met 'n ou apartheidjie
het toe hy gese het die polieste was
kaptein Coetzee gaan oor die kerel
wat deur die polieste vergiftig is. D i s ' "
of twee.
nie hulle wasgoed in die openbaar
En nou word daar selfs gepraat
nie? Sleightof hand is die nuwe oproep,
nou die een in die rystoel, wat die
van privatisering van die strande.
knuppels vir sambokke, en boerverinteressantegif ingegee is wat reukloos
Egbertus KIaa~voort :
Gaan daar eers 'n onteiening plaasneukery voor eerlikheid. Vindingryke
en kleurloos is en jou -dood na 'n
hartaanvallaat lyk. .
vind?
Yolk, ons.

Oswald vervel?
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Ons wil die bydrae wat Ahmed
"economic development", you are
Kathrada tot die Suid-Afrikaanse
ignoring the importance ofour natugemeenskap gaan maak, erken.
ral heritage, not to mention the obviTerwyl Kathyindie tronk was,het
ous public, opinion against such a
move. ',.
hy Inligtingswetenskap as belangrik
genoeg beskou om jare se studie
We realizethaienvironmental and
daaraan
te wy. Gevolglik het hy 'n
economic
affairs
are
to
a
certain
exMark Fanner,Aileen Taylor en '
tent interrelated, but surely with the . graad in biblioteekkunde verwerf.
Steven Durbach van Pretoria
Ons, 'n groep inligtingswerkers,
growing national awareness of the
skryf aan Gert Kotze, minister
environmental crisis, it would be in' verwerp Apartheid omdat dit onder
van Omgewingsake:
meer nie moontlik is om ons taak
the country's best interest to give the
With reference to your public comordentlikonderdie verfoeilikestelsel
St Lucia issue more cmful considment regardingthe St Lucia petition,
te verrig nie. Ons nooi Kathy uit om
eration. Do you honestly think 200
stating that "Mostof thesepeopledid
hom by ons aan te sluit in ons stryd
not know what they were signing",
000 people can all be wrong?
teen apartheid ten einde normaliteit
It seemsfromyour claims thatyou
we object stronglyto the implication
te verwesenlik,
are trying to invalidate the petition.
that the people who signed the St
Deur diegebaar,wil ons Kathytot
We suggestthat Infuture you take
Lucia petition are either' intellectually voidor have nothing better todo ' petitions moreseriously; ignoring them
ons beroep verwelkom.
only puts your government in a bad
Aluta continua!
than sign petitions.
light. Perhaps ,you would care to
PhilipvanZijl,LydiaLevine,Noel
We would like to Pointout to you
organize your own counter-petition
Stott, Mary Hames, Bill Bennett,
that the petitioners ha~ a genuine
to determinehowmany people are in
Michelle Mathys, Johnny Jacobs,
belief that St Lucia should be saved
favour of thedestruction of St Lucia.
Anriette Esterhuizen, Hoekie Msifor futuregenerations. Are you aware
mango, Chantelle Wyley, Corda
that strip mining the dunes would do
Berghammer, Jenni Karlsson; Desi
irreparable damage to the area and
Welkom Kathy
Liversage,CathyStadler,Pam Allen,
that the economicdevelopmentof an
Atholl Leach, Christine Stillwell,
area wouldbe negligible and temporary?
.
Jennifer Verbeeck, Nthokoso Mada,
Bibliotekarisse verwelkom
Ahmed Kathrada
Dudu Zulu, Christopher Merrett, .
In effect then, if you allow this

,Oningeligte
duisende? ,

Ons goeieenIiewetulnierJeffrysoekverblyf.
Hykan 'n dag werk vir
'n
kamer.
Herewtth I relinquish my
As
iemand 0011< kanhelp
BriefAuthority. It wasa'
skakel Amalie by (011)
hoot, 'owlright. Glotsa
,648-4596
glove!YWB

, DIENSTE

PERSOONLIK

DieTakhare vir Vrede
het geen finansiele
beplanning nodig nie

WOONPLEK
Onssook'n derde person om'n huismetons
te deel op'nkleinhoewe
15kmvanaf Sandton.
Pragtige uitsig asook
ge,bruik van 'n swembad en tennisbaan. '
Skakel (011) 4641003
na-ure .
Gemeubileerde huis
met. swembad in Kensington (JHB) te deeI.
Slegsgays.
Skakel(011) 6148854
na ure

'n Bale Speslale
Kersgeskenk vir die
Kleingoed

Wat van 'n brief geadresseeraan udogter
of seuntlle van Kersvader? Stuurasseblief
duidelik volle naam (of
bynaam), van, ouderdom, enadres vankind
en slegs R24 aan:
Orystel, Posbus 1860,
Parklands2121

Johannesburg tuinwoonstel te huurvanaf
4 Desembertot 8Januarie. R300. Skakel (011)
646-9870
Melville: beautifUl stateof-the-art home with
consent to useforbusiness to let from February1990.Rent R2 000·
permonth. Phone Josie
(w) 234466 or (h) 726
6774

Kersfeeskantoolpartvtjie met 'n verskil

Djensplig Adviesdiens,
Vir gratis en onafhank-

Stuur R20 (AVB ingesluit)vir 30 kapsules, saam
met die koepon hieronder, aan: EMCOR,'
Posbus 582, Milncrton 7435. Tel (021)551-4360

r-----------------~---,
,

I
Adres: . , ·
'..,

t

I

r

,
,

"., ..,

.'.

"
,

"............
,..,

,

,.., "

!T~~~":P=:~

I
I

L

I

I

I

!.

~--~-----~----J

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

22

like advies op enige
navrae oor diensplig. .
Skakel Durban (031)
301 5663 Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079 Mark(h).
Kaapstad (021 )689
1194(5.30 nmtot 7.30
nm),
Grahamstad (0461)
26067Rudi (h),
.Oos-Londen (0431)
·27713,
PortElizabeth (041) 56
1483,
• Pretoria (012) 3202230
Alice (w),
Johannesburg (011)
6148106 Neil (h)
of gaan na die
Metodistkerk,
Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4.30
nm tot 7.00nm

Ons salalles reel busvervoerna'nIieflike
landelike kroeg met'
fantastiesekos, drank,
musiek en pryse. Bel
Markham (011) 794.
1792

Gemeubileerde tuinwoonstel vir vakansiegangers/besoekers.
Swermad, telefoon ens.
Geskik vir twee saamslapers: net een dubbelbed. R25.00 perdag;
langer tydperk onderhandelbaar.
Skakel (011)7821132

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
OEUR DIE VOEDINGS·
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
'.'ERVANG

I Naam:

I

POWA (People Opposing Women Abuse) is
'n ondersteuning- en inIigtingsdiens virmishandelde en verkragte
vroue. Ons bied ook
werkswinkels en oplei'dingsprogramme aan

Correy Nel, Jenny Bowen, Sanjaya
Pillay, Lulu Makhubela, Jill Speed,
Helen Lee, Ernie Lennert, Patience
Maisela, Jackie Leach, Durban RC·
Forum, Noki Pakade, Desiree Lamoral, RosemaryBell,Ghairo Daniels,
Shendi Bhayo, Sbosiso Ndebele,
Zwakala Kuzwayo, ZenoviaWelrrian,
Ellen Tise, Zona Koen, Caroline Grant,
Maya Ranchod. '

heidsbordjies aangebring? Waarom .
"die grootskaalse polisie-optrede met
die vreedsame protesoptogte?
Waarom die dreigemente van die
gebruik van lewendige ammunisie
teen vreedsame protesteerders?
Die afskaffmg van strandapartheid
is 'n oorwinning vir die vredeliewende
mense vanSuid-Afrika. Die afskaffmg
van die gehatewetgewing is 'n gevolg
van die vreedsame, gedissiplineerde
onophoudelike protes van die bree
demokratiese beweging. Ditis niedie
/
gevolg van die lippediens van die
Rajbansi/Hendrickse-kliek in die
Verontregte van die Strand skryf:
driekamerparlement nie.
Ek skrik my toe byna uit my vel toe
Aanhangers van blanke baasskap
die burgemeester van die Strand
moet besef dat die griewe van die
verklaar dat die plaaslike owerheid
onderdruktes nie rondomdie Ontugwet
eenparig besluit het om in te val by
en die Wet op Aparte Geriewe senpres FW de Klerk se "besluit" om
treer nie.
weg te doen met strandapartheid.
Die burgemeester wil klaarblyklik
Disvir otis as onderdruktes nie
belangrik om langs 'n wit lyf op die
die indruk skep dat die munisipale
strande te "tan" nie.
owerheid gekant was teen die onKortom: ons eis ongekwalifiseerde .
menslike wetgewing.
Graag wil ek die volgende vrae . stremreg; een mens, een stem; en 'n
gemeenskaplike kieserslys binne 'n
stel:
unitere Suid-Afrika.
Waarom het die munisipaliteit in
die eerste plek bloedrooi apartSuid-Afrika behoort aan almal.

Antwoord asseblief

oorgeweld teenvroue.
Ons begin met'n opleidingskursus vir nuwe
lede. Ons bencidig veral
vroue wat Afrikaans en!
of enige ander Afrikataal kanpraat. Bel
POWA vir verdere inIigting (011) 642 4345

om u wegneemete om
1nmnadie USIS-ouditorium, 3e vloerAfrican
Life-gebou, Commissionerstraat 111, Jhb te
bring vir 'n reeks middaguurvideo's gettteld "I
remember Harlem". Die
vyfdevideohandeloor
A Bond Of Iron

Spesiale Aanbod: .
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie slaapkamers, sitkamer, eetkameren gangofsesstuk
sitkamerstelprofessioneeldiep stoomskoongemaak word vir net
R55. Plus gratis vlekverwyderaar en reukverweerder,Skakel: (011)
7240784

MARK

Handgeweefde
dhurries
(gestreepte
katoensakke-) en
silwer
juweliersware van
Nepal, Indie en
Thailand te koop..
Winkel 68, The
Firs, Rosebank.
Tel: (011) 880 3566

GEBEURE
Woensdag 29 November -,U word uitgenooi.

MQr~nie jou

gewilde .
strokteskarakters misloop nie!
~
Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jy Vrye Weekblad 12
maande lank, en vir R30 (AVB
ingeluit) 6maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg t"""-:.J,4>'-"I~
. 2033.
Naam:.-
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Op reis na die
,., ANC
Journey to the
ANC
Noukanuook
weet wat gebeur
op daardie
berugte 'ANe-,
safaris'.
Die eerste boek,
geskryf deur
doodgewone
Suid-Afrikaners,
mense wat jou
bure kon gewees .
het (van plekke
soos Pretoria,
Bloemfontein en
Kaapstad) ..
Lees wat hulle
indrukke van
Lusaka is, wat
hulle s6 van Steve
Tswhete, Thabo
Mbeki, Ruth
Mompati.
Lees hul verslae
oor gesprekke,
debatte, indrukke,
versprei oor 175
bladsye.
Om die boek te
bestel, stuur jou
naam en adres
saam met 'n tjek of
posorderte
bedrae van R12
na:
Anker Trust,
Buitekantstraat
162, Tulne,
Kaapstad, 8001 :
Die ideale
Kersgeskenk.
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Tinus Horn
DIEonverwagsenederlaag wat die
krieketspan vandieWestelike ProvinsieWoerisdagaand teen Natal op die
lyfgeloophet, is sy derde in 'n reeks
mislukking wat glad nie reg .laat '
geskied aan die span se talent nie,
· . Waaromsukkel die WP so? Die
telkaarte van sy laaste paar wedstryde vertel die 'verhaal: sy
-topkolwersstort al ternaklikinduie,
_en sy boulers raak die kluts kwyt
wanneer die druk teen hulle oplaai.
Wat kolfwerkbetref, het die WP
seproblemereeds by die aanvangs.paarbegin..
Terrence Lazard het 'n nagmerrie-seisoen beleefvoordat hy weggelaatis. "
. "~'Die keurders was so desperaat,
- dat hulle Brian McMillan as aanvangskolwer ingespan en sy plek op
nommer ses aanJohn Commins toevertrouhet in verlede week se wedstrydin die halfeindronde teen die.
OP.Albeiis virnulletjies uitgehaal.
Peter Martin het darem
Woensdagaand goed teen Natalvertom en kan dalk saam metdiekaptein,

Lawrence Seeff, die oplossing bied.
Dieenigste WP-kolwer watwe:rklik
tevrede kan voel, is Peter Kirsten.
Wie kandie tweeskitterbeurte (77 en
126) vergeet waarrnee hy Transvaal
in die kwarteindronde byna eiehandig geknak het?
Met Lazard-hulle wat keerop keer
misluk het, het hy eintlik die rol van
aanvangskolwer vervul, Alleen kon
hy egter niles vermag nie,
Daryll Cullinan het 'n paar mooi
beurte gespeel, maarby andergeleenthede sypaaltjie weggesmytjuis wanneer ,die WP hoe tellingsvan hom
nodig gehad het,
,
,
,
'n Man van wie baie verwag is,
Adrian Kuiper, was' tot dusver 'n
klaaglikemislukking - heelmoontlik
juis omdat daar te veel druk op hom
was om te presteer,
Sy span was boonop gewoonlik
reeds in die knyp wanneer hy kom
kolf het, wat die druk net vererger
het.
Hy verkies om van die eerste bal
wat hy ontvang in te klim en die
lopies tejaag. Met drie paaltjies plat
en min lopies op die telbord, is dit

moeilikheid soek,
Die WP se kolfstert het 'n paar
keerlustig geswaai (soosindie tweede
wedstryd teen Transvaal, watStephen
Jefferies met 'n sierlike ses beklink
het).
Die WP se boulwerk was in 'n
paar wedstryde werklik goed, maar
in ander veelste los. Veraldie einste
Jefferies, wat vanjaar sukkel om sy
lyn en lengte te beheer, is swaar .
gestraf.
'Hy is as gevolg hiervan weggelaat, maar sal waarskynlik binnekort
terug in die span wees.
Sy venyn is onontbeerlik in 'n .
span met so 'ndun aanval soos die
van die WP.
Met die oog op die Curriebekerreeks, wat miKersfees hervat word,
kan 'n mens net hoop dat hy binnekort sy verlore ritme sal herwin.
Die draaier Dave Rundle slaag
nog daarin om die lopietempo betreklik laag te hou, maar besorg die
kolwers veel minder probleme as
verlede jaar.
.
Hulle weet nou wat om van hom
teverwag, en hoe om dit te hanteer.

Swallows maak
..

,

amok in eindstryd

KOM ORGANISEER 'N FEES!

Marc Grootboom

Aansoeke word ingewag vir die pos van projek-organiseerder
Die persoon sal:
• verantwoordelik wees vir die organisasie van 'n Suid-Afrikaanse
kultuurfees, hoofsaaknk gerig op progressiewe Afrikaanssprekende
Suid-Afrikaners.
.
···slegs vir 'n tydperk van een jaar (1 Januarie 1990 .. 31. Desember
i -1990) aangestel word.
.
- • hoofsaaklik in Pretoria werksaam wees.
• kreatief wees, eie inisiatief aan die dag kan Ie en gemaklik binne
· groepsverband kan werk; 'n doeltreffende organiseerder wees; 'n
aanvoeling van ontwikkelinge in die Suid-Afrikaanse kultuur tie;
Afrikaans en Engels magtig wees; en die doelstellings van IDASA
onderskryf.
• oor 'n Iisensie en eie vervoer beskik.
C

'

Aansoeke moet vergesel word van:
* 'n volledige CV met spesifieke verwysing na relevante ondervinding.
* die name en telefoonnommers van twee of drie referente.
* 'n brief met persoonlike motivering vir aansoek.
Aansoeke moet gerig wordaan;
Die Projek-organiseerder
IDASA Pretoria
Arcadiastraat 1077
Hatfield Forum 203
Hatfield
0083
Sluitingsdatum: 6 Desember -1989
Dielnstituut vir 'n Demokratiese Alternatief vir Suid-Afrika poog om. 'n klimaat vir
ware onderhandelinge te skep tussen aile SLiid-Afrikaners wat streef na 'n
vreedsame oorgang tot 'n verenigde nie-rassige demokrasie in ons land.

-

Vl}'eWeekblad, 24 November 1989

EINDSTRYDE wat baiedoele oplewer, is nie 'nuitsonderlike verskynsel in
Suid-Afrikaanse sokker nie, maar die lelike loesing wat Mamelodi Sundowns Woensdagaand teen Moroka Swallows op die lyf geloop het, was
. niemand te wagte nie.
Swallows het Sundownsin die eindstryd om die BobSave-Superbow1by
Soccer City met 5-1 vermorsel. Dit was hul tweede kragmeting in die
eindronde, nadat die eersteverlede Saterdag met I-I gelykopgeeindig het na
- bykomende tyd..
Ditis die eerste trofee wat Swallows in ses jaar kon wen.
Die wedstryd het weer beklemtoon dat daar niles soos opwindend:;;.,;e......._._,. _
aanvallende spel is om welslae te verseker nie,
Die "Birds" het 'nmeesterlikevertoning gelewer en Sundownsheeltemal
oorrompel. Vreemd genoegwasSundownsvir diegrootste deel van Saterdag
se wedstrydin beheer van sake.
.
/
. Eddie,Lewis se besluit om Owen da Gama van die middelveld na die
voorste linie te verskuif enander slim skuiwe tussen die voorhoede en die
. .
middelveld, het Swallows vroeg op die wenpad geplaas.
--:;;)
Lewis se planne is beloon met twee skitterdoele elk deur Da Gama en
Calvin Petersen, en een deur Les Grobler kort voor die eindfluitjie.
Daar is vanjaar groot dinge van Swallows verwag, veral nadat die klub
R350 000 aan spelers bestee het sedert Louis Luyt se besluit om aandele in
.
die klub aan te skaf.
Die manier waarophulle die ewe talentvolleSundownsverpletter het, bly
egter verstommend. Lewis se hy hoop dit is net die begin van 'n glorieryke
tydvak vir die klub.
"Ons het die spelers, die geriewe en die 'geld, Daar is geen rede waarom
ons nie in die toekomsdiesoort welslaekan herhaal nie,"het Lewis na afloop
van die wedstryd indiekleedkamergese-1"aardievonkelwyn vryelik gevloei
.
het.
'nMens moethom gelykgee.Sy spansespelerwaarde word op RI miljoen
gereken, en dit Iyk beslisof Swallowsvorentoe dieselfde aansien kan geniet
as Orlando Pirates en Kaizer Chiefs, wat in die verlede die Suid-Afrikaanse
sokkertoneel oorheers het.
. Al die wenbestanddele is daar. Met doeljagters soos Petersen en Noel
.Cousins en 'n ervare internasionale speIer soos Da Gama in sy geledere, lyk
die pad vorentoe beslis rooskleurig.
Ensou Lewis versterkingsnodigkry,kanhy daaroprekendat Luyt syhand
weer diep in sy saksal steek.
Swallows het in die verlede welmisluk ten spyte vanhope talent, maar dit
willyk asofhul nuutgevondeselfvertroue sal verhinderdat dit weer gebeur.
Intussen lek Sundowns hul wonde. Die nederlaag is die grootste in 'n
eindstryd sedert die totstandkomingvan die NSL.
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'Optreegeld kan SA
Ope se redding wees
•

The Ster

Berigte deur
TINUS HORN

. iOP die OP die
" ;;ielike Provinsie,
.iaweke in die half-orsel het, voorspel
As vir Lee Barnard en
• .-', .. aar dit is te betwyfel
·. r ' so floutjies boedel sal
oorgee soos die WP verlede week op
St Georgepark.
Noord-Transvaal het boonop die
v oordeel d at hy die eerste wedstryd
in die eindronde weg spee!. Sou die
twee spanne mi twee wedstryde geIyktrek, speel hulle die b7slis sende
derde wedstryd op die Noorde se
tui sveld, Centurionpark .
DieOPsetop-kolwershetvanjaar
in se s Nissanskild-wedstryde net een
keer rnisluk- in hul tweede wedstryd

teen die Vrystaat. Die feit datdieOP
se kolwernommer drie, Mark Rushmere , sy vorm herwin het, verminder boonop die druk op sy aanvangskolwers, Kepler Wessels en
Philip Amm, wat in elk van hul
laaste vyf kol fbeurte meer as 50
lopies om die eerste paaltjie
aangeteken het.
Dan is daar nog mannesoos Kenny
McEwan, Dav e Richards on (wat al
die beurt vir die Springbokke begin
het ) en Dave Callaghan wat volg.
'n Mens moet egter in gedagte
hou dat die O P nog nie vanjaar 'n
bouler van Clarke se gehalte aangedurf
het nie.
Clarke, wat verlede jaar as gevolg van beserings niksvir die Noorde
beteken het nie en afgeskryf is as 'n
bouler wie se dae getel is, het in sy
span se laaste twee wedstryde weer
beh oorlik vlarngevat en Natal flenters gebou!.

Kepler Wessels
As daar iemand is wat die OP se
trotse vertoningslys kan knou, is dit
hy.
Die Noorde se kol wers het getoon
dat hul le 'n beurt kan bou, maar daar
hang 'n vraagteken oo r hul vermoe om
'n hoe telling te kan j aag - veral omdat
verlede jaar se groot angel, Mike Rindel, vanjaar nog glad nie op dreef kon
komnie.
Dit is egter opmerklik dat die span
wat die opwindendste kriekei in die
land speel, die Westelike Provinsie,
vanjaar kwaai gesukkel het, omdat sy
waaghalsige aanslag tot onnodige foute
gelei het.
Albei spanne in die eindstryd besef
dat dit nie noodwendig donderslag-enweerli gkrieket is wat eendagwedstryde
wen nie.
Stewige, verantwoordelike kolfwerk
en akkurate boulwerk het vanjaarmeer
vrugte afgewerp .
'n Oorwinning in more se wedstryd
is veral vir die OP belangrik. Geen
span kon nog vanjaar daarin slaag om
van 'n tuisnederlaag indieeerstevansy
drie wedstryde terug te veg en te wen
nie.

l
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OPTREEGELD kan die redding wees van Altech se Suid-Afrikaanse ope
tennistoemooi, wat van volgende jaar af veel minder punte op die wereldranglys sal tel.
'
.'
,
Totvanjaar was die Ope 'n Grand Prix-toemooi- in ranglys-punte slegs aan
die vier Grand Slarn·toem ooiE ondergeskik . maar die Vereniging vir Beroepstenn isspe lers (ATP), dring daarop aan dat die toemooivolgende jaar op 'n vee
klei ner skaal aangebied word.
Die totale prysgeld was vanjaar $500 000 , wat van die Ope die agtste
grootste toemooi ter wereld gemaak he t; volgende jaar mag dit nie meer as
$150000 wees nie .
Op die oog af lyk dit of die twee faktore - verrninderde punte en prysgeld
- die einde van intemasionale mededinging hier sal beteken. Keith Brebnor,
bemarkingsdirekteurvan die Suid-Afrikaanse Tennisunie (SA TV) meen egter
die nuwe toedrag van sake kan tot voordeel van die toemooi werk, mits die
borgskap dieselfde bly.
, Die geld wat aan prysgeld gespaar word, kan dan' as optreegeld ~ wat
heeltemal toelaatbaar is . aangewend word om .ten minste een van die wer~1d
se voorste spelers hierheen te 10k.
Vanjaarhetdiewentjek$60oo0beloop.Ondernormaleomstandighedesou
dit genoeg gewees het om te verseker dat die topspelers hier kom deelneem.
Weens die spo rtboikot eis hulle nou meer, omdat deelnamc in Suid-Afrika
beteken dat hulle voo rregte soos Olirnpiese deelnarne en selfs persoonlike /
borgskappemoet inboet.Boonop loop 'n speler die risiko om vroeg uitgeskakel I

l

~w~.
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'n Gewaarborgde $350 000· ofselfs net$175 000, as twee topspelers genoo i
word- sal dit ve el moeiliker maak om nee te se .
Die Ope, wat in die Standard Bank-Arena aangebied is, is vanjaar swak deur
die tennispubliek ondersteun, ondanks die feit dat 'n Suid-Afrikaner, Christo
van Rensburg, skittertennis gespeel en uiteindelik die titel ing epalm het.
Slegs sowat 2 000 mense het die eindstryd tussen Van Rensburg en Paul
Chamberlin van Amerika bygewoon. Brebnor skryf dit toe aan die feit dat
Chamberlin na 'n maklike teiken vir Van Rensburg gelyk het.
"Wat ons keurlys betref, was dit 'n rarnpspoedige toemooi. Byna al die
gekeurdes was teen die tweede ronde uitgeskakel. Dit het toeskouertalle be slis
geknou," het Brebnor gese,
'n Ander probleem was regstreekse televis ie -dekking waarop die borge
aangedring het. Om dit te bowe te kom, wil Brebnor die toemooi aanstaande
jaar meer aanloklik maak vir toeskouers deur byvoorbeeld gratis etekaartji es
saam met die toegangskaartjies te verskaf. Verminderde toegangsfooie is ook
nie uitgesluit nie.

I

Van die dae toe daar nag
vakmanne was

Oni~e

fUlnifure
Iladerl
Ons spesialiseer in soliede houtsoorte

·NUUT en GEBRUIK·
Byron Andrews

337-2567/8
Commlsslonerstraat 161 (hIv Delvers)
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DIE ses toetsunles se veronder stelling dat hulle In Afdellng A va n
die reeks om die Currlebeker hoort
omdat hulle meer geld as die ander
unles verdien, skep die kllmaat vir
' n opwlndende nuwe stelsel wat
rugby In Suld-Afrlka onherroeplik sal verander,
Volgens die stelsel sal die spanne
se welslae In die reeks om die Curriebeker glad nle gemeet word aan
hul vertonlng op die veld nle, maar
wei aan hul verdlenste. Die span
met die meeste geld aan die elnde
van 'n seisoen, wen die Currlebeker.
Met ' n bietjle dlnkwerk kan al
die lawwlgheid op die veld dalk
heeltemal uitgeskakel en die Curriebekerreeks op die Johan nesburgse Effektebeurs beslis word.
(Dat Transvaal altyd die
tulsvoordeel sal genlet, kan dalk
ovtevredenheid by die ander grotes
ontlok, maar as hulle dee I wil wees
van rugby se Nuwe Bedeling, sa l
hulle dlt eenvoudlg moet sluk, en
daarmee basta).
Natuurlik sal alles streng volgens die bestaande amateurkode

Louis Luyt
geslded; nlemand sal toegelaat word
om geld nit boeke of openbare optredes te verdlen nle.
Transvaal se voorsltter, Louis
Luyt, het vanjaar nie net met die
Rooibontes se afrigting gehelp nie,
maar ook 'n keer of twee by 'n
oefenlng van sy das ontslae geraak
om sy span se slotte In die lynstaan
op te keil. Volgende jaar is hy bes
moontlik kaptein.
Vir die Oostelike Provinsie is
daar egter slegte nuus: promosle
en relegasle bly. ('n Mens kan
Imme rs nie 'n arm un Ie in Afdelin g A duld nie. Wat sal dan van
ons rugb y word?)
Soos Wes·Transvaal onlangs -,
tereg opgemerk het, speel die OP ~
nle net vrot rugby nle, sy geldsake
lyk oo k beroerd.

Een troos is dat 'n m a n soos
Koos Vermaak In die Baai aan
die stuur van sake sta an. Hy het
die OP vanjaar p r agtlg va n rele- •
gasle gered toe dlt duldellk was
dat sy span dlt nle op die veld sou
kon doen nle . Daar Is g een r ede
waarom hy dit nle weer kan verma gnle.
.
Ongelukklg lyk die ka nse op
toetswedstryd e In h ierd ie stadium
redellk skraal.
Daar is geen tek en dat die
sportbolkot sy elnde n ader nle,
en boonop is dltte betw yfel ofons
tradlslonele teenstand ers soos
Nleu-Seeland e n Australle vir die
nuwe.planne te vlnd e sal wees.
Hulle bly kleef aa n d ie u ltgedlende Idee dat 'n wens pan goele
rugby moet kan speel.
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GRAHAM (die een met die
sidles) en Christine Weir
kom van Benoni af. Maar
kan ,hulle sing. Ole twee
lade van die a capellatreffer "Not the Midnight
Mass", doen hul ele ding
saans om 9.30nm by die
Black Sun In Louis
Bothalaan, Johannesburg.
"Not the Carpenters", hul
nuwe show In die trant
van "Mass", staan onder
spelleldlng van Andie
Miller.

Koos weet wanneer om stil te bly
MEGA MUSIC het 'n hele paar oefenkamers
vir musikante. Die oefenkamers Iyk soos die
vrieskamers watjy by 'n slaghuis kry. Dit is
om trent 4 by 6 meter groot en sluit amper
klankdig met yskasdeure.
Wanneer Koos egter in s6 'n oefenkamer
ag ter hul instrumente inkl im , smelt aile
ooreenkomste met vrieskamers onmidd elli k.
Hul soniese Totale Aans lag laat letterlik
die muur teen jou rug vibreer. Daar is twee
tromspelers, twee san ge rs, 'n kitaarspeler, 'n
baskitaarspeler en 'n klawerbordspeler wat
iou trak tee'r op twee getoonsette gedigte uit
Breyten Breytenbach se nuwe "Memory of
Snow and of Dust", 'n volkspeleliedjie, Vader
kom van Riversdal, 'n opstuur van knypbroek
Tom Jones se Delilah , die storie van die
Cowboy wie se meisie hom gelos het - "nie v ir
'n ander ou nie, sy het hom net gelos", wat in
Ts afendas se kop gemaal het toe hy Verwoerd
ve rmoo r he t, 'n "Disko Song ", Ryk Hattingh
se Sing Jy Van Bomme?, en talle ander liedjies
van 'n minuutlank vir "sosiaal-wanaangepastes'',
"Marcel (va n Heer den ) wou 'n
poesievoorlesing hou met musiek-begeleiding,"
verduidelik kitaarspeler Neil Goedhals die
ontstaan van die groep. "Ons was die men se
wat ditvoorsien het, Nadie tyd hetons besluit
om formee! 'n rockgroep te word. Dit w as
twee en 'n half jaar gelede."

Ontoeganklik. selfbewus,
Anargisties. Raserig. Punkagtig.
Teatraal. Opwindend . Vars. Almal
byvoeglike naamwoorde wat die
musiekgroep Koos al toegedig of
dikwels toegesnou is. Vanaand- en
mOreaand tree hulle by Jameson's
in Johannesburg op en volgende
Saterdagaand by die Afrikaanse
Skrywersgilde-beraad by die
Alpha-opleidingsentrum naby
Broederstroom. CHARLES
LEONARD het Dinsdagaand 'n
repetisie van die groep in
Johannesburg bygewoon en staan
reg met n6g byvoeglike
naamwoorde
Koos trap sel f klei wanneer 'n beskrywing vir
die groep gesoek word.
"Dit verander baie. Eers was dit begeleiding
vir poesie en later her die woorde ondergeskik
geword aan die rnusiek,' vertel die een sanger,
akteur M arcel van Heerden . "Later het dit weer
baie prominent geword. Terwyl dit 'n musiekgroep
is, is di t ook 'n werksw inkelsituasie."
Neil se dat die beskry wing "eklekties" vir die
groep on aanvaarbaar is. "Dit is 'n post-

Belastingbetaler dok op
ANDREW WORSDALE
DIE voorspoedgolf van die Suid-Afrikaanse
rolprentbedryf is verby, maar die belastingbetaler
sal steeds moet opdok vir die uitspattighede
van die afgelope vier jaar.
Minmense weetdie belastingbetaler dra die
staat se verlies van RSOO miljoen op die
verwarrende en slordige belastinggegronde
rolprentfinansieringskema, wat, se mense wat
die skema verdedig, werkgeleentheid gebied
het aan ten minsteB 000 tegnici en ander
werkers in die rolprentbedryfwatin die vetjare
in diens geneem is.
Die skema, wat beleggers terugbetalings
van meer as 125% gewaarborg het, het rofweg
Rl60 000 per werkgeleentheidgekos. Die oocdaad
en die feit dat progressiewe rolprentrnakers ook
van die belastingontduiking gebruik gemaak
het, het 'n einde gebring aan belastinggedrewe
rolprentfmansiering.
Om Elmo de Witt aan te haal: "Mense het
films gernaak wat slegte goed gese het van
Suid-Afrika. Jy kan nie Suid-Afrika se geld vat
en rolprente maak wat slegte goed se van die
land nie ." Heel waarskynlik het hy verwys na
prente soos "Mapantsula", "Shot Down" en
"Th e Stick".
Die subsidieskema wat onlangs ingestel is,
het reeds begin funksioneer. R20 miljoen is
eenkant gesit om voorsiening te maak vir die
rolprentbedryf. Die prente wat geregistreer en
aan vaar is vir subsidie is 'n verdoemende
aanklag teen die parastatale beheer van die
ryf en 'n neerdrukkende ware aanduiding
an die nepotisme onder gevestigde
ervaardigers.

Net 13 maatskappye het subs idies on tvang,
elkeen vir net een prent. Hulle is Philo PieterseProduksies, Nu Metro (met die voorm alige
vise-president van Cannon, Avi Lerner, aan
die stuur), Jan Scholtz, barry Hirsch , Kevron,
Joey Ford Productions, Taurus Film Productions,
Sparkle Film Productions, Anant Singh
Productions, Tycoon Films (onder die stuur
vanGaryvanderMerwe),Encore Films, H&R
Films en Chief Film Productions.
Dit is nou onmoontlik om geld vir
onafhanklike rolprente in die land in te samel.
Bosbou, volbloedperde en die aandelemark
waarborg veel meer besliste winste op
beleggerskapitaal.
Progressiewe onafhanklike rolprentrnakers
is afkerig van die talle regulasies en voorwaardes
verbonde aan die subsidieskema wat die
voorsiening van geouditeerde opbrengste en
wettige verspreidingskontrakte insluit.
Goedkeuring deur die Direktoraat op Publikasies,
'n registrasiedeposito van 0,5 % van die plaaslike
prod\lksiekoste (minimum R5 (00) en
bankwaarborge van die produksiebegroting
word vereis.
Warmeer die prent voltooi is, moet dit weer
voorgele word vir sensuur en aangesien die
subsidie terugwerkend is, kan die prent in die
stadium gesink word .
In die laaste instansie kan die Hoof van die
Rolprentbedryf die regte voorbehou om die
subsidietarief by registrasie aan te pas , sou hy
dink die prent kan uitsonderlike hoeveelhede
subsidie verdien . As die bedrag wat beskikbaar
gestel word nie genoeg is om die beplande
prente te subsidieer nie, kan hy die aantal
prente beperk nes hy nodig ago

.Dansers van die wereld verenig
Die eietydse choreograafYda Walt hou aan staande Donderdagaand 'n vergadering vir
dansers, choreograwe en dansonderwysers om 'n progressiewe organisasie vir dansers te stig.
"Dansers is nie georganiseerd nieen daarom word daar teen hulle gediskrimineer. Akteurs
het onlangs 'n teateralli ansie gestig en ons sal waarskynlik by hulle affilieer," se sy. Die
vergadering word om 6nffi by Mega Music, 60 Pimstraat, Newtown, Johannesburg geh ou .

modernistiese modewoord wat nie veel se nie,"
se hy. "M y invloede strek tussen vroeere Black
Sabbath en Stockhausen."
Nadat hu lle aan die beg in van die ond erhoud
gewaarsku het dat hulle nie noodwendig saamstem
nie, voeg Marcel daad by die woord, of eerder
woord by die waarskuwing: "Ons word eintlik
almal deur verskillende musikante beinvloed.
Iemand gaan dalk huis toe en luisterna U2, of na
Miles Davis of na The Beatles of na Sonic
Youth."
Neil, as musikale direkteur, se invloed slaan
sterk deur in hul ongewone musiek.
"Moet ons net nie anargisties noem nie. Dit
het politieke konnotasies watons glad nie wil he
nie," se Neil. "Se eerder ons sing oor politieke
teenstrydighede.
"Ons het in elk geval baie struktuur in ons
liedjies," se hy.
"Daar is eienaardige musikale spanning tussen
ons en jy word groot-oor op die verhoog," se
Marcel. "Jy luister wanneer om stil te bly.'
Bydie Voelvrykonsert wat vroeervanjaar by
Wits gehou is, het Koos in die voorprograrn
opgetree en aggressie by die gehoor uitgelok. 'n

Bierblik het die baskitaarspeler, Gys de Villiers
teen die kop getref.
"Mense v er war musikale aggressi e met
fis iese aggressie ," verduidelik Neil.
.
"Ja, in ons land raak mense soms bietjie
van die wa af,' se Marcel.
"Ek dink nie ons is s6 ontoeganklik nie, "
antwoord Marcel daai vraag. "Daar is miskien
net 'n kleiner gehoor vir musiek soos die as
wat daar oorsee is. Ons probeer egter beslis
nie obskuur wees nie."
Toekomsplarme?
"Ons wi! graag 'n plaat maak. Dit Iyk
nogal maklik as jy kyk van wie plate opgeneem
word," se Marcel.
"Ons wil ook graag 'n video ofn kort film
maak," se Neil. "Maar dalk gaan dit te artie

wees."
Vir die nabye toekoms het hulle nie planne
nie. "Ons gaan met v akans ie na vol gende
Saterdag se konsert,' se Marcel.
Mzwakhe M b uli tree Don d er d agaa nd om
8.30 by die G ild e-beraad op en Joha nn es
K erkorrel Vryd a gaa n d.
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DIE NUWE ALBUM VAN

. Koos K~~~;S

raka andfi, 1m-if;)

BESKIKBAAR BYMEESTE PLATEWINKELS, oFsn1UR 'N TJEKI
POS ORDER VIR R23 AAN SHIFTY RECORDS·
POSBUS 27513· BERTSHAM. 2013
i
\

I

SHIFTY RECORDS ·88 HARROW RD· YEOVILLE· 648·1893/4

Karp: n6g 'n varswaterkon ing
KARP raak volgens legende ontsettend
oud, Daar word gese dat daar in
Versailles 'n karp is wat ouer as die
Franse Revolusie is en net na die
oppervlak kom as daar politi eke
probleme in Parys is.
In Q!e sestigerjare met die smdenteonrus moos hierdie ou karp nogal
oortyd gewerk het. Ek wonder of hy
dit oorleef het. '
AagotStronsoe se in haar visboekie
dat karp 'n eienaardige reputasie het:
'n vriend het haar vertel dat sy een
oggend na baie reen op die Kaapse
Vlakte gaan stap het en verbaas was
om 'n karp deur die modder aangeploeg
te sien kom.
Ek kan good glo 'n karp kan 'n
entjie stap. Die laaste karp wat ek
, gaargemaak het, is in die Kuilsrivier
in die Kaapse Skiereiland gevang.
Toe ek daar aankom sien ek hierdie
lewendige blink ding met sy
, onreelmatige skubbe op die oewer
spartel nadat 'nhengelaar hom uitgetrek
het. Die vis het met soveel energie ,
'gespartel dat hy 'n hele paar meter
verskuifhet.'
Ek het die hengelaar gevrawat hy
vir die vis wil he en hy het gese hy
yang soveel van hulle dat ek dit verniet
kankry.
Ekhethom 'npaarrandindiehand
gestop en met my vonds vriendegaan
soek vir wie ek dit kan gaarmaak.
My vriend Allistair en 'n paar ander
mense het die aand kom eet en die
, karp was heerlik. Allistair het effe
skrikkerig gese die Kuilsrivier is
besoedel (is rut nou nuus in OIlS land?).
Dit is so dat karp nogal daarvan
hou om in die modder rond te ploeter.
Karp het nie fiemies wanneer dit by
sy kos kom nie.
Hy eet - om trent alles: plante,
waterdiertjies en heel waarskynlik 'n
groot klomp vullis. Hy hou van poele
met plante in; en dan is die water nie
skoonnie.
Allistair het die aand langtand aan
die karp begin eet - ek weet nie of hy
ooit voorheen karp geeet het nie, maar
mense hier dink mos karp smaak na
modder - maar kort voor lank was hy
oortuig dat karp 'n heerlike vis is.
K8.1phet diesuiwerste wit vleis,
wat arnper soos wit hoendervleis Iyk,
en is redelik olierig (darem nie so
olierig soos galjoen nie).
Mense, moenie julie neuse vir karp
optrek nie: in Europa is dit 'n gesogte
vis en dit verskyn op die spyskaarte
van die wereld se beste restaurante.
Ek dink ons is bietjie oningelig en 'n
bietjie agter die tyd en soms 'n bietjie

agterlik hier.
Ewenwel, gaan yang vir jou 'n
karp. Maak die karp deeglik skoon en
krap al die skubbe af. 'n Maklike
manier om skubbe af te krap is die
volgende: Slaan 'n koeldrankproppie
met 'n spyker of twee aan 'n vierkantige
blokkie hout vas. Hou die blokkie
hout vas en krap die skubbe met die
koeldrankproppie af. Dis soos die
tannies in die klein hawetjies rondom
die Kaap dit doen, en dit werk goed.
,Krap al wat skub is af en spoel die
karp deeglik af.
En nou 'n stukkie raad vir mense
wat nie van karp hou omdat dit 'n
moddersmakie het en vir mense wat
hulle verbeel karp het 'n moddersmaak
al het dit nie 'n moddersmaak nie.
Plaas die karp 'n uur lank in 'n
wasbak koue water met twee of drie
suurlemoene wat in skywe gesny is
en 'n eetlepel sout. Dit verwyder die
laaste sweempie modder.
Nou is' die koning reg, om
gaargemaak te word. Toe ek oor forel
geskryfhet, het ek 'n resep gegee vir
blouforel:jy kan karpook so gaarmaak.
Vandag gee ek 'n resep vir
peperkarp. Dis 'n Oostenrykse resep,
redelik eenvoudig en baie lekker. Jy
kan die karp filet en in stukkies sny of
jy kan die hele karp in 'n visketel
gaarmaak. Die bestanddele is die
volgende:

1 vet vars karp, of ses stukkevars
karp
'1 eetlepelfyngedrukte peperkorrels
(draai maar daai pepermeul tot jy
genoeg het)
1 lourierblaar
,'n takkie tiemie
drie huisies knoffel (karp is nie
skaam vir knoffel nie)
100 ml dragonasyn
die sap van 1 .suurlemoen
1 literwater(meerindienjydievis
heel gaarmaak) ,
250 ml rooiwyn
, vars pletersielie.fyngekap
3-4 middelslagwortels
2 selderystingels
Die gaarmaaktyd is 15 minute vir
karpstukke, en langer as jy die hele
karp ooderdompe!. (Gebruik 'nvleispen
of 'n naald om die karp te prik.)
Maak 'n court-bouillon (vloeistof
waarin vis gaargemaak word) van die
water, peperkorrels, lourierblaar,
tiemie, knoffel en dragonasyn. Kook
30 rriinute lank oor lae hitte, en gooi
deur 'n sif.
Kap die wortels en seldery
growwerig.
Voeg by die
vloeistof en
kook nog 12
minute lank.
Gooi
die
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by die Mark-Teater

Ons is oop
Dinsdag tot Vrydag

vir
middag- en. aandete
Saterdae
slegs aandete

Mark-Teater
Breestraat, Newtown

Telefoon 838-69660

rooiwynby en
kook 'n paar

minute. Voeg die suurlemoensap by,
gooi 'n bietjie sout by en plaas die
karpstukke in die vloeistof tot netnet gaar.
Hou die karp warm op 'n groot
opdienbord en kook die vloeistof oor
hoe hitte vinnig af. Gooi die vloeistof,
die wortels enselderystukke oor die
karp en rangskik jong aartappeltjies
en miskien een ander groente rondom
die karp. Jy kan dit ook individueel

opdien.
_
Vra vir Allistair hoe dit gesmaak
het, en of hy nog dink karp het 'n

moddersmaak.
As ek weer oor karp skryf, gee ek
'n paar resepte wat nog eenvoudiger
is, onder andere vir gebakte karp.
Laat ons tog maar begin om
varswatervis te eet.

KOOS COETZEE

In Wyn om te drink en te drink...
BJ LANKWARDEN
skryf oor Vi no Romana
SOMS is daar gebeurtenisse wat 'n
onuitwisbare indruk op jou laat. So
iets het die ander dag plaasgevind.
,Dit was 'n gewone aand tuis enons het
niks spesiaals vir aandete gehad nie.
Om die waarheid te se, ek het
reeds vergeet wat ons geeet het, maar
die wyn was 'n witwyn, Vino Romana,
en dit het die aand gemaakl
Wynskrywers is geneig om te
vergeet dat ons goedkoper wyn baie
goedis,enonsdrink temin wynindie
klas wat die gewone drinker kan
bekostig.
Vino Romana is beskikbaar in in
'n literbottel met 'n skroefprop en 'n
. 750 ml-bottel, Vergeet maar van die
750 ml-bottel, want nadat jy die eerste
glas gedrink het wonder jy hoekom
hulle dit nie in tweeliterbottels bemark
nie.
Die eenlirerbottel was net reg vir
my en my vrou, maar vir meer mense
het jy wyn in groter maat nodig.
Ek was baie, baie beindruk deur
die wyn, Nie soseer deur sy hoe gehalte
nie maar deur sy uitstekende
Secco en Vino Bianco Secco, se dit
drinkbaarheid.
ook duidelik dis geproduseer en
Dit is 'n aangename droe witwyn,
gebottel in die Republiek van' Suidmet goeie vrugtigheid. en' 'n
Afrika.
welbehaaglikheid wat hom omring.
Ander
Suid-Afrikaanse
Die wyn is skoon, goed gebalanseerd
en het 'n droe amper Yin de, pays- , maatskappye het ook al Italiaanse
name soos Cantori en Pascalli Rosso
agtige bitter afronding, wat jou meer
('n baie aangename wyn)gebruik,
en weer willaat drink.
maar om op die etiket "prodotto della
Hier is 'n drinkwyn, 'n wyn wat by
die bottel en nie by die glas gedrink , Republica del Sud Africa" te se, gaan
effe te ver na my smaak.
word nie.
As ons wil he die publiek moet
Die elegante bottel het 'n skroefprop,
sodat jy nie hoef tyd te mors deur met
Italiaanse wyn drink moet ons darem
'n oopmaker te sukkel wanneer jy
seker die bobelasting verlaag!
Ek vermoed die produsente wi! he
regtig dors is nie. Hierdie wyn kos
minder as R4 'n bottel en omtrent R4
ons moet wyn soos in Italic drink,
waar wyn 'n drankie soos water is.
'n literbottel!
, 'n Beter manier is natuurlik om
Sy rooi maar, Vino Roma, is ook
nou vrygestel. Dit is ook 'n baie
wyn te koop aan te bied waar hy
drinkbare wyn en kan saarn met enige
hoort: orals. Wyn is 'n landbouproduk
soort kos bedien word. '
en moet soos een verkoop word. Ons
Wat my laat wonder is die Italiaanse
het plaasstalletjies wat vars melk en
konnotasie vanhierdie wyne. Maar
vrugtesap verkoop, en waarom nie
selfs al se die etikette Vino Rosso
, ook wyn nie?

In Europa kry jy eers 'n dranklisensie
enmaakdan 'nkafeeof wegneemplek
oop. Hier kan jy 'n 'n deftige restaurant'
oopmaaken jy kry eers 'n dranklisensie
'njaaroftweelater - asjygelukkig is.
,Sondaginkopies word nou algemeen
in Suid-Afrika, maar rnoenie dat jou
drank opraak nie want daardie deel
van die supennark is Sondae toe.
Waarom is dit so 'n sonde om wyn
te verkoop?
Wyn moet gesien word vir wat dit
is: 'n baie gesonde landbouproduk
waarsonder geen maaltyd moet wees
nie.
Kom ons hoop met die aankoms
van gemaklike drinkwyne soos die
hierbo,ons drankbeheer ook sal verslap.

Hier,; is
die sous
VERLEDE week wou ek nog skryf
oor 'n lekker sous vir wildsvleis toe
raak ek aan die slaap.
Gebruik die volgende bestanddele
(verkleinnagelang vanhoeveel gaste
jy het):

100 ml goeie brandewyn
250 ml dik room
1-2 eetlepelsrooi-aalbessie-jellie
(redcurrantjelly) ofpruimjellie
1-2 draaie van jou pepermeul
Haal jou gaar wildboudjie uit die
braaipan en hou wann. Gooi die
, brandewyn in die braaipan om die
vleisbruin los te kook. Klop met 'n
draadklopper. Gooi in 'n klein
kastrolletjies saam met die
aalbessiejellie, die room en die peper.
Proe en pas die smaak aan, en hou
warm.
Jy kan ook wildaftreksel by die
sous voeg, (Later skryf ek oor
aftreksels.)

KC
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Sly.weg, Jannie Malan
CHARLES LEONARD

duidelik daarop uit is om op
Kerspartytjies vir mense Wa!nie regtig
van musiek hou nie, maar ook nie wil
gesels nie, gespeel te word.

Nothing Short of War· Verskele
Kunstenaars (7)
Dis 'n "kompaailysjin"- of "verskeie
kunstenaars"-week die. Verskeidenheid is mos die spesery van die lewe,
of hoe?
Die plaat begin met 'n baie formele
nuusleser-stem: "This tape is fcc adults.
Take a listen to it before you give it to
your children. Rock music reports ..." .
En dan begin die geraas. Die eerste
aanslag op die ore kom van Sonic
Youth met Come And Smash Me
Said The Boy With The Magic Penis.
Een van hul lede het in 'n onlangse
Spin-tydskrif na haarself as 'n
"scumrocker" verwys.
Dit som nogal die trant vap'.die
plaat op. Dit is hoe energie, maar nie
in die trommasjien en disko sin van
heeltemal luisterbaar is en die rou
Sit agteroor, sluit jou oe en stel
die woord nie. Die hardcore kom
energie en opwinding van hardcorejouself die volgende prentjie voor: Jy
kruip by die garage uit en verskyn op
musiek saamvat, DIe hoofkenmerke
skakel jou TV -stel aan en 'n nuwe
die hip onafhanklike plate-etiket Blast
van die musiek is die Armageddonverrnaaklikheidsprogram
word
First.
kitare, minder gewone lirieke (!) en
aangekondig. "Treffers en T-rappers!"
So diehelfte is musiek en die res is
vokale wat klink asof die sangers
Dit is 'nbaie kleurvolle stel met flitsende:
kak-afonie. Ditwordaaneengeskakel
met suurreen gegorrel het.
liggies en die aanbieder vars van die
; met stukkies dialoog soos die
Dinosaur JrmetBulbsofPassion,
Wanderers en Afrikaanse Treffers af:
Ut se Evangelist, Big Black se
Ekwill van Aarde!
vrouestem wat se ~'Dear horse, f-....youl't enn slegte hoesie.ofkant een
Kerosene en He's A Whore (die
Ekwillis-nabaieklaenkermwat afsluit met Lee Remaldo se
"special mellow remix" daarvan
toegelaat om in sy wit safaripak op te
nogal!) en Head Of David met Snake
.tree. Op sy kop het hy 'n bofbal-pet
Scratchy Heart. Ditis skrikwekkende
plaatg.ekrap. ?itein~igmet'npyn1ike'~ Domain maak die plaat diemoeite
agtetstev~r,rap-styl.Bokant~,iepe~.herhaling van 'There s no f---n culture
werd om te koop.
~'"
rand staan in vet swart letters Boy .
Die-res is redelik oes op die ore.····.....:··Jn taal deurspek met allerhande inthere you know". Ek weet nieofBlast
Firstselfdiekrapopmyplaatgemaak
Bly weg,Jannie Malan. Bly weg,
woorde, wat sommige ouer kykers
het en of dit my eie toedoen was nie,
Rocknie Seale. ~ .
JI1iskien nie sal verstaan nie, kondig
maar dit hou nogal aan en aan en aan
~
Ekwill aan hoe die program werk.
en aan...
Rap Attack
Versi<e"ie-.
Hy speel rap-musiek en dan moet
Gelukkig is daarn paar snitte wat
Kunstenaars ( 8 ) .
~die...paneel deelnemers raai waarvan

The New Orleans sessions .'
Verskele Kunstenaars (10)
In sy hoek "Reggae and Latin Pop:
Hot Sauces" vertel Billy Berger dat
die enkele sleutelelement in die
historiese formule van New Orleansmusiek die hawestadse vermoe is om
die vele kulture te behou en saam te
smelt. Dit wissel van Engels, Frans,
'Spaans, Wes-Indies tot LatynsAmerikaans, en selfs Grieks.Chinees
en Amerikaans-Indiaans,
Die kosmopolitiese kwaliteit is Wa!
iemand soosNew Orleansse Professor
Longhair se blues-klavierstyl van sy
Memphis- of Chicago-tydgenotes'n
onderskei. Jelly Roll Morton het dit
"the Spanish tinge" genoeni: dit is 'n
rollenderamba-ritme, watrykkoorde
.en swierige arpeggio's aandryf.
Die produksieleier, Marshall
Sehorn, noem sy tuisstad die tuiste
van die "second line".
Dit is die ekstra gesinkopeerde
(syncopated) ritme wat al bestaan
sedertdieeersteswartman'ntalllboc2yn
opgetel het, se Sehorn.
Van die eerste en' .belangrikste
kunstenaars war die ritmes by 'n gewildc:
instrumentele styl ingewerk het, was
Professor Longhair.
Die musikale genie het as broil
van inspirasie vir talle belangrike New
Orleans-musikante gedien, " -;
The "Rolling Illustrated History
of Rack & Roll" vertelvannog invloede
op die New Orleans-klank. Benewens '
die "second line"-ritmes van die Mardi
Gras, was daar ook die uitstekende
ensemble-spel van die: swart
begrafnisgroepe, dierowwecountryblues van die omliggende Mississippi-

diemusikante "gesample"het. (Ditis
dikwels hoe rap werk. Hulle vat 'n
bekende wysie en pas dit aan met
funky-ritmes en masjiengeweervokale).
"Nee Jannie, dit is nie Fa Tid Tis
vandieBBGnie. Wathoorjy allesso
agterstevoor, man? Dit is Faith van
, die Wee Papa Girl Rappers.
"Taffies! Jy verbeur jou
splintemuwe backmasking-draaitafel,
ek sel"
En dan dawer die magtige dreuning
van DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince
se Heat It Up oor die luidsprekers,
"Span B, wat se june, wie sample
die rappers hier?" skree Ekwill en
doen 'n wilde Alex Jay-kottiljons oor
die ateljee-vloer.
"Nee, nee, Rocknie. Dit is nie Sting
nie, tjaaina. Dit is 'n groep, of hoe se
jy nou weer in daai stunning boek van
jou? .
"Dit is 'n sample van Breezin' van
George Benson!"
En so gaan dit aan.'
In elke geval. Rap Attack is 'ndeltaendiebaldadigekoordev~die
heerlike bekendstelling aan straatwyse
barrelhouse-klavierspelers.
Amerikaanse dansmusiek en n '
Die Professor se spel is beinvloed
genoeglike wyse om deur die ritmes
deur die hoerhuise van die tyd Omdat
verlei te word. lou voete sal nooit
hulle nie gebodder het om hul klaviere
weerterugkyknie en ditis 'n versekerde
ingestem te hou nie, rnoes die groot
manier om 'n gevrekte.partytjie nou
barrelhouse-pianiste leer hoe om die
in die partytjie-seisoen wolke.toe te
klawers met hul vuiste en vingers te
lanseer.
..................... bedek om-die regte klank uit te kry.
".
' ':~"
' .
~Henry Roeland Byrd, ofte weI

As die vis 5e bek sogroot
is, hoe groot is die vis ni~?
DAVID Immergroen verduidelik kort
na brekfis presies wat hulle bedoel
het toe hulle (wie dink hulle is hulle?)
gepraat het van die "legende" dat 'n
walvis Jona ingesluk het, Aksies tog.
Ditis 'nfeitdatdit'ngrootvis was,dit
" staan in die Bybel, Maar 'n walvis?
Dis 'n legende. '
Netjies Dave, maar nog nie genoeg
om alle agterdog die nek om te draai
nie. En daarom, voor die woelige
sterrehemel van GMSA in die" dag se
niet wegwoer, vergas die SAUK ons
toe op sy handves van kykersregte,

Liewe Heksie
Die waarskynlike kyker sal verlig
" wees om te hoor dat die Korporasie,
soepel enontvanklik soos hy is vir die
behoeftes van aIle bevolkingsgroepe,
hom tog onderwerp aan die
Publikasieraad.
Dit beteken dat die skerm vry sal
wees van oorrnatige geweld, oordadige
permissiwiteit, uitermate kru taal,
onbehoorlike uitbeelding van
mishandeling van kinders en diere,
buitensporige revolusionere uitsprake
en die oordrewe bevordering van die
'
okkulte. .,
Se hulle. Ons weet natuu~likalmal
dis 'n onmoontlike taak, en ek kon dit
.sien aan die ongewone ems op Liewe
Heksie se gesig by die aanhoor van
die ongetwyfeld goed bedoelde
. verklaring.

Kinders breinspoel
Ja, Liewe Heksie weet goed hoedat
die duiwels v~ - om maar een vorni
van oormatige winsbejag te noem die internasionale Wapenhandel besig
is om ons kinders te breinspoel.
'n Skokkende voorbeeld daarvan

Motiewe, bra

Victor M~nnik
was op TV2 en M-Net te sien. In
eersgenoemde het die prins van die
bose, die seun van die koning van die
bose, 'n nuwe heks gekry, wat glo
beterkon tOOT as sy pa se heks, (Sy pa
was die hele program lank siek, aan
die sweet en aan die bewe, en sy ou
heks 'was op haar kriiee voor die
altaar van die bose. Terloops, die
koning is boos omdat hy die heelal
wil regeer.) ,
Anyway, die prins se heks toor
toe blomme om tande te kry, en
bome voete en vingers. Hierdie
verdorwe natuur val toe die Gawies
aan, eers die hulpelose prinses en
haar maagde, en toe die ouens wat in
meganiese leeus rondvlieg. Die
meganiese leeus word toe
saamgesnoer : in een magtige
robotkryger, wat die bose natuur op
sy moses gee.
Enop M-Net is erie G1Joe (onthou
Nicaragua) besig om te baklei vir
wereldwye vryheid. Sy vyand: dr
Mindbender en sy kamerade. Ek se
julIe 'dis die internasionale
wapenhandelaars wat ons nie wil
, laat glo die Koue Oorlog is oor nie.

In ons gereelde verslag oor die
modegiere van die Ethiopiers val die
kollig . vandeesweek op Lazarus
Kgagudi, die aanvallige rooikop
mbaqangais. Hy het 'n t-hemp met
.homself op aangehad op TV2. Maar
het die t-hemp hom afgebeeld waar hy
'n t-hemp aanhet, op welke t-hemp
daarook 'n Lazarus is met 'n t-hernp
-aan met homself op, en so aan tot in
alle ewigheid, of nie? .
Toe ek van die Ethiopiese konsul
in Yeoville wou weet of ditte doen het
met die okkulte of met revolusie het
hy gese hy wil'n misverstand vermy.
Hy wou ook nie kornmentaar lewer op
die Pirelli-almanakke op Sundowner
nie.aangesien die "buitebandrnotief"
in sekerekringe verkeerd verstaan kan
word.

Rock,' Rhythm. and Blues Verskeie KLinstenaars (4)

Blou note
Krismiswurms en donkielonge! Wa!
dink julle is die polisie-orkes se kanse
om volgende jaar se Karoo-reggaekompetisie te wen?

deurHarryKalmer
Regie: Jacqui Singer
"Ek kannet'rave'" - Transvaler
Windybrow, Jhb:tot 25 Nov
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Geskryf en geregisseer deur
DEON OPPERMAN
Staatsteater, Pta.: tot 2 Des

Tel: 836-6002/838-1769
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Profe~rLonghair,hetdieaanvalop

die klawers verfyn•.Latynse ritmes
'. .
'.
bygevoeg en blues-liriekernetnrou,
.
Ek kon eerlikwaar nie 'n goeie ~~kalm stem gesing.
vertaling vir musical chairs kry riie.
. The New Orleans Sessions is in
Die plaat het my aan die speletjie
Februarie 1950 opgeneern met
laat dink. Dit is heropnamesvanmusiek
Longhair, George Miller & his
uit die vyftiger- en sestigerjare deur
Midriffs, en sangers Little Joe Gaines,
hedendaagse kunstenaars.
Dwine Craven, Theard Johnson en
Hulle val ongelukkig hul agterente , ' Alam Mondy (ook bekend as Alma
potblou omdat hulle probeer roteer
Lollypop).
- tussen die country-, rock-i.soul- en
Ditis' wonderlike musiekop 'n
rhythm 'n' blues-stoele, en dit misluk
dubbellangspeler wat smaakvol hulde
klaaglik.
bring aan New Orleans Rhythm &
Stel jou voor Elton John watprobeer . Blues. ,
rock 'n'roll-en ditklinkeerdernaruk
Plate wont op 'n skaal van 0 to
. en rolstoel - en die prins van new
10 beoordeel.
country, Randy Travis, op dieselfde
plaat. Erger. n<ig,EI Debarge (De'
Garbage?); op dieselfde groewe as
Chaka Khan. Die verskil in die geval
is nie die musiekstyl nie, maar dat
laasgenoemde kan en eersgenoemde
graag wil, maar nooitdie paal sal haal
TRUK TONEEL
nie.
'n Baie gemiddelde plaat ' wat

(

BJ

Mynh·ardt se Bosman
is steeds baie aktueel
ANOTHER JEREPIGO
Met Patrick Mynhardt .
In die Mark-Warehouse
RANDY LE ROUX
"THERE is something inside the most
hardened warder or anti-social convict
that makes him shudder at the thiught
of death.violent death. of the gruesome
ceremony of doing a man to death
above a dark hole. at a set·time. with
legal formality that does not extend
beyond hand-euffs and leg-irons and a
sack drawn over a condemned man's
heoo and a piece of coarse rope knotted
behind his ear ... When the trap drops
it is with a reverberation that shakes
the whole prison building ..." skryf
HermanCharlesBosman in "ColdStone
Jug". die hoek waarin hy skryf oor sy
. ervarings in die dodesel en in die
tronk,
Die Bosman-verteller Patrick
Mynhardt kon nie 'n beter tyd gekies
het om weer lewe te blaas in "Cold
Stone Jug" nie, wat hy meer as 'n
dekade laas opgevoer het.In die week
na Mynhardt geopen het met "Another
'Sip of Jerepigo", waarvan die eerste
helfte bestaan uit aanhalings uit "Jug".
is vyf mense gehang, wat die aantal
teregstellings vanjaar in Suid-Afrika
op 52 te staan bring.
In Suid -Afrika is die doodstraf nie
'n ope vraag nie. Saam met China.
Nigerie, Irak en Iran wend Suid-Afrika

Einde Junie was daar 274 mense in
die dodesel in' Suid-Afrika. 'n
Versoberende vergelykende statistiek
word voorsien deur Suid-Afrika se
627 teregstellings in vyf jaar (19837). terwyl in Brittanje in vyftig jaar
632 mense tereggestel is.
Mynhardt voeg vreugde 'en
\ siddering, . huiwerende hoop en
ondeurgrondelike vrees toe aan
Bosman se ontroerende beskrywings
van die lewe van 'n veroordeelde man.
Ironie, woede, humor en afsku is die
subtiele nuanses, van Mynhardt sse
vertolking,net so 'n effektiewe pleidooi
vir die opheffmg van die doodstraf as
enige klomp skokkende statestiek of
beredeneerde argumente.
Net so kragtig en ontroerend is die
mirakelagtige verwondering waarmee
Mynhardt se Bosman die nuus van sy
begenadiging begroet en sulke klein
'plesiertjie soos 'n uitstappie onder
toesig buite die tronkmure.
Noudat "Cold Stone Jug" meer as
'n dekade lank kon verouder, is dit
ryker en voller.
Daar is nog 'n "ou" item op die
program. daardie immergroen "A
Bekkersdal Marathon" waarin vertel
word van die onvergeetlike dag toe ds
Wildhagen in 'n beswyming verval
het en die gemeente al176 verse van
psalm 119 gesing het.
Dan is daar twee stories wat
Mynhardt op band gedoen het, maar
nog nie op die verhoog nie: "Unto
Dust" en "Sold Down the River",
albei uit Bosman se "Unto Dust".
.Weer eens •. toevallig of nie, het
Mynhardt werk gekies wat verband
hou met die tyd.
Agter die ironie en humor lewer
"Unto Dust" skerp kommentaar op
rassisme en apartheid. Boere wat 'n
kollega wil begrawe, die slagoffer
van 'n "tall kafir" gedurende 'n .
grensoorlog, sit met 'n verskriklike .
dilemma: hulle kan nie onderskeitussen
hul kollega en sy teenstander se
beendere nie.
Seldewas Mynhardtnog so in tred
met sake van die dag as in "Another
Sip ofJerepigo'', En. soos altyd, speel
hy met 'n innemende en verleidelike
vertroue:
f

Patrick Mynhardt
van al die lande in die wereld hu1die
meeste tot die doodstraC: Volgens
statistiek van Amnestie Intemasionaal
het Iran verlede jaar 142. China 126
en Suid-Afrika 117mense tereggestel.

MARK-TEATER

UPSTAIRS-TEATER

Die jaarllkse tentoonstelling van die Fuba-kunsstudente Is tot 9
Desember in die Fuba-kunssaal (oorkant die Mark-Teater,
Wolhuterstraat, Newtown) te slen. Die tentoonstelllng van
.
drukwerk, teken-, skllder- en beeldhoukuns is 'n hoogtepunt op
die Fuba-kalender. Bo is 'n werk van een van die studente,
Thomas Maloleke.

Onderhandelaars
om die bos gelei?
A WALK IN THE WOODS
Deur Lee Blessing; met Michael Atkinson en Michael McGovern
Regie: Leonard Schach
.
Baxter-Teater
ARNOLD BLUMER
IS hierdie stuk nou mosterd na die maal of nie, nadat die Berlynse muur gate.
die Pole 'n parlementere dernokrasie, die Hongare oop grense gekry het? Ja en
nee. Ja, omdat ons hier te doen het met 'n bietjie minder as twee UUT se
onderhandeling oor die futiliteit van onderhandeling, met 'n Shaffer-agtige
pseudoproblematiek waarvolgens onderhandeling geen resultate mag wys nie,
want dan hou die onderhandeling op en dit mag nie, aangesien die altematief kemplofkoppe - die hele aardbol tot stof kan reduseer.
En nee. omdat onderhandeling verstaan kan word as voortdurende gesprek
wat vriendskappe smee oor ideologiese grense heen. Waar daar gepraat word.
word rue geskiet rue. By tye het ek gewens huidige en toekomstige onderhandelaars
in Suid-Afrika woon die opvoering by. want hier is iets te leer oar die kuns van
kommunikasie: daar is twee mense nodig om 'n ooreenkoms te sluit.
Aan die een kant is daar Michael Atkinson se ligsinnige, soms siniese, ervare
Andrej Botvinnik wat se: "Ligsiimigheid is die enigste manier om as
beroepsdiplomaat te oorlewe." Aan die ander kant staan Michael McGovern se
ambisieuse, stroewe John Honeyman wat niks van vriendskap wil hoor nie, wat
net sy job wi! doen en resultate aan sy base wil kan voorle. Vemuftig, met fyn
spel ondermyn die tweemekaar se uitgangsposisie van wantroue tot daar aan die
einde iets soos wedersydse nienslike begrip, selfs vriendskap ontstaan.
Tenspytevandonderweerwatmoontlikweens'nswakklankbaanietwatnlar.
klink en boomblare wat regdeur vier Switserse seisoene min of meer dieselfde
kleur bly, het ons hier 'n opvoering wat die moeite werd is om te belewe.

'n Vrou met 'n geskiedenis
WAREHOUSE BYDIE MARK

ONDER
Vry: Del.ia
Layton
Sat: Delia
Layton
So: Larry Amos
and the Naughty
Boys

KIPPIES BY DIE MARK

MARKGALERYE

BO
Vry: Larry Amos
Sat: Larry Amos
Wo: Positive
Do: Diamond
Dogs
BISTRO, KROEG EN
BIWARTKAMER

creeercadssentrum, Hendrlk
Verwoerd-rylaan,
Randburg

787-7987/4

. WEANDTHEM
Deur Lena Ferugla; met Lelia Ferugia en Christopher Weare
Regie: Ingrid Sonnlchsen .
Theatre on the Bay
. ARNOLD BLUMER
ONS ken almal die verhaal van Edward. die hertog van Windsor. wat van die
Britse troon moes abdikeer omdat hy met 'n geskeide Amerikaanse vrou getrou
het, StofVir 'n lekker snot en trane storie. Maar wat Lena Ferugia met hierdie
stof gemaak het, is merkwaardig:
Deur die oe van Wallis Simpson. die hertogin van Windsor, wat na haar man
se dood in 1972 eensaam en afgeslote in 'n woonstel in Parys woon, kyk sy terug
op haar lewe.
. ' .
.
Sonder om verskoning te vra kies Ferugia kant vir "the woman with a history
from a nation without one". Sy doen dit in haar skryfwerk en in haar spel sonder
om in die slaggate van sentimentaliteit te trap.
.
Met bitsige humor en Amerikaanse platvloersheid word skerp kritiek
gelewer op die manier waarop staatsgesag en afgedwonge pligsbesef twee '
mense daaraan hinder om gelukkig te wees. Selfs vir 'n graf langs haar man
s'n moet Wallis baklei,
.
Die spel van Ferugia is besonders, Met 'n senuweeagtige trek om haar
mondhoeke hink sy oor die verhoog (haar heup is gebreek) en dan is sy
skielik weer die jonger Wallis wat die Britse koninkryk aandurf. Christopher
Weare as hulpvaardige butler Douglas is deurgans sy meesteres se gelyke as
dit om slim woordspelings gaan, en ewe gemaklik glip hy in die rol van
.
David. die hertog van Windsor. •
Die uitstekende spel word ondersteun deur uiters doeltreffende beligting
waardeur wisseling van tyd en plek subtiel, maar duidelik, aangetoon word.
John Caviggia se dekor en kostuums is van die hoe gehalte waaraan hy sy
publiek gewoond laat raak het,
Kortom dus: 'n geslaagde opvoering watbaie toeskouers verdien.
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Hlungwani 'n man van vele wonders
Johan Bruwer
DAAR sal nog boekdele geslayfword
oor Jackson Hlungwani, die priesterbeeldhouer van Mbhokota in die
"tuisland" Gazankulu wie se
onvergeetlike houtbeelde nou vir die
eerste keer deeglik aan die publiek
bekend gestel word in. 'n
oorsigtentoonstelling by Breestraat
140, Newtown, Johannesburg.
Hlungwani is ongetwyfeld SuidAfrika se grootste beeldhouer en een
van die grootste beeldhouers van alle ,
tye - op dieselfde peil as uitsonderlike
meesters soos Michelangelo en Rodin.
Boonop is hy 'n man van vele wonders,
wonders waaroor kunstenaars,
sielkundiges en selfs teoloe nog baie
sal kopkrap.
.
Een van Hlungwani se misteries is
- die selfversekerde afgerondheid van
uitdrukking, die fyn en oenskynlik
moeitelose ewewig tussen vorm en
inhoud wat sy werke van die begin
kenmerk - al het hy geen opleiding
ontvang nie.
Die meeste van Hlungwani se werke
is in die laaste 12 jaar geskep - sedert
Christus in 1978 in 'n visioen aanhom
verskyn het toe hy wou selfmoord
pleeg oor 'n siekte wat besig was om
albei sy bene te vemietig. Maar as hy
nie die datums verskafhet waarop hy
bepaalde werke gemaak het nie, sou.
'n mens hulle kwalik: in 'n chronologiese
volgorde .kon plaas op grond van
stilistiese "ontwikkeling", Sy vroegste
beelde - ook die sporadiese werke wat
hy in die jare sestig en vroeer al
gemaak het, soos die boeiende "God
met bal" (1965) wat aan die Duitse
.Ekspressionisme herinner - wys
dieselfde volslae meesterskap as die
jongstes.
Dis merkwaardig, want selfs
- meesters soos Michelangelo en Rodin
het deur 'n lang tyd van ontwikkeling
gegaan voordat hulle werke geskep
het wat die verbysterende krag en
ekspressiwiteit van Hlungwani se
"Christus" (1983/4) ewenaar. (Om
die waarheid te se, die Christus, met
sy asembenemende ewewig tussen

Chrlstus speel sokker
bomenslike krag en menslike
is die uitsonderlikste die omvang van
weerloosheid, laat Rodin se
sybeeldendeuitdrukkings.Dielaaste
monumentale "Balzac" byna na 'n
tien jaar, afgesonder in.sy tempel
melodramatiese karikatuur lyk.)
New Jerusalem by Mbhokota, waar
Sommige meesters slyp en
hy beeldhouwerk as 'n medium van
ontwikkel hul kunstenaarsvisie deur
religieuse onderrig benut, het hy man'n wisselwerking met hul medium.
alleen die ganse kunsgeskiedenis van
Hlungwani se kunstenaarskap het
die mens herskep. Sy werk weerspieel
duidelik
ontwikkel
in
'n
alle denkbare visuele tale - van die·
lewensbeskoulike wisselwerking met
Steentyd (;'Bul I", 1984) tot die
die werklikheid self. Anders gestel:
Romaanse tyd (sy Kruisbeelde); van
hy het sy visioene gehad voor hy . die hoekige sirnmetrie vandie Inkahulle in die beeldhoumedium begin> .·kuns ("Marisa se pa",1984) tot die'
uitdruk het.
eteriese . gewigloosheidvan 'n
Maar van al Hlungwanise wonders
Giacometti ("Skraal meisie", 1987);

van 'n ekspressiewe figuratiewe
beelding (die heerlik lighartige
"Christus speel sokker", 1983) tot
sui wer - en uiters digterlike - nie- .
figuratiewe abstraksie ("Vleisbak".
1981), noem maar op.
Hlungwani se merkwaardige reeks
visse aIleen weerspieel sy verbasende
veelvuldigheid van siening. Vir hom
is die vis nie soseer 'n simbool vir
Christus nie - hoewel 'n mens dit so
kan vertolk - maareerder 'n sirnbool
van die mens: gees.in vlees gegiet. 'n
Mens, sehy, moet deur die materiele
wereld swem soos 'n vis; en koers hou
deuraldiestromingewatjouvanGod
wil wegdryf. "Geld is soos water,"
het ek hom byvoorbeeld in die kunssaal
hoor antwoord op 'n besoeker se vraag
of hy dan nie ryk wil word uit sy werk
nie. (Verkoop hy 'n beeld, gee hy die
meeste van die geld weg.)
Hlungwani se visse kan dus gelees
word as 'n verskeidenheid van mense
met verskiIIende persoonlikhede,
elkeen verskiIIend "gevorm" deur sy
bepaalde omstandighede in die
materiele wereld. Sommige visbeelde
is blote skerwe suiwer, gestroornlynde
energie; ander het 'n bonkige,
monumentale soliditeit. Elkeen
verteenwoordig 'n ander manier van
sien, 'n bepaalde visuele styl met sy
eie klemtone en perspektiewe op die
werklikheid: van 'n speelse genieting
van sierlikheid tot 'n ontsagwekkende
uitdrukking van geestesenergie.
Dis asof Hlungwani in een mens
allekunstenaars verteenwoordig - en
tog dra al sy uiteenlopende werke die
onmiskenbare stempel van sy hand.
Daardie stempel word gekenmerk deur
'n gedurige wisselwerking tussen 'n .
bomenslike, byna vreesaanjaende
geestesenergie en 'n sagte, menslike
deemis, wat al sY.werke toeganklik
hou.
Uitstekende voorbeeldevan die
ewewig tussen krag en weerloosheid
wat hy in een beeld kan bereik, is die
genoemde "Christus" en die enorme
"Walvis of 'Olievis'" (1986). In die
laasgenoemde 'word 'n mens, S005 in
talle van Hlungwani se beelde, eers

oorweldig deur die letterlik polsende
krag van die totale gestalte, 'n gestalte
wat alle detail ondergeskik stel aan 'n
onmiddeUike,
samehangende
ernosioneleimpak. Daarna sienjy die
fyn detail waarmee die brute energie
van die geheel versag word tot 'n
menslike skaal.
Hoe moet 'n mens die veelsydige,
allesomvattende visie van Hlungwani
verklaar? Al het hy straks erens
voorbeelde gesien van die werk van
alle kunstenaars ter wereld, sou dit
nog nie die gemak verduidelik waarmee
hy almal se oe sy eie maak nie. Hy '"
boots nie na nie - hy is alIe kunstenaars
wat daar al was.
Die oortuigendste antwoord is die
een wat hy self gee: dat sy werke nie
in hom ontstaan nie, maar. van God
kern, wat deur hom praat, Die antwoord
sal afgemaak word deur dominees,
yuppies en ander "ateiste" wat God
nie sal herken nie al loop hy op straat
Yerbyen steek vir hulle tong uit. Maar
dis die enigste antwoord war uiteindelik
in diekonteks van Hlungwani se lewe
sin het.
.
En wat se GodIHlungwani? Bloot
wat die ou Romeinse skrywerTerentius
.gese het: Ek is 'n mens. Niks mensliks
.is vreemd aan my nie. Of, soosChristus
dit gestel het: AIle mense is een
liggaarn, daarom kan niemand virmy
'n vreemdeling wees nie - want almal
voel wat ek voel. Dieselfde pyn,
dieselfde plesier.
Kyk 'n mens na Hlungwanise werke, -c,
kykjy deur die oe van alle mense van
alle tye en werelddele - en jy herken
dit wat jysien. In die tyd waarin
blinde ideoloe nog steeds meen dat
mense in groepe afgeskei moet word
omdat hul "aard" verskillend sou wees,
bewys Hlungwani dat een mens aIle
mense is. en aIle mense een. Dis nie
toevallig dat God hom juis nOll, en
juis na Suid-Afrika gestuur het nie.

• Dietentoonstelling du~r tot 3
Desember.Aanstaandejaarreis dit
na Windhoek; Harare en
Pietersburg.

'n Pop-riller oor Amerika se WitWolwe
.

,

oor Amerikaanse rassegeweld in die
Deep South. Kykers wat soek na
opheffing of selfs 'n betekenisvolle
bydrae totdie politieke debat, kry net
'n beskuldigende pop-riller,
As spil waarom die prent draai,
het die draaiboekskrywer, Joe
ANDREA VINASSA
Eszterhas, 'n karakter met 'n dilemma
geskep. Costa-Gavras het meegevoel
DIE Grieks-gebore regisseur Costamet dilemmas. CatherineWeaver word
Gavras is een van die min regisseurs
deur die Buro gestuur om nadere
wat sedert die sestigerjare deurlopend
ondersoek in te stel.na die moord op
politieke rolprente oor hedendaagse
die Joodse aanbieder van 'n
gebeure vir 'n populere gehoor maak.
geselsprogram; waarskynlik Alan
"Betrayed" is sy eerste Amerikaanse
Berg,ookdieonderwerpvandiefliek
prent sedert "Missing" watin 1973 in
"Talk Radio".
Chili afspeel en die radikalisering
Sy begin verlief raak .op Gary
van 'n naiewe nie-pol itieke
Simmons (Tom Berenger), 'n
Amerikaanse Alleman" boekstaaf
rassistiese boer, maar haar liefde word
wanneer sy seun in Pinochet se Santiago
gestuit wanneer hy haar op 'n jagtog
verdwyn.
.
neem...die prooi is 'n swartman.
Costa-Gavras probeer weer eens
Skroomvoetig besef sy hy is deel van
om emstige inhoud en populere vorm
'n landwye regse terroriste-netwerk.
saam te snoer en sit dan met 'n prent
Sy word die slagoffer van die FBI
wat pretendeer
tot morele
wanneer sy deur haar voormalige
verwikkeldheid, maar op die au end . minnaar en FBI-hoof gestuur word
bloat moralisties is. Soos Jack Lemmon
om Simmons, die enigste karakter
se "all-American dad" in "Missing"
van enige ware morele stoffasie, finaal
moet Debra Winger (Catherine
te verraai.
Weaver) se (vreemd genoeg) naiewe
In die karakter van die FBI-hoof
FBI-agent 'n les leer. En Costa-Gavras
wys Costa-Gavras sy afkeur aan die
se gehoor ook,
Amerikaanse regering en hul
Soos "Missing" is "Betrayed" se
gewetenlose metodes. 'n Mens lay
ondergang die rolprent se sagte en
die gevoel hy is besig om die.
week mens like kern. Sedert "Z" het
Amerikaanse establishment te kritiseer
Costa-Gavras die tegniek om die brutaIe
eerder as om die euwels van rasSistiese
Amerikaanse riller tot irriterende
oorheersing te belig.
didaktiese effek aan te pas, vervolmaak,
Die versinsel om Weaver uit te
Vir wie lesse nodig het, is die rolprent ' beeld as maklik manipuleerbaar,
waarskynlik die bepalende stelling
weerloos en maklik verleibaar weens

BETRAYED
Met Debra Winger, John
Heard, Patsy Blair en Tom
Berenger
Regie: Costa-Gavras

Debra Winger as Cathy Weaver In "Betrayed" .
haar behoefte aan 'n kits-familie (sy . bedink en word stap vir stap uitgele
om tot lering te dien. Hy vra al die
is 'n weeskind!), is net te neerbuigend
vrae en gee sommer al die antwoorde.
om daarvan meer as bloot 'n goeie
. (Costa-Gavras is miskien 'n goeie
film te maak.
leermeester; !J1aar sy talent as
Dis nie verbasend om te hoor
rolprentmaker kom nog altyd vlak
Eszterhas het "Flashdance" en "Jagged
voor, nooit visioener nie.)
.
Edge" geskryf nie. Miskien het hy na
Dat Gary Simmons nie uitgebeeld
te veel episodes van "Family Ties"
word as 'n deurtrapte skurk nie is
gekyk voor hy die een geskryf het,
heeltemal voorspelbaar. As jy 'n
"Betrayed" is nes "Missing" 'n
draaiboek Ii'toesskryf gegrond op die
q.e.d.-fliek. Alles is vooraf bepaal,

lewens van 'n Dirk Coetzee of 'n
Barend Hendrik Strydom sou jy oak j
gebruik maak van., al die
hartverskeurende besonderhede van
hullewens om mense uit te beeld wat
die slagoffers is van hul gemeenskap
enjouselfverwonder aan die krag van
hul oortuigings. Strydom se lewe het
sy parrallel in die film in die pragtige
kind wat haar rassistiese indoktrinasie
napraat wanneer sy slaaptydstories
behoort te hoor en Coetzee s'n in
Simmons, leier van die terroristebende wat nie 'n siek perd kan skier
nie en huil wanneer hy besef sy meisie
het hom verraai.
.
Eszterhas bring die spanning en
melodramatiese opbou van die tipiese
AIDerikaanse samesweringsriller na
die futuristiese fiksie van "Betrayed".
Dat die gebeure wat uitgebeeld word
nie noodwendig feitelik is nie, skeel
nie. Dit kan waar wees.
Costa-Gavras se waardebepaling
en uitbeelding van die regtervleuel en ,
die meegaande machismo, geweld;
. rassisme, dweepsug, eiegeregtigheid
en godsdienstige ywer is vreesaanjaend
en tasbaar en die bevredigendste aspek
van die prent,
As filmmaker is hy dikwels beter
met agtergrondshandeling en -tekstuur
as met voorgrondshandeling. Wat nie
impliseer die vertolkings deur Winger,
Berenger en John Heard, as die FBIminnaar, is nie uit die boonste rakke
nie. "Moenie dat enigiets hiervan jou '._'
van die prent afsit nie. Jy moet dit
. sien.
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op die dagboek van Sol
Plaatje. Tye: Maandag tot
Vrydagom8nmen Saterdae
om 6nm. Tot25 November.

JOHANNESBURG
Paul Siabolepszy
se
--SMALLHOLDING is by die
Markteater te sien, Met
Paul
Nicky Rebelo,
Siabolepszy en Kate
Edwards.
Open
28November.

ANOTHER
SIP OF
JEREPIGO met Patrick
Mynhardt is by die
Markteaterse Warehouse te
sien. Dinsdag tot Saterdag
om 8nmenSondagom6nm.

By die Mark se UpstairsTeater is Gogol se DIARY
OF A MADMAN, verwerk
deur Karoly Pinter, te sien.
Met Ron Smerczak, Tye:
Daagliks om 8nm en
Saterdae om 6.15 en
9.15nm.

Ray Novak is te sien in
~
REVELATION,
eenmanstuk by die IntimateTeater. Tye: Daagliks om
8nm en Saterdae om 6 en
8nm.

Pieter Dirk.Uys se A KISS
ON YOURKOEKSISTER,
geregisseer deur Janice
Honeymankan by die Mark
se Warehouse gesien word.
Dinsdag tot Vrydag om
l Inm. Saterdag om 3 en
Iinm en Sondae om 9nm.

ANTnE SOMERS AND I,
'n tweetaligestukdeur Harry
Kalmermetregisseur Jacqui
Singer is tan's by die DalroTeater, Windybrow te sien.
Tye: Daagliks om 8nm.

DanSebogodi is in PLACE
OF STONES by die
Trustbank
Arena,
Windybrowte sien.Gegrond

Black
Sun:
(Louis
Bothalaan, Orange Grove).
ABSOLUTELY ICEBOX
met Chetanya Alexander en
Manin Smitis elke Dinsdag,

Pieter Toerien bied aan:
AIN'T MISBEHAVIN' met
Sam Marais en Natalia Da
Rocha- open Saterdagaand
om 9·uur by die Andre
Huguenet,
M.
BUTTERFLY by die
Alhambra-Teater, met Sean
TaylorenJeremyCrutchley.'
Maandae tot Vrydae om
8nmen Saterdae om 5.45 en
9nm.

Alain D Woolf, Patricia Lewis
(A)
OAILY:9 45,12.15,230,515,745,10,00

DEAD POETS SOCIETY

FUNNY FACE

Alain D. Woolf, Patricia Lewre (A)
DAILY: 9.45, 12.15,2.30, 515, 7.45, 10,00

Bcbm Williams
(A)
DAILY.9.30, 1200,2.30,5.15, 7.45, 10,15

SCANDAL

SCANDAL,

SCANDAL

John Hurt, Bridget Fonda (2-19)
DAILY. 9.45, 12.15, 230,515, 7.45, 10.00

John Hurt, Bridget Fonda (2-19)
DAILY:9 45, 12.15, 2 30, 5.15,7:45, 10.00

(2-19)

ROADHOUSE

COOKIE

Peter Falk, Dianne WIest
(2-16)
DAilY. 9 45. 12.15.2 30, 515, 7.45. 10.00

THESIEGEOF FIREBASEGLORIA
Wings Hauser, A. Lee Ermey
(2-18)
DAILY: 945, 12.15, 2.30,5.15,745,10.00

Patrick Swayze, Kelly Lynch (2-19)
DAILY'9.45, 12.15,2.30,5.15,7:45,10.00

COOKIE

. Peter Falk,DianneWIest
(2-16)
DAILY'9.45, 1215.2.30,515, 745, 1000

THE JANUARY MAN TH~~~~gt~f ~I~e~~~§.~ GL~2R,I~
Kevin Khne, Susan Sarandon (2-18)
DAilY 9.45,12,15,2.30,515,745. 10.00

Donderdag en Saterdag om
10.30
te
sien.
APPARENTLY...OR SO I
HEARD is drie monoloe
deur NickyRebelo wat deur
Jennifer Steyn opgevoer
word. Dpen Donderdag om
9.15nm. TELL TALE
HEART, bangmaakstories
van die eksentrieseskrywer
en digter Edgar Allen Poe,
word elke Woensdag,
Vrydag en Sondag laataand
deur Li Newmanopgevoer.
EDMOND deur David
Marnet,metRobertColman,
Zane Maes, Dan Robbertse..
Megan Wilson en Melinda
Ferguson. Tye: Dinsdag tot
Sondag: 8.15nm. Kyk wat
wysby dienuweCINE SUN
-onderfilms.
-

FUNNVFACE

PRETORIA
TRUK se CAMELOT met
Michael Richard, Kate
Normington en Robert
.Finlayson is by die
Staatsteater te
sien.
Voorskoue:24 Novom 6nm
en 25 Nov om 6 en 9nm en
27 Nov om 8nm. Open 29
Novemberom 8run..Tot 30
Desember.

DAilY. 9.45, 1215.230,515,7.45, 10.00

HALLOWEEN 4

A side-splitting comedy
(A)
Atam D Woolf, Patrlcta Lewis
DAilY: 945,12.15,230,515,745, 1000

Damelle Hams. EllieCornell , (2-14)

DAILY 945,12.15,2.30,515,7.45,1000

AND GOD CREATED WOMAN

,Deon Oppermanse STILLE
NAG is in dieStaatsteater te
sien.
KAAPSTAD

Rebecca de Mornay,FrankLangelta (2-18)
DAILY: 945, 1215, 2 30, 515, 745.10.00

THE DREAM TEAM

SCANDAL

Michael Keaton, Peter Boyle (2-10)
DAILY 945,12.15. 230, 515. 745,1000

1""1,&,;,~'I.i'.I.I'~

I'

John Hurt, Bndget Fonda (2-19)
DAILY:9.45, 1215,230, 5,15,745, 10.00

SCANDAL

THE JANUARY MAN

FUNNY FACE

ERNEST SAVES CHRISTMAS

John Hurt, Bndget Fonda (2-19)
DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,745, 10.00

:.

,

Baxter-Teater, Mainstraat:

Alain D. Woolf, Patncra Lewis
(A)
DAILY:9.45, 1215,230, 5.15,745, 10,00

Romantic Drama
(2-16)
Timothy Hutton, Dennis Quaid
DAILY·.9 30,1200,2,30,515,745,1015

COOKIE

"

Hobm wnhams
(A)
DAILY. 9.30, 12,00,2 30, 5.15.7.45.10,15

FUNNVFACE

Peter Falk,DianneWiest
(2-16)
DAILY'9.45, 1215,2.30, 515, 7.45, 1000

A side-splitting comedy
(A)
Alain D. Woolf, PatriciaLewis
DAilY'945, 1215,230,5.15,745,1000

BETRAYED

FUNNY FACE

A Stirring Drama
(A)
RoblnWlillams
DAILY 930, 1200,230,515,745,10,15

DEAD POETS
SOCIETY

DAI~Y·

Ernest Saves
Christmas

(AI

A Stirring Drama
(~)
Bobm Williams
DAllY 9.30, 1200,230, 515, 7.45,'-10,15

,.
DEAD POETS SOCIETY ~rl'T'I":I"t'l":"I':I':
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Robin Wilhams
(A)
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LETHAL WEAPON 2

FUNNY FACE

Alain D Woolf, PatnclaleWIS
(A)
DAILY'9 45. 12.15,230,515,7.45, 10,00

DEAD POETS SOCIETY

Mel Gibson, Danny Glover (2-18)
DAILY:945, 12.15,230.5.15, 7.45, 10.00

ROADHOUSE

Patnck Swayze, Kelly Lynch (2-19)
DAILY:9.45;12.15,2.30,5.15, 7.45, 10.00

FUNNY FACE

Action Thriller
(2-18}
MelGibson,DannyGlover
DAILY 945, 1215,230,515,7,45,1000

A side·splitting comedy
(A)
Alain D. Woolf, Patricia Lewis
DAILY'9.45, 1215, 2.30,515, 7.45, 1000

FUNNVFACE

BETRAYED

Hobm Williams
,(A)
DAilY: 930,1200,2.30,515,7.45,10,15

A slde-spllttlng comedy
(A)
AlainD. ween. PamcraleWIS
DAilY:9 45, 1215,230,515,745, 1000

Tom Berenger, Debra Winger (2-19)
DAllY: 9.30. 12.00,230,515, 7.45, 1015

FUNNY FACE

Alain 0 Woolf, Patricia LeWIS
(Al
DAilY. 9 45, 12,15, 230,515,7,45, 10,00

FUNNY FACE

Alain 0 Woolf, Patricia Lewis
(A)
DAILY.9,45, 12,15, 2.30, 5.15, 745,10,00

SCANDAL

THE OPPONENT

Action Drama
(2-19)
PatrickSwayze, KellyLynch
DAILY. 9,45,1215, 2 30,515,7,45,10.00

(2-19)

Daniel Green, Ernest Borqrune (2-10)
DAilY: 9,45, 1215,230,515, 7,45,10.00

DEAD POETS
SOCIETY

PRISON

Lane Smith
(2-18)
DAILY:945, 12.15,230,5.15, 7.45, 10.00

Harold DIamond
(2-16)
DAILY: 945,1215,2.30,5.15,745,10 00

Bill Chong

~tfltl~jj~jjtiI!fiit!t~xtt!DAILY

(A)

LASTDrama
RITES

(2-18)
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A Funny Comedy'
(A)
Chevy Chase, Hal Holbrook
MON-FA" 6 00, 8.30, SAT:2.30, 600,830
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..... LAST CRUSADE

Action Adventure
(A)
MON-FRI 930,200,730 SAT 1100.330.800

K9
Action comedy (PG2-8)
James Belustu, Mel Hams
MON-FAI' 6.00, 8 30; SAT.2 30, 600,830
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Landau-Galery, Sandown: Uitstalling 'van werke deur
Gerhard Botha en Gordon Legg. Tot 1 Desernber.
Fuba-Galery stal werke van hulle studenteuit.
Crake-Galery, Norwood: Uitstalling deur Francois van
Halter. Tot 2 Desember.
Kim Sacks-Galery: Uitstalling van keramiekwerke deur Kim
Sacks. Ook werk uit Guatemala, Zaire en Gazankulu, Tot 16
Desember.
Everard Read-Galery, Rosebank: Uitstalling van Erwin
Christian Lindemann.Tot 24 November.
Gallery on the Market, Newtown: Judith Mason-Attwood se
onlangse sketse en skilderye tot I Desember.
Johannesburgse Kunsgalery: Duitse Ekspressioniste tot 10
Desember. GerardSekoto stal tot 10 Februarieuit.
Passe Par Tout,Houghton Estate: Uitstalling van
kontemporere meubels, antieke afdrukke en etswerke deur
Francois du Plessis,Sue Bain, SharonTricketteen ander.
Karen McKerron·Galery, Bryanston: Diana Graham en
Annette Loubser stal saam tot 6 Desemberuit.
African Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels,
Ongewoon en outentiek. Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milkwoodsentrurn 9a, Plettenbergbaai.
Zona. NaYewe Afrika-kuns en -appliek; inheemsehandwerken
kuns. Grantlaan 64, Norwood, Johannesburg.

KAAPSTAD

~

945, 1215. 2.30, 515, 745, 10.00

JOHANNESBURG

(A)

FLETCH
LIVES

THE PICASSO TRIGGER
SUN DRAGON

Base: TARZAN, JANE AND THE.BONSAI is vanaand en
saterdagaandhier te sien. Sondagaandis Jazz Dbnn soosaltyd
en Woensdag weer reggae.
Cafe Royal, Kerkstraat, Kaapstad: Vanaand and Saterdag
spee1 THE GENIUNES en elke Woensdagaand is daar
lewendigemusiek.Volgende naweekis dit THELOW DOWN
BLUESBAND.

DEAD POETS
SOCIETY

Tom Berenger, Debra Winger (2-19)
DAILY:9.30, 1200,230,515, 745, 10.15

Alain D. Woolf, Patncta LeWIS
(A)
DAILY: 945,1215,2.30,515,7.45,10,00

JOHANNESBURG

KAAPSTAD

LAST
RITES

JIm Varney,DouglasSeale
(A)
9.45, 12.15,2.30.515,7.45, 10.00

Megan Wilson en Melinda Ferguson Is nog
net tot Sondag by die Black Sun te sien In
David Mamet se Interessante ondergrondse
drama, "Edmond",

Jameson's Bar, Commissionerstraat: Een van die laaste
buiteposte van "live 'n local" musiek. Wye verskeidenheid van
mbaqanga tot rock. Jazz saarn met Saterdagmiddagete; geen
toegangsgeld.Jazz elke dag van 12tot 20m en Saterdaevan 2
tot 6nm. KOOSKOMBUIS EN DIE KAKKERKLAKKE met
KOOS as gaskunstenaar is vanaanden Saterdagaand te sien.
Volgende week is dit LIGHT YEARS.
Nico Malan, Strandgebied:
Roxy Rhythm Bar, Mainstraat,Melville: Vanaand: AFRICAN
In die Operahuis kan drie
JAZZ PIONEERS. Saterdag: JACK'S BAND. Maandag:
verskillendeproduksiestot6
GREEN - 'n Nuwe groep uit Kaapstad wat glo'energeticpopJanuarie gesien word. Hulle
rock' spee1. Dinsdag: LITTLE SISTER. Woensdag:
is THE. MERRY WIDOW,
DIAMONDDOGS. Donderdag: THE JIVE.
en die twee balletopvoerings
Kippies, Mark-Teater, Newtown: Township-jazz se
THECHRISTMAS CAROL
voorstedelike tuiste. (Toe op Maandae, dieresvandie weekoop
en ORPHEUS IN THE
van sewe-uur - en naweke van vyf-uur - tot laat.) TANDIE
UNDERWORLD.
KLAASENen haar 'band' sing en speeljazz tot 26 November.
Nataniel is in die musikale
The Junction, h/v Bree- en Claimstraat: "Ouer' rock en new
kabaret revue KALEIwave met 'n apartevertrek vir "live"groepe,'n daktuinenvideoDOSCOPE wat in die
en pool-kamer, Welkome afleiding van die disko-twak op
Arenateateropgevoer word,
ander plekke. Chris Prior is soms Saterdagaande die
te sien.Van29 Novembertot
platejoggies. Vir "denkende" jollers. Die groep BAND OF
6 Januarie.
GYPSEYS is tans hier te sien.
In die Teater is die komedie
Rumours, Rockeystraat: 'n Tipiese Rockeystraatse laataandKINKELS INNIE KABEL
"joint" virmense wat soms werken van jazz hou.
metAntoinetteKellermanen
Late Nite Duke's, Melville: Laatnag-altematief vir middelNeels Coetzee. Van 1
stedelinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie laat saans en
Desembertot 6 Januarie.
Saterdae vir middagete. Etes word sewe dae van die weektot
laataand bedien.
Theatre on the Bay,
Club Manzattan, Moletsane, Soweto: Hoer-inkornstegroep
Kampsbaai: WE AND
disko, Oop van II nm. Maandae en Dinsdaeis toeganggratis.
THEMmetLena Ferugia tot
, Twee gratis biereop aande wanneertoeganggevra word.Aile
2 Desember, daagliks om
soorte musiek.
8nm te sien.
Blues, Marshallstraat 165: Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom tussen 25 en 35) se uithangplek, Diskomusiek, flitsende ligte, spieels, mense met grimering... daai
soon van ding.

Kevin Khne, Susan Sarandon (2-18)
DAILY:945, 12.15, 2.30, 515, 7.45, 10.00

DAILY~

DEAD POETS SOCIETY

Hoofteater: A WALK IN
THE WOODS deur Lee
Blessing en met Michael
Atkinson en Michael
McGovern is tot 2 Desember
tesien.DAVID KRAMER se
vertoning open hier op 7
Desember en duur tot 6
Januarie. Daagliksom 80m.
In die Concert Hall kan
LAVENDER HILL BLUES
deur Itumeleng WaLehulere gesien word. Die
produksie word aangebied
deur die Gemeenskapsteater
enduurtot15Desember.Die
WEEKLY MAIL SE
BOEKWEEK is tot 25
November in die Studio en
daama
volg
THE
COLOSSUS OF BRooKLYN met Bill Flynn. Open
28 November en duur tot IS
Desemer. Daagliks om 8.15
en saterdae om 6.15 en
9.15nm.
LAVENDER HILL BLUES
28th until 9 Desember
ConcertHall.

.SCANDAL
SexDrama
(2-19)
Bridget Fonda, JohnHurt
DAILY' 945, 1215,2.30,515,7.45, 1000
:

I

•

SCANDAL
- Sex Drama

(2-19)

PLUS

THE ACCUSED

Sex Thriller
(2-18)
MON-FRI' 9.30, 2 00,730 SAT' 11.00, 3 30,800

Baxter-Galery: Uitstalling deur Kevin Hough.
Art Scene, Seepunt: Gemengde uitstalling van skilderye,
kerarniek en glaswerk.
'
Gallery 709, Adderleystraat: Verskeie beeldhouwerke en
skilderye deur plaaslike en intemasionale kunstenaars van
onder andere: Robin Mann, Pietervan der Westhuizen, Naama
Nothmann,AnnLinsell-Stewart,Lukasvan Vuurenen andere.
Cape Gallery, .Kerkstraat 60: Uitstalling van objekte,
waterverfwerkeen grafiese kuns deur Mollie Townsendopen
30 Oktober. Tot 18 November.
Kunskamer, Bergstraat 14: Suid-Afrikaansekunstenaars soos
-Pierneef, MaudSumner, MaggieLaubser,IrmaStem, Preller,
Welz, Kibei, Caldecotten Boonzaaier.
Gallery International, St Georges-sentrum: Algemene
uitstalling.

VryDag! 24 November1989

·····Voortrenlk
····Sterk aanbeveel
···Siengerus
··So·so
·Vermy asjy nugter is
Prente sonder sterretjies is
nog Die beoordeeinie
"*"BAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabeiagtige
modeme mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te iaat
wegpink. Met Jack Palance
en MarianneSagebrecht.
*....LAWRENCE OF
ARABIA - David Lean se
klassieke sage oor TE
Lawrence.
****CINEMA PARADISO
- 'n Skreeusnaakse en

ontroerende storie· oor
vriendskap en 'n huldeblyk
aan "verbode" soene in ou
flieks. Met die briljante
kinderster Salvatore Cascio
as klein Toto en Philippe
Noiret.
.
***LETIIALWEAPON II n Aksieriller met Mel
Gibson en Danny Glover in
die rolle van twee polisie
. speurders se probleme.
***WIZARD
OF
LONELINESS - Die storie
van 'n 12·jarige seun se
siniese uitkyk op die lewe,
hoe hy grootword en toe
aanvaar dat hy 'n mens is.
***WAR REQUIEM
Derek Jarman se popvideo
na die dodemis van Ben
Britten.
"*TIlE RAINBOW - 'n
Ken Russell-fliekwatglonie
sy aanhangers baie bly sal
maak nie (maardanhetalmal
dieselfde gese van die
briijante "Salome's Last
Dance"). Baie romanties na
die novelle van DH
Lawrence.
***SCANDAL - Bridget
Fonda en Joanna WhalleyKilmer in die skandaal oor
dieminister,diemodelendie
Russiese spioen.
SONG
***TORCH
Die
TRILOGY
rolprentweergawe van

Fierstein
se
Harvey
verhoogstuk oor die liefdes
en teleurstellings van 'n
Amerikaanse fopdosser.
Sentimentelevertoning deur
Harvey Fierstein.
***TIlEJANUARY MANKevinKline (Wie sal Wanda
ooit vergeet) en die sexy
Susan Sarandon speel die
hoofrollein die komedie oor
'n speurder en 'n kunstenaar.
***HAIRSPRAY - 'n Fliek
wat in die vroee jare sestig
afspeel, toe mense jou nog
skeefaangekykhet omdatjy
met 'n bruin vel oorgetrek is
(selfs in ou "liberale"
Amerika).
***ROADHOUSE - Partick
Swayze
in 'n baie
gewelddadige fliek (met
sekstonele boonop) oor 'n
deeltydse uitsmyter - hy is
eintlik 'n fil osoof - by 'n
nagklub wat in die
moeilikheidbeland.
**DEAD POETS SOCIETY
- Die storie van 'n Engelse
professor (Robin Williams)
watruet sy individuele idees
sy studente inspireer om
hullepersoonlikeidealena te
streef.
**HALLOWEEN 4
Michael Myers is terug om
een en almaI weer baie bang
temaak.

COOKIE - 'n Komedie met
Peter Falk in die hoofrolwat
te veel herhinner aan die
lomp
televisiereeksspeurder, Columbo.
."BETRAYED - 'n Drama
met Debra Winger en Tom
Berenger in die hoofrolle.
Sien resensieop BS.
LOVERBOY
Patrick
.eDempsey speeldie rei van 'n
"1_. "Have You Seen Drum Lately?", Jurgen SChadeberg se dokumentere prent oor die goue vyftigerjare van
jongman wat nie net die
lekkergeid van pizzas Sophlatown word Sondagaand by die Mini Cine In Pretoriastraat, Hillbrow vertoon. Moefdit nle misloop nle; Dit is
ontdek nie, maar ook kennis een van die beste en waardevolste dokkies wat nog in Suid-Afrika gemaak Is. As long fotograaf ult .Dultsl~nd het.
maakmet huisvrouewatbaie Schadeberg in Johannesburg aangesluit by Drum en die tydskrif se beste [are meegemaak... voor die s10~ln9 van
Sophlatown, toe Mandela en die boys nog op vrye voete w~s. Toe Can Themba n~g geskryf het. Toe.Miriam
daarvan hou as hy die
Makeba nog by partytjies gesing het. Schadeberg het die prent saamgeflans ult seld~ame outentieke .
'Iekkemy' by hulle huise
filmmateriaal (daar is 'n stuk waar Makeba sing) wat die lewen.skragtigheid van die sOP~latown-~ameiewlng
aflewer.
lIIustreer, sy eie foto's en foto's van die ander fotograwe van die tydperk. Hy laat ~elfs dIe ~tllfoto s, soos Bob
Gosani se 1955-foto van 'n Vryheidsmanifes-vergadering hierbo, lewe kry. Hy laat die bannellnge terugkeer en die
gevangenes praal. - Andrea Vinassa
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**PINK CADILLAC
Bernadette Peters en Clint
Eastwoodin 'n baie vervelige
fliek.
**AND GOD CREATED
WOMAN - Die 1989weergawevan Roger Vadim
se gelyknainige fliek van 30
jaar gelede waarin Briget
Bardot die hoofrol vertolk
het.

BRUTAL GLORY

Q!1= ~~!.!1!!t:!~~N ~.!O~~Q! l2_~_
OAAGllKS9H 120112305J0800 10 15nm

PATRICK DEMPSEY. KA.IE JACKSON
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BE CRAZY II

SPHERsN'XAM--tENAFARUGIA ALMAtl

sTRANDGEBIEO, TEL 253052
OAAliliKS Illllllvm 2 Jll aOllnfl\

NUUT_ CiEREflEOIGEER - DOlBY STEREO

LAWRENCE OFARABIA

f!'1lt/O'T~~I!!!.!!,~_'!.!!'~Oulnn~
YRY10J02JO.SJO.'1l1l.10311
SM945 1215 2JO.f1l11 8001010
MAMt-UllN IOJll2l0 5l11ll0nm

• ROBIN WilLIAMS.
Hym..khull.I ..... n.bull·"Il·....llon(AlMALj

DEAD POET'S SOCIETY

I')

THE GODS MUST BE CRAZY 2 1"

VOLGEHOE AANBIEDINGS

OlfBOfSMAN ISlERUG'

toes-BLACKRAIN (2.",
BDes _GHOSTBUSTERS 2"1
10es.HONEY, I SHRUNK
. THE KIDS 1'1

ONO£ROAKrARKERlMGB£SKIKBAAR
IIYVOORSTEINGAHGMAKINEWIIR£

YOlGEHOE AAHBIEDINGS

1Oes- BLACK RAIN (2.,,,
I Des _GHOSTBUSTERS 2,.,

BINNEKORT By'N TEATER
NABYU ...

DU9!1ks_lIMl,12.15,23D.53G.U5.1GOO.m

12·11
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. GONE WITH THE WIND
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KIRSTIE ALLEY
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• ROBIN WILLIAMS.
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THE GOlDEN CHILD
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PATRICK DEMPSEY • KATEJACKSON
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LETHAL WEAPON 2

Elite Seepunt '
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*SEENO EVIL, HEAR NO
EVIL- Met Gene Wilder en
Richard Pryor in 'n baie
simpelkomedie.

Oughh·fU 5. 12.15. 230. 53D, I OO, ll1.3Ulm

725·3134

DEAD POETS SOCIETY

*THE GOD'S MUST BE
CRAZY II - Jamie Uys is
terugmet 'n fliek waaraanhy
vier jaar lank gewerk het oor
mensewatongelukkig ismet
situasieswaarin hulle hulself
bevind.

VOLGENDE AANBJEOIHGS

1nes-. BLACK RAIN (2.11\
I Des - GHOSTBUSTERS 21A1
IDes-HONEY,1 SHRUNK
THE KIDSI'I
MISS HILLBROW PAGEANT
Komende Sondag, 6.30 nm
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ONAFHANKLI KE
ROLP RENTIEATERS
RECENTL Y? met Miriam Makeba.
NIGHT OF THE PENCILS wys volgende
week.

KAAPSTAD
LABIA - Oranjestraat68:
Vanaand: 6.00 Clara's Heart 8.00 Red Kiss
10.00 Hanoi Hilton
Saterdag: 10.15vm en 2.15nm Jock of the
Bushveld. 5.00 Amadeus. 6.15 Clara's
Hea rt, 10.15 Anna

Chri sti ne Keeler (Joanne Whalley-K ilmer) saam met hear nuwe vrlendjle, Johnnie
Edgecombe (nl emand mlnder nle as FYC se Roland Gift ), in 'n toneel ult
"Sc andal", die storie oor die minister en die teonsnet,

JO HANNESBURG
MINI CINE - Pretoriastraat 49, Hillbrow.
JO HN LENNON: I MAGI NE wys
vanaand en Saterdagaand. Sondagaand is
dit die f1iek HAVE YOU SEEN DRUM

CINE SUN - Orange Grove. WILD
STRAWBEl\RIES deur Igmar Bergman.
Met Victor Sjostronen Bibi Anderson. Elke
aand om 8nm.
YOL ( The Way) is 'n Turkse film ' met
Engelse onderskrifte. Daagliks'om 2.30 en
6.00. Regisseur: Yilmaz Guney,
7 ARTS, Norwood: Ken Russell se THE
RAINBOW .

Philippe Noiret as die
film projekslon is In die
skitterende' ''C inema
Paradiso " .

DIE WEEK SE TV
VRYDAG 24
NOVEMBER
TVl
7.00 Goeiemore SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Pink Panther and Sons
5.05 Rockbottom and
Company
5.25 Bible Story
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Airwolf I '
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Simon en Simon
9.50 Spies en Plessie
10.45 Die tweede kans
12.15 00rdenking

TV2
5.00 Lingisa .
5.32 T & T . (Engels op
Radio 2000)
7.00 Public Affairs
7.19 News
7 .39 Naboke Ubomi volwasse drama
8.09 Sidlale Intsha - musiek

TV3
5.00 Centurions- (Engels op
Radio 2000)
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Nuus
7.19 Public Affairs
7.39 Lapologa
TV4
6.03 TopSpon
9.04 Rollercoaster
11.05 MASH
11.32 Casino .
M·NET
10.30 Gandhi
2.30 Telygames
3.00 The Challenge
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Robert Guillaume
Show
Intekenare
7.05 Eleni
9.00 A Wedding - kyk onder
hoogtepunte
11.00 Boks

SATERDAG 25

I

TVl
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum'88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 TopSport
1.00 Bill en Boel
1.05 Eier-Manie
1.10 Die Robinsons
1.35 Noem m'y net
Lamprecht
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 J J Starbuck
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 The Hard Country - kyk
onder hoogtepunte
11.00 The Best of British
11.35 Flying High

12.25 Epilogue
TV2
11.00
Educational
Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Meriteng
7.00 PublicAffairs
7.19 News
7.39 Shell Road to Fame
8.26 Thabure
TV3
11.00
Edu cational
Rendezvous
3.00 TopSpon
5.00 Meriteng
7.00 News
7.19 Public Affairs
8.26 Thabure
TV4
6.03 Checkit Out
6.30 Learningthe Ropes
9.03 Murphy Brown
9.32 Baby Boom
9.59 KnotsLanding
fO.53 Cover Story
11.20 Soko 5113
1210 TopSport
M·NET
1.30
The
Dayto n
International Airshow
3.45 Motorsport
4.05 Sokker
4.15 Rugby
5.45 Golf
OopTyd
6.00 Houston Knights
Intekenare
7.05 Greased Lightning
8.40 West 57th
9.00 A Night in Heaven .
kyk onder hoogtepunte
10.30Fietsry
11.30 Witchboard
1.05 Hot Hits

SONDAG 26
- 'TVl
1.00 Pinocchio
1.25 ZET!
1.35 One Upon a Time
2.05 Bybelvasvra
2.30 The Dunns of Mangete
3.00 Galapagos
3.55 Collage
4.45 Love Leads the Way
(deell )
5.4550/50
6.50 Built for Life
7.05 Lifestyle
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Korstenen Fourie
9.15 La Chatte
9.40 Kwintet vir klavier en
blaasinstrumente
10.10 Impetus
10.4000rdenking
11.30 TopSpon
TV2
12.00
Kickers
kinderprogram
12.30 Unqambothi
1.00 TopSpon
7.00 Public Affairs
7.16 News
7.33lmibono
7 .57
Masakh ane
Godsdiensprogram
8.14 Ukholo Lunje
TV3

Gidsesaamgestel deur
DEBBIE AMOS .
B8

12.00 Dokumemer
12.30 Ke Tsona
1.00 TopSpon
7.00 News
7.16 Public Affairs
7.33 Le Reng/ La Reng?
7.55 Ho Lla Noto - Koorsang
8.13 Mahiasedi A Tumelo

TV4
6.03 Kupid
9.04 North and South
9.58 Kate and Allie
10.25 Sing Country
10.56 Topsport
M·NET
7.30 Indiese diens begin
10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The advent ures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 Garfield goes to
Hollywood
3.00 Off Beat
4.30 Down and Out with
Donald Duck
5.30 Sokker
OopTyd
6.00 Sokker
Intekenare
7.15 Cane Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 Floyd on Great Britain
and Ireland
9.00 The Natural - kyk onder
hoogtepunte
11.25 Aussie rules

MAANDAG 27
TVl
6.00 Goeiemdre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkund ige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Throb
5.00 Sylvanian Families
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bravestarr
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 Pierre de Wet
dokurnenter
10.00 Topsport
11.00 Op die drumpel van
die dood
11.45 Oordenking
TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Ngenxa Yothando
Jeugdrama
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Police File
8.14 Igagasi
8.42 Ezodumo
TV3
4.50 Featherfoot Fa rm
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

8.14 Di ARora - Musiek
TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23 Wiseguy
11.19 The Beam
M·NET
10.30 A Wedding
2.30 Telygames
3.00 The Longshot
4.30 West 57th
5.00G I Joe
5.30 The Smurfs
5.55 Saban
OopTyd
6.00 Loving
6.30 PerfectStrangers
Intekenare
7.05 Comeback
8.35 Golf
9.00 Perfect • kyk onder
hoogtepunte
11.00 Eleni

DINSDAG 28
TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige1V
4.00 Huispaleis
5.00 Die wonderwereld van
kleiman
5.10 WielieWalie
5.30 Roep van die visarend
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Potpourri
7.00 Oorlewing
7.30 Vlcuels
8.00 Network
9.00 Hollywood Legends:
Deel2
10.00 Topspon
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
5.30Gl Joe
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Ezasempuma Koloni
8.27 Ikapa Lodumo

TV3
4.50 Featherfoot Fann
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 Skies
9.04 The Last Valley
11.13 She's the Sheriff
11.38 Gunsmoke
M·NET
10.30 Witchboard
12.0560 Minutes
2.30 Telygames
3.00 Tin Men
4.50 Eanhfile
5.00 My Little Pony
5.30 Dino Riders
OopTyd

'A Wedding' steeds snaaks .
DIE
dokurn enter gesien word. Hy speel ,lie rol Lee Curtis watMaandaga and
'n
talent vo lle op M-Net wys. Hy's 'n
MARILYN: SA Y GOOD- van
BYETO THEPRESIDENT bofbalspeler. Ook met Kim joern alis, sy 'n gymword Donderdagaand op Basinger, Glenn Close en fanatikus (met 'n lyf om dit te
be wys) wat verlief raak. Die
TV 1 vertoon. Daarin word Roben Duvall.
A NIGHT IN HEAVEN is 'n f1iek se klankbaan was op 'n
gekyk
na
die
oor
n stadium te koop.
omstandighede wat tot die dr ama
dood van die wereld se ho e r s ko o lond erwy se res THANKGODITS FRIDA Y
bekendste sekssimbool, (Lesley Ann Warren) wat 'n . met Donna Summer en The
Marilyn Monroe, gelei het. vinnige knippie met een van Commodores (kyk uit vir 'n
Moet dit nie misloop nie.
haar leerlinge (Christopher Lionel
met
Richie
THE . HARD COUNTRY Atkins) geniet nadat sy hom "g ol fiwogt -h are )
is
met sulke mooi mense soos as 'n ontkleedanser leer ken... Donderdagop M-Net te sien,
Jan-Michael Vincent en Die f1iek wys Saterdagaand spesiaal viralmal wat voel vir
Kim
Basinger (h aar op M-NeL
flitsende diskoligte en
• filmdebuut) in die hoofrolle Robert Altman se briljante A blaasborrels wat uit die dak
is TVI se Saterdag- WEDDING is vanaand op M- uitkom.
aandfliek. 'n Jong man war Net te sien. Altman-fans wat Die dag toe 'n man by sy vrou
heeltemal tevrede is met sy onlangs nog geskater her oor kom en haar vertel hy het 'n
vervelige werk in 'n fabriek "Beyond Therapy", kan gems verhouding met 'n mooi jo ng
het probleme met sy meisie maar by diehuis blyomte kyk dingetjie, besluit sy 'om vir
wat ander pianne het as net na (volgens sommige) sy haarself 'n oulike ietse aan te
om op die plattelan dse grootste flick. Met Carol skaf in die f1 iek A CHANGE
dorpie waarin hulle woon, Burnett. Mia Farrow en Amy OF
SEASONS
wat
te bly. Ook me t Darryl Stryker.
Woensdagaand op M-Net te
Hannah.
Nou goeie nuus vir almal wat .sien is . Met Anthony
Ro be rt Redford kan van disko-goed hou. Eerst en s Hopkins, Shirley MacLaine,
Sondagaand op M-Net in is daar die /liek PERFECT Bo Derek en Mic hael
die drama THE NATURAL .met John Travolta en Jamie Brandon.
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare
7.05 The Heavenly Kid - kyk
onder hoogtepunte
8.45 Golf
9.00Sokker
10.00 Cane Blanche
11.00 Death Wish III

7.29 Public Affairs
7.57 NtomeTsebe
TV 4
6.03 The New Leave it to
Beaver
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Die Valeurs -v an
Montreal
11.419 t0 5

WOENSDAG 29

M·NET
10.30 Stardust Memories
12.00 West 57th
2.30 Telygames
. 3.00 The Challenge
5.00 The Diplodos
5.30 Robocop
5.55 Saban
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 DearJohn
Intekenare
7.05 Off Beat
8.35 Tennis
9.00 A Change of Seasons kyk onder hoogtepunte
10.40 60 Minutes
11.00 A Wedding

TVl
6.00 Goeiernore S A
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkund ige 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 Qui z
7.30 Starting from Scratch
8.00 Netwerk
9.05 Fonnule 1
9.35 Diagonal Street
10.00 TopSpon
11.00 Die rna-plotters
11.3000rdenking

DONDERDAG 30

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Bimbo
5.10 Career Awareness
5.20 Famous Fables
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2000)
7.00 Public Affairs
7.29 1\ews
7.57 Deliwe
8.27 Imali Noma Ibhokisi

TVl
6.00 GoeierndreSA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Huispaleis
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6J 5 Uit en Tuis
7.00
Ha rdca stle
en
McConnick
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00Marilyn: Say goodbye
to the President - kyk onder
hoogtepunte
12.15 Face to Face

TV3
4.50 Featherfoot Fann
5.00 Bimbo
5.10 Career Aware ness
5.20 Famous Fables
5.30 Re A Aga
7.00 News

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Alben and the
Cosby Kids
5.15 Music and Me
5.30 Ezabasha
7.00 Public Affairs
7.29 News ,
7.57 Isigqi
8.30 Sizungeza Izwe
TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Alben and the
Cosby Kids
5.15 Music and Me
5.30 Sabre Riders (Engels
op Radio 2(00)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Jazz Jazz Jazz
8.26 Mopheme
TV4
6.03 Toyota Top 20
6.30 Muzik A la Cane
9.04 21 Jump Stre et
9.58 Movie Focus
10.32 Night Court
11.01 Die Valeurs van
Montreal
11.54 Ripley's Believe It or
Not
M·NET
10.30 The Longshot
12.00 60 Minutes
2.30 Telygames
3.00 Comeback
4.35 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.00 Afterschool Special
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 The Wonde r Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Boks
9.00 Thank God it's Fridaykyk onder hoogtepunte
10.3060 Minutes
11.00 Tin Men
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Alec Hogg
SEWE jaar gelede het ek en twee
kollegas daarin geslaag om die too
nuutgekose president van die Reserwebank, dr Gerhard de Kock, te oorreed om 'n oomblik van sy amptelike
IMF-pligte af te sien en saam metons
te kom middagete eet by die Toronto
Persklub.
De Kock, wat geneig was om
enigiemand wat na hom luister te laat
voel asofhy een van sy ou Ekonomiestudente by Tukkies was, het baie tyd
gespandeer om ons te vertel hoekom
hy dink rentekoerse moet hoer bly as
die inflasiekoers.
Hy het byvoorbeeld gese dat dit 'n
. misdaad is.dat pensionarisse wat op
hulle vaste deposito's aangewese is,
gedwing word om leners te subsidieer.
En ook dat so lank as wat rentekoerse
negatief in reele terme is, mense altyd aangemoedig sal word om te
spandeer eerder as om te spaar - dit
maak al die sin in die wereld om te
leen as banke jou inderwaarheid
..subsidieer".
Ongelukkig het gedurige politieke
inmenging deur 'n staatspresident wat
min begrip van die ekonomiese
werklikhede gehad het, beteken dat
De Kock se droom vir 'n lang tydperk
me bewaarheid is nie.
Dit is waar dat rentekoerse heelwat hoer gestyg het as die inflasiekoers in 1985/86, maar vir die grootste deel van die voormalige president
van die Reserwebank se ampstermyn
was dit ongelukkig negatief in inflasie-aangepaste terme.
De Kock se opvolger - en eertydse
aanhanger - het egter 'n baie beter
kans om sy voorganger se doelwit te
bereik. Dr Chris Stals het die volle
ondersteuning van sy uitvoerende raad
in die verband. FW de Klerk het dit
nog nie gese nie, maar sy optrede het
tot dusver veel meer insig getoon in
die ekonomieserealiteiteen die langtermyn-gevolge van politiek-gemotiveerde inmenging.
Dit beteken dat Suid-Afrikaners
moet leer om met die rentekoerse
saam te lewe en nie 'n herhaling van
verlede jaar se 12,5 persent prima
oortrokke koerse moet verwag nie, in
elk geval me tot en met inflasie werldik
bekamp is nie.
Stals het einde verlede maand sy
beleid by die Financial Mail se Beleggingskonferensie in Johannesburg
bekend gemaak. As 'n mens in ag
neem hoe belangrik sy mening vir die
toekomsneigings van rentekoerse is,
is dit nodig dat dit herhaal word.
Stals se: "Ons in die Reservebank
verstaan die swaarkry wat teweeggebring is deur die styging in nominale
rentekoerse in Suid-Afrika oor die
laaste 18 maande. Ons het veral simpatie met mense in die laer inkomstegroep, boere en klein besighede wat
'n paar jaar gelede uitgenooi is om
geld te leen teen relatief lae rentekoerse.
"In baie gevalle is hierdie mense
vasgevang in 'n situasiewaar dit moeilik
-is om van die druk van toenemende
verantwoordelikhede, hoe inflasie en
minder beweeglike ekonomiese toestande te ontsnap.

Hoe rentekoerse
bly ODS voorland
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Baie hang egter af van die goudprys.
Volgens Southern Life se ekonoom,
Mike Daly, maak 'n nominale verhoging in die metaal se prys 'n groot
irnpak op die rentekoersbepaling,
hoofsaaklik omdat elke verhoging van
10 dollar oor 'n volle jaar beteken dat
daar meer as R400 miljoen by die

"Ons moet egter, wanneer ons
Al wat 'n mens deesdae van hulle
besluite neem oor die monetere
hoor, is dat daar 'n afname sal wees,
(rentekoers) beleid in die belang van • maar miskien eers na Junie volgende
die nasionale ekonomie objektief en
jaar. Hoewel 'n mens nie een van
op 'n vasberade wyse optree.
hulle heeltemaal kan ignoreer nie, is
"'n Goeie ekonomie sal uiteindetoename van 'n een persent in koerse
lik vir al die mense van die land
moontlik v66r die afname werklik sal
begin.
voordelig wees. 'n Ekonomie kan nie
goed bly as daar in sy basiese samestelling 'n kwaadaardige gewas
soos inflasie toegelaat word om te
floreer nie."
In 'n neutedop. beteken dit dat
hoewel die regering besefdat die hoe
rentekoerse seer maak, besef hulle
ook dat deur dit onder die inflasiekoers te hou, dit nog seerder sal maak.
Maar wat beteken dit vir 1990 en
verder?
Voor September se algemene
verkiesing en kort daama was ekonome eenparig in .hulle voorspelling
dat rentekoerse sal daa!. Hulle het hul
voorspellings gebaseer op historiese
patrone en geargumenteer dar die
ekonomie die vroee stadium van 'n
afname bereik het en daarom 'n effense blaaskans sal kan bekostig wat
die koste van geld betref.
Hoe verkeerd was hulle nie! Op 9
Oktober het Stals bo almal se verwagting die Bankkoers (waarop al
die ander rentekoerse gebasseer is)
VERHOOG met een persent en dit
het 'n rimpeleffek op alles van die
koste oortrokke rekenings tot huislenings gehad.
In die Jigvan die optrede deur die
Reserwebank is dit nie verbasend dat
ekonome deesdae versigtiger is met
hul weddenskappe nie. Op hierdie
stadium van die siklus vind 'n mens
gewoonlik dat finansiele voorspellers 'n afname in rentekoerse in die
nabye toekorns voorspe!.
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land se reserwes gevoeg word.
Die afgelope paar weke het die
goudprys almal verbaas deur van die
360 dollar-merk tot oor 410 dollar te
styg, As dit die begin is van 'n opwaartse neiging of al hou die prys by
die huidige vlak, kan ons 'n blaaskans
van die hoe rentekoerse vlak voor die
middel199O's verwag.
Maar enigeen wat verwag dat
geldkoste gaan venninder soos
gedurende die goudprys-oplewings
in die verlede, gaan teleurgestel word.
Stals het hom daaraan verbind. Maar
wat nog belangriker is, is dat De
Klerk dit ook met sy openbare stellings
gedoen het - en dit is hy wat die
uiteindelike mag het.
Albei is vasberade om Suid-Afrikaners te dwing om weer eens- te
spaar; om die formasie van 'n soliede
basis van openbare besit van kapitaal,
waarop die goue era van voorspoed
soos tydens die sestigerjare gebou
was, aan te moedig.
Soos Ou Mutual se Dave Mohr dit
opgesom het: "Hierdie land is besig
om sy sokkies op te trek. Die sakesektor het tot voor '85 op 'n leen-"spree"
gegaan, maar die ineenstorting van
die rand en die hoe plaaslike rentekoerse het die terugkeer van dissipline in die sektor tot gevolg gehad.
"Regeringsuitgawes die afgelope
paar jaar was buitensporig, maar dit
word nou ook hok geslaan. Nou is dit
die verbruiker se beurt om gedissiplineerd te raak en te besef dat om
. op krediet te lewe, ongesond is."
Sulke dissipline kan net deur 'n
sterk rentekoers-beleid teweeggebring
word. En dit is presies wat Stals, met
die volle ondersteuning van De Klerk,
besig is om te doen.
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Daar kom ri tyd in die lewe wanneer'n mens _
die-reg verdien het om self aan die ontvangkant te staan .
.As u al die inkomstebelasting wat u tot dusver
u 'n baie gunstige beleggingsinkomste geniet,
betaal het as een groat bedrag kon kry, kon 'DY!'1"'A1!C!! deels belastingvry. Aan die einde van
.II•• ~~ die 10 jaar kryu u kapitaal terug, volkome
u waarskynlikvandag nog attree. ..
belastingvry.
: Wei, ons kan dit ongelukkig nie vir u terugkry nie, maar ons kan u wei die Dynamic Life • • • 8
As daar 'n stewigebedrag na u op pad is,
Beleggingsvoorsiener aanbied - 'n nuwe belegdalk omdat 'n bestaande polis uitbetaal word, vul
. gingskonsep met 'n lae risiko en-uitmuntende
die koepon in en'stuur dit aan ons ... en vind uit
opbrengs met egte belastingvoordele.
hoe ons u aan die ontvangkant kan plaas.
Daar is twee optimum-opsies, na gelang vanu
besondere behoeftes.
r------------~-----------~---I
Stuur hierme kcepon Posvry aan. •
..
. Die Kapitaalplan is ontwerpvir die grootste
DynamiC Life BelegglOgsvoorslener. Metropolitan Lewens Bpk..Vrypos CT 75. Kaapstad BOOO
I
Stuur my assebllet alles wal ek van Beleggmgsvoorsiener moet wee!.'
.
moontlike opbrengs oor 10 jaar uit 'n minimumNaam
Geboortedatum
belegging van R5 000. Dit is 'n veilige belegging I
I .t. Adres
en bied beskermrnq teen i~flasie deur die
Kode
Tel .
I,'''''
.( Naam ;an'~eb~iklilie
I.'
maksimum-kapitaalgroei te verseker.
. \ .;~,'
Metropolitan Lewens,
Vir'n minimum-belegging van RiO 000 is daar I
verteenwoordiger
..
.
ofmake,laar
METROPOLITAN ~
die lnkomsteplan, wat u kapitaal beskermterwyl . I
I
.'
LEWENS BPI(.
I
I
Dinamiesc antwoorde vir mcnsc soos u.
I
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INHEEMSE'KUNS IS DIE SUIWERSTE BELEGGING
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ons koop van die oorspronklike bronne en kan bewys dat aile stukke outentiek is

2
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Aandele bly die bestemanier
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Laatjou.geldvirjouwerk
Jack Milne
DIE meeste mense is bang vir die
aandelemark omdat hulle dink dit is
'n plek waar net kenners geld kan

maak.

.

Hulle word verwar deur die
klaarblyklik teenstrydigevoozspellings
wat hierdie kenners maak, En hulle
word afgeskrik deur die vinnige ineenstottings van die mark. soos die eenin
1987.
Die gevolg is dat hulle van die
aandelemark af wegbly - en daardeur
ignoreer hulle,by verreweg die beste
beleggingsgeleentheid in Suid-Afrika.
Kerinis is die sleutel tot sukses.
Dit is virjou moontlik om geld uit jou
beroep te maak, wantjy weet wat om'
te doen. So 'sal jy geld uit aandele
maak as jy die moeite doen om uit te
vind wat om te doen.
Onthou. daar is slegs twee rnamere waarop jy kan geld maak in
hierdie lewe - om daarvoor tewerken
om jou geld vir jou te laat werk. Asjy
nereen van die twee doen, saljy nooit
ryk word nie. Jou werkgewer saljou
nooit meer as die presiese bedrag
betaal om jou by jou lessenaar te hou
nie - om jou meer te betaal sal slegte
besigheid wees.
Die aandelemark bied deurgans
hoe langtermynwinste, uitstekende
likiditeit en 'n wye verskeidenheid
altematiewe.

Waarheen is die mark
op die oomblik op
pad?
Jack Milne Is voorsltter van
Progressive Systems College
wat reeds meer as agt Jaa..
leslngs aan persone wat
belangstelln die aandelemark
bled. Hy Is die samesteller van
die Compushare Beleggingsopleldlngs-program. Oor die
afge10pe agt [aar het meer as,
7500 studentedle kursus
deurloop. Laas-jaer Is 'n tak In
Chicago; illinois geopen vir
die Amerikaanse aandeelbelegger.
dom is die gebrek ~an homogeniteit.

effektetrusts of 'n versekerde beleg- ,
gingsplan wat op 'n uitkeerversekering gelVond is ('n minimum-tennyn
van 10 jaar word vir laasgenoemde
verlang), se
Mutual se assistenthoofbestuurder: bemarking, ~uart
Fish.
Sowel effektetrusts as uitekerings
het die inflasiekoers oat die afgelope
10 jaar geklop. As 'n 30 persent belastingkoers en 'n belegging van Rl
000 per jaar veronderstel word, het
Ou Mutual se Beleggersfonds "n
opbrengs van 26.9 persent gelewer.
Die koste van 'n BBus Sc- en B
Comm-graad het oor die afgelope
tien jaar met 18.7 persent'per jaar
toegeneem.gevolg dt;urMBChB-grade
met 17.2 persent, 'n BSc met 15,5
persent en 'n BA met 14,7 persent.
Koshuisgelde het met 16,7 persent
per jaar gestyg.

Bylaetot Vrye Weekblad, 24 November 1989

Die Compusharekursus '

korn, moet jy 'n mening vorm oar
waarheen jy dink die mark op pad is
en hoekom. Sommige idees sal onmid-

Progressive Systems College het deur
sy Compushare-opleidingsprogram

dellik voor die hand liggend wees.
Goud toon 'n sterk opwaartse neiSIIf111RY\.GOLJ)-fl1
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rneer as 7 500 gewone mense geleer
hoe om suksesvol in die mark te bele
deur hulle eie aandele tekies enhulle
verkope goed te beplan om die meeste
wins te maak. Sowat 70 persent van
hierdie mense het nog nooit van' tevoreaandele gekoop nie. Vandag
het baie van hulle, as gevolg van die
Compushare-kursus, hulle beroep
beleggings gemaak. Compushare is
'n korrespondensiekursus wat 50 weke
duur.'
Compuspare neem die mistiek uit
die aandele mark deur aan jou die

_

R 18000

on

op 'n korrespondensiebasis en 26,
lesings word elke tweede week aan
studente gestuur.
Onthou, die enigste mens wat vir
jou geld omgee is jy. ly is die enigste
persoon wat genoeg aandag en tyd
aan jou belegging kan spandeer. Om
in aandele te bell:, is 'n kwessie van
om aan 'n sekere paar basiese reels
gehoor te gee en om !n bietjie tyd te
spandeer aan markstudie.As jy in die
Compushare-kursus 1x:lang stel. kan
jy die kollege by (011) 640-5104skake!
vir verdere inligting.

. Universiteitsgelde 1979 - 1999
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ging en mag teen die tyd wat jy hier(lie artikel lees, verby die 400 dollarmerk wees. Nogtans, soos jy seker
besef, gaan niks in 'nreguitlyn op nie,
, en ek verwag dat ditna die 385 dollarvlak salterugkeer. Ditkan 'n geleentheid wees om verder te koop.
Koop goeie kwaliteit goud-aandele eerder as die "spekulatiewe" aandele. Die grafiek toon die dollarprys
van goud oor die afgelope twee jaar.
Mens kan sien dat dit 'n duidelike
reeks siklusse volg - en dat ODS 'n
afwaartse neiging kan verwag. Die.
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die mark sodat wanneerdie student 'n
transaksie aangaan, dit dieselfde uitwerking het as wanneer hy dit op die
. ware mark op dieselfde dag gedoen
het - die enigste verskil is dat hy
denkbeeldige geld gebruik. Die doel
hiervan is om jou die kans te gee om
OI¥1erviJding te kry in belegging smdc:r
die risiko van 'n nuweling wat die
mark vir die eerste keer betree,
Die kursus begin by die basiese,
soos hoe om die fmansiele bladsye
van die koerant te verstaan en waar
om die inligting te kry. Verder word
" aandelekeuses en tydberekening van
transaksies behandel, Dit word gedoen

As jy meer van die mark te wete wil

Met ander woorde, elke eiendom
verskil. As die eiendom langsaan
verkoop word teen 'n sekere bedrag •
. gee dit jou nie veei aanduiding hoeAandele teenoor
veel jy vir jou eiendom kan verwag
eiendom
nie.
Met aandele is elke gewone Anglo
Baie mense sal argumenteer dat eienAmerican-aandeel identities aan elke
dom 'n beter belegging is - en dit is
waar van die eiendom waaropjy woon. "- ander gewone Anglo American-aandeel en kan jy maklik jou aandele
Dit is nie waar van die huis langsaan
waardeer teen die prys waarop hulle
wat jy as belegging aangekoop her
op die mark verhandel. Die inlgting
nie.
word daagliks in die koerant gepubAandele betaal dividende en eienIiseer.
dom betaal huur, Huur beteken huurAs jy belangstel in die eiendomders en huurders moet na omgesien
word. Jou aandelesertifikaatsal jou . mark, hoekom koop jy nie aandele in
nie in die rniddelvan die nag bel om , 'n goeieeiendommaatskappy nie? Dan
te vra dat)y die toilet moet kom reg ,het jy ten minste 'n span bestuurders
wat na jou belegging omsien.
maaknie! ' .
Likiditeit is nog 'n groot probleem
met eiendom. As jy .moet verkoop,
Versekering teenoor
kan dit ~ maande duur. Jou aandele
om dit op jou eie te
kan binne 'n paar dae verkoop word
en die geld sal binne sewe dae injou . doen
rekening wees. Nog belangriker: jy
Baie mense bell: in die aandelekan net 20 persent van jou-aandele
mark
deur versekeringspolisse. Dit
verkoop as jy die geld nodig het. Iy
gee vir hulle 'n gewaarborgde wins
kan nie nonnaalweg nef 20 persent
met ouderdom. Die versekeringsmaatvan 'n eiendom verkoop sonder geskappy neem jou maandelikse preweldige probleme nie.
mie en bell: dit (n! kommissie en adNog 'n groot probleem met eienministratiewe uitgawes) in die aan-

t;

geleentheid te bied om op papier aan
dieaandc:1emark deel te neem. Studente
neem deel aan"n ware tydsimulering
van die JBen leer hoe om te bela deur
met 'n denkbeeldige Rl00 000te specl.
Die simulasie is bykans identies aan

aandele bet met 40 persent gestyg
vergelek:e met 'n stygingvan 10 penent
in die goudprys.
'
Nywerheidsaandele lyk minder
aanloklik, Volgende jaar sal nie 'n
wonderlike jaar vir Suid-Afrika se
ekonomie wees nie. Rentekoerse is
hoog en sal na verwagting hoog bly.
Verbruikersbesteding neem vinnig af.
Likwideringsen opseggingsneem toe.
Die besteding om tedoen is om 25
persent in goudaandele te bele. 10
persentin platinum en die Jf3 in kmrant.
, Rentekoerse is hoog en kontant betaal op die oomblik goed, Maak gebruik daarvan terwyl dit voortduur.

delemark. Die versekeringsmaatskappy maak 'n baie beter wins as dit
en die verskil karl gesien word in
hulle winste. '
Dit was omtrent nog nooit beter
om 'n uitkeerpolis van Liberty Life te
koop as om aandele in die maatskappy op die aandelemark te koop
nie, Ten minste kan jy dan die aandele. of 'n gedeelte daarvan, verkoop
wanneer jy wil.
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Kuns - 'n belegging in dieestetika

."

\'
Herman Cloete

..

SOOS enige ander kommoditeit, is
kuns.nie noodwendig altyd 'n goeie "
belegging nie, Dit verg 'n kenners- .
oog,die kennisvan'n spesialisennog
so 'n tikkie geluk om by die regte
keuse uit te kom,
"In ons samelewing word die
kontantwaarde en beleggings-opbrengs
van kuns en versamelstukke heeltemal oorbeklerntoon, veral vanwee
die geweldige publisiteit wat topkunswerke kry wanneer goeie pryse
behaal word," meen Mark -Read,
kunskenner en bestuurderwan die
bekende EverardRead-kunsgalery.
Dit isdeesdaenie ongewoondat 'n
VanGogh,Renoir,Picassoof eenvan
dieOuMeesters soveel asRlOOmiljoen
haal nie, en dit is slegs die verkope
-waarvan diepubliek bewus is. Agter
dieskermsworddaarselfsteengroter
bedrae om kunswerke gekibbel. Die
nuwe eienaars wil natuurlik nie onnodige publisiteit aan hulle aanwins
verleen nie.
"Ekisdaarvanoortuigdat kuns,in
die eerste plek, deur 'n persoon geskep is om deurander mensewaardeer
.te word. Daama behoortdaar vandie
materiele waarde van die werk gepraat word.Ek sou graag wou glo dat
grootbe1eggers in diebeeldende kunste
dit doen omdat hulle hul persoonlik
met hulle 'aanwins vereenselwig en
~~ dit 'n uitdrukking van hulleestetiese
smaak is, eerder as net die finansiele
opbrengs wat hulle in die toekoms
daaruit gaanput," se Read.
"Jou ware belegger is eintlik 'n > •
versamelaar - 'n persoon wat hom
vereenselwigmet die aansien vandie
stukke in sy versameling eerder as om dit na materiele waarde te skat,
iets wat sy persoonlike smaak defineer en regstreeksophom 'n indruk
laat," verduidelikhy.
Mark Read het met 'n uniekewerkwysevorendaggekomwaardeur
beleggers in skaars en byna onverkrygbare kunswcrke enversamelstukke
kan bele, Tesamemet 'n aantal ander

(Eenvan Willem de Kooning se werke • die besbetaalde lewende
kunstenaar In diewflreld. 'n Soortgelyke stuk het onlangs R60
..
miljoen op'n 'velllng gehaal. •
.
kunskenners het hy 'nbeleggingstrust
gestig waardeur beleggers aandele
kan aankoop in die trust wat op sy
beurt beleggings in kunswerke en versamelstukke maak.
Die trustword inJanuariegeloods
en is 'n eerste vir Suid-Afrika.
Die" trust sal as" die International

Fine Arts and Investment Company
bekend staan en word deur die Rand
Aksepbank onderskryf. Die trustees
bestaan uit die direkteure van die
Everard Read-galery, Mary Slacken
Geoffrey Barnett.
- Die idee het rsy oorsprong in
AmerikaenEuropa waar konsortiums

stukke bie - en dan moet jy bereid
in duur kunswerke, wat hulle nie self
wees om maar al jou sente uit te haal.
kan bekostig nie, bele.
Dit is 'n aggressiewe mark waar
Sobyvoorbeeld het die Mountain
versamelaars vir byna niks stuit as
Tortoise-korporasie van Japan onlangs
die beleggingswaardeen dieestetiese
R60 miljoen vir 'n Willem de Kooin die regte verhoudingvoorkomnie.
ning-skildery betaal, die meeste nog
Om een voor die mededingers te
vir 'n enkele werk van 'n lewende
bly, sal die Beleggingstrust op diekunstenaar,
selfde wyse as 'n onderlinge fonds
Deur 'n minimum-belegging van
bestuur word. Eenhede word aangeRlOO 000 deel beleggers aan 'n totale
koop in die fonds wat op sy beurt
befondsingvan R20,5miljoen vir die
aandeleop die Effektebeursaankoop.
aankoop vanseldsameen waardevolle
kunswerke en versamelstukke. Daar . In die geval is die aandele egter vaste
bates in die vorm vankunswerke en
is reeds 'n infrastruktuur -van kon.takpuntewereldwyd geskep waardeur
versamelstukke.
"Maar dit moet hoofsaaklik as 'n
die aankopesal plaasvind.
opgaar van welvaart beskou word,
Readmeen dat ditveraldie Ekspreseerder as 'n toename in besteebare
sioniste en internasionale konteminkomste. Desnieteenstaande het ek
porere kuns is wat onder die loep
al in kuns bele wat 10, 20 of selfs 50
geneem gaanword. Dit is ook nie
keer in waardetoegeneem hetteenoor
uitgesluit dat 'n paar antieke Egipwisselende valutapryse. 'n Goeie
tiese juwele of selfs 'n oorspronklike
kunswerk is altyd verhandelbaar,'
klassieke Ferrari in die versameling
kan beland nie.
.
meenhy.
"My raad aan die individuele
Die "kunswerke",van watter aard
ook al, sal as 'n langtermyn-belegkunsbelegger, of enigeanderbelegger
inversamelstukke,is om nie agterdie
ging oor die volgende paar jaar befatsoenlike aante gaannie,maareerder
waar word.
"am'n materialistiese hoed op te
te kyk na die emstiger werkelos van
persoonlike tendense en waar die
sit, moet ek byvoeg dat goeie kunswerke altyd n uitstekende belegging
vaardighede vandiekunstenaar tydloos
is. As aan al 'die vereistes voldoen
is. As diekennerweetwaarnahy ofsy
word, dan het jy moontlikop 'n goeie
soek, en die regte kunswerk teen die
belegging afgekom."
regteprys doen hom voor, moethy of
Met verwysing na goeie belegsy die geleentheidbenut. Dit is egter
gings in die plaaslike mark, meen hy
glad nie 'n mark vir amateurs of die_die oes vir goeie beleggingswat kan
gene wat gouwil ryk word nie. Al die
meedingmet anderwerke opinterna· beleggers waarmee ons te doen kry,
sionale vlak is redelik skraal. Dit is
· het reeds meer as genoeg geld, maar
nog steedsdie IrmaSternsenMaggie
soek daardie unieke kombinasie van
'n belegging met 'n lae risiko en die
Laubschers wat internasionaal aansien geniet, terwyl ander plaaslike
assosiasie met iets wat nog vir baie
kunstenaars'ngoeieaanhangin Suidjare hulle sin vir die estetiese gaan
Afrika het maar feitlik onbekend is in
streel," se Read.
London- die mekka vir die wereld se
Die grootste kunsbeleggers was
groot kunshandelaais.
tot onlangs nog die Amerikaners
Hy sien dit in skerp teenstelling
gewees, maar die geldmag van Japan
met die goeie erkenning wilt.veral
het die toneel ingrypend verander.
.Australiese kunstenaars wereldwyd
Deesdae loop jy jou tromp-op teen
geniet wat hulle natuurlik toelaat om
die yen vas waar jy ookal vir
vir goeie pryse mee te ding.
·waardevollekunswerke en versamel-

Effektetrusts - '0 rnanier ominflasie
Paul Dold, Ou Mutual.

dellik beskikbaar is) - is daar 'n behoefte aanbeleggingswat wel'n hoer
OM 'n mensse spaargeldteen inflasie
risiko inhou,maar ook hoer opbreng-,
te beskerm, is 'n belangrike doelwit
·1400
ste bied.
van persoonlike finansiele beplanVir die gewone mens lyk dit asof
1300
Groei ininkomstening eneen wamiernaklikverwesendie effektebeurs - waardie pryse van
lik word nie. .
1200
aandele styg ensy spaargeldteendie
verdelings van Suid. "n Menshoef deesdaemaar netdie
verwoestende uitwerkingvan infla1100
Afrikaanse effektetrusts
supermark te besoek om te sien watsie beskerm is - een van die beste
1000
ter uitwerking die inflasiekoers op
gemeetteen lewenskostebeleggings is.
voedselpryse het of tekyk hoeveel'n
Hoewel effektebeurse voor- en
900
indeks
motor kos en dan besef jy dat dit 'n
teenspoed beleef en ineen kan stort,
iii
INKOMSTE VEROELINGS
800
rentekoers bo die inflasiekoers verg
soos in Oktober 1987 toe die pryse
LEWENSK OSTE -I NOEKS
net om kapitaal-staandete laat bly.
700
van aandelebinne 'n paardae mettot
Rentekoerse ofopbrengste wathoer
60 persent gedaal het, neig hulle op
600
as die inflasiekoers is, is wel te kry,
die lang tennyn boontoe.
500
maar die risikoraak gewoonlikgroter
Namate winste styg, verhoog
namate diekoerssryg. 'nMens kan20
maatskappye hul dividende wat dan
400
persent aangebied word, maar kan
weer inhoeraandeelpryse weerspieel
300 -1_
met jou kapitaal 'n risiko loop.
word. Die probleem van op die ef. Die versoeking om munt uit die
fektebeurs te bele, is dat die prima200
hoe opbrengste te slaan, is natuurlik
aandele (die van maatskappye wat
100
daar en 'n mens sal verbaas weesom
goedbestuur wordengoeie vooruitsigte
te sien hoe maklik die publiek omdie
bied) vir die deursnee-belegger te
o
bos gelei word en hoe min van hulle " duur is, veralas hy sy beleggingsoor
'66
'70
'75
'80
na die veiligheid van hul kapitaal
verskillende sektore wil versprei. 'n
JUNIE 1966 = 100
omsien.
Spreiding is uiters wenslik - dit bied
Die veiligstebeleggings biedrensekuriteit teen 'n skerp daling in die
-ensodoende 'naandeel in 'naandeleen daar is 'n jaarlikse heffing van 'n
tekoersewatheelwatlaer as dieinflavoorspoedvan 'n bepaaldesektorvan
0,5 persent van die fonds se waarde.
portefeulje
vanbiljoene
rande
bekom,
siekoers is, en hoewel jy sekuriteit
die ekonomie.
Maar as 'n mens daaraan dink dat die
bele
afhangendevandie
fonds
waarin
. geniet, loop die lae opbrengste na
Diebesternanieromdie probleem
vaardighede van toonaangewende
word.
vier of meer jare. daarop nit dat jou
te oorbrug, is om munt te slaan uit
beleggingspesialiste gekoop word,
Dit kos nogal heelwat om aandele
spaargeldomtrentnetmooiniks werd
Suid-Afrika se effektetrustbedryf. 'n
gerugsteun deur ekonome, navorsingsin 'n fonds te koop. Die aanvanklike
is nie.
Mens kansomin asR50per rriaand in
ontleders en tegnologies ingewikkelde
koste vir die gewone mens (daar is 'n
Sonderinagnemingvan 'nmensse
'n Beleggersfonds bele of 'n ministelsels,"
blyk dit duidelik dat die
.
glyskaal
vir
gro~t
bedrae)
is
5persent
_noodfonds-kontantgeld (watonmidmum van R500op 'nbepaaldetydstip
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'85

'88

heffings wat betaal word,beslis laag
is.
.
Die effektebeurstrustpryse word
elkedagin al diebelangrikste dagblaaie
onder drie opskrifte gepubliseer,
naamlik koop, verkoop en opbrengs,
Die Ou Mutual se Beleggingsfonds
se koopprys yan, se maar 1888,35cis
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Beleggings op
wiele - die
opperste
statussimbool?
Herman cloete
DIE meeste mense voel doodgelukkig
met hul skatte veilig in die kluis of in
'n belegging by die bank of onder die
vloerplanke in hulle huis.
Ander egter wil hulle status vertoon en nog 'n goeie wins daarop
rnaak, Vir die belegger is daarnatuurlik
'n klassieke vuurwa - 'n gesogte motor wat vandag seker die beste belegging moontlik is.
Solank die entoesiasdie regte keuse
. doen, gaan hy sy belegging agter die
_ stuur en op die ooppad geniet en dit
later selfs teen 'n groot wins kan
verhandel.
Daar is dan nog natuurlik die
meegaande status - virheelparty mense
die beste beloning. Om'n Rolls Royce,
'n Ferrari of 'n Porsche te besit is 'n
goeie teken dat die eienaars dit onteenseglik "gemaak" het in die lewe.
Maar die waarde van die motors
strek veel verder as bloot hulle simboliese waarde. Hulle bied ook
uitstekende beleggingswaarde en 'n
verbysterende toename in kapitaa1groei
oor kOO tydsperiodes.

het 'n tasbare en regstreekse plesierfaktor soos min indien jy 'n waarderende entoesias is. Min mense kan
stry dat daar meer plesier te put is
deur agter die stuur van jou eie Ferrari te sit, eerder as om na jou aandeleportefeulje te kyk.
Daar is talle faktore wat verder
bydra tot die stygende pryse en die
beleggingswaarde van klassieke
motors. Die voordelige wisselkoers
en die lae randwaarde 10k talle oorsese beleggers. Bykomend hou ons
droe klimaattoestande motors roesvry,
'n bykomstige aanloklikheid. Die
voorraad neem verder af omdat dit
moeilik is om 'n invoerpermit te verkry. Gevolglik ra* die poel van
waardevolle tweedehandse klassieke
motors al hoe kleiner.
In die nabye toekoms verwag
handelaars dat die vraag die aanbod
by verregaanoorskry, watverkopers
in 'n uitstekende posisie gaan plaas,
Byvoorbeeld, 'n 1984 Ferrari Boxer
wat in 1987 vir R200 000 verkoop
het, haal vandag maklik Rl,2 miljoen
en die pryse klim steeds. Gemiddeld
het die waarde van Ferraris met meer
as 50 persent per jaar toegeneem.
Ander, meer gesogte motors, het
selfs meer voordelige beleggingsmoontlikhede. 'n F40 Ferrari wat
verlede jaar Rl miljoen werd was,
verhandel vandag teen R2,5 miljoen.
'n 1964 Jaguar E-type Series 1 coupe
was ongeveer R18 000 werd diiejaar

Afnemende voorrade, vera! in SuidAfrika waar motors uitgevoer word
deur beleggers wat die swak finansiele rand wil klop, en toenemende '
vraag na skaars versamel-motors, het
motorpryse die hoogte laat inskiet,
Hulle bied onteenseglike goeie waarde
vir geld indien transaksies voordelig
beklink kan word. Dit is ook 'n bate
wat maklik verhandel kan word en

Patrick Newman vertoon 'n Rolls Royce ult sy klassleke motorversamellng vir die kleskeurige belegger wat 'n t1kkle status seek,
gelede - vandag moet jy R75 000
daarvoor uithaal. Op dieselfde wyse
het 'n 1981 Porsche 911SC R55 000
in 1986 gekos terwyl jy nie een vandag
vir minder as R135 000 in die hande
kan kry nie.
Soos afgelei kan word, raak dit
progressief al hoe moeiliker om die
mark te betree, Markontledings toon
dat die ouer Engelse klassieke motors
soos AstonMartin's. Jaguar's en MG's
'n goeie beginpunt is met baie goeie
groeipotensiaal. Ander goeie beleggings is die Mercedes Benz Sl.-reeks
en Porsche 911. Mindermaklikom in
die hande te kry, is die ouer Porsche
356-reeks en die heel ou Ferraris.
Ditis egter belangrik om die mark
baie versigtig te betree en goed ingelig te wees oor die voor- en nadele.
'n Trotse eienaar van meer as 73
klassieke motors oor die jare, Patrick
Newman, die verkoops-direkteurvan
Burchmore's Classic Cars, glo dat
oorhaastige besluite nie in die mark
geneem moet word nie. Hoe meer
inligting vooraf verkry kan word, hoe

beter.
"Die meeste beleggers in die mark
stel nie belang in die onmiddellike
opbrengs wat hulle ou spogmotor kan
haal nie. Hulle versamel eerder die
pragmotors en geniet intussen die
sensasie om die verkeer te laat stilstaan wanneer hulle agter die stuur
inklim en op hulle Sondagrniddagritte gaan.
"Dit is ook nie net die ouer motors
wat met die eerste prys wegstap nie.
'n Porsche 928 het R115 000 in 1985
gekos en verhandel nou teen R260
000. Indien die motor daagliks gebruik is en gedeeltelik afbetaal was,
kon die eienaar na die tydperk met 'n
skoon wins van R140 ()()() wegstap en .
boonop sy kostes gedeeltelik van
belasting aftrek.
"My beste voorbeeld was die
gelukkige klant wat 'n Ferrari F40 vir
Rl miljoen in 1987 bestel het en dit
vir R8,25 miljoen verkoop het die <1ag
toe dit een jaar later in Suid-Afrika
afgelewer is - aan 'n Amerikaner wat
in dollar betaal het. Geen ander be-

legging waarvan ek bewus is, kon dit
ewenaar nie" se Newman.
Maar daar bly natuurlik ook nog
die statusfaktor. Vir baie mense is so
'n bietjie verhewenheid bo die res net
die regte medisyne. Hulle glo hulle
het vir hulle nuut-verkrygde status
gewerk en hulle verdien dit,
Newman stem saam. "Elkeen van
ons klante is harde werkers. Hulle is
jou tipiese Sol Kerzner wat dag en
nag werk en nooit rus nie, selfs al het
hy 'n paar miljoen in die bank. Hulle
is gewoonlik so besig metnuwe transaksies dat hulle motors lank op die
vloer staan voor hulle tyd het om dit
te kom afhaal."
"Geld is duidelik nie meer vir
hulle van allerbelang nie, maar weI
die mag en status wat daarmee
saarngaan. En dan natuurlik ook die
plesier om die adrenalien in jou are te
voel as jou Porsphe of Ferrari jou
binne 'n paar sekondes van nul tot 'n
honderd kilometerper uur laat versnel. Dan weet jy jou belegging was
al die geld werd," meen hy.

te klop
die prys waarteenonderaa:ndele gekoop
kon word, terwyl die verkoopprys
van 1754,46c die prys is waarteen
onderaandele aan die effektetrustmaatskappy terugverkoop kan word.
Die verskil tussen die koop- en
verkoopprys is die kommissie wat
die effektetrustbestuursmaatskappy
neem. In die derde kolom verskyn die
werklike dividende-opbrengs :
uitgedruk as 'n persentasie - wat die
maatskappy oor die afgelope 12
maande betaal het.
Die opbrengs is baie klein - 3 tot 5
persent - vir die meeste fondse. Maar
onthou, die opbrengs is grotendeels
van akademiese belang omdat daar
onderaandele eerder met die oog op
kapitaalaanwas gekoop is, as vir die
dividende enrente wat aan onderaandeelhouers uitgekeer word.
Dis altyd goed om te kyk hoe 'n
fonds op die lang termyn presteer het
om vas te stel hoe dit in vergelyking
met inflasie gevaar het. Die Ou Mutual se Beleggersfonds se opbrengs
was 'n uitstekende 28,6 persent oor 'n
tydperk van 15 jaar teenoor die gemiddelde inflasiekoers van 13,7 persent
oor dieselfde tydperk.
Wees egterversigtig: Die opbrengste is uitstekend en -waarskynlik ongeewenaar, maar mens moet effektetrusts as 'n belegging met 'n termyn van minstens vyf jaar of langer

t

beskou. Hulle is nie spaarrekeninge
nie. 'n Mens behoort oor 'n tydperk
van vyf jaar 'n goeie opbrengs te
behaal. Dit gebeur egter maklik dat 'n
mens aandele in 'n fonds koop en dan
uitvind dat die effektebeurs ineengestorthet en jou onderaandele, wat die
JE se prys van die aandele weerspieel, ook gedaal het,
~
Markle herstel weer - die au Mutual
se Beleggersfonds het die afgelope
jaar met omtrent 50 persent toegeneem
- en beleggers wat nie op die laagtepunt
hoef te verkoop het nie, het in die
groeigedeel.
Dit is dan ook waarom beleggers
aangeraai word om hulle aankope
van onderaandele liewer oar 'n tydperk
te versprei as om 'n enkelbedrag op
een dag te bele.
Die metode, wat kenners randprysbalansering noem, beteken maar
net dat indien die beurs ineenstort
nadat eenhede gekoop is, 'n gereelde
maandelikse R50 al hoe meer aandele
sal koop namate pryse daal en die.
omvattende koste baie laer sal wees
as wat die geval sou weer as, se maar,
Rl 000 op een dag bele is'.
Onderaandele kan natuurlik enige
tyd verkoop word. Maar wees gewaarsku: beleggers ontvang nie hul
kontantgeld onmiddellik nie. Die
vertraging wissel binne die bedryf,
maar dis gewoonlik 7 dae.
.
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Alec Hogg
EKONOMIFS gcsproke is "005 uitein·
delik opdieregtepad".Oit was deurgaansdieboodskap vandie~turendc
dirckteur van Standard Bank, Dr
Conrad Strauss, by die Kamen van· .
Koophandcl se konfercnsie verlede
mund.
•
Maar waaroor gaandie bohaai?
Ander sske-leiers het al dieselfde
opmcrking gemaak. Hockom moet
ons in ellc gcvalkennisneem ".an wat
Strauss verlede maand gese het? Is .
ons s6 wanhopig dat ons ou nuuswil
hoor?
'
Dis waar dat Strauss se oprncrkings nie juis opslae in die pers gemask hetnie, maardie waardevansy
. tocspraakIe nie net in die feit dat hy
ook sy stemby die meeroptimistiese
sicnings van die tockoms gegooihet ,
nie,maarindie feitdathydiecen was
om dit te doen,
Banlders en politici was dieafgelope
paar jaar nie die.beste vriende nie,
deels omdatdit die bankiers waswat
die, ergste deur die aanhoudende
ekonomieseblapse van die regering
geraak is.
'
Gedurendedie resessievan 1985/'
86'was dit byvoorbeeld die bankiers
se taak om van die gemors van die
resessie -byvoorbeeld bankrotskapwat deur ekonomiese wanbestuur
veroorsaak is, ontslae te raak. Tot
onlangs nog is bankwinsteookin so
mate onder druk geplaas dat die bestuur
dit gelukkiggeag het om enigegroei
inwinstete toon, watnog van omdie
inflasiekoers te klop.
Sommigemense reken dat dit nie •
toeval was dat PW Botha om dieselfde rcdedie hoof van die grootste
bank (ChrisBall van Berste Nasionale Bank) gekieshet om sy staal teen
die sakesektor te toots nie..
Wanneer'n mens dus hoorhoe 'n
bankierdieekonomiese beleidmakers
loof, kan jy verseker wees hy is nie
besig om heuning om iemandsemond
tesmeernie. As iemandmet dierepu. tasieen agtergrond vanStrausspraat,
kan jy gerus luister.
Strauss is van meiting dat die
burokratevir die eerste keerdiedekade
besef dat maklike keuses en ekonomiese uitspanigheid nie in die lang
termyn bydra tot 'n goeie ekcinomie
nie. Hulle besef ook dat om met 'n
wispelturige goudprys te dobbel een
van die minder onverantwoordelike
optredes moontlik is.
VolgensStrauss het die land ook
as geheel besef dat die "gaan vir
groei"- benadering,watdaaropgerig
isomswartaspirasies"aftelei" (selfs
"af te·water", 5005 hy dit stel) deur
,meer werk te verskaf, ook nie slaag
nie. Oat "nog die regering nog die
sakesektor kan hoop om swart eise
virwerlclik:e politieke mag af tekoop".
Die besef van die basiese beginselshet ekonomiesebeleidmaking op
'n ander vlak gestel. Ben wat baie
meer volwasse is en, hooweldit ver-

Jack Milne
DIE aandelemarkkan 'n baie gevur~
lilt teriein wees om jou op te waag
indienjy niedie regteinligtingtotjou
beskikkinghet nie.
Sover dit die meeste mense aangaan, is die aandelemark 'n duistere
bock waaruit hulle geen sin, 6f geld,
kan maak nie. Hulle het heel waarskynlik op aanbeveling van 'n vriend
op 'n aandeel bele, of 'n ander sogenaamde "kundige"geraadpleeg, en in
die proses geld verloor.In die meeste'
gevalle wil hulle nie weer naby die
• aandelemarkkom nie.

•
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SA uiteindelik op die

op die welklike grociltocrs in die
.' afsienbare toekoms plaas. Oit is nie
, juis bemoedigend as in ag geneem
word dat die bevolkingsgroci 2.5
persent per jaar is nie.
As die ekonomiesegroeienigsins
hoer as 2 persent per jaar is, sa Stals,
sal die lopende rekening van SuidAfrika se afbetalingsbalans (watdeur
. sy handel met die res van.die wereld
verskaf word) tot onder die R5
EKONOMIESE AANWYSERS
(INDEKSE 1985 • 100)
biljoenvlak per jaar,wat benodig word
Indeks
lndeks
om die skuldafbetalings te betaal,
...............
120
.............
13S
.
.
. ............... Leidende unwyser
.
val.
•
.............
.............
::::
: :::: :::::: (regterkantse skaal)
.............
As
dit
eers
gebeur,
sal
Suid-Af...............
.............
130
..................
.
..............
rika, omdat hy nie toegang tot buite.
.
..............
lIS
...............
...
.
...............
landsekapitaal het nie, diepaaiemente
........
...............
::~::::::::::
125
...............
met sy goud en buitelandse valuta...............
...............
................
t ~ ~ ~ ~U
~ ~ ~ ~ ~ ~.
reserwes moet betaal. Die probleem
...............
I
I
1
110
120
I
is dat teen die einde van September
I
::::: \:::::::
I
die reserwes net gelyk was aan ses
I
liS
weke se invoere - die laagste vlak in
I
lOS
1
die 29 jaar sedert 1960.
)
I
Metbegripvirdieagtergrond,kan
110
/
daar gekyk word na die vooruitsigte
I
I
vir 1990.
100
lOS
I
Die Sentrale Statistiek Diens het'
; ' Samevallende
onlangs
sy raming van die ekonomiese
'100
I
aanwyser
groei vir die eerste helfte van 1989
• • • • • • • • ........ . • •
"
(linkerkantse
9S,
•••••••••••
"
skaal)
opgegradeerna 'njaarlikse 3 persent,
9S
Dit is een en 'n half keer hoer as die
~...............
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ :'~ /./
...............
v1akwat deurStals voorgestel is.
90
Dielac groeikoers plaasgroot druk
88
89
87
80
81
82
83
84
85
86
op die land sereserwes- enas diteers
Donkerdele dui afswaaiIases in die ekonomie aan
op is, is Piesangrepubliek-status nie
Bran: Kwanaalblad van die SA Reserwebank
ver in die toekoms nie. As gevolg
hiervan is dit noodsaaklik dat die
ekonomiese
groeikoers moet afplat,
lndeks
SUD·AFRlK.\ SE EFFEKTIEWE WlSSElKOERS··
en ditbeteken nienet dat OIlS 2 persent
ISO
.... ~..
.'/.~.;'''''.~;i t,
terug kry nie, maar dat dit selfs laer
: / /;'.
../ / / /,/ ~ Reelexoers
Langtermyntendens
moet daal sodat die reserwes van hul
•..• ////,._.,.
://///,/".
••;?;,
125 . ~"?'.
.. ••, / . , ) ' / / /
/. "/
/////",
.7~//;·r
••••••
huidige,gevaarlikelae, vlaksal styg.
,,/'.,/,-:•/ ••••; ••• J'~-"" , .... ;l./ / / ,/ / / / / / ;/ / / / / / / / / .,. / .
.'"
/ / / / /"/ / / / / / / / ' / / / / / / / / / / / / /. .....
..' / /.' / / » / /.' '
Een van die doeltreffendste rna."/' / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /~:/; {;
:// / / / // / / /
niereomdie grocikoerslaagte hou,is
,/ ~
, ,// /' // //. / / /
/ / / / / / / / / / / / ,.,.=/":.
..,.
:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
,.
/'.' / / / / / / / / / /
///~~///I//~/~ f~~//////////'
om dierentekoersehoog tehou toldat
100
/,
/ / /'(/ /
/:./ / / / / / // / / /
diekoste vankapitaaldieaanvraagna
",:.,
'/~////\ : / ; ' : / / / / / / / / / / / .
90
////~://///////////.
krcdiet (die ekonomiese lokomotief
////~~/////////////:
///////////,,//////.
se steenkool) eenvoudig dwing om
80
~/////, Im1asie ' / / / / / / :
op te droog.
Nominale
/////,.
. ,///////
koers
//////////////////
Dit beteken 'n moeiliker tyd vir
/////////////////'
70
/////////////////'
, verbruikers in die algemeen omoat
'///////////////'
hoe rentekoorse ook tot groter fman/ ' / / / / / / / / / / / / / /.
60
.///////////////'
sierings rekeninge vir groot maat//'////////////:
skappye lei, en dus laer winste be,/ ////////////,
/
/,
.
/////;
teken, klein~ salarisverhogings en,
/,
/////,
///,
uiteindelik,
minder in die voome./"
mende Koper se sak beteken..
Dit is dus noodsaaklik om jouself
81
79
83
nou voor te berei vir nag moeilike
77
85
87
89 •
tye. Moenie te haastig wees om van
Semi·logskaal
werkteveranderofom, watmoontlik
BIDn van basieseinligting : SA Reserwebank
reeds te veel skuld is, te vermeerder
Sentrale Statistiekdiensen OECD Main Economic Indicators
. nie. Begin nou om daardie klein
opofferingste maak wat so 'n duik in
jou begrotingkan maak.
. andering in die algehele struktuur
geloofwaardigheid in die regeringse
Suid-Afrika is uniek in die konVirdie eerstekeer sal jy besef dat
van ekonomiese denkrigtings eis,dit
hervorming- en onderhandelingstrateteks van ontwikkelende lande in die
om jou ambisie in toom te hou, die
die land op die pad na 'n betekenisgie.
sin dat ditnie oorsese kapitale belegmoeite werd sal wees. Anders as die
volle en verantwoordelike basis vir
Om fondarnente te boll,neemegter . gingtreknie.Diepolities-geiilspireerde
"koeel-in-die-voet"-resessie watvier .
tyd. En 5005 enigiemand in die
skuldstilstard dwing dielandomskaars
ware vooruitgang kan stel.
jaar gelede plaasgevind het, gebeur
In die opsig, is daar werklik
boubedryf sal getuig: beter fondakapitaalbronne. wat eintlik in die
die 1990-resessie om aldieregteredes..
vooruitganggemaak.
ekonomie terug geploog moot word,
menie verg meer werk.
.
Dieland ~a1 veelsterkeras te vore
- Die privatiserings- en dereguleIn "normale" omstandighcde vereis
~
"nit te voer". .
daaruitkom. En,met 'n bietjiegeluk,
Die president vandie Reserwebank,
ringstreinis aan die beweeg.Dieeer- ,strukturele veranderings inekonomiese
sal 'n fondament vir.'n glinsterende.
ste keer die dekade is die fiskale-, .bestuurkorttermyn-opofferings. Maar
dr ChrisStals.reken dat die noodsaakdekade,en al die geleenthcdewatdit
(staatsuitgawes) en monetere- (krelikheid om die meulsteen van skuld
ongelukkig is die huidige toestand
bring, daar gele word.
. dietlewering) beleid in pas: Ow is . alles behalwenormaal .
terug te betaal 'n plafon van 2 persent

regte.ekonomiesepad
......... ....
.............

.

~

/

"
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.... ....
~

~..

..

..

.Maar,'n goedbePlande en beheerde
.(met ander woorde, 'n gerekenariseerde) beleggingsportefeulje kan
die prentjie totaal verander. Veralas
'nmens ingedagtehoudatbeleggings
opdie aandelebeurs eenvan diebeste
wyses is omdieeffekvan inflasievry
te spring en selfs beter te presteer as
die veel groterbeleggingsmaatskappye.
Hierdie maatskappye kan nie hulle
geld so gouenso maklik asdie kleiner
belegger oorplaasnie en dit verhoed
dat hulleuitdiegunstige koopgeleenthede in die beurs voordeel trek. Die
"beweeglikheid", of !ikiditeit, maak

dit ook vir die kleker private bel- ' jou tydsberekening en portefeuljevan
aandeleso fyn asmoontlik te heplan.
egger moontTik om sy of haar geld
vinnig te onttrek indien hulle harde
Die belangrikste instrument is
kontant nodig het.
natuurlikdie rekenaar. Vir diekorporatiewe belegger het die rekenaar 'n
Maar dan moot Onmiddellik aan
onOntbeerlike "wapen" geword om
die lesers uitgewys word dat dit ook
nie nou 'n nuwe "gou-rykword" plan • tred te hOu met die neigings van die
beurspryse,en om voor die opposisie
is nie.
by die skaars aandele nit te kom.
Bers asbeleggers bereid is om die
. Net sobelangrik is kort-en langteinodige harde werk in te sit en die
myn fmansiele ontledings om die .
verantwoordelikheid vir hulle eie
marktendense na te spoor, v66rdat
fmansiele beplaiming aanvaar, staan
jou fondse geplaas word.
hulle beleggings 'n kans om die verDie besteding aan rekenaar-hardelangde opbrengste te toon.
ware
en <-sagteware kan ontsaglike '
Dit vergdie'nodigeopleidingen 'n
bedrae beloop, am nie eers te praat
keuse van die regte instrumente om

vandielang nrc watbele wordaandie
ontwikkeling van nuwe tegniese
ontlcdingsmetodes nie.
Mense is nie aldag bewus van die
grootbedraegeld wat daagliksop die
vloer van .die Beurs om skaars aandele meedhtg nie, veral in die tye
waardieBeurs alhoo "warmer"raak.
In elkesin van die woord isdie Beurs
die barometer van die ekonomie, as
beleggers net al die tekens kon lees.
Die Beurs is ook nie die uitsluitlike speelv,eld vir die groot tielegger
nie. Dieonlangsenoteringvan Yskor
het derduisende klein beleggers as
deelnemerstot die beurs gevoeg.
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Alec Hogg
DIE Johannesburgse Effektebeurs daardie toevlugsoord vir bulle, bere,
takbokke en ander vreemde metaforiese gediertes - is minder voorspelbaar as 'n olifant.
Vra enige wildbewaarder watter
dier hy die meeste vrees, en by sal
sonder huiwering antwoord, weens
hulle onvoorspelbaarheid en ongelooflike krag, die oorsronklike eienaars
van daardie groot tande. Beleggers
moot eintlik dieselfde voel oor die
Johannesburgse Effektebeurs.
Teen verlede jaar die tyd kongeen
van die kenners die lig aan die einde
van 'n toenemend donker JE-tonnel
sien nie. Die braafste het gevoel dat
aandele se pryse sal verbeter in verhouding tot die inflasietempo. Die
meeste het verwag dat enige toename
gevolg sou word deur afverkoping
wat die vlak sallaat daal tot waar dit
vantevore was.
Getrou aan homself h~t- die--JE
almal verstom. Gedurende die 12
maande vanaf 30 September 1988 tot
die einde van die derde kwartaal van
die jaar het aandele se .pryse, soos
deur die IE se aktuariele indeks
voorspel, met 'n verstommende 56
persent gestyg.
Industriele aandele het nog beter
gedoen, dit het met 'n ongelooflike 64
persent in die tydperk gestyg. In perspektief beskou, is die verbetering
gedurende die 12 maande genoeg
versekering vir beleggers om hul
beleggings te onttrek, die geld vir
drie jaar onder 'nmatras te bere - die
kapitaal sal steeds net soveel werd
wees (na inflasie) soos aan die begin.
Enigeen wat gesien het hoe die
maandelikse kruidenierstrokie die
hoogtes in skiet, sal besef watter
prestasie dit is. Hou dus die'
voorspelling, in vergelyking met
verlede jaar se vertoning, in gedagte
wanneer die kundiges hul voorspelling
vir die volgende 12 maande waag.
'n Analise van voorspellings oar
die JE moot beskou word vanuit die
standpunt dat die mark nie as outonoom beskoukan wordnie. 'nMens
moot onthou dat ons wisselkoers
duidelik verdeel is in die mynweseen nie-mynwese-aandele, en dat die
korttermyn-prestasie dikwels heeltemal omgekeerd kan wees. Die
langtermyn-opbrengs van elke sektor
is min of meer eweredig, weens die
hoe impak wat die mynwese op ander
sektore het.
Volgende jaar blyk die jaar te wees
waarin aandele in die mynwese aansienlik beter gaan vertoon as hul
. ewekniee, Dit was duidelik die geval
die afgelope twee maande. Gegee die
feite onderliggend aan elk, is die.
mynwese 'n goeie opsie vir die volgende termyn. Onlangse geskiedenis
toon dat dit glad nie verrassend is nie.
Industriele aandele het jaarliks gemiddeld teen twee maal die inflasiekoers gestyg, terwyl mynaandele in
reeele terme gedaal het.
Die relatiewe vertoning van onderlinge fondse bevestig dit.
Old Mutual Beleggers, die sagenaamde "algemene" fonds, omdat sy
aandele oar die hele JE versprei is,
het 21,46 persent 'njaar aan sy eenheidhouers gedurende die drie jaar
wat in September 1989 geeindig het,
uitgekeer.
In teenstelling, was die uitkering
deur die gespesialiseerde Sanlam
Mynboufonds 'n geringe 7,33 persent
per jaar vir dieselfde tydperk. Goudaandele het slegter gevaar. Die land
se enigste onderlinge fonds wat goud
as basis het, en deur Standerd Bank
beheer word, het 'n onbenullige uitkeer
van 2.13 persent in dieselfde tydperk
behaal. Diegene wat in goudaandele
bele. hetdus diewaardevan hul kapitaal
jaarliks met 12 persent sien afneem.
Dit toon duidelik dat mynaandele
en goud-effekte-produseerders 'n laer
basis as hul nie-mynbou ewekniee
het.
Die analise eindig nie bier nie.
Effektebeurse dwarsoor die wereld
toon klassieke tekensvan die laaste
stadium van 'n sterk herstelfase wat

Die Effektebeurs in·1990 -.goed
vir goud.sleg vir nywerheid
net na die Oktober 1987-ineenstorting
begin het.
Die Japanse mark het tot op so 'n
hoe vlak gestyg dat Liberty Life se
voorsitter, Donald Gordon, die mark
beskou as "'n ongeluk wat 'n ongelukstoneel soek".
Ernstige beleggers besef dat enige
betekenisvolle afname in die wereld
se effekte-rnarkte skade aan hu1 welvaart beteken. Daarom soek hulle ander
altematiewe.
Harde valuta, soos die Japanse
Jen, die Switserse Frank en die Duitse
Mark is voorbeelde.
.
Waardevolle metale, veral weens
hul swak relatiewe prestasie, is 'n
ander moontlikheid. In 'n geografies
. geisoleerde land soos ons s'n, begryp ,
ons nie altyd hoe klein die goudmark
in vergelyking met ander beleggings

moontlikhede is nie.
'n Swaai van 5 persent van aandele na goud deur buitelandse beleggers sal die ongemunte goudprys
oomag verdubbel. Al tuimel die internasionale effektebeurse nie, sal die
feit dat meer buitelanders hul beleggings wil "verseker" deur goud in te
sluit 'nbelangrike uitvoermoontlikheid
aan Suid-Afrika besorg.
Dit sal moontlik 'n paar maande
kragtig bly - met 'n duidelike effek op
die prys van goudaandele op die JE.
Saam met die ohlangse swak vertoning, blyk goudaandele 'n veilige opsie
te wees.
Die prysaanduidings vir die niemynsektor, veral industriele aandele,
is redelik maklik voorspelbaar. Buiten
die feit datniks vir altyd kan styg nie,
is daar ander redes vir die onwaar-

skynlike styging van industriele aandele gedurende 1990. Hul pryse word
hoofsaaklik deur die vlak van rnaatskappye se winste vasgestel.
Terwy1 die ekonomie 'n insinking
beleef (en met min hoop op laer rentekoerse) sal korperatiewe verdienstes, of ten minste die groei daarvan,
onder druk verkeer, Dit sallaer aandelepryse veroorsaak.
Nog 'n faktor om in ag te neem, is
die onlang se toenarne in arbeidsonrus
met groot maatskappye soos SA
Brouery en die Suid-Afrikaanse-Ver- .
voerdienste wat in hewige en gewelddadige dispute betrokke is.
Ben van die grootste gevare van
politieke hervorming is dat dit verwagtings skep en verhoog wat op
sigself angswekkende gevolge het.
Stakings wat deur al hoe meer gepo-

litiseerde vakbonde georganiseer
word, is een van die beste maniere
om jou ontevredenheid met die vin. nige pas van politieke hervorming te
toon. En niks, nie eens 'n hoe rentekoers nie, affekteer 'n maatskappy
se winste meer as 'n langdurige staking waarvan daar waarskynlik volgende jaar talle sal woos.
Daarom reken kenners dat beleggers hulle aandeelaankope tot die
myn- en veral goudaandele moot
beperk. Die nywerheidsaandelemark
sal na verwagting 'n stil tyd beleef.
Maar, soos voorheen genoem, om
die korttermyn-rigting van aan-'
delepryse op die JE korrek te voorspel,
is 'n kuns wat slegs "n paar mense
bemeester het, Wat beteken dat dit
veiliger is om jou aandele te koop en
dit in 'n kluis toe te sluit.
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Dink net hoe U sal voel as u eendag
aan hom moer se:"Ek kan dit nie bekostig
.
.
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.

.

om jouumvcrsiteit toe te stuur file ..

Hoer onderwys word al hoe bel~ngriker-"en
al hoe duurder. Ons navorsing toon dat
universiteitsgelde teen die jaar 2000 tot RI 000
per rnaand kan heloop. 'n Belegging in
FlexiUitkeer is die ideale manier om vir u kind se
. hoer onderwys voorsiening te maak. Dit hied u
, .ook 'n verskeidenheid ongeskiktheids- en
lewensdekkingopsies as deel van u belegging.
As u graag u kinders 'n goeie voorsprong in
die lewe wil gee, tree met u Ou Mutual-adviseur
of makelaar in verbinding.
. Of skakel 0100149 tolvry.
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KRY MEER UIT DIE LEWE .
Gestig in 1845. Bates oorskry vandag R40 miljard.
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