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SE DOEPA

Dirk Coetzee

'Hy het die gif
aan my gegee'

JacquesPauw

GENERAAL Lothar Neethling het persoonlik gif aan
kaptein Dirk Coetzee verskaf om twee ANC-verdagtes
mee te vergiftig. By 'n ander geleentheid het die gene
raal 'nslaapmiddelaan Coetzee gegee om 'n ANC-Iid uit
Swazilan d mee te ontvoer,

Dieen nuweonthullings oor die vergiftiging van ANC
lede isvandeesweek deur Coetzee gemaak kort nadat
Neethling, hoof vandieforensieselaboratoriumin Pretoria
en assistent-kommissaris san polisie, gedreighet om Vrye
Weekblad weensbeweerde laster virR500000 te dagvaar.

Intussenverneem Vrye Weekbladdat dieBritse polisie
opnuui ondersoek instel na die bomontploffing by die
Londensekantore vandieANCin1982. DieBritse regering
isbaieontsteldoorCoetteesebeweringdatdieplofstofwat
vir die bom gebruik is, mel die diplomatieke sak na 'n SA
agent gesmokkel is.

Die Britse owerhede het reeds laat blykda thulle baie graag vir
Coetzee wi! ontmoet om verdere inligting en getuienis oor die
bomontploffing in te same!. Die dossier is nog nooi t gesluit nie,

Intussen is die verslag van die McNaIly-kommissie oor die
bewerings van Coetzee en Almond Nofomela voltooi en aan
Staatspresident FW de Klerk oorhandig. Na verwagting sal De
Klerk onder toenernende druk plaaslik en uit die bu iteland 'n
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(, Eksklusief: 'n Polisieman bieg voor sy broer
"-

Nuwe Jig op Mxenge-moord
J

Jacques Pauw

SERSANT JEFFREY BOSIGO, 'n "gedraaide" ANC-guerrilla
wat die afgelope sewe jaar 'n lid van die polisie se moordbende
is , het voor sy broer gebieg oor sy aandeel in die moorde op die
menseregte-prokureur Victoria Mxenge en dr Fabian Ribeiro
en sy vrou.

Die nuwe getuienis oor verdere sluipmoorde deur die polisie
se moordbende het vandeesweek na yore gekom nadat Bosigo
se broer, Mmutle Bosigo, in 'n onderhoud aan Vrye Weekblad
vertel het van sy jarelange stryd om sy jonger broer te oorreed
om sy lewe van moord en geweld te stop.

Sersant Bosigo, wat sowat twee weke gelede sy huis in
Soshanguve naby Pretoria verlaat het , het oor die jare sy broer
in sy vertroue geneem en hom vertel van die taIle operasies
waaraan hy deelgeneem het. Hy het gespog oor die Russiese
wapens en handgranate wat in 'n trornmel onder sy bed gele het.

Mmutle Bosigo, 'n .welgestelde sakeman en boer, se: "Ek het
van baie gehoor, want Jeffhet graag daaroor gepraat, Hy hetmy
vertel hulle het daai vrou Mxenge en dokter Ribeiro doodge
maak.

"Ek ken al daai mense in die moordbende. As hulle in die

wereld op operasies gegaan het, het hulle by my aanhuis kom
bly. Ekken Nufomela, Tshikalanga, Dirk Coetzee en Eugene de
Kock ."

Bosigoverteldatdie familie die afgelope dertien j aar bitterlik .
verskeur is nadat Jeff en sy jonger broer, Godfrey, na die onluste
van 1976 die land verlaathet om by die ANC am te sl uit. Jeffrey
het teruggekom en lid van die moordbende geword, terwyl
Godfrey nooit weer iets van hom laat hoor het nie.

Bosigo se dit is juis Jeffrey Bosigo se vermoede dat sy broer
in 'n ANC-kamp dood is, wat hom die afgelope jare so dryf na
geweld en moord . Hy vertel: "As ek vir Jeff vra hoekom hy dit
doen, dan hui! hy en se dit gaan oor Godfrey.
. "Jeffhui! baie . Hy hetanderdag gehuil en vir my gese hy kan
nie uit die polisie weggaan nie, want hy weet te vee!. Toe hy
destyds gevang is, het hulle vir hom gese as hy nie aansluit nie,
gaan hy minstens tien jaar in die tronk sit. Hy is bang as hy nou
loop, vat hulle hom weer tronk toe ."

Bosigo se hy het in 1984 die eerste keer gehoor wat Jeffrey
Bosigo werklik doen toe hy hom vertel het dat sy bende Victoria
Mxenge vermoor het. Haar man, Griffiths Mxenge, is in Novem
ber 1981 na bewering deur die moordbende vermoor.

Kaptein Dirk Coetzee, onder wie Bosigo sy loopbaan in die
moordbende begin het , het vandeesweek gese dat hy Al~ond
Nofom ela, tans in die dodeselle vir moord, opgevolg he t as die
bend e se belangrikste sluipmoordenaar.

"Elke bende het benewens sy twee wit offisiere wat bevel
uitoefen, ook iemand wat die leiding neem. In my tyd was
Nofomela daardie man, en nadat hy tronk toe is, het Jeff sy rol
oorgeneem. Dis nie aIdag dat 'n gewese :ANC-guerrilla 'n
sersant in die polisie word nie ," se Coetzee.

Jeffrey Bosigo het Suid-Afrika in 1976 op agtienjarige
leeftyd verlaat nadat die polisie hom weens brandstigting
gesoek het. Hy is na Botswana vanwaar hy in verskeie lande as
ANC-guerrilla opgelei is.

In 1979 hetMmutIe Bosigo naBotswana gegaan omJeffrey
te probeer ompraat om terug te kom na Suid-Afrika. Hy het
vooraf ook met die owerhede in Bophuthatswana onderhandel
om vir sy broer beskerrning te probeer kry ..

Nadat Bosigo hom in Bophuthatswana oorgegee het, is
beide broers vir byna 'n jaar lank aangehou. Jeffrey is VIakplaas
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og onthullings oor vergiftiging
geregtelike kommissie van ondcrsoek aanstel nodigkry i Hyhetonsgewaarskuom niete veel
om die volle omvang van moordbendcs te te gebruik nie omdat In oordosis fataal mag
ondcrsoek. wees.

Neethling,Wilt ook gC'dreighet om Weekly" " "Daama het hy'n gryscrigepoeier ultgehaal
Mail.vir RSOO 000 te dagvaar, beweer dat en vir ons gese as iemanddaarvanInkry,gaan
Coetzee se onware bewerings- sy hele poli- hydood aan 'n hartaanval. Hyhet gesshulle het
sieloopbaan in gevaar gestel en hom en sy dit op skape getoetsen dit isbaie effektief,"
gesin se lewens bedreig het, Hy kan kwalik Coetzee vertel dathulleNeethling se voorskrif
meerreissanderdat syeie lewebedreigword, noukeurig gevolgen60milligram van diegif in
se die generaal. . die twee slagoffers se drankies gegooi het,

In die gewraakte berig in Vrye Weekblad Nadatdit nie wouwerknie, isVermeulenterug
vertelCoetzeedathullegif,voorbereideurdie na Pretoria waar hy nog van die gif gaan haal
polisie se forensiese laboratorium, in die het,Die tweededosisvan120milligramhetook
koeldrank en biervan tweegewcseANC-lede nie die gewenste uitwerking gehad nie,
wat geelimineer moes word. Vusi en Pieter, "Toe die gif steedsnie wou werk nie, is ek
moes gooi. Coetzee verwys nadiegifas "Lothar saam met Vermeulen weer terug na Pretoria
se Gif". waar ons vir,Lothardie Sondagoggend by sy .

"Voor die operasie om Vusi en Pieter te huis gaan sien het. .
elimineer, iseken KoosVermeulen deurbriga- "Hy het in die Hatfield-omgewing naby
dier Willem Schoon opdrag gegee om na Tukkies gebly. Ek onthou nog hy het twee
Neethling sekantoorby die forensiese labora- verskriklike wreedaardige Doberrnans of
torium in JacobMarestraatte gaan om die gif Rottweilers gehad. .
te gaan haal. In sy kantoor het 'n Oostelikes- "Hy het uitgekomin sy pajamas en gou 'n
rugbyfoto gehang en 'n sertifikaatdat hyin die kortbroek en slippersaangetrek voor onssaam
Concorde of een of,ander snaakse vliegtuig met hom na die forensiese .laboratorium gery
gevlieghet, het, Neethling ICon' nie glo dat die gif nie wou

"Hyhet eersdie slaapdruppels uit sy kIuis werknie. .
gehaal en vir ons vier tot agt druppels per "Hyhet vansycherniese boeke uit syboekrak
volwasse man uitgemeet indien ons dit sou gehaal en daarin rondgeblaai.

"Hy het dieselfde gif uitgehaalen die keer
180 milligram afgemeet. Hy het die gif self
opgelos en dit in een van my insulienspuite
opgetrekenmek het dit metfoelie toegedraai,"

, vertel Coetzee, wat 'n suikersiektelyer is en
daagliks insulien moet inspuit, .

"Neethling het gevra dat ek vir horn aan
tekeningemoet hou oor die uitwerking van die
gif. a het die aantekeninge in my ondersoek
hoek gemaak," .

Coetzeevertel dat nadat die derdedosis van
180 miJ,ligram (360 milligram altesame) nie

. wou werknie, is Vusi en Pieterdie slaaprniddel
ingegee voor hulle uiteindelik deur die kop
geskiet en verbrand is.

Coetzeevertel dat die slaapdruppels in ver
skeiebimelandse en buitelandse operasies gelruik
is. Coetzee vertel dat hy persoonlik van die

. slaapdruppels by Neethling se kantoor gaan
haal het.

Hyonthou'n spesifiekeoperasie in Swaziland
waarbY enAlmmdNofomela 'nANC-be-velvoer
der meldieMK-naamvanGeneral moes ontvoer.
Hy het vir die operasie agtiendruppeltjies van
Neethlingontvang, onthouCoetzee. "

'n Bronvan Coetzee, DennisGordonlock
wood, wasveronderstel om die druppeltjies in
Generalse drankies te gooi.Diedruppelsmoes
hom uitsit,waarna hy ontvoer sou word.

, Die-druppels is egter per abuis in General •
se drywer se drankie gegooi en hy is vinnig
droomland toe. .Coetzee,en Nofomela het
General in sy kamerbeetgepak, maar hy het
losgeruken het deur die venster ontsnap.

Coetzee vertelvan 'n verdere geval waar
nog 'n gevange verdagte ANC-lid bloeding

. '. op sy brein opgedoen het nadat hy in 'n
pogingom te ontsnapby:n vensteruitgeduik
het

Orndat die polisie bang was vii' nog 'n
Biko-geval,moesdieman verdwyn.Hy isna
Kornatipoortgeneemen van die slaapdrup
pelsingegeevoordathytromp-opdeursykop
geskieten verbrand is.

Coetzee was ook betrokke by die drama
tiesevergiftigingvandie Oos-KaapseCosas
leier Siphiwe Mtirnkulu in 19&1. Hy is met

. thalliumvergiftigvoordat hy eendag spoor
1005 verdwynhet.Hyhet verdwynkort nadat
hy die Minister van Polisie vir R150 000
gedagvaarhet,

Kort voor hy na vyf maande se aanhou
dingvrygelaat is, is Coetzee aangesedat hy
darkMtirnkulusal moet elirnineer. "In daar
diestadiumhet diepolisienogniegeweethoe
hulle dit wil doennie.

"Hune" het uiteindelik op vergiftiging
besluit,"
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Griffiths Mxenge

.paaie wat in die gebied gebou gaan word van
so 'n aard sal weesdat toeriste dlt weer na die
tyd kan gebruik.

DiemynproJek gaan omtrent 20Jaar duur.
Kotze se die departement van Omge

wingsake het talle petisies ontvang van mense
wat bulle teen die ontginning van die St
Lucia-duingebled uitspreek, en dat hulle nle
koud teenoor openbare mening staan nle.

. "Dit Isbelangrik om kennis van petisles te
neem," se Kotze, "maar petlsiesmootgegrond
wees en sommige van die wat hy ontvang het,
was nie baie indrukwekkend nie." - Sapa

Gee vir OTIS gif en
ontgin StLucia,
. ,

A. ...' ,

se .mmister
DIE minister van Omgewingsake en Water
wese, Gert Kotze, het gister in Pretoria gese.,
die regering sal dit oorweeg om giftige afval
van die bulteland af In te voer•

Dit, se Kotze, sal slegs gedoen word om 'n
tokslese afval-aanleg in Suld-Afrika flnan
sleel lewensvatbaar te maak.

As die flnanslele lewensvatbaarheld van
so 'n aanleg van die invoer van oorseseglftige
afval aChang, sal die regering die besluitmoet .
neem.

Maar op die oomblik word geen aanleg
van die aard oorweeg nie, se hy•..

Kotze het ontken dat diedepartement van
Omgewingsake dit oorweeg om nou met sO 'n
aanleg aan die Weskus te begin.

Hy het bygevoeg dat dIeregering nooitdie
invoer van glftige afvalstowwe vir bergings
redes sal oorweeg nie. ,

Die regering bet reedssulke aansoeke ver·
werp.

Ten opslgte van die St Lucia-ontgin
ningskwesslesf hy dat die regeringskomitee
wat beslult oor die tOekennlng van ontgin
ningsregte deur bom geadviseer sal word.
Hulle sal in gedagte moot hou wat die uit·
werking op die groter St Lucia·gebled sal
wees en nie net die ontginde gebled nie,se by.

Hy het aangedui dat hy nie die toekenning
van ontginnlngsregte sal teestaan nie.

Kotze se dIe regering sal streng beheer
maatreels instel oor die ontginning van die St
Lucia-gebied en ook vir die rehabilitasie van
die gebied na die tyd. .

Hy se dat 'n redelike klein deer van die
gebied geraak gaan word deur ontginning.

'n Impakstudie deur die mynmaatskappy
wat die gebled wil ontgin, Is na hulle
terugverwys,maar by verwagbinnekort weer
sO'n studie van die maatskappy.

Dieowerhede gaan aanbeveel dat dieteer- .

Griffiths Mxenge

. na bewering betrokkewas nie.Hy het net
somsname genoemvan slagoffers van die
moordbende.Bosigosehy onthoudie name
vanMxenge en Ribeirodefmitief.

"Toe Jeff my verlel het van Mxenge en
Ribeiro, het die name vir my niks beteken
nie.Dis eers nou watek besefdat dit belan
grike mensewaswatJeffsa hyhelpdoodmaak
het." .

• Victoria Mxenge, 'n tesouriervan die
UDF, is in 1985,geskieten en met 'n byl
doodgekap. Nufomela het in sy beedigde
verkIaringgesedatCoeliee kortnadie dood
van Griffiths Mxenge al die moontlikheid
genoemhet datsyvroudarkookvermoorsal
moet word. Coetzeehet vandeesweek gese
dat die moontlikheid om Victoria ook te
elimineer, weI na die moord op haar man
genoernis. .

• Ribeiro, 'n anti-apartheidsaktivis van
Mamelodi netbuilePretoria,isin 1986deur
tweegemaskerde mansdoodgeskiet. 'n Ge
wese Rhodesiese Selous Scout, JamesRobey.
is by die moord gei'rnpliseer toe sy kar se
registrasienornrner voor Ribeiro se huis

, neergeskryf is. Hy is egter van alle blaam
onthef. Die geregtelike ondersoek hel be- ..
vind dat die egpaar deur "onbekende aan
vallers~' doodgeskiet is.

toe gestuurwaarhyingestemhet omdeelvan
dieveiligheidspolisie se teeninsurgensie-een- .
heid te word. " .

"a het daai tyd al vir Jeff.gese: broer, jy .
maak 'n fout. As jy dan soldaalmoet wees,
sterflieweras'nheldvirdieANCas 'nlafaard
virdiepolisie. Sorgdatjy daarwegkom,hulle
gaanjou net misbruik,"

BosigosedatJeffreyin die beginvir horn
gesehetdathy"terroristejag" en dat hyveral
inDurban, Swaziland, Lesotho en dieTransvaal
werk, Hyhetgepraatoor sy verskriklike haat
virdie ANCnadatsy broer verdwynhet.

Die broersse pa, John Bosigo, is in 1982
na Botswanaom na sy ander seun te gaan
soek, Hy konhornegter nie opspoornie, .

."a het met 'n besoek aan Jeff die hand
granate en masjierigeweer onder sy bed'ge
sien saam met twee vals paspoorte, Ek het
hom gevra: broer, wat maak jy met al die
goed. Hy het vir my vertel van die Mxenge
vrou.
. "a het Jeff probeer oorreed dat ons 'n

goeie,hardwerkende familieis. Hyhetgehuil .
engesehykanniksdaeraandoennie,wanthy'
wi!nie tronk toe gam nie.

"ahetvirJeff'n bakkiegekoopensyhuis
laatmooimaak. Ekhetvirhomgeseeksalvir
hom'ngroothuishier inMmabathokoop,een
vanmybesighede gee ensyvrouuniversiteit
toe sbluromverderte leer.Hyhetnet gesehy
kannie."

Bosigohetuitsyeie virmajoorEugenede
Kook; wat Coetzee as bevelvoerder van die
moordbendeopgevolg het,opVlakplaas gaan

. sienomhomteooreedomJeffreyte laatgaan.
"DeKookhet net gese ek moet nie bekom
merdweesnie,wantJeffreydoengoeiewerk.
Ekhet nooit weer iets gehoor nie." .

Dielaasteoperasiewaarop Jeffreywas,se
Bosigo, waslaatverledejaartoe hygewondis
tydens 'n geveg met ANC-guerrillas "in 'n
motel erens". Volgens Bosigo is hy in sy
hand,bene en skouer geskiet. Nadat Jeffrey
uitdie hospitaal ontslaan is, het Bosigohorn
virdrie wekeopgepas. .

"Jeffhet gevradatek virhom'n prokureur
moetkry omdatdie polisiegesehet hy gaan
R3 000 vir die operasie betaa! word. Ek het
gese hy moet dit los want dis in elk geval
bloedgeld." .

Bosigo se dat Jeffrey nooit enigebeson
derhede oor diemoordegegeehet waarinhy .

2 ,
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Verdagte vas.
, ,

oor Lubowski

Anton Steenkamp

FERDIBARNARD, 'n oud-polisieman endie seunvan 'n kolonel in die SAP, word na bewering
in Johannesburg aangehouin verband metdie moorde op David Webster en Anton Lubowski.

BrigLeon Mellet,woordvoerdervandiedepartementvanWetenOrde, het gisteraandbevestig
dat 'n 31-jarige voormaligepolisiesersantortderartikel29 vandieWetop BinnelandseVeiligheid .
aangehouword in verbandmet die moorde.

Die bestaan van 'n organisasie wat moorde op politieke aktiviste beplan, is glo deur die
aangehoudeneopgehaaltydensondervraging deurdieBrixtonseMoord-enRoofeenheid,volgens
berigte. .,

Mellethet in die verklaringbevestigdatdie aangehoudene a;m dieWes-Randse Narkotika-tak
van die SAP verbonde was. Hy is in 1984ontslaan toe hy skuldigbevind is aan moord, poging
tot moord en diefstal.

Diejongste wendingin die sagerondomWebster en beweringerondom moordbendes in die
SAP het aan die lig gekom nadat die aangehoudene se pa 'n hofbevel aangevra het dat sy seun
vrygelaatmoet word.DieBrixtonseMoord- en Roofeenheidhet die aansoek teengestaan, en dis
in die Pretoriase Hooggeregshofvan die hand gewys deur regter Johan Kriegler.,

Regter Kriegler het beslis dat die hofdokumente, wat as "hoogs geheim" beskryf is, nie
openbaargemaak mag word nie.

Dieverdagte is blykbaar'npaarweke geledeinhegtenis geneemnadat hy op parool vrygelaat ,
is terwylhy ses jaar tronkstrafvir moord uitgedienhet.

Diepolisie het gisteraandgesedie rnoontlikheid dat nog mense inhegtenis geneemkan word,
is nie uitgesluit nie. Anton Lubowskl

(Foto:cJohn Liebenberg)

Websteren

David Webster
(Foto: Cedric Nunn - A""pix)

;:S6het.Oos-

MangosuthU Buthelezl • "die vyand van alles wat die bree derr.okratlese
beweglng In Suld-Afrlka probeer doen".

Max du Preez
PARYS - Diebreuktussen die ANC en hoofmanMangosuthuButhelezivan KwaZuluhet nou
'n kloof gewordwat bitter moeilik oorbrug gaan word. c

'n SeniorANC-leierhet tydens die besoekvan die kongresgangers van die France-Liberte
konferensie oor Suid-Afrika aan <lie Franseparlementgese Butheleziis "die vyand van alles
wat die'bree demokratiesebeweging in Suid-Afrikaprobeerdoen",

Butheleziisniksmeer as 'n doodgewonetuislandleier nie, watsoos die ander tuislandleiers
in die diens vandie regering staan. Hy is 'n goeievriendvan diePretoria-regeringen doen.hul
werk vir hulle, het die ANC-woordvoerdergese,

Later, tydens 'n bespreking oor onderhandeling in diekonterensieself, het 'n ander senior
woordvoerdervandie ANC gese Buthelezisal welaan dieuiteindelike onderhandelingeoor 'n
skikking mag deelneem. . '... . ~ . .

"Maar hy sal nie deel kan wees van ODS kant van die tafel nie. Hy sal dee! moet wees van
die regering se kant." het hy gese, .

DiegevoelenstussenInkathaen die ANCloopjuisop dieoomblikhoog,weensdie wegbreek
van die mees senior troonopvolger van die Zceloe-koningshuis, prins Mcwayizeni Zulu, wat
homnouby dieANC/MDM-kampskaar.Ditis'nuitersgevoelige slagvir Inkhata,virButhelezi
en tradisioneleZoeloe-politiek. .

Kloof tussen ANC en
Inkatha al groter

die stadium kon by nle meer loopnle, sy hare
bet begin uit~al en hy was deurmekaar,

Prof Frances Ameshet die jongman onder
bande geneem 'en met bebulp .van oorsese
laboratoriums is thallium-vergi~ging geiden
tltlseer. Thallium Is baie jare reeds in Suld-

"Afrika en oorseeverbode. Dit Isreuk- en'
smaakloos en r. al die "volmaaktegif" genoem,

Coetzee s~ Mtimkulu het te min van die
glf Ingekry. "Ek is agterna vertel dat hulle
die glf ondermeer In vrugtesap gegoolbet
wat by gedrink bet, maar dat.hy nie alles
gedrlnk bet nle, " , '

Tydens sy verdwynlng was 'n siviele els
van RISO000 teen die mlnlster van Pollsle
bangende.Mtlmkulu het die geldgeelsnadat
daar posltlefvasgesteUs dat hymet tballlum
verglftlg Is. .

Met die dag van sy verdwynlng het 'n
dokter geslen hoe Mtlmkulu dieLivingston- '
bospltaal blnnegaan. Die dokter het born
aange~ om vir bom te wag. Hy cis hlerna
noolt weer geslen nle, -,

DiepoIIsie IIiLesothohet oodersoek lngestel
na die bewerlngs dat by na die ANC In die

. land gevlug bet.
Hulle hou vol dat hy noolt die land bin

oegegaan het nle, Sy ouers het hom' ook In
Lesotho gaan besoek.• ' .

Die pollsle het selfs vb- '0 ruk g~~ dat
klagtesteenMtlmkulu oodersoekword omdat
by Suld-Afrlka onwettlg sou verlaat het.:

Met syverdwynlngwasdaar 11000vlugte
IInge In Lesotbo - almal gereglstreer met 'n
Identlteltskaart, blyplek en '0 toelaag. Die
Verenlgde Volke het ook sy verdwynlng
ondersoek en bevlnd dat hy gewls nle vir
vlugtellngstatus daar aansoek gedoen het
nle,

Jacques Pauw

'•• Kaapseaktivis
····.~erdwyn.·

NUWE feite rondom diegehelmslnnlgever
giftiging en verdwyning van 'n opgewekte
2Harige Oos-Kaapse aktivis sewejaar ge

l lede, is vandeesweek deur kaptein Dirk
'Coetzee bekend gemaak, Hy beweer dat

Mtimkulu deur die veiliglieidspolisie ver
moor ls..

Slphhvo Mtlmkulu het op 14 i\pril1982
met rolstoel en al spoorloosverdwyn onder
weg nli die bospitaal vir medlese bebande
ling. Hoewel hynie kon loopofstaan nle, het

• die pollslegese hulle vermoeddat hylandult
.• ge.vIug bet.

Mtimkuiu, wJe severgjftiglng en verdwyn
Ing mternasionale .opslae gemaak bet, Is

'wreed aangerand terwyl hy in aanhoudlng
. was. Na bewerlng moes hy vir twaalf dae op
regopstaande bakstene staan en Is geskok

,Indlen hy afgeval het.
,Met die herdenklng van die dood van

St~ve Biko Ishy In dleselfdesel as die swart
,bewussynslefer aangehouen 'n veillgheldspo
llsleman het vir hom 'n kers gebrlng om
hom aan Blko se lot te herhlnner.
.: " Coebiee verteldat hy 'n i-uk voorMtimkulu

',. :.sevrylating op20Oktober 1981deur brig H
, '," .. rknder Hovenaangese Isom reg teweesom

Mtlmkulu te ellmlneer. "In daardle sta
,: :' : ',:' , dium' b~t ~fe pollsle reeds beslult dat hy

" geellmlneer moet word. Indlen huDe sou
. beslult om bom te ontvoer en te sklet, sou dlt
, ek gewees bet."

Mtimkulu was reeds bale swak toe' hy
vrygelaat was. Dleselfde dag bet hy begin
kla van maag- en voetpyn. Hy is Indie Ltv
fngston-hospltaal opgeneem en blnne twee
dae na Groote Schuur oorgeplaas.In daar-
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Nuwe alliansies op vooraand van 'volksparlement'

NELSON Mandela is
besorg oor berigte dat
hy die gebruik van 'n
faksmasjien het, se sy
mede ANC-lid, Ray-
mond Mhlaba.

Mhlaba, 'n voormalige
Oos-Kaapseleiervan die
ANCen eenvandie sewe
leiers watonlangs vryge
laat is, het Woensdagmet
Mandela by die Victor
Verster-gevangenis in die
Paarl gepraat.

Mhlaba het Mandela
oor ANC-byeenkomste
ingelig. Mandelahetgekla
oor "verkeerde propa
ganda" dat hy 'n faks tot
sy beskikking het,engevra
dat Mhlaba die saak
regstel.

Mhlabaisookdestyds
tydens die Rivonia-ver
hoor aangekla.

Volgens Mandela se
prokureur is die faks die
eiendom van die ge
v angenis-owerhede,
Mandelahetgeentoegang
daartoe nie.

Mhlaba, wat gisterna
Johannesburg teruggekeer
het, se hy wil voortaan
meeraandag aan streek- .
.sake bestee.

Hy wil Natal ook bin
nekort besoek.

Hy was in Kaapstad
om die Yengeni-verhoor
by te woonenom sysoli
dariteit met die aan
geklaagdes te bevestig.

[{=i=ii?ff?1i/{!i!{=i/{rt::=::fi!/ii:1

van afgevaardiges verwag
wordomenigestandpunt
natepraatnieendatelkeen
die kans gegun sal word
om sy/haar eie opinie te
stel. Diedoel is egter om
so 'n sterk standpunt
moontlik in te neem oor
dieregeringse voorstelle .
vir swart politieke
deelname. .

Gemeenskaplike voor-

Tel

ring verhoog,
Die BCM, wat tans

hoofsaaklikbestaanuit 'n
kleingroepie ideoloe, was
verantwoordelik vir die
herlewing van poIitieke
beweging in die jare·
sewentig. Talle aktiviste
'het hulle politieke vuur
doop in die BCM gehad.

Organiseerders het
bek1emtoon dat daar riie

KO-,de _

VryeWeekblad

Adres .

Sluur hierdie koepon Posvry aan:
Dynamic Life Beleggingsvoo(siener, Metropolitan Lewens Bpk., Vrypos CT 75, Kaapstad 8000.
Stuur my asseblief alles wal ek van Beleggingsvoorsiener moet weet
Naam Geboortedatum

ging, wat dateer uit die
jare sewentig, kan deur
onderhandeling en gesa
mentlike optrede opnuut
vcrsterk word,is dieweek
voorspel.

Die vorming van alIi
ansies om vera! gesament
like aksieprogramme, soos
diehuidgeversetveldtog,
van stapel te stuur, kan .
vera! druk op die rege-

, Naam van gebruiklike
Metropolitan Lewens- ------'-.-
verleenwoordiger . J
ofmakelaar. [METROPOLITAN1 ~

. LEWENS ~. .5ra.
Dinamiese antwoorde vir mense soos u.

'n onderhandelde vrede.
Dieontwikkeling van

sterker en nouer bande
tussendiebreedemokra
tiese beweging en die
Black Consciousness
Movement (BCM) word
deur waamemers in die
vooruitsiggestel.

Die historiese bande
tussen die BCM en die
bree demokratiese bewe-

skonferensie, wat die
karaktervan 'n volkspar
lementkanaanneem, word
op9 Desember in Johan
nesburggehou. .

Daar word voosien dat
die konferensie 'n sterk
boodskap na staatspre
sident FW de Klerk sal
stuurooreise tenopsigte
van die afskaffing van
apartheid en die eise vir

, . Daarkomri tyd in die lewe w~nneer 'n mens
die reg verdien het am self aan die ontvangkant te staan,
, Asu al die inkomstebelasting wat u tot dusver u 'n baie gunstigebeleqqinqsinkornsts geniet,

betaal hetas een grootbedrag kon kry, kon nV"IAI\Alri. deelsbelastinqvry. Aandie eindevan
uwaarskynlik vandag nog aftree. 'ii·.ii'ii~~ die 10 jaar kryu u kapitaal terug, volkome

W~I, ons kan dit ongelukki? nie vir u.ter~g- 1IIIrn belastingvry,
kry me, maarons kanu wei die Dynamic Life .... As daar 'nstewige bedrag na u op pad is,
B.eleggingsvoorsiener aanbied - 'n nuwe beleg~ dalk omdat 'n bestaande polisuitbetaal word, vul
glngskonsep'met 'n laerisikoen uitmuntende die koepon inen stuur dit aanons ,.. envind uit.

, opbrengs metegte belastingvoordele: hoeons u aan'dieontvangkant kan plaas.
Daar istweeoptimum-opsies, nagelang vanu

besondera behoeftes.
Die Kapitaalplan isontwerp vir die grootste i --- -- ---- -,-------------- ---

moontlike opbrengs oor 10jaar uit 'nminimum- I
belegging van R5 000. Dit is 'n veilige belegging I
en bied beskerming teen inflasie deur die I
maksimum-kapitaalgroei te verseker. .-:

Vir'n minimum-belegging van R1 a000 is daar . I
die Inkomsteplan, watu kapitaal beskerm terwyl I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Elsabe Wessels
DIE vorming van nuwe
alliansies tussen buite
parlementere groepe op
die ,vooraand van die
Konferensie vir 'n De
mokratiese Toekoms
voorsien diemoontlikhcid
van 'n versterkte een
heidsfront teenapartheid.

Die anti-apartheid-

stelle vii'onderhandeling
en die 1000s van gesa
mentlikeaksies teen apart
heid sal die sukses van
die konferensie bepaal.

Soveel as 3 000
verteenwoordigers van
meer as 'n I 000organis
asies wordby die konfer
ensie verwag.

Die vakbondbewegins
Cosatu, Nactu en die

,..-- --, onafhanklike vakbonde sal

.gesamentlik sowat 500
afgevaardigdes stuur,
Sowat200afgevaardigdes
wordvankerkorganisasies
verwag.

'n Sterk afvaardiging
van buitelandse waame
'mers het ook reeds aan
soek gedoen om die ver- .
rigtinge by te woon.

Die reelingskomitee
het reedsaanduidings van
die Demokratiese Party,
die Seoposengwe Party
van Bophuthatswana, die
Inyandza-nasionale bewe- .
ging waarvanKanGwane
se hoofrninister Enos
Mabusa die president is,
en verskeie Ander gc
meenskaps-, kerk- en
.vrouegroepe ontvang.
Meer as 20 persent van
die afgevaar;' '.;,
plattelandse gebieue .
afkomstig.

Y&Rt9335

4 . ~ . .. .. .. . . .. .. ~ . ~ ...
, , " \, 'l. , • • • .. ~ • ~_. '. _. • •
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DIE PARYS·BERAAD

Parys-beraad: FW is afgestof,
omgedop, bevoel en bepraat

\

Freden Van ZylSiabbert
kanteis diteens: daar moetonderhan- die rewolusionere strategic gebruik
del word. moet word nie. Aile gemeenskappe

Die ANC en MDM het dadelikmoet in ag geneem word, want die
ingespring:.jy kan nie die revo1usie . skikking wat onderhande1 word, moet
en die gewapende stryd van onder- .lei tot permanente vrede. .

.handeling losmaak nie.Die twee gaan . Daarwas teen Donderdag konsen-
hand aan hand, want dit gaan oor sus oor nog 'n saak; op die groepsbe-
politieke mag war na die hande van ' grip kan geen skikking gebou word
die meerderheid moet oorgaan son- . me. En of dit nou apartheid of eie en
der dat wit bevoorregting verskans algemene sake genoem word, dit bly
word. .. nou die belangrikste .struikelblok op

Maar soos die' debat aangegaan die pad na vrede. '.
. het, het ookdie posisie verswak. En Die ontrnoeting duurtot Saterdag.

uiteindelik is toegegee: onderhande- .. Volgende week meer oor die sub-
. ling is nie net 'n truuk 'wat as deel van stansie van die debat, .

. '

••••••••••••••••••••••
.ITIS. YOUNG ••• TOUGH ••• HIP••• & SERIOUS!.'
• ~·"·rlf~:;·:;;::·::::::::::::::::::::~tfttttrfrf::t::~:::::t:}:~ttttttt~ttftt):::::i:tb:t~~tttt~tt:tttt:ftt:tr:it.

.~"'<> . Everybody's tal~ing about .•

! ~1I1\t!
• . THE STREET LAW MAGAZINE· •
• "South Africo'shotiest new magazine for' •
• young people pul!s no punches.•: The comic' .•
• strips, articles and (Ompetitions all have agritty •
• realism that brings the mysteries of •
• law right onto the street..."

• . "Bright...stimulating" Daily News :
• "Max Mboyo is charming, sincere and.• '

very cool..." Sunday Tribune

.Streetwise Magazine is available from the following Booksellers: •
DURBAN ..'. JOHANNESBURG

• Adams &Co.: Campus &West.Sf. Campus Books: Broomfonlein •
• Adorns &Grieg: Victoria SI. . Exclusive Books, Hyde Pork: Hil/brow •
• Logon's: Campus, Technikon Von Scho~s: Colton Cenlre •
• Vorsily Books: UDW Jula &Co.: African tife Centre •

. School Supply S1ore: Lome SI.••• OR DIRECT FROM THE STREET LAW PROGRAMME AT:
uwc (lII11munily law Cen., Cenlre for Humon Sireellow Idlool 01 low ua IAllilule lor •

• Privale Bog XI 7, . Righ~ ~dies '.Idlool oflow University 01 Nalal Criminology • .
• lelvile 7535 FeKUlty oflJJw University 01 Wilwolemond • King George'Y Ave. Pri'ole log •

leH021) 959-2298, University ofPrelOlio P.O. loxWiIS, 2050 Durban, 4001 Rondebosd1, 7700
• 959·2756 PanORIA, 0002 Itt. (011) 716·5~6 leI: (031)812358 lei: (021)6502676 •

• I : I. II •
~ ~
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jasse geneem en opgehang.
LeonCohen, besturende direkteur

van PG Bison, het die kort mannetjie
wat met uitgestrekte hand na hom
aangestap gekom bet, een kyk gegee

. . en sy jas aan hom oorhandig. "Nee,"
se die mannetjie, "ek wil niejoujas he

· nie. Ek is Michel Rocard, die eerste
minister."

Byna al die gesprekke.isoorheers
deur een naam: FW de Klerk. Hy is
uitgehaal en afgestof en omgedop en
omgekeer en bevoel en bepraat. Wie
en wat is die ware FW? Hoe werk sy
kop? Isdaarmeer as net mooi woorde?
Wat gaan hy vo1gende
doen?Watis sy agenda?

· Wat is sy swak en sterk
plekke?Hoe gaanhy vaar
teen die sekurokrate? Kan
hy ooit van sy groepsgod
afstand doen? Hoe gaan
sy optrede die opposisie
se strategie beinvloed?

Die oorheersende'
tema van die hele kon
ferensie was onderhan
deling: hoe OlD. daar uit
te kom, hoe dit geVoer
moet word, waarheen dit
moet lei.

VanZyl Slabberthet
die toon al die eerste dag
aangegee: Tot met die
onttrekking van die
Franse, .Britse en Por
tugese kolonialiste was
die konvensionele pa
troonvir die beeindiging
van .wit minder
heidsoorheersing 'n
onttrekking van die wit
setlaars van die toneel
van die misdaad.

Toe kom Rhodesie en
Suidwes-Afrika aan die
beurt, en daarbegin 'n
nuwe patroon: die wit
minderheid word self
betrek by die irnplemen
tering van die beeindi
gingvan wit oorheersing.

Nou is dit Suid-Af
rika se beurt, en die keer
is daar 'n nuwe ste1reels
en geen sprake van
onttrekking nie.

Daar is geen histo
riese presedent voor nie,
so 'n nuwe manier moet

·gevind word. En alle

by die een, dan by die ander geskaar
het.

Teen Woensdag was dit 'n sin:
volle, ryk en insiggewende debat. :
; Die ongelooflike veiligbeids
maatreels van die Franse polisie het
nogal inhiberend ingewerk. en' die
meeste konferensiegangers was baie
ontevrede daarmee.

Die konferensie is by 'n kompleks
in Marly-le-Roi buite Parys gehou,
en niemand is toegelaat om die kom
pleks te verlaat nie - selfs nie vir 'n
draffie nie. Dosyne veiligheidspoli
sie met radio's het die hele tyd deur
die geboue geloop en alles verdag
gevind. Op die gronde van die kom
pleks was polisiemetmasjiengewere
die heeltyd sigbaar.

Afgevaardigdes is met twee busse .
vervoer, Elke keel is die busse vergesel
met 'n dosyn lede van Frankryk se
anti-terroriste eenheid. Ses mans op
motorfietse met loeiende sirenes het
al die verkeer in Parys van die strate
gedwing sodat die busse nooit stil
hoef te hou of stadig te ry en so 'n
teiken word nie. .

VeralIede van die MDM het die
· VIP-behandeling baie amusant ge

vind. Een senior UDF-leier het onder
.gelag opgemerk: "Dit is goed so, ons
moet daaraan gewoond raak. In die
nuweSuid-Afrikasalons in elkgeval '.
s6 moet reis."

'n Oos-Kaapse veteraan het
" droogweg opgemerk dat hy dit klaar

gewoond is. "Toe ek van hoogver
raad aangekla is, het ek elke dag s6

_ met polisiemanne en sirenes en al
van die selle na die hof gereis."

Vir die Franse regering was dit 'n
· belangrike geleentheid - dit is gereel
deur die stigting van die pre-

· sidentsvrou, Danielle Mitterand.
A.fgevaardigd<?shetdie Franse parle
ment toegespreek en is deur die Eer
ste Minister, die Minister van Buite
1andse Sake en die president van die
parlement onthaal - elke keer in die
onderskeie amptelike residensies,
geskiedkundige ou plekke met
skilderye van ou meesters en goud
net waar jy kyk.

(Franklin Sonn van die Kaapse
Technikon het al die goud in die
eerste minister se "onthaalkamer so
gekyken gese; "Oil lyk soos 'n Sandtm
kugel se mond.")

By die voorportaal van die pre
mier se residensie is die besoekers se

Max du Preez
PARYS - In Julie 1987 was dit in
snikhete Dakar waar 'n honderd Suid
Afrikaners saamgekom het om oor
hu1land se toekoms te praat, .

In November 1989 is daar weer 'n
honderd Suid-Afrikaners wat gesels,
die keer in 'n bitter koue Parys.

En: die verskil tussen die twee
konferensies is sogroot soos die vecskil
in temperatuur.

Donderdagmiddag het 'n klompie
afgevaardigdes van uiters
uiteenlopende agtergronde om die ,
koffiekan staan en gesels, en oor een
ding saamgestem: Noord-Ierland,
Israel en Sri Lanka (almallande met
gemeenskappe in konflik) se prob1eme
is oneindig groter as ons s'n,

Van albei kante van die politieke
spektrum was daar sigbare groei en
groter politieke volwassenheid· en
begrip.

In Dakar het die wit afgevaardig
des nie veel verder gekom as vrae te
vra en te kla oor die ANC se gewa
pende stryd en die alliansie met die
Suid-Afrikaanse Kommunisteparty
nie,

Die ANC weer was sterk op revo
. lusionere retoriek.

Die keer - minstens tot Donderdag
middag - is die gewapende stryd bloot
opgehaal wanneer strategic en taktiek
bespreek is, en het die alliansie met
die ~AKP nog nie een keer ter sprake
gekomnie.· .

Van ANC-kailt is daar byna geen
retoriek gehoor nie, 'n Nuwe begrip
vir die realiteite' en die binnelandse

. dinamiekhet duidelik deurgekom.
Nounie .dat dit 'n soort mutual

admiratiori society was nie, Van alle
kante was daar mense wat hard ge
praathet.

MenseSODS Ken Owen van Busi
nessDay wat deurgaans uit die beup
gevuur bet. Soos die ANC-historikus
Pallo Jordan met sy giftige tong. Soos
Jay Naidoo van Cosatu en Trevor
Manuel en Cheryl Carolus van die
UDF.DaarwasMurrayHofmeyrvan
JCI, Willie Breytenbach van die
Universiteit van Stellenbosch, Hen
nie van Deventer, redakteurvan Die
Volksblad. Endie ANC-swaargewigte
Steve Tshwete en Aziz Paliad. En 'n
paar seniorkommuniste. En die ANC

.. se super-diplomaat, Thabo Mbeki.'
.. . Een ding maak Parys anders as

Dakar; die binne/buite-verdeling be
staan nie mer nie. Dit is deels Weens
die. teenwoordigheid -van die' sterk

..afvaardiging van die breedemokra- .
tiese beweging van binne Suid-Af- .
rika wat geen geheim daarvan maak
dathulle die ANCas ookhulleidende

. organisasie sien nie. •
Maar 'dit is ook deels te danke

daaraandat beelwat mense uital die
afvaardigings sedert Dakar en al die
ontmoetings en Lusaka-safari's se
dert '1987, reeds sterk vriendskappe
oor persoonlike verskille heen opge
bouhet. .

Die Parys-konferensie is die eer- .
st~van sy soortin die sin dat aktiviste
vanbinne Suid-Afrika en leiers van
.die UDF en Cosatu oak saam met die

.. wit Suid-Afrikaners en die ANC om
die geselstafel gesithet.: .

Maandag het styf en swaar begin.
Sprekers van alle kante het sterk
posisies ingeneem en alles was baie
voorspelbaar.

Teen Dinsdagmiddag was die ys
al s6 gesmelt dat lede van dieselfde
afvaardigings met mekaar begin stry .
en stoei het- die ANC ondermekaar,
die MDM onder mekaar, die ANC
met die MDM, en die ander wat hulle

Vrye Weekblad, 1Desember 1989 5



. .,. _ ~ ".~"""".' ., ~ " .. '" ~ " '

NUUS

'n Jaar later, en die man is steeds weg

Eerste Russe besoek Suid-Afrika

Christina Scott

DIEoorIewende van'n omuksesvolle
.ontvoerlnghet die week, nadat hy
'n Jur lank weggekrulp bet, na
vore gekom om te vertel hoe 'n
mede-studente aktivlsverdwyn het,

Phumezo Nxlweni, 'n ultvoer
ende lid van die South African
National Students Congress(San
S(() aan dieUnlverslteltvan Nata~

het op 4 November 1988 ult die
kosbuls virswartstudente verdwyn.

'n Mede-student, metdiebynaam
Mho,hetvertel hoe hy na 'n naweek
by die koshuls aangekom het, on
bewus dat Nxlwenl drle dae tevore
verdwyn het.

'n Man,gekleeIn 'n dlkJasen 'n
opgerolde balaklava • ondanksdie
bltte • het by die hek van die kos
bulsIn Wentworth, 'n sogenaamde
Kleurllng-townshlp, gestaan.

Dlt wou voorkomof die man 'n
kleurllng was, maar by het In 'n
sterk Xbosa-aksent vir Mbu ge~

by Is Nxlwenl se broer, en hom
gevra om homdrlngend te roep,

Mbu bet onraad gemerk en die
koshulsterreln In die bak van 'n
vrlend se motor verlaat. Drle dae
later bet die "broer" bysy afgelee

6

ouerhuls na bom verneem.
Volgens Mbu bestaan daar geen

twyfel nle dat Nxlwenl deur 'n
moordbende ontvoer Is en dat by
self die moordbende vrygesprlng
het.

Hyse egter dat hy nle bereld Is
om bomselfte openbaar nle tot hy
weetwat met Nxlwenlgebeur het.

Die voormallge president van
Sansoo, Slmplwe Mgoduso, hetsaam
met Nxlweni en Mbu In 'n afgelee
hulsnaby'n olleraffinadery gewoon.

. HyhetNxiwenl se "broer" In 'n
wit Toyota,wat skofte met 'n rool
ToyotaCoroUagerull het,en waar
van die reglstrasienommers na die
SAP gevoer Is, gesien.

Mgodusowas dlelaaste persoon
wat Nxlwenl lewend geslen het,
Nxlwenl wasdie Vrydag haastlgop
pad na 'n ontmoetlng met 'n man
met die naam Agrippa.

"Agrlpppa het ook telefoon
boodskappe vir Mbu gelos. Hy het
'n onbekende kodewoord gebrulk
en 'n telefoonnommer gelaat. Die
telefoonnommer was egter vals 
dlt het gelei na 'n fabrlek waar
huUe nog nooit van so lemand ge
hoor het nle," het Mgodusogese,

Die 22-Jarlge Nxlweni was'n kra-:

nlge rugbyspeleren 'n gewilde me
diese student. Hyhet 'n gaping tussen
sy tande gehad nadat hy deur 'n
man In die geslg gesklet Is toe by
aan 'n protesoptog teen"
apartheidstrande by die Bluff In
Durban deelgeneemhet.

Nxlwen~ Phlla Ndwandwe en
Mbu was albel by die Marltzburg
Twaalf ANC-hofsaakbetrokke.

Nxlwenl het twee Jaar In aan
boudlngdeurgebring, maar Islater
op aanklagte van terrorlsme on
skuldlg bevind. Ndwandwe het
landult gevlug. Sy was '~ student
aan die Unlversltelt van'Durban
Westville en Iskort voorNxlwenl se

Prof Irina
Fllatova

en Jenny
Boralne
tydens

die Lever
kusen

bei'aad In
Oktober

1988

verdwynlngIaasgeslentoesy deur
twee onbekendemans In Swaziland
ontvoer Is.

Askarl's • ANC-afvalllges wat
vir die pollsle werk • bet 'n
promlnente rolln Nxlwenise lewe
gespeel,

Sy broer Llndile Is op die·
BotswanaIBopbuthatswana-grens In
hegtenls geneemen Isna getulenls
deur 'n Askan, skuldlg bevlnd op
aanklagte vanterrorlsme en tot ses .
Jaar gevangenlsstraf op Rob-:'
benelland gevonnls.

NxiweniIsself aangehou nadat
hy die begrafnls van 'n beweerde "
Askart-moordbende-slagoffer

"Batandwa Ndondo, vise-president
vandiestudenteraad van die Unlver
sltelt van die Traoskel, bygewoon
bel.

Konst XolelwaVirglna Shosha,
toAskari wat na bewering byNdondo
se ontvoerlng betrokke was, was
glo ook deeI van die eenbeid van

. vierJeugdlgesvan Chestervillewat
onder die bevel van kapt Dirk
Coetzeese beweerde opvolger,ma]

"Eugene de Kock, opgetree heL
Volgens Nxlweol se advokaatbet

diepollsie erken dat hulledie univer~
, slteltkoshulsmonitor, maar ontken
dat bulle Nxiwenl aanbou. - Dur
banews

'Elsabe Wessels

DIEterste Sowjet-akademici om die
land te besoek, kom Woensdag, 6
Desember in Suid-Afrika aan om
eerstehandse inligting oor die land in
te win.

Proff Irina Filatova en Apollo
Davidson is albei lede van die Afro
Asisatiese Solidariteitskomitee en sal
sowat 'n week in Suid-Afrika
deurbring.

Filatova "is reeds bekend aan 'n
hele aantal Suid-Afrikaners. Sy was
'n lid van die Sowjet-afvaardiging
wat in Oktober 1988 'n uitgesoekte
groep Suid-Afrikaners en lede van
die ANC in Leverkusen, Duitslarid
ontmoet het.

Filatova, W8t 'n besondere belang
stelling in Suid-Afrika het en in
besonder die Afrikaner se geskie-:
denis, het afgevaardigdes by Lev
erkusen verbaas met haar Afrikaans
wat sy vir die geleentheid aangeleer
het.

Verskeie akademici, politici en
lede van die bree demokratiese
beweging wat sedertdien besoek aan
die Sowjet-Unie gebring het, het
kontak gemaak met Filatova.

Filatova, wat 'n doktorsgraad in
geskiedenis het, het 'n studie gedoen
oor die verhouding tussen Rusland
en die Boere Republieke tydens die
Anglo-Boereoorlog,

Dit is die eerste keer dat lede van
die komitee, bekend vir hul onder
steuning van die bevrydingsbewe
ging en noue bande met die ANC,
Suid-Afrika besoek,

Davidson ishoofvan die instituut
se departement van Afrika-geskie
denis,

Davidson en Filarova is albei
verbonde aan die Staatsuniversiteit
van Moskou.

Volgens ANa is die Afro-Asia
tiese Solidariteitskomitee een van
meer as 20 openbare organisasies in
die Sowjet-Unie, Dit is in 1956 ges
tig en bevorder vriendskap en soli
dariteit tussen die mense van die
Sowjet-Unie en Afrika- en Asiatiese
state. Meer as 2 500 studente met
beurse van die komitee studeer in
Rusland.

Die twee Sowjet-akademici be
soek Suid-Afrika as gaste van Idasa
en die hoofdoel van die besoek is om
bande tussen demokratiese organis
asies wat apartheid beveg te verste-.
wig, om die Sowjet-Unie se solidar
iteit met die mense van Suid-Afrika
te bevestig en om inligting oor per
estroika uit te dra.

Prof Davidson is professor in
Afrika-geskiedenis aan die Univer
siteit van Moskou en profFilatova is
assistent-professor in Afrika-geskie
denis.

. '".
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Die wiele draai stadig vir spoorwegstakers
toegelaat moet word
omdat die SAVD hom
uitgesit het sonder om
diekorrekte prosedure te
volg.

Wit werkers hetreeds
gedreigom die reg in hul
eiehande teneem enteen
stakers op te tree. "Hulle
moet besin oor hul
optrede,"se Sabakwane.
"Sarhwuis 'n nie-rassige
vakbond,en daar ismeer
wat ons deel as wat ons
verdeeI. Ons wil graag
aan die wit werkers 'n
uitnodiging rig om hulle
eerder saam met ons te
skaar,soos hulle in 1988
gemaak het in ons gesa
mentlike stryd teen die
loonbevriesing."

prices excludegst

is in die hospitaal
opgeneem nadat hy na
bewering oor die kop
geslaari en met 'n mes
gesteek is, en minstens
twee stakers het na be
wering . skietwonde
opgedoen toe 'diepolisie
op stakers wat geweier

, het omuitmekaar tegaan,
losgebrand het.

.Volgens Sabakwane
gebruik die SAVD 'ook
die taktiekom afgedankte
werkers nit hul huise en
hostelle,wat SAVD-eien
dom is, tesit, in 'n poging
'om die staking te breek.

Woensdag het Sarhwu
'n hofbevel gekry dat A
Madonselavan Pimville,
Springs, weer in sy huis '

, was nie bereid om afge
dankte werkers weer in
diens te neem nie (sowat
5000vandie40000stak
ende werkers is reeds
afgedank). DieSAVD sou
weIbereid weesom'n ad-

, vokaat te laat beslis oor
dieregverdigheid van elke
afdanking -maarslegs as
Sarhwu hul looneis laat
vaar.

Sarhwu het dit ver
werp,en dieonderhande
linge duur voort, Maar
daarmee saam:gaan die
geweld ook voort, en
gevegte tussenstakers en
polisiemanne het
Woensdag in die midde
stad van Johannesburg
uitgebreek, 'n Polisieman

HILTON WEINER

del 'oor subsantiewe
griewenie.

Intussen het die sta
king toenemend ge
welddadig geword, en
beskuldigings van intimi
dasieenaanranding is oor
en weergeslinger. Sarhwu
het weergevravir 'n ver
gaderingmet die bestuur
om die krisis te besleg,
en dit is uiteindelik toe
gestaan op 21 Novem-
ber. .',

DieSAVDwas bereid
om toegewings te maak,
maarSabakwanebeskou
dit as 'n onaanvaarbare
"vat dit of los dit'vaan
bod: Die, SAVD sou
Sarhwu inplaas van Blatu
erkeninSuid-Natal, maar

Dit het gelyk na 'n
dooiepunt, totdatSarhwu
beamptesop artikell9(4)
van die Spoorwegwet
afkom, wat bepaal dat 'n
groep werkers oor lone
en werksomstandighede
kan beding. 'n Werker
skomiteeis gestigom die '
padte volg,terwyl Sarhwu
voortgegaan het met er
kenningsamesprekings.

Nadat die SAVD
geweier het om die Wer~
kerskomitee te woord te
staan, is 'n landswye stak
ing op 1 November
uitgeroep. Op 9 Novem-

, berhet 'n ontmoetingweI
plaasgevind, hoewel die
SAVD steeds nie met
Sarhwu wou onderhan-

is. Die SAVD weier om
hoegenaamdmet Sarhwu
oor lone te onderhandeI.

Die SAVD en Blatu
het in Mei vanjaar oor 'n
salarisaanpassing van tien
persent ooreengekom, van
R452 tot R575, het W
Coetzee, die Groepbe
stuurder: Arbeidsverhoud
inge van die SAVD, gis
ter in 'nbrief aan Sarhwu
geskryf. Dithetop 16Junie
vanjaarin werking getree,
en die SAVD sal eers op
16 Junie volgende jaar
weer bereid wees om oor
lone te onderhandeI.

Dietoutrekkery tussen
Sarhwu en dieSAVD kom
al van 1988af,toehulle 'n
ooreenkoms . in Natal
bereik het na 'n lang sta- ,------------------------------'------------------..:-
king. Klousule4 van die
ooreenkoms bepaal dat
Sarhw.u en die SAVD sal
onderhandel oor erkenning
vandievakbmd.Die twee
kriteriavir erkenningsou
bewys van substantiewe
lidmaatskap en registra-
sie wees.

In Augustus vanjaar het
die twee partye oor er
kenning samesprekings
gevoer,en die SAVD het
ingestem om die bewys

,van aftrekorders vir
Sarhwu-lidmaatskap as
bewysvanlidmaatskapte
aanvaar.

Sarhwu wou toe sub
stantiewegrieweoor lone
en werksomstandighede
ter tafelle, maar dieSAVD
was net bereid om oor
erkenning te praat.

Anton Steenkamp
DIEbestuurvandieSuid
Afrikaanse Vervoerdien
ste (SAVD) en beamptes
van die South African
Railway and Harbours
WorkersUnion(Sarhwu)
het gistermiddag weer
ontmoet om die.geskille
te probeer besleg wat
aanleiding gegee het tot
die gewelddadige spoor
wegstaking wat nou al
presies 'n maand duur en
die lewens van twee sta
kers, duisende rande se
skade en beserings van
stakers, spoor
wegbeamptes en minstens
eenpolisiemangekoshet.

Waaroor gaan dit al
les?Docerkenning enlone,
om dit kortliks saam te
vat. .

Die SAVD erken nie
vir Sarhwu as 'n verteen
woordigende vakbond nie.
Diebestuur het totdusver
nog net met die Black
Trade Union (Blatu), wat
op die SAVD se Ar
beidsraad sitting het en
deur Sarhwu as 'n hans
lam-vakbond uitgekryt
word, samesprekings
gevoer oor griewe soos
lone en werksornstan-
dighede. , '

Eenvan Sarltwu se eise
in diehuidige dispuut is
'n minimumloon ,van
Rl SOOp::rmaand;hoewel
die hoofsekretaris van
Sarhwu, Martin Sabak.l
wane,beklemtoon dat die
bedrag onderhandelba~

, Anton Steenkamp
'NDERDE magh~i~y 'vers~ning gemaakindie geskil
rondom die SAB-staking en die gepaardgaande bier
boikot - die breedemokratiese beweging, wat dalk die
eer vir die beslegting van die dispuut gaan kry.

Samesprekings tussendie tweepartyeindie dispuut
was gister nog aandie gang, maar die nie-amptelike
aanduidingsvan alle kante wasdat 'n skikkingophande
is -en dat die BDB.heelwat druk op Fawutoegepashet
om dit te bereik, '

Die Food and Allied Workers Union (Fawu) het
meer as 'n maand gelede 'n staking in 'die Suid-Afri
kaanse Brouery (SAB) se bierafdelinglandswyd aang
ekoridignadat'n loondispuut 'n dooiepuntbereik het.

Die stakinghetgou-gou 'n baie groter invloedgekry
toe Fawu 'n beroep op sjebeen-eienaars, drankhande
laars en bierdrinkers gedoen het om SAB-produktete
boikot in solidariteit met die stakers.

Vir baiedrinkers in die townships wasdit 'ngevoelige
slaghier kort voordie feesseisoen,omvan diesjebeen
eienaars wat wilgeld maak,nie te praat nie.

Gerugte, bevestigenonbevestig,vangroepejeugdi
geswatrondloop endieboikotafdwingop onortodokse
wyse- soos ombierbottelsstukkendtegooi -het gou die
ronde begin doen, en geweldhet plek-plekuitgebreek
tussen voor-en teestanders van die boikot.

Hoewel niemanddit amptelikbevestignie, blyk dit
dat Ieiers in die bree demokratiese beweging ernstig
metFawu en SABgepraathet, en hulle oorreedhet om
in die rigting van 'n skikking te beweeg. '

So nie, sou dit tot lelike dinge kon lei oor die
volgendemaand ofwat,het 'nbronindiebreedemokra
tiese bewging die weekaan Vrye Weekbladgese, Die
boikot was die verkeerdestrategieomte volg,en Fawu
het dit besef.

Krish Naidoo, bekende menseregte-prokureur en
voorsitter van die NationalSports Congress(NSC), 'n
UDF-affiliaat, het glo 'n sentrale rol as bemiddelaar
gespeeI.

Dis welbekenddatdieBDBnie gelukkigwasoordie
geweld wat tydensdie stakingvoorgekomhet nie. Die
boikotstrategie word nou dringend heroorweeg.
, Gerugte wildithe dat'ngrootkopinCosatuwatmore
trou, maar te gelukkig is met die besluit...

Bierdrinkersboikot
- of kortwcg, BDB

Vrye Weekblad, I Desember 1989
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Waar.is·Boiki Thlapi?Anton Steenkamp
BOIKI THLAPI, 28, 'n aktivis van Potchef
stroomwatin 1986vir ondc:rvraging aangehou
is, wordnogsteedsvennis. 'n Prokureursfirma
vanKlerksdorp het die weekbevestig dat hulle
instruksies van ThJapi se pa, James Thlapi,
gekry hetom 'n aansoek bydie Hooggeregshof
in te dien watvra dat die ministervan Wet en
Orde beveel word om Thlapi te voorskyn te
bring.

CYRIL RAMAPHOSA, hoofsekretaris van die
National Union of Mineworkers (NUM),is op
17November 1952inJohannesburg gebore.Hy
wasdie tweede vanErdmuth enSamuelRama
phosa, 'n afgetrede polisieman, se driekinders.

Ramaphosa hetin Soweto grootgeword enis
later.kosskool toe op Sibasa in die Noord
Transvaal, waarhy in 1971 aandie Mphaphui
hoerskool gematrikuleer het.

Thlapi is laasop20Maart 1986gesientoehy
by 'n padblokkade op pad na 'n begrafnis op
Klerksdorpdeurdie Suid-Afrikaanse Polisie in
hegtenis geneemis.

Toe aktiviste op 4 November vanjaar 'n
protesoptog opKlerksdorp wou houom Thlapi
sevry latingof'n verduideliking teeis,isditdeur

Diejaardaarophethyvir'nB Proc-kursus by
. die Universiteit van die Noorde (Turfloop)
ingeskryf. Hy het dieselfde jaar by die South
African Students' Organisation (Saso) aange
sluit, en is in 1974totvoorsitterverkies.Hywas
oak voorsittervandie StudentChristianMove
ment (SCM).

Nadat 'n pro-Frelimo-byeenkorns by die
universiteit gehouis, is Ramaphosa elfmaande

die polisiestopgesit.
Eenvan Thlapi se kamerade wat twee weke

lanksaam met hom aangehou is,hetgesehyhet
Thlapi op die grond gesien Ie en bloei in die
Stilfontein-polisieselle,

'n Woordvoerder van die SAP se Afdeling
OpenbareBetrekkingehetdie weekbevestigdat

lank in Pretoria SentraleGevangenis onder ar
tikel6 vandie Terrorismewet aangehou.

Nasyvry lating hethymetsyklerkskapby'n
prokureursfirma in Johamiesburg begin, en
terselfdertyd by die BlackPeople's Convention
(BPC)betrokke geraak.

In Junie 1976, tydensdie Soweto-onrus, is
Ramaphosa weer ses maande lank onder die
Terrorismewet by JohnVorsterplein aangehou.

Thlapi gedurendeMaart 1986 saam met ander
persone te Stilfontein ondervra is.Diewoordvoer
der se Thlapi is vrygelaat sonder dat hy in
hegtenisgeneemis.rnaar'Thlapiseouersontken
dit,

"Thlapi se skynbare verdwyningis deur die
SAP ondersoek, maar tot dusver kon hy nie
opgespoor wordnie," se die woordvoerder. Hy
ontken dat Thlapideur lede vandie SAPaange-
rand is. . .

I

I

I
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Beverley Garson

STUDENTE-joernaliste van oor die hele land
gaan die naweekin Graharnstadbyeenkom vir
dieSuid-Afrikaanse Studente-Persunie (Saspu)
se algemenejaarvergadering.

Die voorrnalige president van die Congress
.ofSouthAfricanStudents,LuluJohnson,saldie
openingsroespraak, "The State of the Nation",
Vrydagaandlewer.

Die rol van die pers in sowel die huidige
samelewing,as in 'n post-apartheid-Suid-Afri
ka, sal deur 'n paneel bekende joernaliste be
spreek word.

'n Buitelandse korrespondent, John Matti
son sal praat oor die manier waarop die beeld
van die De Klerk-regering deur die regerings
en kornmersiele pers geprojekteerword.

'n Mede-redakteurvan New Nation en die
algemenesekretarisvandieVereniging vanDe
mokratieseJoernaliste,TyroneAugust,sal oor
die pligte van die progressieweof alternatiewe
media en die komende mediaberaadpraat.

Karlvan Holdt,'n joemalis verbondeaandie
Suid-Afrikaanse Arbeidsbulletin, sal die' rol
van die kommersieleen alternatiewe pers in 'n
post-apartheidSuid-Afrikabespreek.

Dielaastedagvandiekongressalgewyword
aanverskeie werkswinkels waartydens afgevaar
digdes na die beginsels van nie-rassigheid,
opleiding, die organisering van progressiewe
joernaliste, nie-seksisme, ideologie en die
demokratisering van Saspu sal kyk.

Afgevaardigdes sal ook nuwe ampsdraers
vir 1990 kies. - ANA

-Joernaliste
trekop na
Grahamstad

Vrye Weekblad, 1 Desember 1989

NA sy vrylating het hy sy studiesvoortgesit, in
1981 sy klerkskapvoltooi en die B Proc-graad
deur Unisa verwerf,

Hy het by die Council of Unions of South
Africa (Cusa) as regsadviseur begin werk, en
besluit om eerder by die vakbondbeweging
betrokke te raak as om te praktiseer. .

Toe NUM teendie einde van 1982gestigis,
is Ramaphosatot die eerste hoofsekretaris ver
kies.Vandagisditdie grootstevakbondinSuid
Afrika,

In September 1984 was Ramaphosa by die
eerstewettigestaking van swartmynwerkers in
Suid-Afrika betrokke. Vandag speel hy 'n lei- .
dende rol, nie net in NUM nie, maar ook in die
bree demokratiesebeweging in sy geheel.

Die swart bewussynsideologie - wat hy op
universiteitonderdie invloedvanSteveBikoin
Saso aangehang het, het intussenplek gemaak

. virdie meergematigdestandpuntvandieChar-.
. teriste, watvandienie-rassigestandpunt uitgaan
dat Suid-Afrikaaan al sy mensebehoort.

Ramaphosaisongetroud en wooninSoweto
. saam met sy ouers.

y ,
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FOKUS OP DIE TRANSKEI

Polisie en weermaggrom vir mekaar

'ANC.is Die Cosatu ofUDF Die'
LUSAKA - Die-ANC het aangedul dat die organlsasle die Transkeise leier, genl Bantu Holomisa, se'plefdooi
om eenheid tussen swartmense van versklllende ideologiese uitgangspunte, ondersteun. . ,

Maardie ANC seegterdat h ulle met Holomlsa verskil as hy se datdie ANC "inwerklikheid optree asCosatu,
die UDF of die brei! demokratiese beweging" ~ " . ,

In 'n onderhoud die weekbet Holomisa geseditissinneloos dat die-Sriid-Afrikaanse regerlng steeds die ANC
verbled, ' '.

"Ek is verses dat die Suld-Afrlkaanse.regerfng nog n'iedie ANC gewettig het nie. Jy kan net sowel die brei
demokratlese beW'egingse naam met die ~jln die ANC vervang," het hy gese, . ' ..

"Wantteer die Suid-Afrikaanse regerlng die ANC wettig,sal hulle met dieselfde mense onderhandelwataan
die stuur van die organisasies staan, Die' optfede van die mense sal nie verander nie, net die naam sal,"

IIi 'n onderhoud die week met ANO hetrn woordvoerder van die ANC gese hy verskil.met·Holomis3•
"Cosatu, die UDF.'en die brei! demokratlesebeweglng is nie die ANC nie.
. ." Die organlsasies bestaan-snafhankhk van die ANC, maar deel dieselfde beginsels en ideale met die ANC,"

sedle',!I'oorilvoerder. - ANO.' " :.'. ..' .' , . .

Maj-genl Bantu Holomlsa

in die verleentheid te bring.
Na bewering is die voormalige

staatspresident, Kaiser Matanzima,
ook betrokke,

Na 'n lang' stilte is Matanzima
besig met pogings om 'n terugkeerna
die politiek te maak, In 'n onlangse
verklaring aan die pers het hy die
rnilitere regering veroordeel en gese
dat hy nooit die huidige onrus in
Transkei sou toelaat nie. Hy het ook
'nberoep gedoen op die terugkeervan
'n burgerlike regering en as 'n voor
vereiste virvrede en stabiliteitgestel.

Dit wil voorkom of die polisie sy
beweringe steun deur onrus te saai.
Nadat werkers hul eise aan die mili
tere regering oorhandig het, het die
polisie die deelnemers aan die optog .
aangeval. Na bewering het hulle aktiv
iste aangehou wat 'n jeugstruktuur
wou organiseer,

Holomisa het Saterdag se aanval
gesien toe hy op pad kerk toe verby
gery het.

"Daar was geen geweld aan die
kant van die mense nie, en dit lyk of
die polisie my opdrag Maandag by 'n
simposium oor hoe hulle hulself by
openbare vergaderings moet gedra,
verontagsaam her," se hy.

Hy het afvallige polisiemanne
verantwoordelik gehou en verwys na
"kolle van weerstand" binnediepoli
sie.

Die hoof van die polisie in die
Transkei, genl Leonard Kawe - een
van Matanzima se manne - is beveel
om om verskoning oor Radio Trans
kei te vra.

Terwyl diepolisiepoogom soveel
wanorde moontlik te saai,' is die
weermag steeds aan beheer,enopen
lik aan die kant van die ANe en die
bree demokratiese beweging. 
ELNews

(Folo: Eric "Iler· Alrap/x)

wat betrokkendheid by moordbendes
en beweerde nie-amptelike bande met
die Suid-Afrikaanse polisie insluit.

In die jongste "skoonmaak"-proses
is die minister van Polisie.-eerw
Benjamin Dhlamini, ontslaan.

Maar dit- wil op die oomblik
voorkom of die polisie vasbeslote is
Omdie regering se nuwe "oop'i-beleid
te saboteur. Die voorval Saterdag
was die ideale geleentheid om die
leiers aan te val en om die weermag

~ ...~- ~ .

tanzirna-regeringsteun,
Sedert die militere regering in

Desember 1987 aanbewind gekom
het, bestaan daar 'n ooverklaardeoodog .
tussen die weermag en die polisie.
Dit wil voorkom of die regering
versigting te werk gaan, maar tog is
van die Matanzima-ondersteuners in
die polisie ontslae geraak, of is hulle
met 'n rang verlaag.

Holomisa is besig om alhoe meer
krities te raak oar polisie-geweld•.

van die gewildheid van die ANC in
die Transkei en die Oos-Kaap - waar
die meeste van die leiers oorspronkIik
gewoon het, maar wat nog meer be
langrik is, is dat die ANC die militere
regering ondersteun.

Die voorsiner van dieMilitSre Raad,
maj-genl Bantu Holomisa het die
verhoog met ANC-leiers,. Cyril
Ramaphosavan NUM en etlike ander
rnilitere leiers gedeeI.

Hoewel die sprekers hulle afkeer
aan die tuislandstelsels herhaal het,
was daar 'n gehulde erkenning dat
Transkei 'n waardevolle bydrae kan
leweren moontlik die eerste "land" in
Suid-Afrika sal wees wat die ANC
wettig. Transkei is besig om vinnig
die voorpunt te neem in 'n veldtog
teen die tuislandbeleid.

Sisulu het 'n punt daarvan gemaak
om die onlangse regeringsoptrede in

.die gebied uit te wys - die wettiging
van organisasies, vrylating van poli
tieke gevangenes, die opheffing van
die noodtoestand en die herbegrafnis
van "Comrade King" Sabata Dal
indyebo.

Hy het progressiewe hoofmanne
in die gebied - waar ondersteuning
van Co::tralesa besig is om toe te
neem - aangemoedig,en Holomisase
beroep op 'n referendum gesteun. Hy
het ook Transkei se deelname aan die
landwye protesveldtog geloof.
. "Die onlangse onrwikkelings in
Transkei het gevolge wat ver buite
die gebied strek," het hy gese,

Mbeki.wat in Transkei skoolge
hou het en wat oor die gebied geskryf
'heten selfs in die Transkeise Volksraad
gedien het, het nog verder gegaan: .
"Die regering van Transkei het begin
om die mense te bevry," het hy gese,
"Ons sien uit na 'n Suid-Afrika waar
die mense sal regeer."

Die teenwoordigheidvan die ANC
leiers in die stad het die tweespalt
tussen die rnilitere regering en die
polisiemag onderskryf, ,

. Die dag voor die saamtrek het die
leiers ongeveer400 mense in 'n plaas
likekerksaaltoegespreek toe die polisie
die saal binnegekom en beide die
leiers en die ondersteuners met
traanrook bestook het. Twee Onder
steuners is dood en 'n polisieman is

· later in die township aangeval en
vermoor. I .

, 'Dievoorval hettot groat verleent
heid vir die regering gelei en Holo
misa het op die saamtrek 'n versko
nUtg voorgelees. Hy het 'n spesiale
kommissie van ondersoek na die
voorval gelas.

Daar.bestaan lank reeds 'ngeskie-
· denisvankonflik tussendie weermag

en die Jl9Ii'sie, met die polisie wat
· ,klal!iblyklik die voormalige Ma-

Louise Flanagan
"DIE ANC is nou eintlik wettig in
die Transkei,onswag nog net vir die
amptelike woord."

Dit is die mening van een van die
50 000mense wat Sondag van oor
diehele Transkei en die Oos-Kaapin
Umtata saamgetrek het om die ANC
leiers welkom te heet.

Die saamtrek, die tweedewat deur
die onlangs bevIyde leiers toegespreek
is, dui op 'n keerpunt in die land. Nie
net was die onmiddellike uitwerking
op die gebied merkwaardig nie, maar
dit was ook 'n openbare aanvaarding
van die militere regering deur die
mense. Dit het egter ook die konflik
tussen die gebied se ou en nuwe
leiers uitgelig.

Die Transkei is jare reeds bekend
as 'n gewelddadig onderdrukkende
plek wat selfs nie gematigde opposi
sie verdra nie. ANC-ondersteuners
het jare in tronke deurgebring en is
dikwels gemarteI. Vakbondlede is
sonder meer as lede van die ANC
beskou, politieke teenstanders is
verban, gebrutaliseer en dikwels
vermoor, en geen progressiewe or
ganisasies is toegelaat om te bestaan
nie.

Ondanks die strawwe onder- '
drukking - of miskien juis omdat
selfs gematigde organisasies nie
toegelaat is nie - word die Transkei
nog altyd as 'n gebied met sterk
ANC-bande beskou. Politieke hofsake
het dikwels aan die lig gebring dat
daar uitgebreide netwerke tussen
guerrillas en ANC-selle bestaan.

Selfs aan die begin van die rnili
tere regering is opposisie verbied en
aanhoudings en politieke hofsake het
tot 'n paar maande gelede nog

. voortgeduur.. .... .
Sondag het die militere regering

se meer verligte standpunt nog duide-
. liker geword, Duisende mense met
T-hemdevan die ANC;-Cosatu en
die UDP het inUmtata vergader,
, Openlike ondasieiming was duide- .
Iik; van die grensposte.waar ampte
nare opgewonde vertelhet v~ di~

groat toestroming van mense,' tot
langs diev-paaie waar mense
vryheidsliedere .gesing het, Volge
11iaide~taxi'S.'op pad na Umtata het,
ANC-vlae oor bulle gedrapeerge- .

, had; en iri die sakesentrum .'(an die
hoofstadhet diegene wat nie plek in '.
die volgepakte stadion kon lay nie,
in dietaxi'i,na die leiers oor Radio"
TranskeigeiUiSter., ' ..

. Die . reuse-verwelkoming 'van
.WaIier Sisulu, Govan Mbeki, An
drew Mlangeni, Elias Motsoaledi,
Raymond Mhlaba, WiltonMkwayi
en Oscar Mpethli was '~ aanduiding .

'.. "I

-Y.·

,TOP,;SPFlEI{ERS f;N PANEELLED~

Shirley Williams, Richard Neustadt,
Murphy Morobe,Zwelakhe Sisulu, Paul Davis,
John Dugard, Trevor Manuel, Stephen Mulholland,

. Philip van Nlekerk, ~Ie.nn Moss, Ken Owen .
en nog bale ander. .

FOKUS OP TOEREKENBAARHEID
Olt Is drlngend, noodsaakllk dat ~n kultuur van demokratlese t.oerekenbaarheld
In die hUldlge Surd-Afrika gebouword, belde op die vlak van naslonale polltlek
en In die ver~klllen~e vel.devan sake, arbeld, beroepe en die pars.

" Lelersflgure salop die konferensle die krltlese probleme van demokratlese
toerekenbaarheld In hulie' verskele velde dlagnoseer an probeer om .; "
konstruktlewe manlere te vlnd waarvolgens 'n kultuur van demokratlese
toerekenbaarheld saam gebou kan word.

r .. '~

,VERANTWOORDELIKE DEMOKRASIE
'h Kpnferensie ooretiek en vel;antwoorde/ikheld in'di~ openbare lewe

',' ,

18 tot 20 Januarie: Kaapstad",,·.
Robert L~slie-gebou, '.: ~, ~;.

MiddelkamplJs,
Universiteit van Kaapstad.

As u die konferensie wi! bywoon, skakel
Christine Maritz by (021) 614051 (Faks· 021 615329)'
.of'skryf aan haar by .
Privaatsak X08,
Clareinch 7740•.

Daar is 'n beperkte aantal sitplekke en akkomodasie beskikbaar.
.Bespreek vroegtydig om ~eleurstellingte voorkom.

K~nferEmsiefooi • R60,OO: ~.
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TWEE GEMEENSKAPPE

Peelton semense jubel...

Oos-Peelton • toe daar'nog geprotesteer Is

DAAR het Woensdagaand 'n
feestelike atmosfeer inKing Wil
liam's Town geheers toe dievlugte
linge van Oos-Peelton gehoor het
'ngebied inSuid-Afrika isvirdie
hervestiging van dieontwortelde
gemeenskap opsygesit.

Die adjunk-minister van Buite
landse Sake, Leon Wessels. het die
gemeenskap die keuse gegee om hul
op 'ngebied wat uri die munisipali
teit behoort, te vestig, en gese die
regering sal kOOtermyn-hulp aan hulle
verskaf.

Diegebiedwat aandiegemeenskap
afgestaan is.is tussenGinsberg endie
Ciskeise grens gelee en beslaan so
wat 120 hektaar.

'n Woordvoerder van Wessels het
gese dat die adjunk-minister en die
voorsitter vimdie Orens se Raad van
Kerke, eerw Bongani Finea, 'n
prokureur watdiegemeenskapverteen
woordig, John Smith. en die LP vir
King William's Town, Ray Radue,
die gebied Woensdag besoek het,

Volgens die woordvoerder kon
Wessels nie 'n ontmoeting met die
president van Ciskei, Lennox Sebe,
nakom nie aangesien die president te
besigis. .

Wessels is volgens die woordvoer
der gelukkig met die besluit omdat
die inwoners van Peelton tevrede is
daarmee en omdat hulle welstand die
hoofdoelvan die onderhandelingswas.

Smith het by die Sacred Heart
kerksaal, waar meer as 800 vlugte
linge die afgelope ses weke gewoon
het, gese dat hulle daarvan verwittig
is en dat die inwoners dit in beginsel
aanvaar het, maar dat daar nog baie.
besonderhedewas wat uitgewerk moet

word;. °

Volgens Smith verskaf die gebied
goeie weiding. Die meeste van die
inwoners van Nk:qonkqweni het beeste
besit voordat hulle verlede maand uit
Ciskei gevlug het, .

Die ooreenkoms is 'n oorwinning

vir die gemeenskap wat vasbeslote
was om die kwessie tot die einde toe

. deur te voer, het Smith gese. .
Wessels en Radue het hard ge

werk om die probleem op te los, het
hy gese.Radue het Woensdag gese:
"Dit was bevredigend om deel te wees

van die onderhandelingspan en om
tot 'n aanvaarbare oplossing te kom."

Die ooreenkoms het gevolg op
weke se onderhandelings en indrin
gende samesprekings die afgelope
week het hy gese ..

Radue se die owerhede van die'

provinsiale administrasie sal'nnood
kamp op die toegekende gebied oprig.

Die burgemeester van King Wil
liam's Town. Charles Webber, het
bevestig dat die stadsraad die gebied
"as tydelike maatreel in die stadium"
aangebied het. - Sapa

-...maar hier gaan dit
nie SO goed nie

t,

RACING
DIGE~T

SA SE ENIGSTE WEEKLIKSE NASIONALE
KOERANT VIR PERDEWEDRENNE

SKAKELONS BY (011) 4351180

OPENBARE VERGADERING

.. .·.·P~~~S4R61~~: WAT:~ETEKENDI~VIR' '.• '.

··.i~~~rEry}~~:~~f:~~;I~H:tl~'~UID .
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Professor Irina I j'ifatova

van Suuusuniaersiui: van.MosK-ou:.

salai.e spre~rs u/ees
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Christina Scott

SIMON Shabangu woon die afgelope
jaar en 'n half in 'n tent op die plaas

Rietvlei buite Hlobane in Noord
Nata!.Hywoonnieindietentomdat

hy na aan die natuur wi! wees rue.
Hy is 'n gesinsman, 'n witboordjie
werker by die steenkoolmyn en hy

.het nerens anders om te woon nie.
"As dit reen, lek die tent," se die

vader van agt.
Shabangu se huis was een van die

op 'n onbenutte plaas wat in Septem
ber19880p bevelvan die nuwe eienaar,
Luna Taljaard, gesloop is, nadat die
gemeenskap van steenkoolwerkers drie
jaar lank geteister is deur midder
nagtelike inhegtenisnemings weens
"oortredings" enhulle geweierhet om
pad tegee.

Die meeste van die mynwerkers
het, nadat hulle van plase in Noord
Natal gegooi is, na Rietvlei verhuis,
waar die vorige eienaar, Lockhardt
Simpson. huise teen R35 per maand
verhuur het.

Die Natalse Provinsiale Admini- .
strasie (NPA) het aan die 95 gesinne
op die plaas belowe dat hulle.net ses
maartdein die tente sal woon totdat
daar ander verblyf gereel is.

"Niemand het na die arme mense
omgesien nie, toe het ons ingegryp,"
se Vic de Klerk, die vise-direkteur
van grondsake in die afdeling ge
meenskapsdienste- van die NPA in
Pietennaritzburg.

Hyhet oenskynlik vergeet dat die
NPA eers ingegryp het nadat 65 vroue
en kinders vir bykans 'n week langs
die Enyati-hoofpad gekamp het.

De Klerk het onlangs gese dat
behuising ''hopelik'' voor Kersfees aan
die mense verskaf sal word, maar dat
daar 'n paar "klein probleempies" is.

Hy het gesinspeel dat moontlike
landbougebied in 'n township omskep
sal word. maar wou niks bevestig oor
die toekoms van die steenkoolwer
kers nie en hetnet gese "ons weetnie
eers nie - ek sal vir hulle se sodra die
tyd reg is. .

"Onderhandelings aangaande die
gebied moet eers deur die regering-en
landbouverenigings polities goed
gekeur word. Jy kan nie sommer net .
'n township ontwikkel nie." .

Die NPA se verknorsing in Rlo
bane is besig ornhomself elders in
Natal te herhaal met ongeveer
250000 werkers en plaaswerkers wat
op wit landbougebied woon. _

Plaasdorpies is hulle jongste
oplossing.

"Ek weet nie wat hulle gaan doen 
nie. Die NPA is stadsbeplanners, nie
landelike beplanners nie. Hulle het
opleiding in stadsbeplanning," se.
Mandla Msomi van die Vereniging
vir Landelike Ontwikkeling (Afra).

"Die probleem in die platteland is
regeringstrukture: wie gaan wat re

.geer? waiter soort administrasie gaan
die gebiedbeheer?" se Msomi.

"In die stad is daar stadsraadslede,
maar in die platteland kry jy te doen
met hoofmanne. As jy probeer om
een struktuur te implementeer, wat
gaan die rol van die beplanners wees?"

Afra se stryd teen gedwonge ver
skuiwings op die platteland het 'n
nuwe. wending geneem nadat die
regering aangekondig het dat die
verskuiwings nie meer gaan plaasvind

. nie. Die woord wat nou gebruik word
is "vrywillige herves tigings".

In Boshoek, buite Estcourt is
1000mense van wit plase na 'n nabyge
lee "swart woonbuurt" hervestig,

Vrywillig.
"Ditis nie vrywillig nie," se Msomi,

"Elke keer as hulle wil he die mense
moet hervestig word. maak hulle groat .

beloftes: nuwe skole, water, weiding
vir hulle vee...

"Hulle weier om gebiede waar die
mense reeds woon, teontwikkel; die
mense word wanhopig."

Msomi is van mening datBoshoek
die ideale voorbeeld is: mense word
hervestig sonder die stedelike/lande
like verdeeldheid. Boshoek is ook
naby KwaZuIu.

"Na 'n jaar sal hulle dit by Kwa
Zulu inlyf," voorspel Msomi. Intussen
sal die aantal werkers wat "hervestig"
word, toeneem.

Die verskonings wat gegee word,
verskil. Party keer isdit omdie gebied
te bewaar.

. Eienaars wat nie opdie plase woon

. nie:"se hulle word met die Wet op
Omgewingsbewaring gedreig omdat _
die grond oorbewei word en hulle
daarom die mense van hulle grond af
jaag," se Msomi. .

'n Meer algemene rede is die eko
nomie. Boere gebruik gemeganiseerde
toerusting en het nie meer hande
arbeid nodig nie, selfs al het die ar
beiders se grootouers eerste die gebied .
bewoon. .

Boere wat weI arlJeidersnodig het,
betaal die arbeiders net genoeg vir
basiese behoeftes en voer aan dat
hulle aan die arbeiders verblyf ver
skaf en dat die gebied wat bewei en
bewerk word 'n beioning is.

Die jongste manier waarop mense
gedwing word om teverhuis, is om op
hulle lewende hawe beslag te Ie.

Ndimande Nquindi, 'n uitgesette
plaaswerker van Weenen, het sy bokke
na die tentedorp gebring nadat hy
R,2 654.36 moes betaal om sy 60
bokke terug te kry. 0 , _

'n Winkeleienaar het hom RI 540
gegee in ruil vir drie koeie, het Nquindi .
verte!. Msomi het dit so opgesom:
"Mense Wilt geld het, maak geld." 
Durbanews

I
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FOKUSOPLAWAMKAMP

Stryd in die skadu van stootskrapers

'Ek het eers in Blikkiesdorp gebly
toe se hulle ons moet trek. Toe trek

ons Maraiskamp toe. Ons wesn
paar jaarJn Maraiskamp toe se die
owerhede weer ons moet trek. Toe
"trek ons Lawaaikamp toe: Nou wil

hulie weer he ons moettrek. ' 
Vuzu Ncamazana, inwoner van

Lawaaikamp.

S6 Is die mense se wense bewaarheld
(FOIO: Ad/l Bradlow· Afrtlpix)

insluitende Jeiers, in aanhouding
geneem sonderdat enige aanklag ooir
teen hul ingebring is.

r: "Onsis blootgestel aan voortgesette
teistering deurdie veiligheidspolisie.
Talle dreigoproepe is ontvang. Selfs
ons prokureur het deurgeloop.

"In dieaande is huise op geheim
sinnige maniere afgebrand. Die in
timidasie en vervolging het 'n groot
aantal Lawaaikampers teen hul wil
Sandkraal toe gedwing,' se Notsho
kuvu.'

Hoewel geen Lawaaikamper son
der bitterheid kan terugkyk nil die
laaste vier jaar nie, het Notshokuvu

,die week vorentoe gekyk. "Die in
woners van Lawaaikamp werk nou

,saammet 'ngroepstadsbeplannersen
ingenieurs in 'n poging om die ge
meenskap in 'n self-doen opgrade-
ringsaksie te betrek. '

Amerika neem Lawaaikamp am.
Sowat 'n maarid gelede het die

opskrifte van toon verander: Lawaai
kamp besin oor gevolge van vrye
vestiging; Lawaaikamp gespaar; In- ,
woners optimisties oor Lawaaikamp
se toekoms; Lawaaikamp 'n tweede
lewe gegun.

Geen opskrif kan egter die mens
like drama beskryf wat hom oor vier
jaar hier afgespeel het nie.

"Die stryd het lewens geeis. 'n
Groot hoeveelheid huise is sonder
.waarskuwing met huisraaden al sonder
waarskuwingplatgestoot," se Not
shokuvu.

"In April 1986 is al diemunisipaie
werkers wat in Lawaaikamp woon in

. die pad gesteek en die manshostelle
gesloop.

"Met die aanvang van die noodtoe
stand is 150lede van die gemeenskap,

VAKANTE BETREKKING:
.' VELDWERKER: ORGANISATORIESE ONTWIKKELING'6-Ole betrekklng bled die geleentheldom deeI te h6 aan die totale bedlenlng van die

Weskus Raad van Kerb.
Diesuksesvolfe aansoekersaldeel vorm van 'nspan en sal verantwoordelik wees vir:
•die i5P.bou van 'rJ netwerkstelsel tussen organisasies met'n gemeenskapsbasis en lidgemeentes

van die Raaa. '
•omdmvwerkswinkels organisasies, sowelas diemense betrokke, teontwikkel.
•gereelde konsultasies metorganisasiesin die streek
•befondsing fasHiteer

-
'Yerelstes:. ,

, Ole suksesvolle parsoon salbeskik 001': -
Ondervlnding in bestuur en k06rdinerlng., , " '
Ondervlnding indieprosesse van organisatoriese ontwikkeling is 'n wesenlike voordeel.
Goeie kommunlkasievaardlghede in Afrikaans.
Verbind tol sosiale geregtigheid in Suid-Afrika.

Slegs persone wle verblnd Is tot die ekumene kan aansoek doen by: "
" Die Organlserende Sekretaris, Weskus R.aad van Kerke, Posbus 20, DIAZVILLE, 7397

~: Onderhandelbaar blnnedie skale van dieWRK afhange~d~ van dieonderylndlng van die
aansoeker.

Aile aansoekameet die kantoor berelkvoor18Januarle 1990,
Sluit assebllef 'nvolle CYinmettwee berelkbare verwyslngs asook 'nkortopstel van ongeveer500

woorde 001' uperspektlef vanOrganisatorlese Ontwikkellng.
Tel (02281) 41984 Faks (02281) 41269

jaar skilder die prentjie: "Angstige
gesig, onsekere toekoms." Met die
woorde is Lawaaikamp se lot in Janau
rie 1986 aangekondig.

In die proses isboekdele oor die
gemeenskap se oorlewingstryd
geskryf. Die koerantuitknipsels het
stap vir stap die kragmeting gevolg:
Township nog gespanne na geweld;
Boesak red spioen van woedende
massa; Skaakmat oor Lawaaikamp;
Verskuwingsversuur goeie bedoelings;

. Lawaai se mense bang; Lawaai lewe
in die skadu van 'n stootskraper;
Lawaaikamp vra PW Botha se hulp;
George-LP vra opruiming van swart
woonbuurt; Mense ontevrede oornuwe
lokasie; 31 Mei D-dag vir Lawaai
kamp; Verskuiwing word uitgestel;

,VSA-ambassade by Lawaaikamp;
Finale spertyd vir Lawaaikamp; Lawaai
staan vas; Hier sal ons bly; St Pauls in

stryd om Lawaaikamp te spaar ~ ons
wens die regering geluk," was die,
beskeie reaksie van Melford Notsho
kuvu, woordvoerder van die George
Civic Association (GVA), Lawaai
kamp se demokraties verkose ge
meenskapsvereniging. '

Notshokuvu het namens die 176
gesinne gepraat wat hulle enduit teen
'nverskuiwing, wathulnetsowatdrie
kilometer verder sou laat hervestig
het, verset het. Met die begin van die
staat se aanslag was die gemeenskap
sowat 4 000 sterk.

Enige besoek aan Lawaaikamp sou
egter bevestig het dat die argument
hier nie net oor afstand of beter le
wensomstandighede gegaan het nie.
Dit was 'n klein groepie mense se
verset teen burokratiese kragdadigheid,
die onmenslikheid van apartheid en
'n geloof in geregtigheid,

In die proses is politici binne en
buite Suid-Afrika, kerklui, regslui en
diplomate betrek. Vir die mense het .
Lawaaikamp die getuienis geword dat
die NP se beleid van gedwonge ver
skuiwing nog lank nie dood is nie.

"Ons stryd het vier jaar geduur en
dit wasme maklik nie, veral nie vir
die koinitee van die GVA nie," se
Notshokuvu terugskouend. '

Koerantopskrifte oar die laaste vier

Lawaaikamp en die
George Civic

Association het die
week as oorwinnaars

uit die stryd getree. Na
vier jaar van

voortgesette pogings
om die Oos-Kaapse

gemeenskap te
verskuif, het die

regering systandpunt
onverwags hersien.
ELSABe WESSELS

kyk terug oor die lang
en bitter stryd wat die

Oos-Kaapse "
gemeenskap teen

George se
munisipaliteit, die

Kaapse Provinsiale
Admmtstrasle en die
regering geloods het

in hul onwrikbare
verset teen gedwonge

verskuiwing.

'N KORT verklaring deur die Buro
van InIigting namens min Hemus
Kriel het Lawaaikamp verlede Don
derdag van die gevaarlys van ge
dwonge verskuiwing gehaal.

Die regering se aankondiging was
bondig: Die huidige inwoners van
Lawaaikamp word toegelaat om te
bly en vorige inwoners kan aansoek
doen om hervestig te word nadat 'n
nuwe infrastruktuur geskep is.

Die LP vir George, Hennie Smit,
het ook bekend gemaak dat die sen
trale regering besluit het om 'n ren
tevrye lening van R2,7 miljoen aan
die munisipaliteit van George beskik- '
baar te stel vir die ontwikkeling van
Lawaaikamp wat tot voordeel van
die swart gemeenskap sal wees. Die
lening sal oor In tydperk van 30 jaar
terugbetaalbaar wees.
, Dis nou finaal. Lawaaikamp kan
oorleef. . ,

'Nerens in die amptelike verkla
ring is daar egter verwys na die ver
bete stryd wat die inwoners van die
kleinnedersetting aandie buitewyke
van George vier jaar lank gevoer het
me.

Nerens is daar verwys na die
onwrikbaarheid van George se
stadsklerk, Carel du Plessis, en die
onbehulpsaamheid van George se LP,
Hennie Smit, teenoor die noodkrete
uit die gemeenskap nie.

Nfut:nsis daarverwys nadie verlies
van lewens, die verlies van besit
tings, die intimidasie, die vervolging
en swaarkry wat Lawaaikampers in
die vier jaarvan verset getrefhet nie.

In die proses het Lawaaikamp nag
'n slagoffer van apartheid, die
Groepsgebiedewet en gedwonge ver
skuiwing geword.

"Ons is bly oordie uitslag van ons

,!
, '

ti, '

'I,
1,1
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ElsabeWessels

Foto's:

Cedric Nunn

• Afrapix

Die boikot is
verby, die
versetveldtog nie

EEN stad een stadsraad: dit is die
nuwe slagspreuk van die Red
Boksburg-komltee,

Die komitee het die week '''n
nuwe fokus" aangekondlg: die ult
wissing van die, groepsgebledewet

, en die samevoeging van die be Ie
Boksburg onder. een plaaslike
bestuur met 'n gemeenskaplike
belastIngbasis en die toekennirig van
hulpbronne.

"Ons het seker gemaak dat ons
die gemeenskap agter ons het," ~
Navsa.

Die Red Boksburg-komitee is een
van die min buite-parlement~re'

groepe op die Oos-Rand wat werklik '
georganiseerd is.

"Ons versetveldtog het In De
sember ·verlede jaar begin - lank'
voordat die brei! demokratiese
beweging hullandwye veldtog van
geweldlose verset afgekondig het,"
~by.

Die sukses van die komitee kan
toegeskryfword aan die ontwlkke
Ilngswerk wat hulle aangepak bet.
Daar was nie net 'n politleke agenda
nle,

"in' die winter is daar komberse
ultgedeel, Tydens die bolkot Isgratis
vervoernaBenoniaangebied. "Ons
het ons beloftes gestand gedoen."

"Dlsslpllne was deurgaans 'n ken-
: merk van ons veld tog. Sedert die
begin het ons geglo dat as dulsende
aan 'n veldtog deelneem, ons duls- .
ende moet kan beheer, OItgeld steeds.

"Ons het hoe eise aan die ge-
meenksap gestel. Maar die

(
oPskOr ting van dieboikot beteken
rile ODS kan nou gaan rus nle,

"Daar Is bale werk wat in die ge
meenskap gedoen moet word. Ons
veldtog gaan voort.

'.'Maar die belangrlkste fokuspunt
nou Is die groepsgebledewet," ~
Navsa.

. Sondag in.
Van die witmense is ongelukkig

dat swartmense nou weer dieselfde
geldlaaie as hulle vul,

"Hulle is naar nou," se die gewese
munisipale werknemer, "maar 'n klomp
witmense is bly om ODS terug te he.

"Ek voel ongelukkig dat hulle die
boikot beeindig het," se sy.

Nie almal was so bereid om met 'n
joemalis en 'n fotograaf te gesels nie.
'n Swart verpleegster aan die
"verkeerde" kant van die meer was
baie wantrouig, arnper skrikkerig. Sy
wou geen vrae beantwoord nie.

Ander mense aan die "oop" kant
het ook rondgekyk en gese dat hulle
liewer nie met ons wi! gesels nie.

Johann Coetzee, Boksburg se
stadsklerk, het ons vriendelik in sy
indrukwekkende kantoor op die tweede
verdieping van die' Burgersentrum
ontvang.

"Hulle het my goed betaal. Dit was
nie die probleem nie. They treated me
shit," se sy.

In die dorp, se sy, het niks verander
nie.

"Daai Sondag na die boikotgestop
is, het ons 'n braai daar oorkant gehou.
Die polisiehet gekom en ons braai en
biere omgeskop en om weggejaag,"
vertel sy.

Die Sondag waama syverwys, was
diedagnadatdiemensevandieomlig
gende townships besluit het om hul
verbruikersboikot te verbreek. Die
mense het die Saterdag, twee weke
gelede, weer teruggegaan na die dorp
wat hulle met hul boikot lamgele het.

Die "oorkant" waarvan sy praat, is
die anderkant van die meer wat omhein
is met 'n sekerheidsheining en vir "net
blankes" bedoel is. Daar is al die ge
riewe wat 'nmens gewoonlik in 'n park
kry, Dit sluit stamdans-vertonings elke

Johann Coetzee, die stadsklerk van ~oksburg

mag praat nie. Ons is uit die biblio
teek, waarenkele witmense tussen die

, rakke rondsnuffel, na die adjunk toe.
In haar kantoor bet sy bevestig wat

die bibliotekaresse gese het. Nee en
nee.

Van hier is ons verwys na die
stadsklerk wat eers 'n bietjie later sal
terugwees omdathy en sy sekretaresse
vir middagete uit is. '

'n Wandelinglangs die berugtemeer
het laat blyk dat ODS soortgelyke
antwoorde op vrae soos "is die meer
oop vir aIle rasse?" en "mag hulle van
die geriewe gebniik maak langs die
meer?" sou kry.

Daar is twee kante van die meer.
Aan die een kant ontspan swartmense
sonder vrees vir verjaging. Ons gaan
gesels met hulle.

Ben van hulle, 'n vrou wat nie haar
naarn wou geenie, se dat sy onlangs by
die munisipaliteit bedank het.
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Hoe Iyk Boksburg
noudat apartheid in die

berugte IndustriEHe
dorp "dood" is?

CHARLES LEONARD
en fotograaf CEDRIC
NUNN het die week

gaan kyk

Boksburg is ver van die see af

TOE ODS by die ruim biblioteek op
Boksburg instap, het die vier biblio
tekaresses ongemaklik begin rondskuif
na die oorkant van die toonbank. Net
een dapper vrou het bly staan en ge-.
luister na my vraag of hul boekepar
adys oop is vir alle inwoners van
Boksburg.

"Nee," het sy skerp geantwoord,
, maar my na die adjunk-bibliotekaresse

verwys, omdat hulle nie met die,pers

Inwoners van Relgerpark In Boksburg se sakesentrum

Lede van die Red Boksburg-komltee aan die begin van die boikot

en
Siek

van
siek
en
sat
.wees

. ~ , , . . .. . " . - .
j. '" '.\ VO \' ~,,\. " ~ '. ,~ , ~" ','

Ole Konserwatlewe Party het reggekry om 'n
konserwatlewe township soos Relgerpark In

Boksburg In 'n progresslewe en
georganlseerde gemeenskap te omskep. Dlt

het alles begin toe die KP op 26 Oktober
verlede jaar die septer in Boksburg begin

swaal het. Ole Red Boksburg-komitee
verduldellk aan ELSABe WESSELS hoe die

ommeswaal plaasgevind het.

'N HANDVOL yuppies wat slek en sat was om slek en sat te wees: In
bale Relgerparkers se gemoed was dft die begin van die Red Boksburg
komltee.

Die yuppies was professlonele mense • regslul, dokters, sakemense.
"Llghtles" wat In BMW's rondry en loopbaan-gerlg Is. Maar ook
onderdie dorp sewerkersklas het die keelvol-faktor soos'n veldbrand
versprel.

In Relgerpark het Mohammed Navsa, George du Plessis, Danny
Cassell, Eric van Staade en Ronny Franklin, bestuurslede van die Red
Boksburg-komltee, die week teruggekyk oor die jaar se gebeure.

Die KP se beslult om Boksburg wit te maak, was die laaste stroot
"Dlt het nle net om die meer gegaan nle, Ons het net genoeg gehad,"
verduldellk Navsa.

Die yuppies het die Red Boksburg-komltee op die been gebrlng, die
ou mense en die jeug het by hulle aangesluit, R700 is in 'n hoed .
Ingesamel om ses busse te huur, en 'n slulmerende gemeenskap het
wakker geskrlk. ,

Maar niemand het verwag die konserwatiewe Afrlkaanse gemeenskap
sou met soveel mening teen apartheid optree nle,

"Rasse-vooroordele, en veral vrees van swartmense, het voor die
bolkotnet sosterk gegeld as in enlge ander konserwatiewe gemeenskap,"
~ Navsa, voorsltter van die Red Boksburg-komltee,

Die bruin boere van Reigerpark was dan juls bekend vir hul gees
, driftlge deelname aan drlekamerparlement-verkleslngs, Na Eersterus

In Pretoria het Relgerpark die tweede hoogste stemsyfer behaal, Party
swerwer Jac Rabie wasjare lank hul man In die polltlek.

Stadlg het die wlel ook nle gedraai nle, Ses weke na die munlslpale
verkleslng op 26 Oktober 1986 het Relgerparkers In konvool verby
Boksburg se slegs-blanke bordjles gery en koers gekles na naburlge
dorpe met oop sakegeblede. Dlt was die eerste sny In Boksburg se
flnansieIe slagaar wat blnne maande wit gebloel het,

Wat praktlese polltlek betref, is 'n Praagse Lente beleef. Die bulte
parlementere politlek het oornag inslag gevlnd. Gassprekers soos
Jakes Gerwel en Franklin Sonn het Rabie in die skaduwee gestel, Na
vergaderings hetdiejeug Goeie Hoopstraat afgetoyi-toyi - 'n buitenge
wane gesig vir die konserwatiewe inwoners. Die veldtogte teen die
driekamer-verklesing het die kiessyfer op 6 September met 20 persent
tot31laat daal. , «r,

Dit alles binne mlnder as 'n jaar.
Volgens Navsa het hul veldtog voor en tydens die verkiesing 'n

hoogtepunt behaal. Nog nooit was daar soveeleensgestndheld In die
gemeenskap nie.

Twee weke gelede is die verbruikersboikot op dramatlese wyse
beelndjg, Dieselfde konvooi busse het dhi Saterdag weer vanuit Rei
gerpark vertrek.

Maar die keer was dit soos 'n karnaval, vertel Red Boksburg
bestuurslld Eric Van Staade. Swartmagsalute Is vanuit die busvensters
gewys, 'n geslote toilet Is sonder seremonie oop verklaar en die
verkeerslnspekteur wat sy kombi voor die biblloteek se deur getrek het
om Ingang van "nie-blankes" te verhoed, is tromp-op geloop,

"Die besluit om die bolkot op te skort was eenstemmlg. Ons het
presidentFW de Klerk seaankondlglng van die ultwlssing van die Wet·
op die Aanwysing van Afsonderllke Geriewe as 'n persoonlike oorwin
nlng vir onsself beskou, Ons het geglo die mense het die reg om
aanspraak te maak op die oorwtnntng, Dit moet egter nle as die elnde
geslen word nie. Dlt kan ook weerenlge tyd ultgeroep word," ~Navsa.,

. Krltlcl was van mening dat die opskorting van die boikot te vroeg
gelas Is. Boksburg, soosdie bogenoemnde gevalle bewys, is nog steeds
nie vry van apartheid nle,
, Navsa waarsku: Indlen die sakegemeenskap nie sy kant bring nle,

gaan Relgerparkers gou weer In die buurdorpe koop. En die hele dorp .
weet die boikot het Boksburg se wlnkelelenaars miljoenegekos. Dit het .
wit Boksburg ook belaglik gemaak In die oe van die Internaslonale ge-

, meenskap. Die KP het neandertal-status berelk en die NP het Suid
Afrikaanse polltleke sklSQfrenle vervolmaak deur vero"twaardlglng
oor sy ele dlskrimlnerende wetgewlng ult te spreek, ,' ...

In polltieke terme het net een groep gewen: Die Red Boksburg-
komltee en die Inwoners van Reigerpark en Vosloorus, ..

Maar veral Relgerpark het hlermee 'n waterskeidlng In sy ge-
meenskapslewe beleef, '.',

. Die dae van drlekamerparlement-politlek verby Is verby, Bultepar
lementere alllansies Isstewlg gevorm. Toyl-toylln Goele Hoopstraat Is
nou 'n algemene geslg. Vryheldsliedere word gesing en vergaderlngs
word met die sing van Nkosi Slkelel'l Afrika afgeslult. .

Vir die bultewereld Is die nuwe gees van politieke bewustheld
duidellk. By die ANC-saamtrek by Soccer City het2S0aktlvlste van die
Oos-Randse township opgeruk. Verlede naweek het honderde as 'n
groep opgedaag om na die ANC-Ieler Kathy Kathrada In KwaThema
te lulster. ' '

Vir die bultestaander Is die besonderhede mlskien onbelangrlk,
Maar vir stoere Relgerparkers is dlt die slmboliese dade van 'n
onomkeerbare politleke bewusWordlng.

~;:::=======================::;---------------==========================:--------------------------------------------------------~H~y:-:-:h=et:-::d~ie:-e=uf:=C'"'.• 'n "oop" , ",>

Boksburg baie duic ,. oJpgeklaar.
StaatspresidentFWde KIerk se aankon
diging dat Boksburg nou 'n vrye han
deIsgebied is, beteken dat swartmense
nou sonder 'n tussenganger in die
sentrale sakekem van die dorp mag
handeldryf. Hulle kan ook die be
sighede besit,

"Maar die eiendomme is slegs vir
die bedryf van sake en nie om in te
woon nie,' se hy. "Tot tyd en wyl die
Wet op Afsonderlike Geriewe afgeskaf
word, bly alles nog toe," verduidelik
hy voordat ons groet,

'n Mens besef: die werklikheid 
volgens DeKlerk se onlangse aankon
diging - is dat slegs die strande vir aIle
rasse oop is (en Boksburg is ver van
die see af).

Die KP-stadsraad gebruik steeds
die wet om hul toe-heid op die dorp te
laat geld. Buite in die sakegebied het
elke winkel die Kersgety met geblikte
Kersliedjies aangekondig en mense
van aIle rasse het geskenke in die
seisoenvan welwillendheidaangekoop.
Bewaar egter die swartmense wat van
die dorp se geriewe wi! gebruik maak.
Vir hulle is dit nog steeds toe.

. .,. """ ... ,
I • • ; ~ '. • .. \ \' ~j Ii \. '\' \. \' '. ' .•• ~ ,



FOKUS OP DIE AFRIKAANSE SKRYWERSGILDE

Gaan die Skrywersgilde skeur?
sies ,wat die media muilband" nie .
aanvaar nie en by die '87-beraad se
hulle hul steun toeaan Van Zyl Slab- ,
bert se Dakar-safari. Waarop Anna
M Louw haar van die mosie distan
sieer, oom Frans Venter summier
bedank en WAde Klerk 'neiertjie Ie.

Enna die herrie besluit die Gilde
om homself. te hervorm om sy eie
voortbestaan te regverdig, soos Andre
Ie Roux dit gestel het.

By verlede jaar se beraad op Broe
derstroom besluit die Gilde om huI
grondwet te hersien en die moont
likheid te ondersoek van samewerk
ing met ander organisasies wat hulle
vir die afskaffing van apartheidbeywer.

Sedertdien het lede van die Gilde
infomeel met lede van die Congress
of South African Writers (Cosaw)
geskakel en infonneel met die ANC
gaan praat. (Hulle het ook die kul
turele boikot verwelkom en dis waar
WAde Klerk toe weer 'n eier Ie en
oom Barend Toerien ook.)

'n Lang politieke geskiedenis dus,
Dot "dese en' gene knapies uit die
bosse" en Kie, ,

(Nie dat dit nie vreeslik ruik na
,"strategie", dat 'n klomp van die
skrywers wat by die Waterval was
skielik opgekommandeer is om by
die GilOO aan te sluit nie, ne? "Skrywer"
Johannes Kerkorrel boonop. Wonder
wat dink Anton Goosen daarvan?)

Oor die verwelkoming van die
nuwe kuiturele boikot gaan die hare

, waai, en oor lidmaatskap. Van die
. Kaapse skrywers is glo glad nie lekker
nie.

En se nou die Gilde skeur vandag
of more?

WeI, die een helfte kan terug na
oomJacJ semoederliggaam. Het die
geskiedkundige vereniging dan nie
in 1985 sy lidmaatskap vir aIle Afri
kaanssprekendes oopgestel en selfs
verlede jaar drie Gilde-lede, ook die
voorsitter, saarn met Joan Hambidge
genooi om hulle toe te spreek nie?!
Die anderhelfte (dis nou te se ashulle
nie reeds lede is nie) kan by Cosaw
aansluit.

Endie ASG dan?
Dis eenvoudig, dieASGverdwyn.

die beraad op Gordonsbaai in 1984
dat naas die Afrikaner-Ietterkunde
besiaan daar 'n vegtende stem, en die
waardes van die stem is totaal anders
as die hoofstroom in die Afrikaner
letterkunde. Hul poesie "is 'n poging
tot die integrasie van opstand, stryd
en menslikheid". Endie wit skrywers
teenwoordig behoort tot daardie
hoofstroom en hy nie,

Die gevestigde wit Gilde-skrywers
was ontsteld, veral Chris Barnard.

Dis ook by die beraad dat 'n mosie
aanvaar is waarin die Gilde hom dis
tansieer van 'n brief wat Jan Rabie,
toe voorsitter, geskryf het aan die
Skotaville-groep van swart skrywers
omdat "ongelukkige interpretasies"
aandie brief (wat onder andere verwys
hetna 'n "rnakietie") geheg kon word.
Die tweede deel van die mosie lui
egter, "Ons herbevestig ons oortuig
ing dat die Gilde daarna moet streef
om al hoe meerverteenwoordigend
vim aIle skrywers in die land te word,
endraditaandienuwebestuuropom
indringend die moontlikheid in die
verband te ondersoek."

Endie volgende jaarhet die meeste
van die genooide swart skrywers nie
by die beraad in Johannesburg
opgedaagnie. Dit was Julie 1985, toe
die eerste gedeeltelike noodtoestand
afgekondig is.

By die beraad die daaropvolgende
jaar in Windhoek- waar een van die
sprekers die binnelandse Swapo-leier,
Daniel Tjongarerowas - is besluit om
by die destydse staatspresident, PW
Botha, ten sterkste beswaar te maak
oor die noodtoestand. Brink se ope
brief aan Botha is ook as beraadstuk
aanvaar. Die voorsitter, George Wei- ..

-,deman, het dit onomwonde gestel,
', die Gilde moet Ofdie heersende ide

ologie aanval, Of swyg, en s6 die
"groot stilmaak" kondoneer.
. En Breyten Breytenbach het laat

.weet: "Ek dink julIe het 'n selfper
petuerendc en dalk ook 'n selftevrede
klub geword. En'n ding wat nie oop
maak nie (of breek nie) verstewig
slegs die huidige stelsel."

Desember daardie jaar verklaar
die Gilde hulIe kan die "nuwe regula-

Jeanette Ferreira, voorsltter '
van die ASG

Genoeg bewys dat die Gilde van
die begin afook 'n "politieke"rol wou
speel, tante Dot en jonge Daniel?

En deur die jare het die Gilde
rnosies .met 'n politieke kleur aan
vaar, uitsprake gemaak, gepleit vir 'n
oopAkadernievir Wetenskap en Kuns,
Swart sprekers is na Gilde-berade
genooi, skrywers het met.swart on
derwysers kontak gemaak in die Kaap,
'n projekis begin om Afrikaanse boeke
en tydskrifte in swart skole te ver-
sprei.· ,

Toe korn Hein Willemse en se by

Reeds met die eerste Gildeberaad
in 1975 op Broederstroom het Jan
Rabie daarop gewys dat die swart
gemeenskap Afrikaans as die taal
van die onderdrukker sien, en by
implikasie dat die Gilde iets
daadwerkliks sou moes doen. Jakes
Gerwel het in 1976 by die tweede
beraad die waarskuwing herhaaI: "Die
beeld van die Afrikaner wat die meeste
na buite geprojekteer word, is die van
'n eng Nasionaal-sternmende, Afri
kaans-biddende broederskap van
rassiste." (Dit was 'n paar weke voor
16Junieendie opstand in Sowetooor
onder andere skoolonderrig in Afri-
kaans.) .

John Milesse voorstel by die-

N6G twee lede het verlede maand uit die Afrikaanse Skrywersgllde
bedank, maar om persoonllke en nie "politieke" redes (soos Dot Ser
fontein en Daniel Hugo) nie. Die internasionaal-bekende roman
skrywer en Booker-pryswenner JM Coetzee en Wlum van Zyl van
Kaapstad hetverlede maand hul bedankings ingedlen, het die voor
sitter van die Glide, dr Jeanette Ferreira, gese,

"Dit Is geheel en al'n persoonlike saak," het Coetzee ult Kaapstad
bevestlg.

Skrywers wat 'n paar jaar gelede uit die ASG bedank het, party
weens 'n mosie van Daniel Hugo wat in 1986 in Windhoek aanvaar Is
waarln die Glide dlt kondoneer dat twee van hullede op komltees van
die publikasieraad dien, het hulle weer vanjaar by die vereniging
aangesluit. Hulle Is Jeanne Goosen, Andre P Brink, Fanie Olivier en
Welma Odendaal.

Die Glide, wat met die laaste beraad 80 lede gehad het, het30 nuwe
Iede bygekry en 5 het bedank. (Ook Verna Vels om persoonlike redes.)

JM Coetzee bedank uit Gilde

selfde beraad, dat die Gilde toegan
klik moet wees vir Suid-Afrikaanse
skrywers ("Ons kan die SA van die
toekoms nie meer in geYsoleerde bane
ingaan nie"), het hewige debaruitge
10k maar is afgestem. 'n Jaar later, .
met die beraad op Gordonsbaai, is 'n
kompromis-voorstel egter aanvaar:
dat die benaming Afrikaanse
Skrywersgilde behou word, maar dat
lidmaatskap uitgebrei word na aIle
Suid-Afrikaanse skrywers en letterkun
diges, ongeag die taal waarin hulle
skryf.

Die skrywer se rQI in
demokratisering is die

tema van die
._,Afrikaanse

Skrywersgilde-beraad
wat nog tot mere by

die Alpha-sentrum by
Broederstroom gehou

word. KOOS
PRINSLOO neem 'no

paar feite oor die Gilde
in osnskou.

TOE Johannesburg se werkge
meenskap van die Afrikaanse
Skrywerskring in Januarie 1974 'n
protesverklaring uitreik oor die ver
bod op Andre P Brink se roman,
"Kennis van die aand", eneis dat
twee vooraanstaande letterkundiges
uit die Publikasieraad bedank, was
die moederliggaam in Pretoria woe
dend. Die nasionale voorsitter van
die Kring, Jac J Brits, het gevoel
skrywers moet liewer nie in die open
baar dinge se nie. Dis toe dat John

, Miles, Bartho Smit, Ampie Coetzee
en Chris Barnard uit die Kring be
danken die Afrikaanse Skrywersgilde
stig.

Envandag, vyftien jaar later, lyk
ditofparty lede van die Gildemet Jac

";' J saarnstem. Sedert 'n groep van
hoofsaaklik .Afrikaanse skrywers
(waaronder lede van die Gilde-bestuur)
vroeer vanjaar by die Victoriaval in
Zimbabwe met die ANC gaan praat
het en die meer genuanseerde kul
tureleboikotvan die ANC teen Suid
Afrika verwelkom het, het reeds twee
lede- Dot Serfontein en Daniel Hugo
- weens "politieke redes" uirdie Gilde
bedank. Endis duidelik dat die hare
oor die politiek nog vandag en more
by die beraad gaan waai. Party gilde
lede voorspel serfs 'n skeuring...

Asof dit .nie uit die staanspoor
duidelik was die Gilde sien "poli
tiek" as deel van die skrywer se be-
lange nie, .
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thehistoryofthestruggle

COSAW and the Theatre Alliance
present

,1p.m. Saturday2ndDecember
" The Warehouse atthe Market

EntranceFree

VryeWeekblad, 1 Desember 1989

Marcel van Heerden van
Koos'

Kulturele
boikot
EEN van die omstrede mosies wat
op die beraad van die Afrikaanse
Skrywersgllde Ingedlen gaan word,
handel oor die kulturele bolkot van
die ANC. Volgens die mosie moet

-, die ASG standpunt Inneem oor die
kulturele bolkot omdat die bolkot
strydlg Is met die ASG se beleld oor
die bevegtlng van sensuur.
. 'n Ander mosle wat opslae kan'
maak, lui dat net skrywers war al

. een boek gepubllseer' het volle
stemgeregtlgde lede van die ASG
mag wees. Belangstellendes (jeer
naliste, akademlcl, uitgewers, en
sovoorts) kan ' nle-stemgeregtlgde
bylede wees. .

Cosaw en Akademie om een vuur
UITEENLOPENDE sprekers en kunstenaars is genooi om aan die beraad
van die Afrikaanse Skrywersgilde by die Alpha-sentrum deel te neem.

So byvoorbeeld tree vier lede van die uitvoerende komitee van die
Congress of South African Writers (Cosaw), Nadine Gordimer (wat 'n paar
jaar gelede na 'n onderonsie met Dan Roodt uit die vereniging bedank het) ,
Achmat Dangor, Junaid Ahmed en Mzwakhe Mbuli, op.

Maar ook die voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns,
prof Elize Botha - en redakteur van die Tydskrif vir Letterkunde, die
"amptelike orgaan" van die Afrikaanse Skrywerskring (wat weens struweling
oor sensuur in 1974 aanleiding gegee het tot die ontstaan van die Gilde) 
maak vanjaar die eerste keer haar opwagting by die ASG.

'n Ander ou bekende, die skrywer en 'n stigterslid van die Gilde, John
Miles (wat 'n paar jaar gelede uit die Gilde bedank het), praat op vanjaar se
beraad. '

Vandag en more se program:
Vrydag 1 Desember
9.00 Chris Barnard. Jeanne Goosen (Wat is die rol van die skrywer as
kulturele werker?)
10.30 Ledevergadering
13.00 Middagete
14.00 Prof Ampie Coetzee, John Miles, prof Elize Botha (Wat behels die
huidige produksiestrategieer)
16.00 Ledevergadering
19.00 Aandete
20.30 Musiek deur Johannes Kerkorrel

Saterdag 2 Desember
8.30 DrCharles Malan, prof Michael Chapman (Wat is die implikasie van
'n Suid-Afrikaanse literatuur?) -~

10.00 Wilhelm Liebenberg (Wat is die rol van die skrywer as kulturele
werker?) , ' '
10.30 Junaid Ahmed (Die kulturele boikot) ,
12.45 Ledevetgadering
13.00 Middagete
15.00 Oorhandiging van Ingrid Jonker-prys vir poesie
16.00 Boekeveiling
19.00 Aandete.
21.00 Orkes: Koos

II

Poetry I prose and sonq.
, performed by. ,

Ramalao Makhene, JocqulSinger,
. ~ .Patrick Shai,John Ledwaba,
Craig Friedmont, Nandi Nyembe,
Irene Stephanou, Jennie Reznek,

LourensSileye, Marcel van Heerden,
RoberfColman, Vanessa Cooke,
Dan Robbertse, Jeanette Ginslov,

TheHandspring PuppetCompany,
and others.
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BOEKE

Kraletjiesom mee te speel

,'t',.,-

en soek na nuwe kombinasies. Die
hoek is nie vemiet opgedra aan Johan
Degenaar "wat ernstig hou van speel"
iel

oewellesers uitersgesjar-meer
sal raak deur die spel, is daar~
gri~aewat gestel sal kan worclby
die plesierig-verhullende seleksie van
indarnming, die ekwivalensies van
engele, duiwels, Crossroads, woe
stynheiliges en private kommer.
Waardeur n6g behalwe deur die taal
word hierdie 'naasmekaarstelling in
ABC-verband bepaal? Die vraag kan

egenaar dalk help antwoord!

naJansen doseer Afrikaansen
Netkrlandsby Wits

\ -

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

woorde mekaar later eg,.go in een groot
Setekenende ketting. Erens is dit die
effek wat "Kommerkrale" op 'n mens
het. Aucamp demonstreer op 'n onor
todokse manier hoe een woord onein

iglik kan oopmaak na 'n alfabet van
tekenisse. .

can illustreer die soot verskynsel
met s teorie van poinisde capitons
reekse knopspykers wat vir die stof
fering van meubels gebruik word.:
Hierdie spykertjies word as analogie
gebruik vir die voorlopige indam van
betekenaars in die voortstromende
gang van betekening. Woorde wat in
die ABC-opskrifposisie staan, is by
Aucamp die bevoorregte punte van ,
waaruit die rigting of aard van die
betekenende ketting vasgestel kan
word. Em point of spyker is op sigself
nie in staat om die bekleding van die
werklikheid vas te pen nie en almal
saam is .ook slegs punte van voor
lopige vas legging in 'npoging om sin
te maak van die wereld,

Aucamp se "Kommerkrale" is so
'n poging tot betekening - as jy die
game speel as leser. Want dit is be- .
slis nie 'n hoek wat van voor tot agter
deurgelees moet word nie - al is die
losstaande stories hoe vermaaklik.
Maak spronge, vat 'n kraaltjie op sy
voorgestelde tydraak, slaansoms oor

By Anachoreet staan "Sien 09k:
Hoerery, Nederigheid, Ydelheid".
Hoerery en Nederigheid verwys self
net terug na die oorspronkIlke A
vertrekpunt, maar Ydelheid vat jou
verder na Insig, Openbaringen Pan-"'
dora-sindroorn wat weer ander ope
ninge maak. Met die kruisverwysings _
kom jy dan uit by Tuiskoms en Rust

imijn-ziel. Nli die gesofistikeerde
geskerts en ironiese aweregsestories
wat daaraan voorafgegaan het, is die

\ emosionele impak van die twee
. tukkies teks oorweldigend, Min

eservarings het my onlapgs so ont-
~ die feit datjy weens die verwys

tegniek Rust-rnijn-ziel en Tuiskoms
ook direk na mekaar lees - en albei
stories is presies eenders! Hulle is 'n
dooiepunt wat verwysingsverda betref
sodatjy letterlikdaarstflkan bly - om
later weer vooraan by B en die aftel
van ander kralekringe te begin.

Die onverwagte skakels van be
tekenisse wat deur "Kommerkrale"

. gele word, laat mens dink aan die
taalfilosoof Lacan se "signifying
chains". Volgens Lacanhet taal altyd
die verwarrende effek van 'n woorde
hoek: elke woord, definisie opdefini
sie, verwys na weer ander woorde
deur reekse ekwivalente. EIke sinonie
me substitusie veroorsaak dat alle

hoek is natuurlik die alfabet, Elke
. letter word met een of soms twee
woorde (bv, Dissipel en Duiwel by D,
Engel(e) en Erbanne by E) verteen
woordig. Dit dien as vertrekpunt vir
'n anekdote, 'n gelykenis,grap of prekie
- in ieder geval baie kort kortverhale .
met titels soos Anachoreet (wat my
na 'n HAT AB-japlaat gryp!), Bede
lary en Crossroads, Bladsynommers
wat liniereopeenvolging sou beklem
toon, word doelbewus weggelaat om
'n ander "chronologie" aan te moedig.

Volgens tipiese woordeboek- en
ensiklopediestyl word kruisverwysings
deur.die skrywerlsamesteller aanbe
vee!. Dis hoe ek gelees het en die
ronspringery in die boekie het onver
wagte insigte en plesiere verskaf.
Verbande word gele tussen die
vreemdste karakters in allerlei eks
otiese situasies: 'n woestynhei!ige wi!
sy laaste testament opstel, maar al
perkament beskikbaar, is sy eie lig
gaam; 'n filmster watduisende mense
aan haar beeld verslaafhet, word met
gelyke munte betaal; 'n mooi meisie
met 'n grief teen die lewe besoek 'n
fortuinverteller en word pynlik aan .
haarself blootgestel; in die Semina
riurn vir Nederigheid peins 'n een
voudige skoonmaker oor ons laaste
Groot Versoeking.

KOMMERKRALE
Deur Hennie Aucamp
Tate/berg, R24,95 +AVB.

Ena Jansen

KOMMERKRALE is natuurlik daar
die bontkraletjies aan 'n leertoutjie of
kettinkie wat Grieke so nimmerein
digend kan aftel, deur hulle vingers
laat gly - soms vinnig aaneen, dan
hortend en weer op 'n ander plek
tussen die krale vervattend. Worry
beads. Om jou senuwees te kalmeer,
jou sondes op af te tel, jou hande
besig en tuis te hou, ofom as medita
tiewe hulpmiddel te gebruik. Ken
merkend is die aaneengerygde op
eenvolging van die krale wat saamkom
in die knoop, maar ook die moont
likheid weens die speling tussen die
krale om in een greep 'n paar oor te
slaan en willekeurig &ens anders weer
in die beperkte verband te begin.

Hennie Aucamp se heel openba
rende boekie met die titel "Kommer
krale" word in die ondertitel "'n AB
jap vir akoliete" genoem. Dus 'n leer
hoek vir non-spesialiste, "novices" in
kerksake oftewel lewenskwessies 
soos die meeste van ons maar is.

Die ordenende beginsel in so 'n

Heldersiende inn lang someraand
oneindige landskap van sy denke. Sy
gedagtes is helder soos daglig. Die
skrywers wat hy aanhaalofbespreek,
kry nuwe betekenis.

Byna ongemerk is daar agter al
die grootsheid 'n liriese digter aan 
die werk. Hy maak sy beelde uit on
merkwaardige woorde. Maar die
beelde bly staan as 'n unieke mitolo
gie, so groots en onuitputlik soos die
skepper daarvan. .

WatBorges waarderend gese het
van Valery, is ook waarvan homself:
"A man whose admirable texts do
not exhaust, do not define, their all
embracing possibilities ... a man who,
in"an age that worships the chaotic
idols of blood, earth and passion,
preferred always the lucid pleasures
of thought and the secret adventures
of order." . ,

Borges het dit gelyktsof die wereld
by die dag meerchaoties en kranksin
nig word.

Sy fiksies is dus 'n ontsnapping na
die kalm ruimte van logika, waar

. denke nie besoedel word deur opdring
erige ideologie en raserige retoriek
nie ..

As mens was Borges baie nederig.
Al sy boeke begin met 'n voorwoord
waarin hy halfverskonend verduide
lik wat hy met sy stories probeer
doen. Sy wysheid en insig het hom'
ook gehelp om te berus toe hy begin '
blind word weens 'noorerflikesiekte.
Om blind te word, is bloot om in 'n
lang someraand te leef, het hy gese.
En: nou kan ek alles binne myself,
sonder steuring en daarom helderder
sien. 'n Mens kan enige boek van
Borges optel en verdiep raak in die

deel regverdig hoef te word nie.
Volgens sy vriend Bioy Casares

het Borges voorsien in die behoefte
aan 'n letterkunde wat praat oor
letterkunde en abstrakte denke. Sy
onderwerpe het hy gaan haal uit die
filosofie.en logika. Sy styl was om
gedagtes uitelkedenkbarebron te lig
en hulle langs of teenoor mekaar te
plaas. Hy ondersoek die .wydste
denkbare onderwerpe. Oindat hy so
eenvouding en deurdag skryf, onthou
'n mens agtema elkeen van hulle. Hy
maak van intellektuele en filosofiese
speletjies 'n avontuur.

Die voorliefde vir fantasie mag
lyk na ontvlugting en onbetrokken
heid. Maar Borges was op sy pro
duktiefste in die veertigers, toe
Argentinie gebuk gegaan het onder
die korrupte regering van Peron. Vir

-land", die lIias en die Odusseia. Hy
het ook gou kennis gemaak met die
fantasiee van HG Wells.

Dan was daar volgens hom die
.grootste van romanskrywers, Joseph
Conrad, en die verhale van Edgar
Alan Poe.

'n Skrywer het nie voorgangers
nie, het Borges geglo. Elke skrywer ..
se werk bepaal sy invloede. Borges
het ontsaglik baie gelees, maar nie
noodwendig altyd indringend nie. Hy
het skeppend gelees: altyd opsoekna
'n fragment, 'n sin of 'n idee wat
boustof kon wees vir 'n verhaal van

. syeie.
Hy was baie lief vir die "musiek"

van die' Engelse taal, waardeur hy
ondermeer filosofie leer kenhet. Die
taalhet ook sy styl beinvloed, Spaans
is geneig om te omslagtig te wees,
terwyl Engels kort bly, Dit het hom
geleeromhomselfbondig uit te druk,
hethy gese.

Borges het in die dertigers begin
met sy stryd teen die erg koloniale
realisme van prosa op sy kontinent.
Vir hom was realisme gelyk aan
nasionalisme. Hy het dit beveg, soos
enige ander denkrigting wat voor
barig genoeg was omn geheelbeeld
.van die wereld te probeer gee.

Sy groot wapen teenrealisme was
speurverhale soos die Father Brown
stories van GK Chesterton, vir wie hy
groot bewondering gehad het.

Die realistiese teks probeer vol
gens Borges ontken dat hy net 'n
woordelikse namaaksel is van die
werklikheid. Die fantasie of avon- .
tuurverhaal- soos die van Chesterton
- gee nie voor om 'n transkripsie van
die werklikheid te wees nie. Dit is 'n
kunsmatige voorwerp waarvan geen

··.Insyreeksoor. .•..
wereldskrywers····., /·
bespr~ekMARTI~

.... .....STEGMAN<dle ....•.••.......

.. Argel1tyn Jorge Luis .... ... Borges. . ... .

DIE skrywers van Suid-Amerika het
hulle voorregte en probleme. Die
meeste van hulle skryfin Spaans - die
taal wat van Cervantes tot vandag 'n
skatkis van letterkunde opgebou het.

Die voordeel is dat die Suid
Amerikaner van buite na Europa kan
kyk. Hy kan saamvat, dissekteer, epsom
en orden.

Die nadeel is dat hy met 'n Eu
ropese verwysingsveld en herkoms
leefin 'n nuwe wereld met 'n eie aard.
Daarom is hy voortdurend op soek na
'n nuwe fokuspunt, 'n nuwe middelpunt
vir sy bestaan.

Jorge Luis Borges het in Argenti
nie die brokke van 'n Europese tra
disie opgetel en daaraan 'n vorm eie
aan sy habitat gegee. Daarom word
die meester van die kortverhaalonthou •
as die grondlegger van die modeme

. Suid-Amerikaanse letterkunde.
Borges is in 1898 in Argentinie

gebore. Onder sy voorouers was nie
net Spanjaarde nie, maar ook Engelse.
Aanvanklik wou hy graag glo hy het
grootgeword in 'n voorstad van Bue
nos Aires, "a suburb of dangerous
streets and showy sunsets,"

Die waarheid is egter dat hy 'n
streng-Edwardiaanse opvoeding ge
had het - in albei tale en kulture van sy
voorgeslagte, Sy kinderwereld was
eintlik 'n tuin agter 'n ysterheining en
'n oneindige biblioteek van Engelse
boeke, soos hy dit veellater sou ste!.

Van kleintyd het sy leeswerk die
eienskappe gehad wat later die grond
slag vir sy skryfstyl sou vorm. Hy het
wyd gelees, klassiek gelees en 'n
voorliefde gehad vir fantasie. Van die
vroegste boeke wat hy onthou het,
was Stevenson se vertaling van die·
Arabiese nagte, "Alice in Wonder-
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Onder redaksle van
Charles Leonard

China hou 'n

Afrikain
les vir Suid.,

Die beeld waldie wereld van'
China het, is die een van 4 Junie

waar 'n onverbiddelike staat '
,bloediglik op sy onderdane
toegeslaan en talle mense
gesterf het. Tog het daar
dramatiese ekoriomiese
hervormings in die land

plaasgevind, waaruit Suid
Afrikaners lesse kan leer, se Dr

GAVIN LEWIS, die
Johannesburgse direkteur van

die Suid-Afrika Stigting, watpas
van 'n feitesending na China

teruggekeer het

Deur grater vryheid vir kleinboere om produksieen
mark-oorskotte te beheer, te kombineer met 'n ver
slapping van beheeroorgcsamentlikeondernemings
van stede en selfs individuele fabrieke met buite
landse kapitaal, en in die algemeen deur 'n hele
klomprnaatreels waarvandie kerngrotervryheidvir
die rol van die mark eerder as die staat is, het die
ekonomiesehervorming 'n opbloei totgevolggehad
waar ditvantevore nie toegelaat is om tegebeurnie.

Party naburige strekeen stede van Hongkongen
langs die kus is toegelaat om deel te neem aan die
beleid van "openheid" tot buitelandse handel en
kapitaal, saammet ekonomiesebevryding;hullehet
In so 'n mate daarby gebaat dat hulle nou in die
volksmond saamgegooi word as die "gouekus",

Die syfersweerspieeldie voordelevandieherstel
van 'n rnark-gegronde ekonomie. Regdeur die tag
tigerjarehet China se BNP met 'n gemiddeldvan 10
persentper jaar gegroei.Dienenoperkapita-inkom
ste van landelike mense het in dieselfdse tydperk
met 12persentperjaar gegroei, envir stedelingemet

. 7 persent.
Sowat 70 miljoen nuwe werksgeleenthede is in

die stede geskep, en in die dorpe het 85 miljoen
kleinboere werk in ligte nywerhede gekry. Lewen

standaarde het duidelik verhoog in
materiele terme, en huishoudelike
besparing het toegeneemvan 21 biljoen
jen in 1987tot 380 biljoen jen vandag
(1 jen = 55e). ,

. Buitelandse handelhet ook sedert
1979 viervoudig toegeneem. In die
Guangdong-provinsie, waardie impak
van ekonomiese hervorming drama
tics sigbaaris, het nywerheidsproduksie '
in1988met 30 persent toegeneem -en
dit volg op 'n 70 persent-toename in
1987.

Die provinsie het al buitelandsebee
leggingsvan sowat R15 biljoengelok;
in 1987 was die waarde van sy buite
landsehandel R14biljoen. Sowat twee
mlljoen mensein die provinsie werk
regstreeks of onregstreeks vir fabrieke
in Hongkong,

Die' algehele gevolg is 'n private
sektorjp. Chinavan omtrent 14,5 rniljoen
private: ondemernings in individuele
besit, en 'nekonomie wat teen2030die
grootSt~ -ter wereld . sal wees as'
)Vereldekonorillee teendiehuidige'koers
aanhoJ,i .groei. Ondanks amptelike
beperkings'<groei handel ,met Suid
Afri~a~..meestal deur Hongkong, en.

" Chinaword al hoe toegankliker vir'
. Suid-Afrikaansetoeriste.

.Soos die Junie-toeslag egter bewys
i het, isditnie 'n maklike padnie. Jaloe
. sie .tussen streke wat toegelaat is om

.: 'deel-:te 'neem aan die en die ander
.herverrnings, toenemendekorrupsie.in .

'n Studentword verh;Oed-.bm 'rr klip te gool.. :. ,.,' ,P:i.~ ~a~s~liens, s~gende infl~ie, die
, • ~ ••' " 7 :'!.':~,.' .' pt~~le ,van mmderwaardlge pro-

, DIEVerreDostehetdieafgelopepaarjaaralhoenl!ili:r ' d¥k~, ~nsw:aIcveivt>..~r- enkommunikasiestels~Jshet
aan Suid-Afrikagekomen 4it waS~eral vlPlwee han~' hultol geeis: , ../., ,
del. ' Maar die gro<?!Ste'probleemis steedsstaatsbeplan-
: VeralJapanen TaiwlPl se spiere w9I'd groot gebult ning,dn' 'n.dubOele prysstelsel, met staatsbeheerde
as handelsvennote.OnS'1corttilkte nierdie Volksrepu-' pIysewat langs markpryse bly voortbestaan. Dan is
bliekvanChina, die grootste van hulll;l1nal met sy 1,2 #ar OQk nog di~ lJ,erverskyning van die geharde .
biljoenmense;i,s egter;nlinimaal. " ' kommmustena die bnitale hantering van die protes

Chinaisnienet belangiikvanwee &ygrootte,endie opTiariaiunen-plein, indieselfsde tyd toe ekonomiese
ooreenstemmende reuse-potensiele qtarkte wat hy heivorming die'eise vir politieke demokratrisering
verteenwoordig nie, maar ook oor die ekonomiese ' begin stimuleerhet, net soos in Cos-Europa.
bevrydingsprogrammewatna1978 in werkinggestel . , China is nouweer by die kruispad. Dis nie on-

, is. Diehervormin~s gaandie wat o~der Mikhail GOT- moontlik.datsy li:iersweer sal besluit om hul rue op
batsjof in die Sowjet·UIiie',ingestel.!s, vooroit. Die' diewereldte draaien inverarmdeideologiese suiwer-
welslae (of gebrek daaraan) en.hullot nB. die toeslag heid te.lewe nie. "
wat gevolghet op die Tjananms:nplein-skietery van 4 Aandie ander kant is Chirt~ se begeerteom hom
Junie vanjaar, behoort van groot belang te weesvir as'nwQ-eldmagtevestig,endie feitdatsoveelmense
Suid-Afrikanersterwylhulle wonder oor die aardvan en 'stteke voordeel geput het uit ekonorniese her-'
'n post-apartheid Suid-Afrika en die rol van sentrale' vorming'dathulle dit nie sal wil pry~gee nie, rede tot,
beplanningdaarin. . hOQP. ': .' '. .

. . Die .eerste ding om te onthou oor Chinase eko- Daar ~al nog heelwat meer dramatiese verander-
nomiese hervorming, is dat dit net gCdeeltelik is, en ingindierigting van vryeondememingmoet weesas
dat dit as ondergeskikaan,sosialisme en die leierskap dieChineseekonomiesosterk wil groei soossy bure
van die Chinese Kommunistiese Party beskou word. in die Stille Oseaan, en die noodsaaklikheid,yan
Die gebeure vaJt" Junie het die werklikheid onder- groter Politieke,he~omiing sal erken moet word
stieep dat China nog steeds 'n harde en onvergeeflike soos wat die. groeiende ekonomie meer mag aan
maatskappyis 'en dat die heersers nie van plan is om .. individueleChinese verleen. '
hul eiesoortigekommunismeprys te gee nie. ' Sonder die twee sleutelbestanddele sal die Chi-

Nietemin, ondanks die beperkings, is dit duidelik nese Volksiei>Ubliek, soos Suid-Afrika: nie sy reg-
\dat ekonorniese hervorming 'n dramatiese impakgehad matige.plek iii. die intemasionale ekonomiese en
\hetin die stede en dorpewaar dit vrye teuels gegeeis. politieke arena kari inneem.nie. .

Suid-Afrika
Staatspresldent FW de Klerk kondig aan dat die Nasionale Gesamentlike
Bestuurstelsel afgcskafgaanwordendatdie Kabinetas "hoogstebeleidmakende
en koOrdinerende gesag"bevestigsal word. . '
Diemedlaregulasles, watdie vryheid van die perserg aan bandeIe, genietdie
dringende aandag van die regering, se pres De Klerk by die Johannesburgse
Persklub.
DieMcNally-kommlssle se verslagoor AlmondNofomela se beweringsoor sy
deelname aan 'n polisie-moordbende word aan die minister van Wet en Orde,
AdriaanVlok,endieministervanJustisie,KobieCoetsee,oorhandig.Diekabinet
skenkdringend aandagaandie bewerings, se pres De Klerk,
DieKerkbode vra in 'nhoofartikel dat 'n geregtelikekommissie van ondersoek
ingestelwordom die bewerings van SAP-moordbendes te ondersoek. .
Senior pollsle-offlslere in KwaNdebelehet openlikgeweld gebruiken toegelaat
teen plaaslike inwoners, getuig Nic de Villiers van die Regshulpsentrwn in
Pretoriavoordie Parsons-kornmissie van ondersoek na onrus in die tuislandin
1983.
Eerw Arnold StofileenSamkuziSomyosal more(Saterdag) vrygelaatwordna
meer as,'n jaar in aanhouding(kondigdie Ciskeise regering aan. Die twee is
skuldigbevindaanoortredings van Ciskeise veiligheidswetgewing. EerwStotile
is die Grens-streeksekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en
voorsittervan die Grens Rugby-unie,
Oos-Peeltonse inwoners kry verlofom hulle in Suid-Afrika in plaasvan Ciskei
te vestig nB. samesprekings tussen die adjunk-minister van BuitelandseSake,
LeonWessels,endievoorsittervan dieGrensstreekvan die RaadvanKerke, eerw

. BonganiFinca. . .
Dr Tlnus Stiihlinger, 'n tandartsvan Oudtshoom,word in die KaapseHoogge-

.. regshof onskuldig bevind weens poging tot moord nadat 'n Swellendamse
prokureur, Chris Taylor, en sy sekretaresse, Jeanette de Jong, met sjokolade
vergiftigis. Stiihlingeris weI skuldig aan dwarsbomingvan die gereg.
Kobus Roets bedanknB. net agt maandeas besturendedirekteur vanTrustBank
temiddevangerugtevanongerymdhedein persoonliketransaksies.DrChrisvan
WykneemRoetsse plek.in.
Vier mans en 'n verwagtende vrou word in Vendaas Aids-slagoffers gediag- '
noseer.
Blskoppevandie Anglikaanse Kerkse op hulsinodepres FW deKlerkse stappe
tot dusver is bemoedigend, maar spreek terselfdertydhul kornmeruit oor die
gevolgeasdieregeringnieaandie verwagtingesouvoldoen nie, Ditlykvolgens
hulle asof De Klerk op 'nad hoc-grondslag toegewings maak, eerder as om
volgens 'n omvattendeplan te werk om apartheidaf takel. '
.DieJohannesburg HighSchoolfor Girlssal voortbestaan as 'n nie-rassige skool
-maarsonderstaatshulp. Nadatdie ministerviUl Opvoeding,PietClase,geweier
hetdatdiestaatskool oopgestelwordvir alle rasse.Is.dit omskepin 'nnie-rassige' '.
privateskoolvir dogtersen: seuns wat as Barnato Park.High Schoolsal bekend
staan. '. .. . ' '.' " ..'
Andrew OJlver; 25, wat sy huismaat, J~l~ S,mith, dOodgeski~t~het,word
skuldig bevind weensmoord met versagtende omstandighede en t9t agt jaar:
gevangenisstraf gevonnis in die Randse Hooggeregshof, .: c•...' <," ", . ,t'.
Pres FW de Klerk besoek die Ivoorkus vir samespreklngs met Pies Felilf",
Houphouet-Boigny. " '. ..,',

" 'n Stuk grond vansowat-vier hektaar word in dieQunu-gebiedvanqie Tiwk.d,' -,:" .;
. ,waarNelson~andelageboreis,opsygesit sodathy nasyvryla~~§da~kan gaan.. ..

woonas hy wil, '. ,", ," ,,"
RadcliffeCadman, administrateur vanNatal,dien 'n wysiging op 'nJ>rovinsil!le '
ordonnansie inwatdaarvoor voorsieningmaakdat wilddiewe vanswartrenosters
'n ~~O 000boeteof tienjaar gevangenisstrafopgelekan word.jn plaas ,!an(!.i~~·~.
huidige R2 ()()() of tweejaar. " , ", :. ~, ~ "; ,"" :
Hoofminlster Mangosuthu Buthelezi van KwaZulu beskuldig die Suid"Affi~:,,' ,
kaanse RatadvanKerkevanopenlikesamesw-ciin,gmet die UDF;ANCen,cos.ahl"
en se dis' ledigingvirChristene.' , . ".' .'::," ,:""" ' .-
Pres FW/ eKlerk wysdie Vryheid":8!' Verwoerdburg' vimdie hand.". ~,~', ,,'
WillemDomanvandieNPwendietussenverkiesingvir die Volksraad iri VascS'" ; ."
teenkandidate van die KPen die HNP,en Melt vanSchoor Hammanbehoudie !"~,' ,: ' '
Ceres-setel virdie NP indie tussenverkiesing teendie KP. .." ,< '1:,.: ::':'" •

. .~ ,-.. .-,.-. ::,,~"

. , ..:~'~: ~ :~.?:" •

WereId , . ' ',' . ,,:.. , :. ;",' >
Rajlv Gandhi bedank aseerste ministervan Indie nadat sy party die algemcme "

. "verkiesing verloorhet, maar blyaan as wll81Jlemende eerste minister totdat 'I} -" ,

nuweleier aangestel word." ,
Mikhail Gorbatsjof, president van dieSowjet-Unie, besoek Italie. :' , '
Michel Aoun, Christelikeleier van Lebanon, bied aan om met Sirie·te sklk';'
terwyl duisende van sy ondersteuners sy hoofkwartier omring. " ,: :
InGesangeboekwatin 1893indie slagvan Hornkranz tussen dieDuitsersendie'

, Namasdeur 'nDuitsesoldaatgebuitis en aan HendrikWitbooi dieseunvan: die
, ' ~mde' Nama-leier, behoori het, word in Windhoek. te~gbesorg aan:..sy

kleweun, ook Hendrik~itbooi, onderleier van Swapo en pastoor in die AME
. Kerk., . " , '
, DieTsjeggo-Slowaakse parlementbegin moontlike' grondwetlike veranderinge

".': ondersoek teneindevanstrengKornmunistiese heerskappy wegtebeweeg'en die ".
. weg te ballJl vir vrye verkiesings. . '. . :,::-- ,,;;
Pres ,Ahmed AbdallahvandieComoro-eilandeworddoodgt:skiet,na bew~fi~g,'.;~;:;

,deur n groop huursoldate ondersy eiebevel.' ' "
" Simon.Petrus, :n manskapvan die SWA Gebiedsmag wat in Angolagevange
, gehouIS,WOrd m Luandavrygelaaten keer terugna Namibia. '
Na~ia.Comanec~ die Romeense gimnaswat indieOlimpiese Spelevan 1976as
I4-Jange byna volmaaktevertonings gelewer het, verruil haar geboortel!lI1d,
Roemenie, vir die meer gemaklikeatmosfeer van Hongarye. . " .
St~den~e ~I~ Suid:Afrika,Z~babwe, Namibia, Nigerie ~ Gambiebegin die
Uruversltelt van Sierra Leonem Freetown verlaatnadat die universiteitweens
studente-onrus gesluit is.,': ' " '
S'!aziland se,eerst.e minister, Obed Dlamini, besoek Nairobi, Kenia vir 'n
SPltsberaad vandi~ Preferantial Traqe Area Countries(PTA).' ,, .
Sesmense watnouebaride met 'n opposisiegroephet, word in Guineeaangehou
sonderverhoor,sa Amnestie Intcrnasionaal in 'n verslag. ' .' . ",
Egon Krenz, presidentvanOos-Duitsland, se hy is bcreid'om saamte Werk met .
die Weste,maar dis te gouom'van 'n hereniging van Duitsland tepr~aL :
In, Japanse sakemankoop Picassose skildery LaMaternite vir ~28,5 miljoen.

,~ > .,.) , ,J.' •• _ ' " ~ , ~ , ~.
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Rajiv Gandhi: Euforie van korte duur
.;

Die wereldse oe moreop Malta
Boris Krivsov

MOSKOU - Die klein eilandstaat in die Middellandse See, Malta, gaan more in
die intemasionale kalklig wees. Van sy kus af gaan die Sowjet-kruiser, Slava,
en die Amerikaanse oorlogskip, Belknap, 'n rendezvous be en op bulle gaan die
Sowjet-president, Mikhail Gorbatsjof en sy Amerikaanse eweknie, George
Bush, op 2 en 3 Desember samesprekings voer. .

, Die ontmoeting vind drie maande na die negende jaarlikse Onverbonde
Lande Beweging (NAM)-beraad, wat in die Joego-Slaafse hoofstad, Belgrado,
gehou is,plaas. Hoewel die Maltese beraad geen duidelik afgebakende agenda
het nie, kan 'n mens seker wees dat daar op ontwapening gefokus gaan word 
kernwapens, ekonomiese probleme en omgewingsbeskenning.

Die Sowjet-Amerikaansetoonadering stem ooreen met die Onverbonde
Lande se benadering tot wereldprobleme.

Daar is 'n verskuiwing van konfrontasie na dialoog in die nuwe politieke
denke en van die oorwinning van gesonde verstand oor die Koue Oorlog-
stereotipes. ' , •

Die toenadering tussen die twee wereldreuse hetreeds tot een belangrike stap
in ontwapening gelei: die uitskakeling van kort- en middelafstandmissiele,
NAM hetdie IMF-verdrag geprys elibeskou dit as 'n positiewe reaksie opNAM
se Harare-versoek wat in 1986 deur die lande gemaak is.

Die tweekante gaan ongetwyfeld verder gaan tydens die Malta-beraad en 50
persent venninderings in strategiese kembewapening bespreek. Die doelwit
was op die voorgrond in Belgrado-resolusie oar "internasionale veiligheid en
ontwapening" wat die onverbonde leiers se hoop, dat daar vroeg reeds tot 'n
vergelyk gekom gaan word, onderstreep.

met sy klelner buurstate te ver
sterk en, soos hy gereeld ge~ het,
Indie In die 21e eeu te loods.

Hy het sy woord gehou, en reke
naars het die tydlose Indle begin
binnestroom. Op die politleke front
het by almal verstom deur leiers
van sy Kongres Party as "agente
van mag en Invloed" te beskuldig.

Die pers was gou om vir Gandhi
"Mnr Skoon" te noem en am per
net so gou het dinge begin verkeerd
loop.

I Gandhi se atkeer In tradlslonele
Indjesepolitleken polltlcl het vero
orsaak dat hy getroue leiers van die
Kongres verwerp het en op vriende
vertrou het wat as polltleke
nuwellnge beskou Is.

Hy is stadlg maar seker beskou
as iemand wat nie begrip het vir
Indle en syprobleme nie en wat hou
van vinnige motors en plesierritte.

Kongreswerkers het begin kla
dat hulle geignoreer word en dat
hulleier net tuls gevoel het met 'n
Westerse groep.

Maar mlskien was dlt natuurllk
vir 'n jong man met sy opvoedlng.

Hy Is op 20 Augustus 1944 in
Bombaai gebore en het sy vroee
kinderjare saam met sy eerste
minister oupa by Nieu-Delhl se In-"
drukwekkende Teen Murti-huls
deurgebring, waar sy ma die eerste
minister se gasvrou was.

Hy het skoolgegaan In Deehra
doen, 'n bergoord in Noord-Indle,
en het aan 'n ingenieurskollege In
Engeland studeer waar hy sy vrou ,:.
Sonia ontmoet het.
, Hy betmet sy terugkeerna Jndie

by die Delhi-vIiegklub aangesluit
.enultelndelik ,'n vlieenier vir die
staatsbeheerde Indian 'Airlines
geword.

Sy famlllelewe was nle juis op
spraakwekkend nle, ondankssy rna
se mag en sy broer se berugtheid,
totdat hyself eerste minister geword

, en sy verkiesingsnederlae en skan-
dale hom Ingehaal het. .

Gandhi het in 1986 twee groot
staatsverkiesings verloor. Die'
daaropvolgende jaar was 'n trage
die met die ergste droogte in 'n eeu
en die multi-miljoen rand Bofors
wapenskandaal in April.

Terwyl Indie se grootste kor
rupsie-skandaal voortgewoed het,
het die eerste minister nog drie
beslissende verkiesings in 1987
verloor.

Gandhi het ook In 1987 Colombo
toe gevlieg om 'n omstrede vre
desooreenkoms -om Tamil-sepera
tlsme.1n Sri Lanka te beeindig - te

onderteken. Die ooreenkoms het die
lewensvan meer as 'n 1 000Indiese
soldate gekos.

, Uitelndelik was dlt die Bofors- '
transaksle wat aan die lewe gehou
is deur openbarlnge In die Indlese
pers wat die "skoon" beeld ultge
wls en Gandhi se polltleke -graf
gegrawe het.

Die premier het ontken dat hy of
sygesin ooit omkoopgeldvan Bofors
ontvang het om aan die Sweedse
wapenvervaardiger 'n Rl,3 bilj'len
tender toe te ken, maar het hon.self
aanhoudend weerspreek.

Toe 'n algemene verklesing
uitgeroep Is,bet bale Kongres-kan- .

",

dldate glo gebulwer om Gandhi-
plakkate In hul klesafdellngs 0 1 sit
omdat hulle bang was hulle sou
verloor,

Plakkate of te nle, die week was
dlt duldellk dat nlks meer sou help
nle.· AFP

nie eens Nehru daarin kon slaag
om 48 persent van die steun agter
die Kongres Party, die oudste in die
land, te verenig nle,

Gandhi is beskou as iemand wat
dinge kon verander, 'n polltieke

, ontsmettingsmiddelom die korrupte
IndiesepOlitiek skoon te maak, bande

Rajiv Gandhi
(Folo:AP)

miljoene wat hom by haar begraf
nisgesien het, Die spontanesimpa
tie wat toe op hom uitgestort is, het
hom 'n rekord van 400 setels in die
parlementere verkiesing van De-,
sember 1984 besorg.

Die mandaat het ..verkie
singswaarnemers verstom omdat

Die politiekeoplosssing vanstreekskonflikwas ookonder besprekingby die
Belgrado-konferensie, , , ' ,

DieseIfde doelwit word deur sowel die super-moondhede as Afrika na
gestreef.

Soos bekend is, is die implementering van Resolusie 435 in Namibia 10jaar
lank uitgestel, grootliksasgevolg van Sowjet-Amerikaansekonfrontasie. Maar
toe die twee lande hul magte saamgesnoer het, het dit slegs 'n paar maande se
samesprekings gekos om 'n ooreenkoms tussen Angola, Kuba en Suid-Afrika
te kry.

Die gevolg was dat -met die bemiddeling van die Sowjet-Unie en Amerika
- die toestand aan die sub-kontinent na normaal begin terugkeer het. Suid
Afrikaanse troepe het die besette Suid-Angola, en uiteindelik Namibia ook,
verlaat,

Stabiliteit het in 'n groat mate teruggekeer en rnilitere aggressie is polities
aan bande gele,

Sowjel-Amerikaanse begrip en interaksie is ook van lewensbelang vir
versoening in Mosambiek, Angola en Ethiopie, 'en was belangrik om die
geskille tussen Somalie en Ethiopie, en Tsjaad en Libie, op te los.

Niemand moet natuurlik dink dat die super-moondhede Afrika se probleme
namens die kontinent se inwonersoplos. Tog, geoordeel aan onlangseervarings,
word gehoop dat verdere Sowjet-Amerikaanse toenadering 'n soortgelyke
politieke klimaat sal helpskep endat dit 'nklimaat van goedgesindheid sal wees
waarin die probleme opgelos kan word.

Dit sal die belange vandie Afrika-lande, dieSowjet-Unie en Amerika, en die
onverbonde lande, voorop steI. - ANO

ende persoon wat 'n wrewel aan
burokrasle en ondoeltrefTendbeid
het, versterk.

Maar hy was egter nog ver van
die eerste ministerskantoor toe sy
moeder deur twee Sikh-Iyfwagte
op 31 Oktober 1984 vermoor is.

Sy smart was duidelik aan die

Narayan Swamy

NIEU-DELHI - Twee persoonllke
tragedies het Raj Iv Gandhi van die
kajultstoel van 'n kommerslele
vllegtulg na die troebel w~reldvan
die polltlek en ultelndellk na die
hoogste polltleke stoel van Indle
met 'n ongeewenaarde mandaat,
laat styg.

Maar 5 jaar later, toe hy agter
die stuur van 'n grys Mercedes
Benz na die presldenslele palels ry
om as eerste minister te gaan be
dank, het die euforle wat hom In
die heel voorste gestoelte gekry het,
heeltemal verdwyn.

Gandhi, wle se party deur die
klesers verwerp Is, Is besmet met
alles wat as die slegste In die ge
wone oes van Indlese polltlcl beskou
word. Min Indlese lelers se gewlld
held was nog so laag soossyne.

Sy eerste hulwerlge tree In die
polltleke arena word steedsonthou
vir die jeugdlge onskuld waarmee
dlt gepaard gegaan het en juls dit
het hom die k1ts-liefllng van mIlJoene
Indie grootste demokrasle ter w~reld
gemaak.

Gandhi, nou 45, was 'n stll ge
slnsman, getroud met 'n Itallaanse '

,vrou wat politlek verag. Toe ver
ongeluk sy politles-amblsieuse en
heerssugtlge jonger broer, Sanjay,
in 'n vllegtuigvertoning in Nleu
Delhi in Junie 1980.
, Dit was 'n geweldige slag vir hul
moeder Indira - toe Indlese eerste
minister - omdat sy Sanjay groot
gemaak het vir baar pos, Sy het
haar dadelik tot die skoorvoetende
Rajiv gewend om sy broer se plek
vol.te staan.

Gandhi bet. onder die druk
geswig, ondanks uitroepe van ver
ontwaardiglng dat sy ma beslg was
om 'n vorstebuls te bewerksteillg.
Haarpa, Jawaharlal Nehru, was
vanafl947 vir 17j aar lank Indle se
premier.

Gandhi Is In 1981 tot die parle
ment verkies in sy broer, Sanjay, se
vakante setel in Amethi en is tot
hoofsekretaris van die regerende
Kongres Party verkies. Hy het dade
Ilk begin om 'n beeld van sy eie op
te bou,

Sy eerste groot taak was die or
ganisasie van die Negende Asia
tlese Spele In die Indiese hoofstad.
Dit het sy beeld van 'n hardwerk-
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-leiersjuis in die Oos-Kaap,die tra
disionele vesting van die ANe, aan
die gang kom.: '. ' '

"Jy kan maar s6 die Oos-Kaap is,
die baarmoeder vailpolitieke ontwikke
ling in Suid-Afrika. Die historiese '
agtergrond is baie belangrik."

Oatdie regering op die'ouend met
die ANCsalmoet onderhandel oor 'n
nuwe grondwetlike bedeling, is by
hom nie eens 'n kwessie nie.

"Enigiemand wat vandag nog die
sentralerol van die ANC wi!ignoreer,
hou eenvoudig nie tred met die
werklikheid nie. Natuurlik moet ons

. met mekaar praat.

"Hier gesels ons nou gereeld met
EdgarNgoyi,die streekspresident van
die UDF. Nou, dis net so good soos
die streekspresident van die ANC.

"Oeurgesprekvoering word beter '
begrip vir mekaar gekweek, en so '
stadigaan begin die 'lVerklikhede van

Suid-Afrika tot my kiesers en ander
~: ' blankes ook deurdring. '

'n Nasionale Party-LP wat gereeld'met' "Toeeken rny kollega.Frans Smit,
" die eerste keerin die townships in-

UDF-Iejers gesels, gesprek met die ANC', gegaan het, kon ek nie glo hoe die
, " • mense lewe nie. Natuurlik is daar

voorstaan en apartheid in alsy vorme onrus, hoewel Port Elizabeth nou

verwerp -en selfs deur die strate marsjeer rustiger as in baie jare is.Die lewens
omstandighede in die townships is s6

om"aan die beginsels uitdrukking te gee? haglik dat dit tot onrus moot aanlei-

Dis niks snaaks nle, se Sakki~Louw, ~,P_ ding gee.
"Daaigoed mootreggemaakword,

LP vir Newtonpark, Port Elizabeth, in 'n ,endaarom sit ons koppe bymekaar."

gesprek,met ANTON STEENKAMP' Louw voer juis volgende week
weersamesprekings metgemeenskaps
leiers oordie voorsiening van elek
trisiteit aan die townships.

Soortgelyke pogings is aan die
posvat op ander dorpe ook, se Louw.
"Ryno King, die LP vir Worcester, is

'reeds aan die gesels, En hier het ons
nou net gehoor dat Lawaaikarnp se

, mensekan bly, en.diekeer was ditnie
, maar net die witmense wat gese het

ons bewysjulIe 'n guns nie, dit was 'n
gesamentlike poging om die ding op
te los."

Hy vertel die storie van 'n soldaat
wat indie loopgrawe geveghet en toe
so Iusgeword het vir die vyand se kos

. asdiereukelke aandvandieloopgrawe
aan die ander kant af oorgewaaikom.

"Hy wasmaar 'n slegte soldaat, en
was meerIus vir die anderkant se kos
as vir veg. Op die au end het hy sy
moed bymekaargeskraap en een aand,
toe die dag se gevegte yerby was,

, oorgestap na die ander kant toe en
hulle kos gaan prOt. Hulle het begin
gesels en die oorlog is opgelos::

.ons gesprekkan voer, soos wat ons
moet." '

Maar watvan die sekurokrate, wil- ,
ekweet-daarisaanduidingsdathulle
nie sogelukkigis met die optogte,die
gesprekke, 'die, oopstelling, die
afskaffing, van Gesarnentlike Moni
'torkommissies nie?

"Watdie proseshier betref,hetek
nog net volle sarnewerking van die
polisie en die minister van Wet en

,Ordegelay," seLOuw. "Ookdie KaaPse
leiervandieNP,drDawiede Villiers,
staan',agter my en ondersteun ons
pogings.

"Die NP van vandag is nie verge
IykbaarmetdieNPvan gisternie. Die
probleem is nou net am die normale
staatsadministrasie ook' te aktiveer
om aan tepas bydie nuwe proses wat
aan die gang is.'"

Louw is veral opgewonde omdat
gesprekke met buite-parlementere

; \" "', "
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Eet saam met dievyand, en
jylos dalk die oorlog op

, , :"~':\",,":. ' " ',' . ' (Foto:Peterauf derHeyde·Afrapix)

,DUisend~:lnwoners van New Brighton!" Port Elizabeth hetverlede Saterdag 'n groep van sowat 800 blanke inwoners, onder wie die
" NP-LPSakkie Louw, verwelkom na 'n vredesoptog deur die stad. .

,.' ~'(~"-~ ~ . '"
., > '-j;',". .-, ...

voordathybesefhetwie die werklike
akteurs in die spel was,nie. Dit het
uitgeloop op.sy samesprekings met'
MkhuseliJacken aridergemeenskaps-
leiers in die UDF. '

Nadat Jack en sy karnerade tronk
toe gestuur is;het Louw nog gereeld

, navraaggedoeri oorsy welstand, "maar
'n tydperk van'politieke stagnasie het '
gevolg'', " , '

To~,na FW de Klerk se bewinds
aanvaarding, is' 'n' nuwe klimaat vir
gesprekvoering geskep, s6 Louw.

"DIe tyd was ryp om weer in te
klirn. Natuurlik was daar 'n groot
mate van agterdog, maar di~ UDF
leiers betmypogingsvanvroeer onthou
en was bereidom ,~y te vertrou."

Sedertdien vind daar weergereelde
, gesprekke tussen Louw, -Smiten die

, Ieierskap van die brei! demokratiese
~'bew,eging plaasoor die griewe in die

gemeCJl,5kap., .. t.

.,' "Onsmaak werk daarvanom die'
lewensomstandighede van diemense

, in die township'te verbe'ter - ons sit'
nie maar net en praat,nie."

, Die aIctiviste 'wat vrygelaat is mi
Louw en Smi\ se vertoe, het intussen '
.()()k paspoorte gekry en reis in die
buiteland. "Party sit nou in Parys (by
die indaba), party in Antwerpen, ek
weet nie waar oral nie. Ons is in 'n
proses om dinge oop te maak:'

Louwisvollofvir FW de Klerkse
. nuwe leierskap."Met aile respek aan
die oustaatspresident, daar is 'ntotale
nuwe prosesaan die gang. Ek lig my
hoed hoog vir FW de Klerk. Hy is
besig om 'n klimaat te skep waarin

.TOEhondcrde witme:nse vcrlcde week
deurdie strate van PortElizabethna
die swart township, New Brighton,
geloophet om'nboodskapvan hoop
un Ieiersen duisendeondersteuners
vandie breademokraticse bewcging ,
teoorhandig, wasdieNasionale Party
LPvir Newtonpark tussenhulle.

SakkieLouws6 hy vereenselwig
horn tenvoIle metdieboodskap waarin
die deelnemers aan die optog hulle
verbind het tot '''n nuwe Suid
Afrika... gegrond op vryheid, gereg
tigheiden gelykheid, waarin mense
regtebeskerm word".

Die inperkingsvan 'n stuk of 20
aktiviste van Port Elizabeth, onder
wiediestreekspresident vandie United
Democratic Front, Edgar Ngoyi, is
verlede maandopgehefnavertoeaan
die minister van Wet en Orde deur
Louwen sy kollega, Frans Smit van

, Algoa.
, '''Hoe kan 'n mens met die leiers

van die gemeenskap gesels am
probleme op te los as hulle in die
tronksit of ingeperkis?" vra Louw.

En oar apartheid ishy beslis: "Daar
isgeenmanierwaaropek enigeapart
heidsmaatreel ofwetkan aanvaarnie,',
op morele of opBybelsegronde."

Maar dis nie 'n skielike omme- .
swaaidienie. Sallie Louwse gesels
crymetbuite-parlementere leierskom
al 'n verpad, selfsvandie PWBotha
era af; maar toe was dit 'n ander
storie.

"In Desember 1985, toe die ver
bruikersboikot indie Oos-Kaap sterk
aan die gang was, het ek saam met
Mkhuseli Jacken andergemeenskaps
leiers gaan eetorn oor die dinge te
gesels," vertel Louw. Jack was die

, presidentvan die UDF-geaffilieeide '
Port Elizabeth YouthCongress (Peyco)
en een van die hoof-organiseerders
van die boikot,

"Onshet verslaeoor diemense se
griewe aan pres PW Botha en aan
Chris Hennis (toe'nog minister,van
'Staarkundige Beplanning enOntwikke- '
'ling) gestuur en dieg~sprekke

voortgesit.Net toeons nou begin om
wedersydse vertroue te skep,toe word
die hele klomp weer toegesluit en
alles is daarmee heen."

Louw is geen nuweling in die
politieknie. Hy is 'nboorling van die
Noordweste, Upington se wereld,en
het in 1970 al vir die NP begin werk
as voltydse organiseerder virKaap
land.

In 1981ishy tot Volksraadslidvir
Algoaverkies,enin 1985in'n tussen
verkiesing tot LP vir Newtonpark,

"Jong,dit Was 'n moeilikeverkie
sing.Dit het agt maande lankgeduur,
vanOktober1984 tot Maart 1985,en
die onluste in die Oos-Kaap het ty
densdie verkiesing begin."

Die skieteryin Uitenhage,toe die
polisie deelnemers aan 'n optog
doodgeskiet het, het in Maart 1985

,plaasgevind. Louwse betrokkenheid
, in die ondersoek na die skietery her
veroorsaak dat hy redelik bekend
gewordhet in die gebied. ,

En toe, kort na die verkiesing,
word 'nreferendum oardieoopste1ling
vanPortElizabethsestrande gehou
en Louwstem VIR oopstelling,lank
voordat FW de Klerk besluit het dis ,
nou regeringsbeleid, en in dieselfde ,
tyd toe PW Botha nag vir Allan
Hendrickse uitgeskel het omdat hy
dit op Koningstrandin die einste PE

, gewaaghet! .

"Dithetnogaldaartoebygedraom
die swartmense in die omgewing te
OOrluig vanmyeerbaarheid,en dat ek
mysogenaamde'verligte'standpunte
ernstig bedool:'

, Hy het oorspronklik met swart
sakeluisoosdieleiersvan dieEastern
CapeAfricanChamberof Commerce
(Eacoc)begin gesels toe dieverbrui
kersboikot sake-ondememings inPort
Elizabeth tref, maar dit wasnie lank

'.,
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MENINGS

Neem kennis DP, Namibia het '0 leste leer
bolandduidelik uitgewys. Al het die
DTA onophoudelik gewys op a1 die
die goeie dinge wat hulle in die oor- _.
gangSregering gedoen het en al die
diskrirninerende wette wat hulle
afgeskaf het, kon dit alles nie die
Suid-Afrikaanse smet skoonwasnie,

"nKoalisie sal net op die heel kort
termyn vrugte afwerp. Op die lang
terrnyn sal ditdie DPbuitediekragveld
van die politiek plaas.

DirkMudge en sy DTA het twaalf
jaar as 'n veelrassige alliansie saamge
werken kon tog nie die knoop deur
hak nie, Die DP is, met uitsondering
vandie gediskrediteerde LP'sen kie
sers in die Huis van Afgevaardigdes,
nog melkwit: En aanduidings is dat
die party me twaalf jaar oor het nie.

Die blankes in die DTA woudeel
vandie meerderheid word,en het net
deelsdaarin geslaagomdathulle wou
kies met walter "meerderheid"hulle
wilidentifiseer. Daarisniksverkeerd '
met Denis Worrall se liefde vir die
Natalse indaba nie, maar as Wynand
Malannie terselfdertyddieruimte en
ondersteuning gegunwordom 'n sterk
werksverhouding met die bree de
mokratiese bewegingen die ANCop
te bou nie, sal hulle ook nooit deel
wees van die meerderheid mi 'n
demokratiese verkiesingnie,

-

JanBrand, skuilnaam van
'n bekende teoloog van

Namibia
DIE verkiesing in Namibia is verby
en hoewelmin politieke waarnemers
deur Swapo se gemaklike oorwin
ning verras is, het die uitslagdie land
se blankessoos 'n doodstydinggetref.
Bittermin blankes wou selfs oor 'n
moontlike Swapo-oorwinning praat
"bit is so onmoontlik dat ek dit nie

, eers oorweegnie", "DTAenNPFhet
elkeen meer as dertigduisend mense
in Owamboland as partylede geregi
streer en sonder Owamboland het
Swapo geen kans nie", "So sal die
Here onsnie in die steek laat nie", is
antwoordewat ek gereeldgehoorhet

Die Maandagaand was die Suid
westers (soos die meesteblankes hulself
steeds met trots noem) in ekstase.
Met 21 van die 23 kiesdistrikte se
uitslae in die sakkie het die DTA
steeds sowat~ persentvandiestemme
gehedenSwaponetmea as30 persent.
As die hele land met enkele uitson
derings (Tsumeb, Liideritz,
Swakopmund) na DrA swaai, waarom
sal'diteldersanders wees?'Virdiefyn
waarnemerwas ditegterreeds duide
lik dat alleplekke met grootkonsen
trasies Wambo-kiesers in grootgetalle
teen DTAstem. Toe die SWAUK
uiteindelik die uitslag van Ovambo
land aankondig, het vriend en vyand
verras van-hul stoele afgeval. Uit
sowat 230()()() stemme kon'die DTA
net 9 000trek!

Terwyl die Namibiane Dinsdag
middagindiestrate gedansengetoyi
toyi het en Suidwesters hulle wonde
gelek het - party woedend, andere
vreesbevange, ander verslae, het ek
onwillekeurig aan die land anderkant

'As hulle regtig
deelvandie

meerderheid wi!
wees,salhulle
vreesloos deel

van die "struggle"
moet word- nie:

noodwendig deel
van die ANC nie,

maar beslis 'n
integrale deel van' '

die anti
apartheidsbeIJving.'

die Oranjeriviergedink en gewonder
hoe sal 'n een-mens-een-stem daar
verloop. Ek het ook aan Denis Wor
rall se verskiesingslagspreukgedink:
Die blankes moet hulself nie as 'n
minderheiddefinieer nie, maar deel
van die meerderheid word.

Hy het ook -by ge1eentheid die
DemokratieseParty met DirkMudge
se DTA en FW de Klerk met Ian
Smith se Rhodesian Front vergelyk, '
Nadie verkiesingkan 'nmens vrahoe
relevant die Mudge-voorbeeld nog
vir Suid-Afrika is en wat die blankes
van Suid-Afrika uit die lesse van die
DTA kan leer.

Toe Dirk Mudge in 1977 uit die
NasionaleParty gestap het en met sy
Republikeinse Party die pas vir 'n
alliansie van gematigdes aangegee
het, het hy, uit Afrikaneroog gesien,
'n reuse-treegegee. Hoeweldie DTA
aanvankliknog baiesterkklemopdie
alliansiepartye gele het,betdit metter
tyd al hoe onbelangriker geword.
Tydensdiehuidigever:kiesingsveldtog
het die groepe egter finaal in ver
getelheid verdwyn. 'n Mens kan met
redelike sekerheid aanneern dat die
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etniese partye se dae getel is en dat
dieDTAvoortaan as 'ngeintegreerde
groep sonder sy oncerafdelings sal
werk.

DirkMudgehet ook daarin geslaag
omdie oorgrote meerderheid blanke
kiesers aan hulle kant te kry. Die
groot getal stemrne wat ACN in Ka
rasburgen Windhoek getrekhet (die
tweekiesdistrikte waar die Suid
Afrikaanse stemgeregtigdes gestem
het),was waarskynlik die enigsterede '
waaromdieregses nog meer as twin
tigduisendstemme kon kry. Minder
as 'n kwart van Namibia se blanke
kiesers het waarskyn1ik vir die ACN
gestem.

In Swapokringe is daar min
waardering vir Dirk Mudge as poli
tikus. 'n Satirikus van die Swapo
gesindeNamibian,verwysnahom as
Ian Mudge of Dirk Smith. Die groot
graffitoop 'n muur in Katatura vertel
dieres vandiestorie: Onseetby DTA
en stem vir Swapo!

Wat het Dirk Mudge verkeerd
gedoen?Waaromkon sypartynie die
harte van Owamboland wen nie?
SonderomMudge se positiewe rol te
probeer verkleineer, sal die pro
gressiewe blankes in Suid-Afrika beslis
vanMudgese foutekennis moetneem
asonsnie ook eendag indie Sowetan
van Ian Worral, Wynand Smith of
Zac Mudge willees nie.

DirkMudgehet tydensdieverkie
singhardprobeerom homensy party
binne die "struggle" te plaas. Die
Administrateur-Generaal is dikwels
in die tyd deur hom en sy partylede
aangevalen Suid-Afrikase apartheid
krasverwerp.Maar ek vreedsMudge
het nooit regtig sy Suid-Afrikaanse
beeldafgeskudnie. Hy waseers teen
Swapoen daama teen apartheid. Toe,
'daar geskinder word dat Jannie de
Wet van ACN saam met Swapo tee
drink,hetDirkMudge dit as 'n instru
mentgebruikom die regsesmee by te
kom. Met Swapo word nie gepraat
nie. Die publisiteit wat Mudge aan
die teedrinkery gegee het, het ACN
heelwatstemme gekos. ..'

Maarinbaiemense segemoed het
ditookvraegehring. Hoeisditmoontlik
dat Mudgebereid is om in die AG se
tussentydse regering te dien en ge
reeldmetdie"probleem vanNamibia",
Suid-Afrika praat, maar weier om
met Swapote praat, het swart onder
steunersbegin vra. - _

Niemand kon van Dirk Mudge 
verwag omdiepadvan AntonLubow-

, ski te loop nie. Dan sou hy hom van
die Afrikanersvervreem het en geen
volgelingeoorgehadhetom die nuwe
bedeling in te lei nie. Maar 'n beter
verhoudirig met Swapo - al het hy
nooit by Swapo aangesluit nie - sou
sy beeld tog goed gedoen het.

Die Demokratiese Party in Suid
Afrikastaanvoor dieselfdeuitdaging.
Ashulleregtigdeel van die meerder- 
heid wil wees, sal hulle vreesloos

.deel van die "struggle" moet word 
nie noodwendig deel van die ANC
nie, maar beslis 'n integraledeel van
die anti-apartheidsbeweging.

Tydensdie verkiesingsve1dtog het
'n Swapo-ondersteuner by geleentheid
na die DTA verwys as FW se span in
ballingskap. Hoewelbaiemense Swapo
se oorwinning al beskryf het as 'n
etnieseoorwinningvandieWarnbo's,
wasdie Wambo's ook die mense war
die weermagse optrede aanhullywe
gevoel het,

Die Demokratiese Partystaanvoor
,baievandieversoekingswatdieDTA
toe nie deel van die meerderheid
gemaak het nie. Om die foute van
Namibiate verhoed,sal dieDernokra
tiese Party veral sy regtervleuel baie

_goed moot dophou. Harry Schwartz
se vurige ondersteuning van die

Weermag,kandalk netdie verkeerde
seine aandie mense deurgeewat met
die Casspirs in hul townshipsgroot-
gewordhet. '

Die DP sal ook die grense tussen
, die party en die tradisionele Engelse
Pers baie duidelik moet trek. Die
EngelsePers is maar al te geneigom
eers anti-ANCen dan anti-apartheid
te wees. Die DP moot gereeld en
duidelik teen apartheid standpunt
inneem. Jan van Eck mag vir baie

, blankes 'n aanstoot wees.maar dit is
mense soos hy wat op die lang duur
die DP deel van die meerderheidkan
maak - selfs allaat hy hulle nou hier
en daar 'n paar sternme verloor,

DieSuid-Afrikaanse verkiesing het
reeds die gevaar van verkeerde alli
ansiesvirdie DP uitgewys. Mindinge
hetdieparty indie swart gemeenskappe
gediskrediteer as sy betrokkenheid
by dieHuis van Afgevaardigdes. Nog
so 'N blaps en die DP sit vir ewig in
die koue.

Die DP-Iede wat so opgewonde
raak oor 'n "hungparliament"en dan
'n koalisie met die Nasionale Party
wil sluit, wees gewaarsku: 'n mens
kan nie dee! van die establishment
wordendan in 'n een-mens-een-stern
verkiesing heel anderkantuitkomnie.
Dit het Dirk Mudge se lot in Owam-

DISmoeilikom teglo,maar dis veertienjaar gelede wat
ek op die Europesetelevisiebeelde van Suid-Afrikaanse
soldate in Angolagesienhet Aan die noordekant skaars
On klipgooi van Luandaaf.

Ek onthounogdatekmetheelwat onsteltenisdaaroor
my ouers in Durban gebel het, net om by hulle die
"versekering"te kry dat dit nie die geval is nie.

Binne 'n paar wekewas die"ligte mistykie"egterook '
in Suid-Afrikabekenden het die tekens van 'n regering
wat sy kiesers bedrieg, duidelik geword. Met daardie .
inval destyds het Suid-Afrika ook laat blyk dat hy die
soewereinegrondgebiedvan ander nie so onaantasbaar
ag nie. . -

Verder het die regering onomstootlike emosionele
skietgoed gegeevirdiegene watSuid-Afrikawoukoppel
aan die Amerikaansekomplot in die dae toe die Oos
Wes-konfliknog in dienadraaivan Vietnamgestaan het.

.Geenwondernie dat die bevrydingsinMosambiek en
Angola, hoe ongeraffmeerd en
ondemokratieshulleookal ver
loop het, die rotse geword het
waarop die plaaslike onrus na '
1976 gebou is.

'n Deel van die waarheid
rondomdie Angoleseoffensief
van'1975f76 hetskielik opgeduik
in twee publikasies. Die een is
amptelik uitgegee deurdie weer
magself (niegeweethulle het 'n
uitgewery nie!) met die
gestroopte en "korrekte" titel
"Operasie -Savannah Angola
1975-1976", geskryf deurdr FJ
du Toit Spies. (Nogal 'n lekker
van vir iemand wat oor oor
logvoeringskryfl)

Hierdie boek kon ek nog nie op die rak sien nie.
Maar by JLvan Schaik het 'n poplulerder weergawe

verskyn wat in sy titel nader aan die waarheid kom:
"Avontuurin Angola",met assubtitel "Die verhaal van
Suid-Afrikase soldate in Angola 1975-1976".

Die skrywer hiervan is Sophia du Preez,'n krygshis- 
torikusverbondeaandie Suid-Afrikaanseweermag,wat
ook 'n medewerker was aan Spies se boek.

Boetie, dis 'n perskebom,hierdie boeke!
Natuurlik is dit waar dat die Suid-Afrikaanse weer

magnooitbetrokkewasby daardie veldtognie, vertel 'n
jong man langs my in die vliegtuig nadat hy oor my

Dit is nogal jammer dat Eben van
Zylso laatop die demokratiesepad in
Namibia gekom het. Hy en sy Na
sionale Patriotiese Frontvan Namibia
het iets van Afrika geleer wat die
DTA nie verstaan het nie. 'n Swart
leier skep vertroue in On land wat
onder Blanke verdrukking gely het,
As die DTA vir vier of vyf jaar deur
'n Warnbo gelei is, sou hulle waar
skynlik ookmeer as9 000 stemme in
Owarnbolandgekry het _

Vrye Weekblad het kort na die
totstandkomingvan die DP 'n artikel
geplaas waarindie simboliese waarde
van 'n swartleier uitgespel is. Daar is
selfs 'n kandidaat genoem.Maarsover '.
mykennisstrek.Isdaarnooiremstige
voelers na Enos Mabuza uitgesteek
nie, Inteendeel, die partyhet verkies
om by Willem de Klerk aan te klop.
Die stem van die minderheid het
skynbaar veel swaarder geweeg as
die uiteindelike steun van die rneer
derheid.

DieDPstaanvoor'ngrootuitdaging.
Maar die tyd om deel van die meer
derheid te word is bittermin, As die
party nie die uitdagings aanvaar nie,
kan Denis Worrall se "profesie" dat
FWde Klerkdie Ian Smithvan Suid
Afrika gaan word. nog in sy gesig
ontplof; Ofhoe, Dirk Worrall?

skouergeloer en 'n foto in die boek herken het. Hulle
was almal vrywilligers, amptelik gedokurnenteerd as
huursoldate uitgerus met vreernde uniforms en met
opdrag om nie Afrikaans te gebruik nie. Tweedeklas
Amerikaners,of iets.

Dat die "avontuur" net 35 lewens gekos het, is die
verstomrnendsteaspekby dielees van die stukeietydse

-geskiedenis. Soveel knoeieryen onsekerhede oor wat
hullevermderstel isomte doen,het geenweermagsbevel
seker nog geken nie.

Die rede daarvoor word veral uit Spies se boek
duidelik: die weermag was nooit eintlik in bevel van
die operasienie.

In 'nresensie van Spies se boek klaar die Pretoriase
historikusdie raaisel dadelikvir die ongeduldige leser
op.

"Die finale beslissing hieroor - die lewering van,
R20 miljoen se toerusting - is geneem deur premier

Vorster op 'n jag tog in Wes
Transvaal nadathy haastig per
helikopterdeur LangHendrik
van der Bergh van die Buro
vir Staatsveiligheid besoeken
voorgelig is. '

"Eers drie dae later,op 17
Juliel975,isdieMinistervan
Verdediging, PW Botha, en
die Hoof van die Weermag,
admlBiermann, daarvanver
wittig."

Enso word die een kinkel
na dieander gemaaken wan
neer die Suid-Afrikaners
uiteindelik aan die begin van
1976 onttrek, is daar min
gewen, behalwedie ta11e held

haftigeoptredes van gewonetroepies, skielikvasgevang
in 'n oorlog wat regtig is.

Oorloe oor "just causes" sal seker altyd gevoer
word, maar die geskiedenis, en die daaropvolgende
gebeurtenissein Zimbabwe, laat mens twyfel oor die
goeie oordeel van regeerders.

Die publikasie van die boeke is belangrik omdat
hulleonshelpom soeffensnaderam diewaarheidron
dom 'nregering te komwat virbaie jare oor baiedinge
vir ons gelieg het, '

En 'nwaarskuwing,weer eens,dat ons op prinsenie
moet vertrou nie.

,i9, '
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daamaby kan uithou nie.: .
Wat sou die mentaliteit van 'n ru

briekskrywer wees om, so 'n persoonlike
aanval op iemand van integriteit.soos mev .
de Klerk seuiterlike voorkorns, te doen?En
'n redakteur wat dit toelaat?!!. '

DiS nou werklik die 'laakbaarste 'stuk
"joernalistiek" wat ek in 'n.lang tyd-gelees
~~. .'

Ervarings nagevors ,.

Dr Karen Batley vanPcsbus ;37189,.' ,
.Faerie Glen, Pretoria 0043 skryf: ' " .
Ek doen op die oomblik navorsingoor.die
lewesvantroepies en hullegesinnegi:d~e

. die Angolese-en grensoorloe enhoopom 'n
.persoonlike geskiedenis van die ervarings
saam te stel, ..

Hiervoor benodig ekmateriaal van'die
gene wat betrokke was - briewe, foro's,
gedigte of versies, persoonlike kommen
taar - enigiets wat betrekking het.

Alles wat aan my gestuur word, sal met
die grootste sorg hanteer word in die wete
dat dit vir die eienaars daarvari kosbaar is.
Fotokopiee vanbriewe of.briefuittreksels
sal.verseker dat u-nie afstand hoef te doen
van dieoorspronklikes nie. Foto'ssal sogou '
as moontlik teruggestuur word.

Skryf u naam en adres agterop OSulke
items om teverseker dat dit nie verlore raak
nie. Alles sal as vertroulik bCskou wora en
geen name sal sonder toestemming gebruik
wordnie.

Oud·troepies, skryfasseblief aanmy oor.
julle ervarings. Hoe hetjy ged:ink en gevoel
tydens gevegte en patrollies? Wat het deur
jou gedagtes gegaan ,onder vuur? Ek stel
belang in die verhaal van vriendskappe,
vrye tyd, troepie-taal en -uitdrukkings. Bowe
al: wat onthou jy as jy terugdink?

Ek is heeltemal afhanklik van julle en
julIe gesinnevir enigemateriaal of inligting
en enigiets sal met groot dankbaarheid
ontvang word.
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En erens val die

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

oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as In
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die
, reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die

Redakteur, Vrye Weekb,lad, Posbus 42637, .
Fordsburg 2033. ' ' ,
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pap opdiegrond....

"E Venter van Bloemfontein skryf:
SIES!! GA!!! Vat asseblief terug hierdie

· vieslike s~. Oit stink so dat g'n mens dit

The court hearings ha~e been postponed
twice since then and the next hearing has

, been set for 8 December 1989. The uncer
taintybroughtaboutby thecontinuous post
ponement of the trial has proved to be trau
matic for the accused and their immediate
families. They areexperiencing anxietywhich
'makes it very difficult for them to prepare
properly for the fmal examinations as they
areunableto concentrate on theirschoolwork.

The anger and frustration which they are
· harbouring have a negative effect on their
, academic performance. .'

Theparents have alsobeendistressed and
inconvenienced by the' events thus far as

·they had to stay away from work on all the
aforementioned occasions.They have been

:puzzledand disillusioned bythe workingsof
the whole judiciary system... ..

It is indeed a sad day for the South
Africanjudiciary system when people have

·to appear in court no less than five times for
singing outside a polling station; It would

·appearthat the accusedare beingused by the
state to prove that they are still in power.

·Sies!

'IRMIS.~
DGOD ~~~

MENINGS

Hartseer dag .

Interim Committee: Hottentots Holland
Support Group van die-Strand skryf:, .
We would like to informyourreaders of the
followingevents in theStrand, aplace well- .
known for its petty apartheid. .

On 6 September 1989, the day of the
election for the House of Representatives, "
II, high school pupils were charged pnder
the Internal Security Act because they sang,
freedom songs at the polling station. They
werekeptincustodyovemightand appeared
incoUrt on 7 September 1989.Seve~ of the
accUsed were releasedon bail of R200 each .
while the four minors were released in the
custody of their parents.

The case waspostponed to2~ September
.1989 and they were to appear in court at

8hoo.However,onthisoccasiontheaccused
and theirparents wereforcedto waitoutside
the coUrt in the hot sun until'lOh30. Con
cerned teachers, community leaders and
friends were summarily dispersed by 'the
pOlice afterhavingwaited formore thantwo
hours for the,proceedings to start.

Jabulani van M skryf:
Liewe Baas du Preez,
Ek 'Ira askies vir die baas, wantek hoor die
baas hyhounie vandie baas-storienie, baas,
maar baas,die Hereweet baas,ek moet nou
vir baas my hart oop maak baas. Ekskuus
baas.

Ek het problems baas. Makhulu prob
lems baas. Truus bop.

Disnouhierdie dingvandieSkrywersgilde.
Soosekhoor,diemanneenvrouevandie

Gilde,hullegaanhou weerdieGrootMakie
tie hierdie jaar, (Skies Baas Jan, ek weet
Baas Andre hy hou nie van die woord nie,
maar julle gaanmos houdie Groot Makietie
regardless?) .

Non,soos julle hou die groot Stokvel in
die Noorde,julle vra: "TobePolitical, ornot
to be Political...?" .

. Nou ekke, (hyof sy, want ek wil be
obscure), ekke vra...
. "To be honest, or not to be honest>'

Skies baas, maar hy is die Groot Vraag. '
Julle se Groot Indoena, -sy praat van

"Verkoopdie Bee-em-wobbeljoe!"en julle .
se ringkoppe, hulle se, "Ons skryf oor die
natuur!" .

Endie Poto-pap,hy val tussendit op die
grond. . .

Maar ekke, (hyof sy) se, "Wie is die NP
vanWykHoesenaamhulle drukinonse kele
af? En die FA Venter wat skryf oor hoe die

.. Boere die Zoeloes platloop?"
Ja, ekke se... wat van die Regte Lewe?

Waaris die rnense watrnoet skryf oor die
dinge? Die bietjie wat'is, hy's alles Engels.
Ons bietjie Afrikaans, hy's alles geldmaak
vir die mense oordie see.Waar is die Afri-

. kaanse Lanies?
'Julle praat, julIe stry ~ julIe fight, en dan

. julle gaan kaia toe. Maar wie van julle wat
wil bou die brug, is dieingenieur?' ',' ,

Enkenjulle rerigvandie merisewatmoet
mix die sernent?Soos,ek 'Ira maar..

\ ,
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:Vraons
· : ""'nPetsoneellidvan VryeWeekblad ~ vandeesweeka:gte~

volg.Ons is seker ons telefoneword ook meegeluister.
, Tog het niemand tot dusver, nie die McNally-kom

missie en' nie die polisie nie, ons kom vra vir enige
getuienis oor die bestaan van moordbendes nie, '

Ons wil graag saamwerkom hierdie'gruwelop te los.
Kom'Ira Oris net. Moenie agterbakswees nie,

, , I- Intlmldasle
, ....

OITisnou tweeweke sedertVryeWeekbladdieskokkende
getuienis van moordbendes in die polisie onthul het. En
steeds is daar geen sprake van 'n onafhanklike regterlike
kommissievan ondersoeknie.

SoosVryeWeekbladverledeweekaangetoonhet,isdie
McNally-verslag,watdieweekaan tweeministersoorhan
dig is, onvoldoende. As 'n interne, departementeleonder
soekdeur senior staatsamptenarehet dit geen statusnie,

Staatspresident FW de Klerkhet aan buitelandsejoer
naliste ondemeemom die aanklagte teendie Veiligheidspo
lisie tot op die been oop te vlek en al die feite op die tafel

· te plaas. '
,. Volgens De Klerk kan die rnoorde nie aan sy regering

gekoppel word nie omdat dit jare gelede gepleeg is.
Tyd kan nie langer verkwis word nie, Ons het geen

bewysedat die brutaleen koelboedigedadenie vandagnog
beplan en gepleeg word nie. Daar is nog te veel onopge-
loste politieke moorde. '

Agterdog sal egter net deur 'n deurtastende ondersoek
en'n onafhanklikegeregtelikeondersoekopgeklaarword.
Hoelanger die besluit uitgestel word,hoe skerper val die
soekligop die regering.

Die getuienis van moordbendes wat temeurdade teen
leiersfigurebinne- en buitelandsgepleeg het, is besigom
toe teneem. Nuwe onthullings kom byna daagliks aandie
lig.

Watbegin het aseen manse getuienisoor diepolisiese
terreurbendes, is nou 'n vlaagvan getuienis vankoelboe
digemoorde, vergiftigingsenbomaanvalle op leiersfigure
in die swart gemeenskap en politieke bannelinge. .

Die wrede en onmenslike gedrag waaraan slagoffers
onderwerp is, is 'n nuwe klad op Suid-Afrika se reeds
besmette menseregte-rekord. ' ,

';rTensy die skuldiges aan die kaak gestel word, is daar
geen versekering dat die barbaarse optrede en growwe
vergrypaanmagen blatanteminagtingvanbasiesemense
regie tot die verlede behoort nie.

~Weekblad

Ondersoek

· "Dis soos 'n trouewaar die bruidnie QIigedaagMtnie." - 'n
·j Fr~e waarnemer,oor die afwesigheid van, verteenwoor
.., . digers van die SA regermg, watnie dieuitnodiging aanvaar

het, om die indaba ,oor Suid·Afrika in Parys saam met
verteenwoOrdigers van die ANC en ander Suid·Afrikaners

,. '. by te woon·nie. . .
"j ItDlt help nie om te spekuleer nie, want wat julIe ook al

,, spekuleer, julle ga.an verkeerd wees." - StaatspresidentFW
I " <1e Klerk voor die Johannesburgse Persklub oor 'Ii "ver

, rassingsaankondiging" wat hy gaan maak voordat hy met
Kersv~rlof gaan.

, "Jy kon nie die bosuit hom kry nie. Hy was baie aggressief,
" ek weet nie hoekom nie." - Johan Kloppers oor sy vriend,

Mervin Malan, wat beweer hy het as lid van die recce's (5
Verkenningskommando)van die SAW, burgerlikes in An
gola en Namibia vermoor.
"Transkells mnr Mandela se tuiste. Hy word steeds as 'n
burger van Transkei beskou 'omdat hy hier gebore is." -

.. GilbertSwakala, woordvoerdervandieTr~keise regering.

VRYE Weekblad is die week in kennis gesteldat 'n
Iastereis vimR500 ()()() teen ons ingestel sal word indien
oilS nieteen vandagsekere aantygings terugtrek nie, .
. , 9nsverwerpdie waarskuwing.Inteendeel.meer beson
derhedeoor genoemdewandadewordvandag gepubliseer.

VrY~Weekblad'sal rilegeintimideerword deurdreige-
mente of lastereise nie. '. . ,

· ., d,ns'glodatSuid-Afrikanersnie kan bekostig omlanger
irr.diedonker gehou te wordnie.
. '. Dievryheid van die pers is nienet -nvoorreg vir
joemaliste nie,EIke burger het die reg omte weet, EIke
burger het ookdie verantwoordelikheidom seker te maak
dat daar niegese kan word:ons het nie geweet nie.Nou is

.~ die tyd.: ..,. . . '. ".
· . ,Vrye~eekbladsalvoortgaanombekenieniss~ro~dom
'. die gruwelikemoordetipmede-Suid-Afrikanserste Onder-.
, soeken getuieniste plaas. Onsg10dat dit in die belangvan

, '" alnial.is. . ' , ' ','
,:' Soosonsin dieeerste uitgawevan Vrje )Veekbladgese'

· ,J hetions enigste lojaliteit is teenor'n vreedsame, voorspoe-
dige Suid-Afrika ~n al sy mense. ' '

:: .'
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Daar staan en dans Madame de Klerk
toe, hoedjie en al, saam met die in- .
wooers van Kagiso buite Krugersdorp .
- in kleur op die voorblad van ons
mees geliefde Afrikaanse dagblad!

Wat Brolloks nou ontstel, is daar
die regterhand wat wil-willyk of hy
op die punt is om 'n vuis te vorm, met
die duimna bo, s6 soos die ou ANC
kamerade hul eenheidsteken gemaak
het.
• Watch maar, as die DeKlerk-egpaar
so aangaan, dans Marike een van die
dae die toyi-toyi in Soweto se strate!

Change is pain; groot
geld is plesier
Mzwakhe Mbuli, die volksdigter, trek
die week by monde van die South .
African Musicians Alliance (Sama)
te velde teen sy verspreider, Shifty'
Records, omdat hy glo nog geen beta
ling ontvang het uit die opbrengs van
sy twee plate nie.

Bog, snert en onsin, is Shifty se
reaksie. Vir sy eerste plaat, "Change
is Pain", het kameraad Mbuli al die
geldgekry watuitverkope gernaak is,
en al die royalties uit plateverkope in
die buiteland.

Die tweede een, "UnbrokenSpirit",
is eers in Julie vanjaar uitgereik, en
volgens 'n "mondelinge ooreenkoms"
word Shifty se musikante net twee
keer 'n jaar betaal, se hulle. Eintlik
moet Mzwakhe eers in Maart vol-.
gende jaar sy geld te wagte wees.

In elk geval het die besturende

.. direkteur van Shifty Records, Lloyd
Ross, intussen vir Mzwakhe jammer
gekry en 'n persoonlike lening be
lowe -maar toe hy Woensdag die tjek
moes gaan haal, daag Mzwaldfe nie

. op nie en daar's geen taaloftyding
van hom nie. . .',. '.-

Maar die lekkerste van Shifty se
'verklaring oor die song and dance is
die stukkie: "We had realised that a
problem existed between Me MbUIi
and Shifty as regards his understand
ing of the record indusrty and have
made several attempts to explain things
'to him." " .

Klink dit nie al te veel na Hennie
"Flinkdink" Smit se uitlatings oordie
gedagteprosesse van swartmense
destyds nie? . ,

.' • Ag nee, kamerade! Dat geld, of dit
. nou small change ofgrootgeld is, dan

nou soveel pyn kan veroorsaak dat dit
lyk ofdit die gees van die struggle wil
breek!

Tot die dood ons
skel,..
Selfs Nasionale Pers se koerantevra
nou al vir 'n geregtelike komrnissie
van ondersoek ria die beweerde
moordbende(s) van die SAP.

Maarkom ons kyk 'nbietjie watter
deuntjie het die getroue Party-mond- .
stukke 'n jaar of wat gelede gesing:

"Toe mev Joe Slovo, beter bekend
as Ruth First, in Maputo deur 'n
briefbom gedood is, is wyd en syd

, verkondig dat dit Suid-Afrika se werk

is, hoewel in die intemasionale vei
ligheidsgemeenskap redelik algemeen
aanvaar word dat dit kol Slovo se

, KGB-metode was om j} huwelik teo
beeindig." .

Die besonderse insig indie wer
kinge van die "intemasionale veilig
heidsgemeenskap" en die huwe-

· likslewe van die Slovo's kom uit Die
Volksblad se hoofartikel van 8 April
1988.

. DieBloernfooteinse bled gaan voat .

om sommer "interne geskille" ook te
verkwalik vir die aanvalle op Albie
Sachs en Dulcie September, maar is
.darem .so half trots. ook op Suid
Afrika se manier van dinge doen:

,"Want daar word aanvaar dat as
, Suid-Afrika so iets wil doen, hy dit

doeltreffend sal doen. Dit spruit uit
· respek vir die manier waarop Suid

Afrika presiese inligting insamel en
, akkuraat toeslaan in buurstate(hoewel

kol Slovo by een geleentheid misge-,
loop is)."

Hoe. "Suid-Afrika" (lees: SAP)
inligting insamel en hOe akkuraat
hulle "toeslaan in buurlande", is pas
weer aan die lig gebring deur kapt

· Dirk Coetzee, Almond Nofomela en
, ander se bekentenisse.

Maar het die Broeders in Bloem
fontein al wit enige oorweging gegee
aan die onwettigheid daarvan, onder
intemasionale volkereg, om sommer
"in buurstate toe te slaan"en sodoende
die soewereiniteitvan die statewillens
en wetens te misken?

(Dis nou te se die kere wanneer
ons daarvan weet; die veiligheids-

magte het darem al genoeg gelieg oor
hul teen woordigheid in buurstate dat
'n mens nooit eintlikseker is wanneer
doen ons Manne diens in die buite-

. land nie).
Om van die wettigheid van

koelbloedige moord nie te praat nie.

Burger-mag
Maardie suidelike susterstaandarem
nie ver terug nie.

Toe Jeanette Schoon en haar dogter, '
Katryn, in 1984 in 'n briefbom-aanval
in Angola sterf, is Die Burger gereed
om' antwoorde te verskaf:

, "Die ANC kon die briefbom beplan '
het in 'n poging om in die buiteland
simpatie te kry na sy talle terugslae .
die laaste tyd," word glo "in ingeligte
kringe gegis," volgens die Kaapse
verligtes se verkrampte koerant.

Broeders en susters .
Hans Strydom, Johannesburgse
uitgewer en kenner van die Breeder
bond, gesels nou die aand op 'n plaas

.like radiostasie oor sy gunsteling-
onderwerp, '

En hoekom, dink hy, het daar nog
nooit 'n Afrikaner-Susterbond tot stand '
gekom nie? wil die onderhoudvoer
der.weet,

Nee, seg Strydom, hulle skinder te
veel en kan nie 'n geheim hou nie!

• Broer, broer... genoeg om te se dat
Brolloks se feministiese kollega dit
nie snaaks gevind het nie,

Vrydag hier op straat
Brolloks se ander feministiese kol-

· lega is ook nie seker of sy geaffron
teerd of geamuseerd is nie.

Nou is dit waardat Vrye Weekblad
se kantore nie in die spogbuurte van
Johannesburg gelee is nie (ons hetnie

, eens geld vir lastereise nie), enmin
.' stens een besoeker het al sonder sy

beursie en met 'n bebloede gesig
weggestap nadat van die stadsbewo
ners hier in die omtrek sy rykdom op
hulle manier wou herverdeel.

Maar toe die kollega darem
vroegoggend op pail werk toe ge- .
nader word met die belofte van R50
vir .haar dienste(en dit was nie
skryfwerk nie), was sy ontsteld.

· • .Bittergal, wat self bietjie van 'n
seksis is, wou weet of dit was oor die
voorval of oor die bedrag.

Liberale rassisme
Die Financial Mail, vlagskip van
liberale joemalistiek, kom met die
juweeltjie vorendag: Wat is wit en

.. het 'n IK van 20? 'n Onluspolisieman.
·En'nIK van 120? 'n Onluspolisieman
en sy Alsatian. En 'n IK van 121? 'n
Veiligheidspolisieman en sy Alsa
tian wat 'n oproerige gevang het. .
*Nou ja, dit hang seker maar af van
waarjou simpatie Ie. Country's going
to the dogs anyway, se Bittergal.

s »

Berig in Koeksistersgilde
Gazette:Oswaldeis,R500·000

I,

ons Mit weer 'n PI kry soos Magnus?

Egbert~~1IT.aagvoort:

Askari's in die oond

-,

Vrinde, drarik is inderdaad ~n sosiale
euwel. Die skepper van 'n bekende
Stellenbosse graffito oor kerkorrels
en gevriesde mikes vertel plegtig aan
Egbertusdattweevlooienoudie aand
tot laat sit en drink en glo besope
geraak het. Toe hulle wil huis toe.
gaan, ontdekhulle dat hul hond gesteel
is. Seg Moeder I suppose they had to
flea the premises. .

'n Vreeslike euwel, Moeder is tog
so bly dat onse kabinet daar niks mee .
te doen sal he nie. Behalwe miskien
daardie een met die helende hande. 'n
Vreeslike gil uit die kombuis kan net
een ding beteken: Miesies Klaagvoort
sit noli haar nuwe Askari's saam met
die koeksisters in die oond. Sy draai
hulle saam, en sy bak hulle saam.

. Onsbenodig dringend 'nkomrnissie
van ondersoek, as dit so aanhou sal
Moeder nooit haar rniddagslapie inkry
nie. en dan kan jy weer nie met haar
huishounie. Niks te onafbankliks nie,
meen Oswald, onafhanklike kom-
missies is te onvoorspelbaar. t

Miskien kan Moeder 'n eenmans
kornmissie wees, die land het immers
dringend ligte vermaak nodig. Miesies
Klaagvoort.win regsadvies in.

Amorfiese reus

dis haar eie Vlakplasie waar sy die
antichris gaan draai, totdat hulle erken ..
hulle is Boere.· .

Het julIe al ooit gewonder hoe dit
moontlik is om hoogs opgeleide
vegters, wat boonop 'n vaste ideolo
gie aanhang, te "draai" sodat hulle
skielik apartheid wil verdedig? Seker
heeltemal vrywillig; seg Moeder, die
Minister se dan altyd hoe graag on
derdruktes Van die buurlande hier by
ons wil korn woon. Moenie glo nie,
geliefdes, hulle word gedraai onder
die uiterste marteling, gaan kyk maar
na Miesies Klaagvoort: jy maak glo 'n
Boer van 'n antichris deur hom van
oggend tot aand koeksisters te voer,

Sovinnig as wat sy 'n koeksister
kan draai, twist sy die ganse lewens
uitkyk van so 'n volksvreemde, Dit
laat 'n hoI gevoel op 'n.mens se maag.

Slow food'

Vlakplasie

Intussen spring daar 'n nuwe gedoente,
genaamd slow food outlets, oralsoos
kitssampioene op. Die gedagte is glo
'om krediet te gee waar dit toekom:
. die draers van die goue slak heg hoe
waarde aan stadige diens. Dalk sal
Suid-Afrikaanse restaurantenou ook
erkenning kry. Eat your heart out,
Koos!

On second thoughts, moet asse
.bliefnieprobeernie, ek is seker jy het
'n resep daarvoor ook.

J','

As julIe dink dis maklik om Egbertus
te wees, thinkagain. Maeder is besig

. met die salwe, dis 'nafgryslikeritueel
van kookpotjies en flenniedoeke, hou
gewis bose geeste weg, niemand sal
die reuk uitstaan nie,

Seker die dat die kroep en die Nog 'n dierbare met 'n hoI gevoel op .
politiek nie aan haar kan vatkry nie.. die maag is die stomme Magnus PI, .
Maar die formidabele Miesies one time soldieren totonlangs nog na
Klaagvoort is knaend. Vit sulke bewering aan die hoof van die oar-

.. beproewings word wysheid gebore, logsministerie. Die amorfiese reus
maarditkryookniejuiskansomveel van 'n departement het natuurlik sy
verder as geboorte te vorder Il;ie.Dit :',' gevoelens tot in ,onse binnekamers,
hetnou 'n plasie aangeskaf, as julIe . tot in die stopsels in onse kiestande
maar die kyk in Oswald se age kon uitgestrek. En nou word die doppie
sien, dit was soos die aanskooe van 'n geklink, en die gesamentlike; afson-
instant retribution of wealth, behoort derlike en gelykluidende
die grond dan nie aan die wat dit bestuUrstelsels se tandjies word al te
bewerk nie? netjies getrek.

Seg Moeder dan sal Egbertus seker Madam de Klerk se man het juis
,nooit grond he nie. Sien julIe wat ek die geheimsinnige smile van 'n tand- .
bedoel? Praat 'n meris dan so met jou arts. Maar wat maak 'n mens nou as
eie vlees en bloed? jou oorloe jou ontneem word, en jou

ledergeval,seg MiesiesKlaagvocrt, radioberigte word gediskrediteer, en
hymoetsystroperendorsmasjienvir nou word jou geliefkoosde ou
die ertjiebedding hou, die plaas is nie bestuurstelseltjies van jou af
vir boere nie. Dis waar sy eintlik weggeneem?
Boere van ander materiaal wil maak: Bedarik kan jy nie, want waar sal

Hoe affer, hoe beter

van Stellenbosch kan se, dinge rnoet .
juis daar dieselfde bly? "

Dis glo daarom dat studente wat
die astrantheid het om ook. te wil
optog hou, nie van die gevolge kwytge
skel word nie.

Behalwe as die optog losbandig is, .
soos met iritervarsity, of ontwrigtend;

. soos met karnaval, of oproerig, soos
wanneer die verkramptes die an- .
dersdenkendes met klippe bestook..,:

En deur dit alles slaap heilige ..
vrieskoeie in die behaaglike wete dat
vryheid van uitdrukking hoogty vier
op die walle van die Eersteklasburger
rivier..

. , Egbertus moethierdie week 'n bietjie
uithelp met die kosblad, dit lyk ofdie
stomrne Koos Coetzee deur 'n tset
sevlieg gesteek is terwyl hy 'n slym
erige forel probeer vang het. /

. Moet wees, die man raak dan aan
die slaap in die rniddel van die sous.
Gelukkigkondiemeestehuisvrouens
toe 'n \Veek wag vir die resep, want
wildsvleis is mos glo beter hoe affer

, "hy is. Ongeskik. •
Uit Parys berig Egbertus se cor- .

don bleu-konneksie dat Paul Bocuse, .
mec;stersjef, in ere hers tel is deu.r die
geskrifte wat tel., ,

Hy het glo in onguns verval omdat
hy tweemaal dieselfde dis, voorgesit
het, ek meen te se geen regdenkende
mens kan dft duld nie. Onse Bocuse,

..synde 'n Fransmanmet 'n weIgeoefende
proe-orgaan, is nie op sy bek geval
nie. Toe hy van sy glitter vedoor het,
het hy die redakteur van die geskrif
wat tel daarvan beskuldig dat hy sy
hond saarnbring restaurant toe en nooit
die rekening aanvra nie. Sies ..

~ilige.vrieskoeie

STEEK weg die Griffier, vrinde,
Oswald is op die litigasie-pad. Dithet
'n verterende inspirasie geput uit
onlangse virusse wat andersins fleg
matiese mense die deure van die howe
laat stormloop het.

Oswald is tevrede met nie 'n sent
minder nie as R500 000, enhy aan
vaar net R2-muntstukke as legal ten
der, die goed laatglo die aspersies te
pragtig uitswel, klaarblyklik soos hul
koppies rek om die verskil tussen die.
waardige munt en die 2Oc-stuk klein ..
te kry. .

Waarooronse Oswaldsovemeder
voel, is 'n foto wat in die Koeksister
gilde Gazette' verskyn het met die
onderskrif "Oswald die Tuinier",
Probleem is net, die foto was van.n
pampoen. Ligte rnistykie.

Die berig praat van Oswald se gif,
maardaarvan weetons daremal lank,
Seg Oswald hy gaan sy damages
aanwend om 'n nuwe laboratorium te
bou waar hy met die aspersies kan
eksperimenteer.

..

So tussen die lastereise deur kuier die
liewe siel in die vreemde, dis nou te
se oorkant die Hexrivierberge. Daar
vind blykbaar .die eienaardigste
hofsakie plaas in die bakermat van·
die Afrikanerdom, daar waar staats
hoofde uitgekarring word soos vanuit
'n dorsmasjien.

~ien, in die ganse Kaap word geen
siel meer verhoor weens deelname
aim 'n optog nie. Oit geld ou sake en
nuwe sake, die gees van die nuwe
Suid-Afrika spoel soos handy andy
oor ons hofkultuur, dinge sal nooit
weer dieselfde wees nie.

VraagMoederofme11Sdftnoujuis
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AGTERGROND

Na60jaar beier Rostovse klokke weer
KLOKKE wasnogaltyd dee)vancie
lewe in Rusland. Hul kragtige gelui
het mensekerk toe genooi of hulle
byeengebring ombelangrike besluite
teneern, hulaangemoedig in diestryd
teen buitelandse indringing of as
waarskuwing wanneervure woed. _..

Russiese vakmanne was vaardig
indiernaak vanklokkeenbeiaardiers
hetdiemusiekvorm vervolmaak. Elke
stad en elke kerk het 'n eie, unieke
stem gehad. DieAssumption-katedraal
in die antieke stadjie RostovVeliky
hetalmaI egter oortref. Diekloktoring
was sowel 'n argitektoniese wonder
as'noorspronklike musiekinstrument,
Dithet vyftien klokkegehad.

Die klok genaamd Sysoi van 32
tonhetdiediepste stemgehaden kon
myle ver gehoorword.Die basklok,
Poliyelei, van 16 ton en Lebed (wat
swaanbeteken) van8 tonhetsaarnge
sing.

Mense betspesiaal naRostov Veliky

gereisom die klokkespelaantehoot.
'n Anti-godsdiensveldtog is in die
twintigerjare in die Sowjet-Uniege
loods, en vandale het op die klokke
toegeslaan, Kerkeis gesluit of vemie- .
tig, terwyl die klokke uit die torings

. gegooi is. TaIle meesterwerke deur
Russiesevakmanne is in smeltoonde
gegooi.

Die klokke van die Assumption
katedraal het. dit gelukkig oorleef,
maarwas 60 jaar doodstil, Werk om
dieklokke te herstelhetin 1987begin
toe die stad sy 1 125e verjaardag

, gevierhet Diekatedraal enkloktoring
is herstel en in 1987 is die eerste .
Rostov-klokkefees gehou. Die fees
wordjaarliks aangebied, Verlede somer
het Rostov Veliky die tweede klok
kefees aangebied enmeeras30verteen-

. woordigers van verskillende Sowjet
stede het die antieke Russiese kuns
laat herleef toe die beiaardiers teen
mekaar meegeding het. - Novosti

WERK . KAAPStAD : Vakan-
sJeverblyf.
Ruimtweeslaapkamer

Experienced committed ' ..woonstel (met ekstra.
tutorneeded for a Sat- . beddens) . beskikbaar
urday Education pro- van 26Desembsrtot 4
gramme in Pretoria.. ·:'Januarie. ~100 perdag.
Subjects: English, Afri-. '; 'Skakel Magd~ of Cila
kaans, Maths, Science, ...• (021)461 7876
History, Biology & '~':" ..
Geography. Teaching' .: StilpersoOn vir '0 nle
through themedium of rassige, nie-seksistiese
English. Please phone . huis:met'nswembad in
Jenny(011) 3392392.. '~Orange (jr'ove. Twee

. .' :. v.ertrekke met'nprivate
Interessante gemeen--:. ~adkamer.·R400 per
skapsplaas nabyGra-.....·;.maand. Skakel Gwynne

.:. ,.. :..

MARK

GEBEURE

Woensdag 6 Desem
ber - U word uitgenooi
om u wegneemete om
1nrnnadie USIS-oudi
torium,3evloerAfrican
LWe-gebou, Commissio
nerstraat 111, Jhb te
bring vir 'n reeks mid
daguurvideo's..

Kaapstad -.
CADRED'ESPRIT .

· Hardy Botha, Theresa,
Naude, Jan Vermeie-

·ren, Nina Romm en
Etienne de Kock stal
uit Sondag 10Desem
ber inKampsbaai agter
die nuwePickn' Pay.

· VW Beetle 1300. Tip
top, een eienaar. Bel
Sarita 0151-2723 na 2
nm of (011) 4749475/6

. kantoorure

tekerk, Pritchardstraat
79opDinsdaevan4.30
nm tot 7.00 nm

Spesiale Aanbod: .
Stoomskoonmaak van
Tapyte en stottssrset
Laat jou drie slaap
kamers, sitkamer, eet
kamer en gang of ses
stuk sitkamerstel pro
fessioneel diep stoorn
skoonqemaak wordvir
net R55.. Plus gratis
vlekverwyderaar en
re ukve rwe e rd e r,'
Skakel: (011)7240784

POWA (People Oppos
ing Women Abuse) is
'n onoersteunlnq- en in
Iigtingsdiens vir mishan- .

. deldeen verkragte
vroue. Ons bied ook
werkswinkels en oplei
dingsprogramme aan

. oor geweldteen vroue.
Vir verdere inligting
skakel (011) 6424345 .

at (011) 614 5398

TAROT readings
Uncovering what you

-.really are, of letting
yourselfbe yourself, of
letting everything that
is notyourself, fallaway.
R30., Please phone

·Ushke at(011) 6145398

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratisen onafhank
like advies op enige
navrae OOf diensplig.
Skakel Durban (031)
301 5663 Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079 Mark (h),
Kaapstad (021)689
1~ 94 (5.30nm-7.30nm), 
Grahamstad (0461)
26p67Rudi (h),
Oos-Londen (0431)
27713; - " .

YogaClass - A garland Port' Elizabeth (041)
posture. Ashtanqa. 561483,'
Iyengar. Hatha. Tantra, . Pretoria (012) 3202230
Kundalini. Private tui- . Alice (w),
tlon available. -Special . . Johannesburq (011)
classes forpregnant we- 6~ 4 8106 Neil (h)
men.PleasecallUshke ofgaannadieMetodis-

,DIENSTE

of-the-art home with
consent touseforbusi
nessto let from Febru
ary1990.Rent R2000
permonth. Phone Josie

-(w) 234466 or (h) 726
- 6774.

LINDEN, JHB:
Gemeubileerde tuin
woonstel vir vakansie
gangers/besoekers;
Swembad, teletoon ens.
Geskik vir twee saam
slapers: net een dub- .
belbed. R25,00 perdag;'
langer tydperk onder
handelbaar. Skakel
(011) 782 1132

Johannesburg: tuin-·
woonstel te huurvanat
4Desembertot 8Janu
arie. R300. Skakel (011)
646-9870

Melville: beautiful stats-:

(w) 8362151

Onssoek'nderdeper
son om'n huismetons
te deel op 'nkleinhoewe
15km vanaf Sandton.
Pragtige uitsig asook
swembad en tennis
baan.Skakel (011) 464
1003 na-ure

Gemeubileerde huis
met swembad in Ken
sington (JHB) te deal.
Slegs gays. Skakel
(011) 6148854na ure

Onsgoeie en liewe tul
nierJeffrysoekverblyf.

- Hy kann dag werkvir
'n kamer, As lernand
dalk kan help, skakel
Amalie by (011) 648
4596

WOONPLEK

hamstad soeknuwe le
.de.'n Sterk klem op
omgewingsbewaring.

.Asjy bereidis omhard
tewerkentoegewyd Is,
skryf aan ons en liteI
jouselfvoor:
Posbus 644, Graham
stad 6140

PERSOONLIK

Die Takhare vir Vrede
s~ naggeneraal

Tehelmet"GeeFW'n
, kans"\ Geemy'n kans .

·YW,B

FLIPPIE: Ek flip nog
. steeds oor jou,hoorl

Handgevieefde
dhurries.

(gestreepte
katoensakke}'

en silwer.
juweliersware ..

van Nepal, ' .
In~:tie en .'

Thailand te .
koop. Winkel ....
68, The Firs, ::

Rosebank. Tef:·.·:'
. (011) 880 356q-: '

\Tye~ekbIad

.-. ~

~-:---_....:.._-..;..--.

. .
Tjek/poswissel ingesluil virR60130

.1.- _

---~.-----\

. Naam:.-.......;,_· 'l,.

Moenie jou gewilde
strokieskarakters misloop nie!

Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12

maande lank, en vir R30 (AVB
ingeluit) 6maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg. t"":"",fo";'I."!':.

2033. .: .,." ., '.

;-. '. '.;

SluurR20 (AVa ingesluil)vir 30 kapsules, saam
metdie koepon hieronder. aan: EMCOR,
Posbus.~82, Milnerlon 7435. Tel(021) 551-4360

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

I Naam: ..:.. :::.~:'.;.::".::.:.' ..': i.. :......... I
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dankie

TINUSHORN
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Commlsslonerstraat 161 (h/V Delvers) .
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.Van die dae toe daarnog
vekmenne was

··OUile ..
lurni~ule

TradeI'.
Ons spesialiseer in soliede houtsoorte
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~NUUT en GEBRUIK-
Byron Andrews

ROD McCURDY· treur nie oor die feit dat hy sy kans om vir Australie
toetskrieket te speel, kwyt is nie. Hy bly lekker indieBaal, dankie,'enhet geen

· begeerte om na Australie terug te keer nie. .
"Ek voel tuis in Port Elizabethen ek het my krieket nog nooit meer geniet

as nou nie," se die bonkige snelbouler watverlede jaar 'n groot aandeel in die
OP se triornf in die Curriebeker-reeksgehadhet envanjaar nog groter welslae
behaal. .

McCurdy het nooit 'n volwaardige toets vir Australie gespeel nie, maar sy
landweI in 13 eendagwedstryde verteenwoordig, Hyis 'n skitterende eendagspe
ler, wat die lopietempo met onberispelike lyn en lengte laag hou,

· Van negatiewe boulwerk is daar egter geen sprake nie; hy val die paaltjies
met mening aan en het vanjaar al 12 kolwers in die reeks om die Nissanskild

· laat terugstap paviljoen toe. Hy wil mOre en dalk Sondag nog vyf paaltjies by
sy totaal voeg, wat aan hom 'n Nissanskild-rekordsal besorg.

Sykaptein, KeplerWessels,seMcCurdy is byuitstek 'n span-speler;die OP
se welslae weeg by hom veelswaarder as syeie boulsyfers.McCurdymeen dat
by nie die enigste OP-speler is wat sy krieket so benader nie, Alles is 'n
spanpoging, Oft is die OP se eenvoudige wenresep.

. '''n Mens sal ver soek na 'n meer professionelebenadering,Ons is beslis nie
voortvarend nie, maar ons glo in ons eie vermoens. Welslae lei tot verdere
welslae," rneen hy. '. . .

Daar was vandeesweeksprakedat McCurdy,watalbei rebelletoerenaSuid
Afrika saam met Kim Hughesse span rneegernaak bet. dalk kwalifiseerom vir
die Springbokke te speel omdathy hornself nou as 'n Suid-Afrikaner beskou.

Hyse hy kan nie daarooropgewonde raaknie, omdat dit vir homheeltemal
onwaarskynlik lyk. .

"Ditis ooknievir myvreeslikbelangriknie. Ekgenierdieprovinsiale reekse
en dit is vir my genoeg." .

Anders as die meestesnelboulersin Suid-Afrikakry McCurdynie netop die
harde binnelandse kolfblaaiepaaltjies nie. Hy vaarook uitstekend aandie kus
- juis omdat hy bereid is om vir sy paaltjies te werk.

Hy sien nietemin baie uit daama om dienaweek op Centurionparkte boul,
waar'n groen blad waarskynlikvoorberei isvir die tweedeen derdewedstryde .
in die eindronde van die reeks om die Nissanskild.

"Ek sal nooitkla oor 'n blad watdie snelboulersbevoordeelnie. DieNoorde
meen hul boulaanval is beter as ons s'n, maarek is nie so seker nie. Ons is reg
vir hulle.'·' .

Rod McCurdy

grootste mikpunt

Gevegteen
Volbrecht bly
Madikane se

THABO DANIELS
PHUMZILE "SWEETBOY"MADIKANE. wat in JulieonverwagsdeurNika
Khumalo uitgeslaan is, moet more bewys dat hy geen nagevolge van die
nederlaag oorgehou het nie wanneer hy Dario Hernandez van die Domi
nikaanseRepubliek in Port Elizabeth in 'n geveg in die weltergewig-afdeling
pak, .

Synederlaag teen Khumalohet hom nienet sy SAjunior weltergewig-titel
gekosnie, maarook sy kansebederfom 'n kontrakby 'n oorsese promotorlos
te slaan.

Boonop het 'n geveg om Harold Volbrecht se SA weltergewigkroon vir
Madikanegewink. Die is hy ook nou kwyt. Khiunalogaan nou waarskynlik'n
kans kry om Volbrecht te onttroon voordat laasgenoemdeuittree.

Hernandezspog met 'n indrukwekkendevertoningslys. Hy het 16vansy 19
gevegtegewen - vyf daarvan met uitklophoue.
. Ben van die drie gevegte wat hy verloor het, was teen Nino la Rocca. 'n

Italiaanmetblitsige vuistewat'n paarjaar geledeookvirVolbrechtoortuigend
in 'n wereldtitel-uitdungeveg geklop het,

VofgensHernandez wou hy eers me die uitdaging aanvaar om in Suid
Afrika te kom boks nie, omdat hy gehoor het "die wittes hier hou nie van
swartmensenie." .

Diebesoeker kan nie juis van oordrewebeskeidenheidbeskuldigwordnie.
"Ek witnie voorspel of dit met punte of 'n uitklophougaan weesnie, maar ek
weethy staan nie 'n k~s teen my nie. Wen gaan ek wen."

Dit sal Madikane se eerste internasionale geveg as volwaardige welterge
. wig wees. As junior welter het hy met Hernandez se landgenoot, Eduardo
Lucianoafgereken, maar teen Ephraim Brown van Amerkikaverloor, 

Madikanese bestuurder, Chief Masemola,se Madikanese grootstedroom
bly 'n titelgeveg teen Volbrecht.

DIE krieketspan van die Westelike
Provinsie se treunnare duur voort.

WoensdagaandopNuwelandwas
dit weer die OP wat met Lawrence
Seeff se span gemors het, die keer in
Benson & Hedges se aandreeks.Dit
was die derde keer agtereenvolgens
dat die OP lelik met die WPmors.

Vandie Kuiper-faktor, waaropdie
WP se hoop gevestig was. is daar
deesdae geen sprake nie. Hy behaal
dubbelsyfers slegsby wysevanuitson
dering - en dit nadat hy die seisoen
met tweeonvergeetlikehonderdtalle
afgesit het.

Die OP het met sy oorwinning sy
aanspraak op"die aandreeks verste
wigensalwaarskynlik latersakemet
Natal en die Vrystaat uitspook,

Laasgenoemde span is die aand
reeks-kampioen,en die maklikeoar
winning wat hy verlede week oar
Noord-Transvaal behaalhet,hetgewys
dathymoeilikvan die titelafstandsal
doen,

TINUSHORN

weer

WP

slae
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kry

Henry Fotheringham

Die berekende professionele be
naderingvandie OP ontbreek, maar
dieVrystaatse geesdrif en aggressie
vergoedhiervoor.

Die Vrystaat is die enigste span
wat vanjaar met die OP in die Nis
sanskildreeks kon afreken, en was
ietwat ongelukkig om hul beslis-

:~ sende derde wedstryd teen Kepler
Wessels-hulle te verloor.

Die tweespanne het mekaarreeds.
indie aandreeks gepak, en die Vry
staat was in 'n baie gunstige posisie
toedie wedstryd weensreen gestaak
moos word..

Natal.met 'n briljante HemyFoth
eringham aan die spits, het die OP
tweeweke gelede in 'n B & H-wed
stryd geklop, maar sy taak is baie
vergemaklikdeur 'n reenbui wat sy
teikentotaalverminder het. .

Dit was egter nie die Piesang
boereseeriigstesuksesnie;hullehet
verlede week ook met die WP

, afgereken, en op die manierverseker
dat hulle na af!>op van die rond
omtalie-liga stewig in die prentjie
sal wees.



Dave Call aghan skuif op in die
kolforde en Vlam Michau kry sy
plek terug. Albei kan vinni g lopies
aanteken, maar die OP boet beslis 'n
bietjie stewi gheid in.

Die druk bly nie temin op die
Noorde. Hy moet more wen om die
beslissende derde wedstryd af te
dwing en loop self die gevaar dat sy
voorste kolwers op 'n groen blad kan
sukkel.

L: , ',
Rod McCurdy lei die besoekers

se snelaanval. Opsy beste staan hy
nie 'n enkele tree vir Clarketerug
nie. Sypuikboulwerk in die Noorde
se laaste paar boulbeurte \\(as,yer~

lede naweek die OP se reddi ng. ,
McCurdy se AUSlrali'ese

landgenoot John M aguire.h et soos
Clarke vanja ar reeds 13 kolwers in
die reeks uitg ehaal maar mOes'sy
paaltjies duurder koop. " '

Die feit dat die OP die eerste
wedstryd gewen het, tel beslis in sy
guns . Dit beteken hy kan bekostig
om te waag, en in eendagkrieket
kan die luukse 'n span se grootste
bondgenoot wees.

.

DIE probleem met purlste Is dat bulle nle van krleket hou nle. I n elk
geval nle genoeg om 'n kaartjle te koop en te gaan kyk nle . '

Dit Is die enigste gevolgtrekklng wat 'n mens kan maak asjy die by. ,
wonlngsyfer van Castle se Curriebekerreeks met die . van die twe e
eendagreekse vergelyk; wedstryde wat 001' beperkte boulbeurte beslis
word, trek groot ska res , terwyl die stadions leeg bly vir eerstera ngse
wedstryde. '

Sedert die Instelling va n eendagreekse was daar spelers, beamptes
en toeskouers wat die soort krleket as 'n noodsaaklike euwel beskou
bet; die vlnnlge pas waarteen alles gebeur, prikkel weI be langstellin g
In die spel, maar regte krleket is dlt darem nle, of hoe? ,

Waar Is die marathon-boulskofte, die kolfbeurte wat met groot
geduld gebou word en die ' fyn strategle wat meerdaagse weds t ry de
kenmerk? Dlt het saam met d ie verveling en d ie alewl ge onbesllste
ultslae In d ie slag gebly. '
, Eersterange weds tryde kan op wlndend wees, Elke nou en dan boor

'n mens van so 'n wedstryd wat In die laaste bo ulbeur t beslis word. On
gelukklg Is dlt d ie ultsonde r lng eerder. as die reel, te rwyl eendagwed
stryde byna altyd vuurwerk oplewer.

Dlt Is jamm er da t Adrian Kuiper deesdae so sukkel. Enlglem and
wa t hom al ln eendagwedstryde op dreefgeslen bet, sal die hardlywlge
gek r ap wat 'n mens soms In ee rsterangse wedstryde slen, net met groot
moelte kan verduur. • .

' n Mens kan me t reg s~ dat die Nlssa nsklld reeks deesdae ons
ver naamste kompetlsle Is. Die skares trek In hul dulsende daarheen op,
die barge kry hope bl ootstelllng en, soos verlede wee. se eerste
wedstryd In die eindronde gewys het, is dlt boonop dekselse goele
krleket.
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DAAR is net een groo t struikelblok
tussen die krieketspan van die Ooste
like Provinsie en die Nissanskild: die
grofg eskut van Sylvester Clarke.

Die venyn ige Noord-Transvaalse
snelbouler het die OP verlede nawee k
op St Georgepark in die eerste van
hul drie wedstryde in die eindronde
vroeg laat steier toe hy in sy eerste
skof goedkoop van Kepler Wessels
en Philip Amm ontslae geraak het.

Hy kon dit nie opvolg nie en die
draaiers Willie Morris en Rodney
Ontong het uiteindelik 'n grater rol
gespeel.

'n Mens kan egter aanvaar dat die
Noorde se kaptein, Lee Barnard, gevra
het dat 'n lew endige baanblad op
Centurionpark vir die tweede wed
stryd voorberei word om die tuisspan
se snelaanval te bevoo rdeel.

Op so 'n blad is Cl arke verwoes
tend. Sel fs die OP se lang kolflys
waarborg nie 'n hoe telli ng n ie.

Die OP kan nie te gems voel TIli
verlede na week se naelskraapse oor
winning rue. Met 'n klein bietjie geluk
kon die Noorde gewen het.

Wessels en Amm,wat albei reeds
meer as 300 lopies in die reeks
aangeteken het, sal probeer vergoed
vir verlede Saterdag se mislukking,
toe hulle onderskeidelik vir 10 en 1
uitgehaal is. .'

Amm is vanjaar Suid-Afrika se
bestendigste kolwer. Die brilj ante 136
wat hy Woensdag teen die WP geslaan
het , was waarskynlik die bes te van sy
loopbaan. As hy op die trant aanhou,
is 'n Sprlngbokbaadjie sy voorland.

Mark Rushmere is ook 'n gesoute
aanvangskolwer wat maar onlangs na
nomrn er drie afgeskuif is. Dit maak
die OP se voorste linie bi tter moeilik
am teknak.

Sedert Wessels ,ses wedstryde
gelede met Rushmere plekke op die
kolflys geniil het, was daarnog nie 'n
enkele beurt waarin die OP se eerste
drie kolw ers almal misluk het nie .

Op nommer vier sal die OP die
Springbok Kenny McEwan egtermis.

Berigte deur

TINUS HORN

hoopis op Sylvester

Groen baanblad wag op die OP

Noord-Transvaal se

OIT is beter dat mense wat vir 'n
salaris werk, liewer nie weet hoeveel
geld in Trustbank se skins-gholftoer
nooi wat more en Sondag by die
Transkeise Wildekus plaasvind, op

die spel is nie.
Dit is nie goed vir die moreel om

te vemeem dat David Frost, Sandy
Lyle, Scott Hoch en Chip Beck by 'n

enkele putjie meer kan verdien as
mindere sterflinge in 'n jaar nie. Of
dat 'n volmaakte gelukhou op die
sesde, agtste of sewentiende putjies
'n kwartmiljoen dollar werd is nie.

(Die feit dat die ou toemooitjie
eintlik net 'n oefenlopie is vir die
toemooi om 'n miljoen dollar by Sun
City 'n week later, moet 'n mens liefs
verswyg),

Skins-gholf is gewild by die pU1
bliek omdat die spelers by elke putj ie
'n klomp geld in die sak steek. Anders
as houespel-toernooie, wat vir die

• leek net byd ie agtiende putjie van die
laaste ronde opwindend is , is elke
putjie hier belangrik .

Die vier deelnemers het voor die
voet 'n redeli~ goeie jaar beleef.

Frost, 'n Suid-Afrikaner wat nou
in Amerika bly, het onlangs die Wereld
gholfreeks ingepalm en Hoch 'n groot
uitdaagtoernooi in Las Vegas. Hoch
se beste prestasie was egter 'n tweede
plek in ' die .Amerikaanse Meesters

toemooi.
Lyle, wat al die Britse Ope en

AmerikaanseMeesters gewen het, het
al beter gevaar as vanjaar, maar was
darem tweede in twee groot toemooie
- die Bob Hope Classic en die Los
Angeles Ope - en derde in 'n toemooi

" by Pebble Beach.
Beck spog met tweede plekke in

die Spelerstoemooi en die Phoenix
Ope. Laasgenoemde het ook verskeie
ander goeie vertonings gelewer en
vanjaarreeds byna$700 OOOverdien.
Hy was ook een van die beste spelers
in die toemooi om die Ryderbeker.

Die naweek se toemooi word oor
agtien putjies beslis - nege more en
nege Sondag. Die prysgeld word al
meer hoe verder die toemooi vorder.

Op elk van die eerste ses putjies is
daar $10 000 op die spel, op die
volgende ses $20000 en by die laaste
ses $36 000. "

Watwo lees en skryf. Gee vir die

kinders gholfstokke.

geld op
die spel
in Skins

Vrye"eekblad I
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• Alle politiekekommentaar In hlerdle ultgawe v
Vrye WeekbladIs deur Max du Preez, en
opskrlfte deurRyk Hattingh. Albel ls van

• 'Bre6straat 153, Newtown, Johannseburg.
, • VryeWeekblad word ultgegee deur Wending

Publlkasles Beperk van Bre6straaI 153, Newtow
Johannesburg.
• Olelelefoonnommer Is 836-2151 . Ole posadres
Is Posbus42637, Fordsburg 2033.
" Ole bladwordgedruk deur Caxton Bpkvan
:Commandoweg, Industria.
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Jennifer
is terug

drom met
gate in?

Jennifer Ferguson tree
van Dinsdag tot 10

Desember saam met
Moses Molelekwa in die

Black Sun, Orange Grove
op. (Vertonings begin

saans om 8.30.) AMANDA
LEE HORWITZ het met
haar gesels oor haar

onlangse ervaringe in die
buiteland

"IN Kajaani het jy hierdi e pragtige rivier. En elke oggend het ek gaan hardloop en
aspris verdwaal. Ek het toe van Benjam inse goed gele es, en hy het hierdie filosofie
dat dit vir die reisiger noodsaaklik is om verlorenheid te ervaar." Sy lag. "Endit
was interess ant om dit te doen. Die enigste kere da t ek gehuil het, was wanneer ek
'n padkaart gevolg her om by 'n plek uit te kom en dit nie kon kry nie."

Ferguson is terug, Sy sluk Earl Grey-tee in haar kombuis wat onder Coe tzee se
"Confessio ns" en PW se "Concessions" toegegooi is. "Die boonste echelo ns van
mag stink soos melaatses. Dis arnper of etter uit hulle uitloop en hulle dit nie weet
nie. Ek bedoel, ek is seker elke land in konflik het sy moordbendes. Orals vind jy
korrupsie. Maar hier, waar jy jou parlement met gebed open enjou TV-stasies met
gebed afsluit, enjy hetGod op jou vlag ... Dis wat dit des te meer afstootlik rnaak."
Jennifer is terug.

"Finland is beeldskoon. Die woud, alles is skoon. Endie pIck is soos 'n vrou se
liggaam ... die land se mos. Daar's 'n sagtheid daaraan. Hier is dit hard, alles njaps
jou. Daar's 'n asirnmetrie aan Afrika. Finland is bitterlik koud. Die gees van die
pick is koud - hier is die gees warm en ru. Ek her vyfuur een oggend hierdie pragtige
rivier gevind en die mis - die duifgrys oggendmis - wat rol oor die meer waarin die
see invloei. Dis soos die sprokies watjy gelees het toe jy klein was. Enjyhet 'nsterk
sin van God daar, soos jy in die Drakensberg het. God is.ook in my boompie wat
buite groei, met die vinke, .

"In die hotel waar ek tuisgegaan het, in Kajaani, was daar 'n verblyf van twee
weke vir die oorlogveterane, En daar was mans wat rondgeloop het met hierdie
instrumente teen hul stemme, omdat hulle sternbande uitgeblaas is; mans met een
been, met een arm: En toe hou hulle 'n dans vir hierdie mense. En in die middestad
is daar hierdie buitengewone beeld van hierdie beeldskone jong man met 'n
masjiengeweer insy hand - hierdie beeld van jeugdigheid en viriliteit en heldemoed.
En 1989, vyftig jaar daama, het jy hierdie .verrotte mense ~,al deur hulle oorlog
opgefok is ." . ' . .

Sy is die waamemer en sy'word w':iargeneem."Ek is beskou as hierdie wit Suid
Afrikaanse vroue-kunstenaar teen apartheid . Hulle begrip vir ons situasie is baie
simplisties, hulle sien net omtrent twee persent van die .sensasionele nuusdekking
wat.daar uitkom. Ek het myself seker as 'n informan! beskou. Wanneer jy hier
uitgaan, isjy 'n storieverteller vanjou land." . '

Byvoorbeeld, PJJNT International (Performers . lI.rid Artists for Nuclear
Disarmament) het Jennifer genooi om op te tree in 'n konsert wat landwyd op TV
gebeeldsaai sou.word . AIle winste sou gam aan kinders in aanhouding. "So, toe ek
daar aankom, was .dit nogal vreemd omdat, as sodanig, wat (lie statistieke betref,

. was daar geen kinders meer in aanhouding nie -amptelik. E~ het besef dat ek die
fokus so bietjiernoetverbrecd en die konsert het 'n konsert 'geword vir kinders wat
Iy onder apartheid." . " ': . y. •

Naruurlik, diekunstenaar het die. relevante stof byderhand gehad. "Ek het
heelwat liedjies oor kinders geskryfWhen roses cease to fiJI the eye with red for
redihat's split upon the ground ...' en ~What times are these when children's eyes
tum aw;y in shamel What men are these , self-righteous ones, cauSing suffering in
Christ's name'. Endaar is 'Suburban Hum' en 'Slow Motion -Hokaai', die Afrikaanse
liedji~ wat ek oor 'n gesinsmoord geskryfhet." " ~, "

En daar was "Eye for Africa". "'Let 's lose and eye for Africa', is deur Finse
kunstenaars en musikanle opgeneem. Dit was interessant, die kamer waar ons die
video vir-die' Iiedjie opgeneem het was indie 'House OfKights' waar daar hierdie
reuse olieverfskildery hang waarin tsaar Alexander die sleutels van die Finse
parlemeilt oo'rhandig en al die vroue staan bo-op die balkonne en kyk op die mans
af. Die is 'n mergeskiedenis-bedekte pick. Nie op dieselfde manier as die res van
Europa nie. Dis 'n koue, gei'soleerde geskiedenis ." Sy voeg by "GorbalSofwas daar
toe ek daar was." '.'

Endan is daarSwede . "Ek hetsaam metanderSweedse musikante in Stockholm
in 'n konsert·ten behoewe van Swapo opgetree. Ek is deur die maatskappy wat my
plate versprei uitgenqoi. Ek hctd~armeergemaklik gevoel as in Finland waar aIles
homogeen is. Swede vat ander mense in, so dis gemeng. Die enigste swartes wat
ek in Finland gesien het, was twee ANC-studentc."

EnRome. "Die klavier was kak. Ek dink nie hulle het verstaan of was vreeslik
gei'nteresseerd in wat ek sing nie. Hulle was baie self-behep -jy kry sulke kulture .
Hulle sit met soveel kak en daaris iets.soos 14 politieke partye en hulle verskil .nie
juis van mekaar nie... en hulle kan~if? pIck kry om hulle motors te parkecr nie en
kan nie van die hondekak op die sypaadjies ontslae raak nie. Die beelde is swart...
die marmer word gevreet. Europa sterL Dis dood."

"Sad? Wat bedoel jy? Nee ek 'genierdie feit dat almal gaan sterL Ek is verlig."
Gelag.

Maar nie so vinnig nie . Daar is nog 'n plaat om·te sny en 'n klomp reise om te
ondemeern. Dis net van die onmiddeIlike toekoms waarvan ons praat. "As lidvan
Sama neern ek in Januarie saam met Thembi Mtshali aan 'n vrouefees dee!. In
F~bruariehoopek ommy nuwe album, "White Woman", te beginopneem. Die titel
laat my bang en opgewek voe!. Maar dis omdat ek 'n wit vrou is."

Sy tel die koerant op: "Jy weet, ek kom terug met 'n baie sterk oortuiging, nie
in 'n negat iewe sin nie, dat hierdie wereld tot 'n einde kom. Maar dis nutteloos om
daaroorte praat, want ons weet dit. So what you can is the best you can on the piece
of land you stand on. That 's what its about." .

'n

teenwoordiges uit 'n potensiele ons-stem-almal
saam -inskiklikheid geruk, 'n gemoeds toestand wat
besonder verleidelik kan word na 'n uitgerekte
middagete in 'n idilliese Bolandse omgewing .

Wat is die verenigde kultuur waama gestrewe
word? Wat is die verski] tussen die (toekornstige)
kultuur en die (huidige) kultuur gegrond op
"etnisiteit, godsdienstige, taalkundige en rasse 
identiteit" waama die openingstoespraak verwys
het? Wat word van "people's culture" wanneer dit
die heersende kultuur word? Wat word van die
tradisie van verset wanneer die onderdruktes die
heersers word? .

Daar was baie ander vrae en verskille. Volgens
Ian Steadman van Wits se drarnadepartement is
daar iewers tussen bourgeois-kultuur en "people's
culture" ook iets wat hy "populere kultuur" noem,
soos versinnebeeld deur Johnny Clegg en Savuka.
"People's culture" kan tradisioneel, landelik of
volks wees, het hy gese, maar "populere kultuur"
is 'n moderne, stedelike kultuur .Jonathan de Vries
van MAPP (Musical Action for People's Power)
het die kompleksiteit van sulke onderskeidings
verder uitgelig: Abdullah Ibrahim (Dollar Brand )
is 'n held van die townships, ondanks die feit dat
hy al jare lank in 'n luukse-hotel in New York
woon. Andersyds is daar jongmense uit 'n wit,
bevoorregte agtergrond wat sukkel om 'n bestaan
in die kunswereld te maak en 'riie sonder meer
"bourgeois" genoem kan word nie.

,- Watnodig is, het Marlenevan Niekerkopgesom,
is heelwat meer kompleks as om eenvoudig die
tegnieke van elite-kuns op 'n meer populere kuns
oor te plaas . Die "retoriek van verset" waarin 'n
"people's culture" maklik kan vasval, behoort
verander te word in 'n nuwe visie vir die toekoms.

Dit is juis die belangrikste - en die moeilikste
- doel wat die Konka-groep vir hulself opgestel
het: "am nuwe oplossings te stimuleer wat tot 'n
nuwe visie vir almal sal lei." '

Konka

"Salaam Bombay'" het In 1988die Cannes-Fllmfees se Camera O'Or-prys vir die
beste debuutprent gewen. Ole prem Is ook aangewys as die gewlldste prent by die ,
Fees (en met die Prix du Publlque bekroon). Oaama het die prent 'n Jurle-prys, die

Speslale Algemene JurJe-prys en die Air Canada-prys by die Montreal-Fllmfees
. gewen. Mlra-Nalr het "Salaam Bombay'" In die strate enbordele van Bombaal

verfllm. 'D1t handel oor die stad sa skemerklnders. Ole klnders - na .'n paar sessles In
'n teaterwerkwlnkel - sPeel die measte van die rolle self. "Salaam Bombay'" begin

. ' vandag In die Rosebank Mall draal. .

Marita van der Vyver

'N KONKA is 'n drom met gate in die kante waarin
vuur gemaak word waar daar nie die luukse van
elektriese verwarmers of selfs 'n vuurherd is nie.
Dis 'n "werkersklastoestel" wat warmte verskaf en
waarom mense gemoedelik kan sit en gesels.

So het Ampie Coetzee, lektor in Afrikaans aan
UWK en stigterslid van die nuwe kulturele groep
Konka, verlede naweek die groep se naamkeuse
verduidelik. Hy het die openingstoespraakgelewer
tydens die eerste "kulturele werkswinkel" wat
Konka met die samewerking van Idasa by die
Daljosafat-kunsstigting naby die Paarl gereel het.

"Konka bestaan uit 'n groep wit mense - wit
vanwee die verdelings van apartheid - wat in die
kulturele sfeer betrokke is. Onsword saamgebind
deur ons strewe om vir 'n nie-rassige, verenigde
Suid-Afrikaanse kultuur te werk. As kunstenaars,
skrywers, uitvoerende kunstenaars besef ons dat
dit noodsaaklik geword het omdie verdelings af te
breek wat deur staatstrukture geskep is, en 'om
geleenthede vir kulturele interaksie en die uitruil
van vaardigheid te skep ."

Aangesien twee van die handvol stigterslede,
Bo Petersen en Johan (Piekniek-by-Dingaan)
Esterhuizen, vir 'nstaatstruktuursoos Kruik werk,
kan die bepaalde "konka" dalk dien as
ontmoetirrgspunt vir die establishment en die Mass
Democratic Movement, 'n bymekaarkomplek waar
hande warm gemaak word om die vuur van 'n
gemeenskaplike strewe, Konka kan help om 'n
brug te bou tussendie onderdrukkersse "bourgeois
kultuur", soos AmpieCoetzeedit gestel het, en die
onderdruktes se "people's culture".

Maar dat dit makliker gese as gedaan is, het
Marlene van Niekerk van Wits se Departement
Afrikaans en Nederlands later die dag uitgewys in
haar antwoord op Coetzee se toespraak. Sy het 'n
paar indringende vrae gevra en die honderdtal
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jul restaurant bestee, maar julle gaan
aI jul geld verloor as julle nie jul
kombuis in orde kry nie, Julle sjef is
sover ek onthou Duits, maar dit se
niks.Ons lay die oorskiet van Europa.
Baie min goeie Europese sjefs kom
Suid-Afrika toe - die sjef en eienaar
van Les Marquis is 'n uitsondering.

2 Skei die kroeg en restaurant ten
volle. Geen klanke uit die kroeg moet
die restaurant binnekom nie.

3 Verbeter julle diens.
4 Julle het klaarblyklik die fout

gemaak om aI jul aandag aan die
drank te gee (maar hoekom is wyne
op die wynlys nie beskikbaar nie?) en
geen aandag aan die kos nie. Dit sal
julle ondergang beteken. Jul kospryse
is in die prysklas van 'n restaurant
soos Harridans, maar julle gehalte
oneindig swakker.

Jy proe lemmetjies en perskes
saam met roosterbrood en botter, en
die wynhet 'n lieflike struktuur.Hierdie
wyn sal kommentaar uitlok: dit is 'n
wyn wat Inplek tussen ons heel beste
wyne verdien. ' ' '

Daarom is dit ook gekies deur In
intemasionale paneel vir die SAL se
diamantklas wynlys. Dit is duidelik '
dat .meer en meer goeie witwyne '
buite Stellenbosch gernaak word,
terwyl Stellenbosch nog steeds die
beste rooiwyne maak, '

Een ding is egter duidelik: die
oorheersing van ons tradisionele
wynproduksiegebiede soos
Stellenbosch en die Paarl is stadig
besig om weg te kalwe. Nuwe en
hoogs interessante wyne verskyn. 'n
Ekstra bonus, is die'
vetbruileersvriendelike prysvan
hierdie uitstekende wyn. Mooi so

, Johnny!

hoegenaamd nie waar ons wortels'le
,,.nie... Laat ons terugkeer na' ons
"'agtergrond, en ons agtergrond Ie by
die Maleiers: die mense wat die beste

. kookgewoontes die land binnegebring
~L .

. Hilda het 'n hoofstukkie oor die
godsdienstige dae van die Maleiers
en wat hulle op daamie dae eeL Sy het
'nhoofstukkie oor daaglikse kos en
familiegeleenthede, en dan volg haar

, "afdeling resepte onder verskillende
opskrifte.

AsjulIe wil weet hoe ons gecitelike
ouers - wat kos betref - denningvleis'
maak, of sosaties of begrafnisbredie
of buriyani of pienangkerrie of
patatkoek 'of suikerbolletjies, koop
Hilda Gerber se hoek.
, Ek,wi!' nie veel se oor haar boek

. oor Kaapse kos nie behalwe dat ons
strate beter af sou wees as ons die
hoek gebruik het pleks van Kook en
Geniet, wat ons volk' die woestyn
ingelei het ;

Die hoekie oorMaleisekos isdeur
-AA Balkema uitgee en die hoek oor
Kaapse kosdeur Howard Timmins..

die koningklipaanbeveel om van die
vis ontslae te raak? Daardie vis moes
lankal in 'n asblik gewees het. .

Soos die aand aanstap isons Ius vir
nog 'n botteltjiewyn en besluit toe 
anders as indieNuweTestament - om

,die swak wyn laaste te drink. Ons kry
toe 'n kraffie bokswyn, wat nie meer
as 750 ml was nie, en soos karton
gesmaak het.

Die prys, vind ons later uit, is
RI4.95. As 'n 4,5 liter boks RI6 rand
kos, moes hulle omtrent 500 persent
wins daarop gemaak het,

Die koffie was drinkbaar, maar
die diens vir 'n lee restaurant swak.
Daar is geen verskoning om lank vir
wyn te moet wag nie.

En nou 'n laaste juweeltjie. Ons
rekening kom en dis RIG5.56.. Die
basiese rekening was R8I enkele serite,
waarop die sjef en die persoon agter
die geldkas " omtrent R25
verkoopbelasting gehef het,

Ek weet nie, rniskien is ek 'n Rip
van Winkel, maar ek dink nie
koopbelasting is al30 persent nie.

Ons moes drie keer met diesjef
redekawel, en elke keer kon hy nie
verstaan nie, Die sjef vetstaan nie,

Uiteindelileis ons kwaaddaar weg.
Dis 'n week later en ek is nie meer
kwaad nie. Daarom lees julIe nou 'n
objektiewe onbeskofte resensie,

'n Paar wenke vir die
restauranteienaars:

1 Mense, julle het soveel geld aan

G~iel]l; ~'alie, Claremont; Mrs Roja '
Hendricks, 9 Hemlock St, Cape Town; ,
Old Miss Jacobs, off Vineyard Road,
Claremont; Mrs M Gazant; Mrs M
Philander, Morgenzon ens. '
. Haar inleiding tot die boekie het

die'opskriffie: "We cook in the old
Du~£hstyle", watdaaropdui datditis
soCs die setlaars aan die Kaap geeet
het Dit was klaar nie meer die Maleise
kos uit Maleisie ofwaar die meme

.vandaan gekom het nie: dit was 'n
versmeltmg met die kos van Holland,
wat soms nie baie verbeeldiDgryk is
nie. Die Maleiers het verbeelding aan
hierdie kos gegee en 'n nuwe soort
kos (salons dit 'n cuisine noem?) het
aan die Kaap ontstaan: Kaaps-Maleis
of Hollands-Maleis: '

Vriende, as julIe wil weet waardie
wortels van eg Suid-Afrikaanse kos
Ie, koop hierdie hoekie.

,Wat ons vandag as Boeiekos
beskou, is niles minder en niks meer
nie as 'n kombinasie van swak Fngelse
en Amerikaanse kookgewoontes,
waarby suiker gevoeg is. '

Hier en daarkry ons vandag nog 'n
vadwaalde bobotie - swak gaargo-naak
" . op OIlS tafels, maar ons weet

die natuurlike suurheid in die wyn
aan en die resultate is merkwaardig.
Johnny het nou 'n intelligente
chardonnay gemaak wat baie plesier
verskaf.

Daar is soveel chardonnays met te
veel hout dat alle elegansie verlore

'gaan. Dit is nie die gevalmet die
Rietvallei Chardonnay nie aangesien
ons hier, 'n wyn het wat die tegniese
dataamper tot leuenaar maak.

Alkohol 'van-13,3' persent dui
gewoonlik op 'n groot sterk wyn en
-dertien maande in eik laat jou wonder
waarommenshoegenaamd wyndrink
enrrie'vloeibare hout nie.

WeI, hier is. 'n 'aangename
verrassing, Dis 'n goeie wyn met 'n
effens skaain geur en 'n goeie bleek
19-eur. . ~. .. ,

Die smaak toon 'n goeie kombinasie
van vrugte en elegansie, en die hout

• domineer nie. , ..

BJ LANKWARDEN
f skryf oor Rietvallei ..

Chardonnay

Wyn in die diamantklas

waarom ek die vraag vra nie, Ek vra
hom toe: Is die geelbek oud en die
koningsklip vars? maar nog steeds
verstaan hy nie, Die sjef verstaan nie,

Ons bestel net hoofgeregte. Ek
bestel hoenderborsies in "a mild curry
cream sauce" met mielies, Max
gebraaide eend met kersiesous en Jak
koningsklip in 'n ligte sjampanjesous.

My "mild cream curry sauce" was
witsous - ek is so moeg vir witsous ek
kan myself ophang - waarin daar 'n
bietjie kerriepoeier ingeroer is. Van
'n regte kerriesous was daar geen
sprakenie,

Max se kersiesous was geblikte,
suur kersies wat opgewarm is en oor
die eend gegooi is. Is dit 'n kersiesous?

Jak se sogenaamde sjampanjesous
was weer.witsous, waarin daar geen

, vonkelwyn was nie, om van sjampanje '
nie te praat nie. Daar is moontlile 'n
bietjie swak witwyn ingegooi. Die
sous was 'n bedrogspul.
. Diehoenderborsie was eetbaar, so
ook dieeend (as OIlS die souse uitsluit).
En nou wil ek by Jakse vis kom. Jak
het 'ngoeie tong waar dit by wyn korn
en gewoonlik ook by kos, maar daardie
aand het sy smaak hom in die steek
gelaat,

Nadat hy klaar geeet het, het hy 'n
stukkie vis vir my gelos. Ek het naar
geword toe ek dit proe en die ou reuk
in my neus voel opstuif. Ek wonder
hoe lank daardie vis in die yskas gele
.., en gele .,. en gele het. Het die sjef

.. eikehouten op 'n paar plekke in die
restaurant en gange staan ou
eikehoutmeubels. Die plek is met
liefde (en geld) gemeubileer.

Ons maak die fout om aan die
kroegkant van die restaurant te gaan
sit. Die kombuis is tussen die kroeg
en die restaurant, en eIke keeras die'
kombuisdeur oopgaan onderbreek die
luidrugtige musiek ons gesprek. Op
meer as een geleentheid moes ons
self die deur gaan toemaak.

Toe kyk ons na die wynlys. Jak,
wat 'n paar kursusse in wynproe en
heelwat in wyndrink gevolg het, se
dis 'n goeiewynlys maardie winsgrens
is omtrent 300 persent. Ons het drie .
wyne bestel wat nie beskikbaar was
nie - die wynlys lyk baie goed maar
die wyn isme daar nie, Ons bestel toe
'n botteltjie wit

Uiteindelik kom die sjef uit die
. kombuis - die meeste goeie sjefs wys

glad nie hul gesigte in In restaurant
.nie - om ons bestellings te neem.

Hy beveel koningsklip vir Jak aan
00 geelbek (Cape salmon), wat 'n
baie beter vis is. Toe ek hom vra
hoekrmhy dit doen, Iron hynieverstaan:

Gersons, In die Wine cafe,
Stanleylaan, Richmond,

Johannesburg
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z 1989blyk- die jaar te wees waarin ~' , Onsmuskadelslayiliedieaandag

,tt 'versamelaarsn sekere Pinotagegaan opraap, Pie, ' ' ~' , ,wat dit verdien nie, maar Rietvallei
o Pinotagej Douglas Greenof Paarl se.'79. . ,.- ~ Red Muscadel wordhoog aangeslaan '

, 'O~' '. .'"'' " .. z- "~ onder 'npaar volgelinge. ,
Die wyn wordbeskryf'as eenvan die " .,' :5.: ,.. Die stand Van sake salgou vefa!l~er,-: 8 "betroubaarste en g,enoeglikste pinotages in .die :' .: , ,~, ' - aangesien die nuwe wynwat hierdie

" mark"en is besig om swier te ver1eenaan menige .; g ~'_. 'landgoedvrygestelhet'nnuwegrQeP
.. z ' . 0 ~ YoIg~linge sal skep. ' '

Q ,tafe! en, kelder, , " •. : .,' ?2-; " , . Johnny Burger is die eienaar-en '
b ' " Pinotage isSuid-Afrika.se eiekultivar:::". ,.r;:; .' __ wyrimaker van Rietvallei en hy.het,

.~ 'n kruising tussen die Pinot Noit e~'Hermitage ,.' .: a" <.: ~diegQeie,insi!l gehad. om chardonnay8 . ietei . , .' " , ... , " ~.,., .enand~rgewildedrU1fsoorteteplant.
~ ,vaneelte.." ..,.;', .l' " ;,.~ : :' l?ie interessante grond op dieplaa.s
I-' Om dievereiste voltnaakrheidte"bereik,.; .g.' ' .. is b.aie,.,ryk aan kalk - 'n fuestarid

~ gebrui~Douglas Green ofPaa~1 net uitg~s~ekt~.~>. . 6 :.~ ~: .wa.ai~ofander wynbOere, veral.diein
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~<geskep - deur midde1 van ~oi-gvuklig~wyn'makers-'~' . ,. :qor1<ookboeke '
~ .. kunsen noukeudgeveroudering.'-': met 'n voor-' '. \'2 '\?~ ~ ;

:§ .treflike afronding, soepelheid en.volrondheid,·' ~ .f' -:'~;E'n'.waar I- S· HI-IdaGerbe'r?
gepaardmet 'n onvergeetlikeboeket., '' ~ ',. - " .. ." . " •
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suurgehalte.vanS)3.7 g/Q, 'n alkbhol-volutIie.van F= r' VANHl1daGerberweetekblUemm,
12,02 en.'n pH van 3 58. ' g"~ .:;~~h~~da~.sy 'n goeie ko.kwas.
. .. .. ' .' .' '.', 0 ' -: ' '" Ek bes1t lank reeds haar

. ,Maar.fene beskryfdIegenotvan dIe wyn' z· ;'''Traditional Cookery of. the Cape

,nie voldoende nie.Veral as dit dieeerste keer die " 8': "',' Malay,S", en het later haar "Cape

dekad.e genietkan word.' '6',' ~::~{Y-Oldand~ew"indiehande

~ , ':lD du Plessis se in sy voorwoord .
o vanhaarboekieoorMaleisekos: "In
~ ,'; . ,het short life, Hilda Gerber did much "
\'2 to stimUlate interest in this subject"
~". Ons weet dus dat synie lank geleef
~ • ·C'. ' 'het nie. _ " .

tT1 ." .,. Toe ek 'n paar'jaar gelede in die .
8 ,<.: 'Suid-Afrikaanse Bibliotee~ ~n

1==' ; ,'" Kaapstad gaan rondkrap het In d1e
, R "'kookboeke wat Leipoldt vir die,

Oz::l •• bibHoteek nagelaat het, het ek ook op
, 'n groot klomp kookOOeke afgekom
wat Hilda Gerbernagelaat het. Sy het
'n deeglike studie van kos gemaak.

Hilda se boekieoorMaleisekos is
'n juweeLSy het die hele Kaap platgery
en in Maleierhuisegci!et en hul resepte
gekook. Sy beskryfdie kos met liefde
- mense wat nie met Hefde oor kos
skryfnie, moetophou slayfen ophou
kook - en sy beskryf die mense met
liefde.

Sy s~ waar sy eIke resep kry: Mrs "

'n Onbeskofte objektiewe resensie

VANDAG wil ek sommer met die
intrap onbeskof wees en se moenie
by Gersons gaaneet me. Dierestaurant
doen homself voor ai "Gersons:
Gourmet Restaurants" • klaarblyklik '
'n restaurantketting· maar dit is
a1lesbehalwe 'n gourmet-restaurant
As dit 'n gourmet-restaurant is, is ek
'n slang. .

Kom ons begin voor, Ek en Jak en
Max wou een aand iets gaan eet, en
een van hulle se hy het nag nie by die
Wine Cafe geee; nie,

Ons stap 'n kroegie binne wat
smaakvol gemeubileer is en waar
jongmense • Raukies? • sit en wyn en
bier drink. In die hoek sit 'n man en
ghitaar speel en sing. Die musiek is
swak; seker daarom dat die volume
so groot is.

Ons stap deur die kroeg by trappe
af na 'n netjiese restaurant waaraan
daar klaarblyklik 'ngrootklomp geld
bestee is. Die nuwe stoele is van

B2 ',VryDagl 1 Desember 1989
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CHARLES LEONARD

David is 9rater as GO,liat
Rei Momo· David Byrne (10)

'n Wonderlike vriend was so gaafom
die regte vakansiemusiek vir my van
Hollandaf saam te bring. Dit is bloot
toevallig van die laagland af, want
DavidByrnehet NewYork toe gegaan
en saam met Latyns-Amerikaanse
groepedaar musiek gaanopneemwat
homweerdie mantel van"diedenkende
persoon se rockster" op sy
krismiswunn-skouers kan laat hang.

Byrnehet onder leidingvan Steve
Lillywhite - die produksieleier van,
vooraanstaande mense soos U2 en
The Pogues - sy eie flirtasie met
World Music op viniel vasgele, En
wat 'n jolige flirtasie is dit nie,

Ditis onweerstaanbare dansmusiek
• gulkoperblaasinstnunente en rambas
en sambas en mambos en gelukkig
geen rambos nie. Eerder so 'n lui
sensueledans wat saamgevatwordin
Independence Day se openingstrofe

"Now and then I get hornyl At night
you do".

Die musiek pas by wat Byrne
saammetTalking Headsgedoen het.
Die keer net saam met musikante
van die groepe van Ruben Blades,
Celia Cruz, Tito Puenteen Wilfredo
Vargas.

Tog is die lirieke nie ligsinnig
nie. Watdit besonder treffend maak,
isdie ironiese kwaliteit daarvan.Dirty
Old Town se kamavalmusiek kan
misleidend'wees as na die lirieke
geluister word: "Well, there are 16
people in Danny's apartment! 16
peopleare living in there!Remember
the days of rent control/ Grandpa
remembers rent control."

Somsis Byrne die briljante idioot.
'n Rol wat hy so goed kan speel en

-wat hywonderlikin sy rolprent "Stop
Making Sense" uitgebeeld het. Op
Call Of The Wild wissel hy arnper
lawwe liriekesoos "WhatmadeMona
Lisa smile", "God told Noah 'build

an ark"',en "And thecall of the wild is
not a difficult song" af met 'n Latyns
Amerikaansekoorwat inSpaanssing.

Die immerteenwoordige Kristy
MacColl doen ook haar nimlike ding
op agtergrondvokale en ondersteun
Byrnesesonderlingeskoppelmam-en
bollemakiesie-stem.

Hoewel die musikante en musiek
wortels in die Suid-Amerikaanse
vasteland het, kyk Byrne tog deur 'n
New Yorkse bril. Die plaat sluit so
stemmig soos'n wiegelied afmet Byrne
se stem, 'n harmonium, padda-, voel
en insekgeluide en "Iknow sometimes
I can be wrong! I'll be wrong until
you're next to me".

Byrnebly een vandie invloedryke
meestersvanrock. Ashy ietsopneem,
kan 'n mens nie anders as om ore te
spits nie. Die afgelope paar keer het '
hy, veralsaammetTalkingHeads, die
ore laathang.Rei MOrno is 'n briljante,
oor-spronklike uitsondering en lei
hopelik 'nnuweeravan opwindingin. David Byrne... regs

Tel: 836·60021838·1769'

Out of the ashes of hatred
'rose the phoenix offriendship
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om te kon wen. Die
moordenaar se probleem
wasdathy slim en talentvol
maar sonder gevoel is. Dit
kanjy nie sevan diemeeste
kunstenaars op Teletreffers
nie.

Teletreffers wasjuisweer
vol prag tige
Afrikanerdogters watenige
dag diekomendeBoerestaat
by die mej
Wereldkompetisie met trots
kan verteenwoordig.

Flinkveria
So van blink politieke

gedagtes gepraat, daar is 'n
gerug dat Nuustak 'n front
is vir die Republiek van
Flinkveria... die dat dit al
hoe snaakser word.

Die ander aand, ha, ha,
se hulle die goudprys gaan
op en die rentekoers kom

"nie af nie. Nuustak is ook
mosdieouenswatdienuwe
R2eerste dieescudogenoem
het...

Geskryf engeregisseer deur
DEONOPPERMAN
Staatsteater, Pta: tot2 Des :

TRUKTONEEL

DeurPieterJ Swanepoel
Regie: lise van Herner!
"Verfrissende eenvoud" - Star
Staatsteater, Pta:tot 25 Nov

deurHarry Kalmer
Regie: Jacqui Singer
"Ekkannet 'mve" - Transvaler

Windybrow, Jhb: tot 25 Nov

Victor Munnik

.Boeppens
Nee,nie mev Tuckernie.

Boeppens Starbuck het
anderaand weer 'n groot
skelmvasgetrek, die keer 'n
konsertpianis wat een van
diebeoordelaars vermoor het

verjaarsdag saammetSpies en Plessie
en al die ander grapjaste. ,

Dieou hardehout waaronderhulle
braaivleis gehou het, staan seker
baie ver van die see af, want daar
was nie 'n daarkie naby nie. Maar
hulle is darem in die grappies wat '
vertel word.

Hulle is mos die ouens
wat oom. Koos se Jan
SchoemanvanVaalwaterse
selfdoen-helikopter vir hom '
aanmekaar skroef. En die
supermarkveer wat .. die
merrimso vasvra toe sy die
hoenderseen vir een tussen
die benekyk. Ensekermaar
ok die ouens wat Tolla se
grenspasient so vol gate
geskiet het (dis net deesdae
dat daarso baie wit Swapo's
is).

Vir al wat ons weet.sit
,hulle nog voor die TV ook
en lag. •

Hardehout
Vreeslikinheeme was weer aan

die ander kant oom Koos Meyer se

Amerikaanse pes:'
Ja-a, 'n mens moet nie sommer

enige gedagterigting in ons fragiele
ideologieseekosisteem laat grondvat
en aanmoedig nie.

Netnouword die ding 'n pes.
In baie Anierikaanse

polisieprogramrne is daar deesdae
toneeltjies.- soos in laasweekseSimon
en Simon -. waarin burgerregte
afgemaak word as sommer net 'n
verskoning vir die skelms.

Hullekan dit miskien in Amerika
bekostig waar mense kleinfortuintjies
uit hulburgerregte maak in diehowe.
Maar hier, waar regter Olivier elke

,nou en dan van voor af op die skerm
moet verduidelik wat 'n handves van
menseregte nou eintlik is?

seer

Gee my
meer al
maak dit

VIR die ouens watin ses jaar van
totaleaanslag nie genoegkonkry nie,
is daaroologspeletjies te speel tussen
diemurasies, sweerlik iewers buitekant
Pretoria. '

Dieouens (ashullenieval enhulle
enkels verswik nie, einamamma) kruip
in die rooigras rond en skiet mekaar
met verf. Rooi en geel blertse, maar
nie witnie, want se-nounet 'naasvoel
wasdiegrens deeskedaemoesverlaat,
,vliegoor enkan dit nie meer hou nie,
dan sal die wit span mos deurmekaar
raakashulle.hulleslagoffers se wonde
tel. '
. DitwasGraffiti watdiesmaaklike
dokumentertjie 'aangebied het, maar'
ek sienmy held, Speurder ANartjie,
het dit nie daar naby gewaag om te
hoor waaroor die oorlog gaan nie.

Algaandit ook oorniks, diehearts
en rninds-veldtog werk, Soosdie een
'oorlogslagoffer se: "As hullejou skiet

, is dit seer, maar dan pomp die
adrenalien en jy wil dit net weer en
weerdoen."

Ek sweer dis nog 'n deel van die
, 'internasionale wapenhandelaars

komplot - met sy wortels in Amerika
- wat ons TV-skermsontsier. ",
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iemand watnie in touch met my roots
is nie. Fuck me gently.

Een aand oor 'n wonderlike
skaapboud het hierdie nuwe Afrikaanse
"joemalis" histeries geraak omdat ek
heeltyd verwys na Andy Warhol. Ek
is mos Afrikaans. Kultuur, kultuur,
kultuur, jy weet. Ek is nie "eg"
Afrikaans nie. Lyk ek vir hom soos
PGof Deon Opperman? Hoekom moet
ek worstel met "Afrikaans wees"?
Ditklink virmy nakitsch. Ekhouvan
kitsch, maar dan rnoet dit Italiaanse
designer kitsch wees,nie boere-kitsch
nie. Die boere is ver te sentimenteel.

My probleem is natuurlik dat ek te
ordentlik grootgemaak is anders het
ek aan hom verduidelik dat Samuel
BeckettsybelangrikstewerkinFrans
geskryf het, Neruda skryf meestal in
Engels, N abokov skryf in Engels,
ens. Dis genoeg, want ek is eintlik
nou te dronk om heen en weerna my
boekrak te hardloop. Who cares
anyway, we're living in the late
twentieth century, and if you don't
like it, go back to your farm. Go and
eat a mealie or whatever they do on
farms. The point is, cookie, you should
have been a Sestiger. Jo'burg belongs
to the blacks and the Portugese. You
didn't know what to do with it, they
did. Pretoria belongs to Strydom. You
had fifteen seconds, time's up.

Ekrnoet se, hierdie lekker-gesels
ek-is-mos-Afrikaans is die ultimate
kitsch. Die potjiekos-idioorn. Enterwyl
die een klomp handjies vashou en
plaas toe hardloop, is die intellectuals
besig om te de-construct. My ouma

, se naam was de-construct. Dan Roodt
se middelste naam is de-construct.
Dit beteken niks. Rembrandt het ge
de-construct.

Die hele ding gaan om 'n beheptheid
met Afrikaans. Of miskien twyfel
almal 'n klein bietjie. Wie weet. Een
ding is seker, Afrikanertjies is bang.
Thegoodnewsis... jykanaltyddronk
word enrnaak asof jy alles ernstig
opneem,

Gaan bly in New York en almal is
besig om uit te fok op crack en ice en
jy hou nie van wat jy om jou sien nie
want dit is tog nie hoe dinge
veronderstel is om te wees nie.
Welcome to the twentieth century.
Daar woon twintig mense in jou gebou
wat beter kunstenaars is as jy.
Perspektief het niemand nog kwaad
gedoen nie. Niemand is special nie,
nie eers sensitiewe Afrikanertjies nie.

In my laasteinterview woueknog
iets kwytgeraak het oor Afrikaanse
meisies, maar miskien maak dit nou
nie meer saak nie. Daar is baie ander
meisies in die wereld,

VryDagl 1 Desember 1989

Nicky Rebelo Is as dramaturg en toneelspeler In die nuus: hy
speel 'n sentrale rolln Paul Siabolepszy se "Smallholdlng" (bo) .

wat nou in die Mark-Teater op die planke Is.lntussen voer
Jennifer Steyn drie van sy monoloe onder die oorkoepelent;letitel
"Apparently... or So I Heard" in die Black Sun op. Raadpleeg die

, gidse op bl 6 vir verdere besonderhede.

Goosen en ek weet nie wat nog alles
nie. Noudat ek daaraan dink, 80 persent
van ons digkuns handel oor die
landbou. "Groot Verseboek" lees soos
die Landbou Weekblad. Eienaardig.
Die nuwe Afrikaner staan met sy een
voet in 'n miskoek en met sy ander
voet in Westdene. Ek was in my lewe
nog nooit op 'n plaas nie. Mind you,
ek lieg. Ek het eenkeer op so 'n plaas
naby Stellenbosch saam met
Guillaumevan dieHarbour Cafe getrip.

Daar het ek en Guillaume en
Chrissie Sharp angsbevange deur die
wingerde gestorm met hande wat na
ons gryp en monsters wat agter die
gewel skuil,Wat 'n plesier. Guillaume
is natuurlik nog iemand met wieek 'n

'. interview wilvoer. Watterself
respecting leftie het nog nie dronk in
die Harbour Cafe rondgeval nie?

Wag, ek dwaal van die punt af.Ek
wilnog eintlik se waarom ek so pissed
off is. Na my vorige interview het
verskeie mense my aangeval, oor
kombuistafels, in die straat, orals. '
Dit pIa my nie. As hulle my ernstig
wilopneem - dis hulle probleem. Ek
kan nie 'eers onthou wat ek geskryf
het nie. My vrou het anyway die
Weekly Mail in plaas van die Vrye
Weekblad gekoop so ek het nog nie
eers my ou interviewtjie gesien nie,
Wat my weI pia oor al hierdie aanvalle
was dat intellegente mense my verwyt
het as volksvreemd. Ek is beskryf as

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER

Crossroads
sentrum, Hendrlk
Verwoerd-rylaan,

Randburg
787-7987/4

80
Vry: larry Amos
Sat: Larry Amos

We: Positive
Do: Diamond

·,Dogs

ONDER
Vry : D'elia

Layton
Sat: Delia

Layton'
So: L.arry Amos
and the Naughty

, Boys

Sondae. Al die Portugese wat.op die
sypaadjies ooren weer staan en perde
bespreek tussen al die swartrnense
wat van balkonne af skree. Dis skielik
of die stadweer lewegekry bet, Miskien '
verstaan swartmense en Portugese
hoe om in 'n stad te bly. Kanjy jou 'n
Sondagoggend in Pretoria voorstel?
En verder uit in die voorstede die
kantgordyntjies wat wapper in die
ons-is-tog-die-ilitverkore-volk-en-dus
verontwaardig-dog-verdraagsaam
briesie.

Om terug te keer down-town Jhb
toe, gaan sit 'n ':bietjie op 'n
Sondagoggend en koffie drink in een
van die Portugese plekkies en jy sal
skielik soos 'n mens voel. Eerder die
geluid van 'n besig exspresso-masjien
as 'die geluid van sprinklers en
grassnyers.Vergeetvan Hillbrow,gaan

, probeer bietjie onder in die stad.
En terwyl bogenoemde alles aan

die gang is, sing die Afrikanertjies
oorplase en skapeen beeste en whatever
mens nog moontlik op 'n plaas mag
aantref. Dis om van siek te word. Ek
verwys nou na Teletreffers en Anton

Kerk, aan die linkerkant as jy Hillbrow
toe ry, wat die beste koffie maak,
veral op 'n Sondagoggend. Ook het
hulle sulke stukkies steak wat.
ongelooflik is. Hulle chips is ook van
die beste indie stad.

Anyway, dan is daar hulle kreef,
groen sop, prawns, ens, ens. Daardie
deel van die stadlaat my aan New
York dink. Veral in die aande of

DIE LAAGER

MARKGALERYE

MARK-TEATER

UPSTAIRS-TEATER

KIPPIES BY DIE MARK, '

WAREHOUSE BY DIE/MARK

~>SOMDAKA,~~'deur Gcina Mhlope;~
, Ma tot Sa: 8.30nm. Sat: 6.15nm & 9.15nm,

CHRIS PRETORIUS
skryf oor die plaas, PG

,en Deon Opperman

Portugesemaak die oestekoffie
. ~~.

,....J ~~( I

B4 .'

DAAR is iets omtrent Suid-Afrika
wat my op die oomblik so pissed-off
maak dat ek kan skreeu. Eintlik is dit
nie iets spesifieks nie, dis oor die
algemeen. Nou is die tyd om werklik

, volks-vreemdte wees. Nie romanties
volks-vreemd nie, maar 'n volks-

.: vreemdheidwat se ek is nou net mooi
gatvol en ek wil in Spanje of Portugal
gaan bly. Blykbaar is eiendom nog
baie goedkoop in Portugal.

So gepraat van Portugal, onder in
die stad, daar in die omgewing van
Pritchard en Troye, is die wonderlikste
Portugese restaurants. Hulle maak ook
die lekkerste koffie. Hierdie bohaai
oor daardie koffieplek onder in die
Rosebank Mall is sommer bullshit.
Die diens is ook swak. Daar is 'n nuwe
Portugese plek tussen Pritchard en

, i' < \
\' . l



Sekotoveertig jaarlater

HIL_TON WEINER

I
I

I
I

I;

T

"Women Int~e Country"

prices exclude gst

gemeenskaplewe wat sy vroeere meesterstukke besiel
het, asofhy die naelstring wil herstel, maar vergeefs,
Die verwydering - in tyd sowel as afstand - van
geboorteland het 'nontsettende tol van die liefdevolle
meester geeis, Werke soos "Dancing in Senegal" en
sommige van sy studies van vrouekoppe wys egter
dat dit sy besieling is wat gekwyn het, nie sy talent
nie. 'n Mens durf hoop dat hy sal terugkeer na Suid
Afrika indien sy kragte dit toelaat.

As dit kan gebeur, kan 'n mens On opwindende
hergeboorte van hom as kunstenaar verwag - selfs
nou nog, in die laat stadium van sy leeftyd. Maar hy ,
het ons reeds oorgenoeg gegee om voor dankbaar te
wees - meer as heelparty kunstenaars wat hier te
lande al met erepennings, pryse en medaljes bekroon
is. ."

. .

;"..

verlore in talle van Sekoto se latere werke, nadat die
naelstring afgesny is waannee die gemeenskapslewe
in Suid-Afrika sy kuns gevoed het, Dis asof die
lewe saam met die kleur uit sy werkdreineer misy
vertrek oorsee, Werke soos "Heal! with Beads"
(1951), "Walking Home" (1963)ensomeerverval
in 'noppervlakkige dekoratiwiteit waarin die serebrale
lynstruktuur oorheers en die kleur weinig
gevoelswaarde oorhou.

Slegs sporadiese werke, soos die meesterlike
"Dancing in Senegal" (1971), wat.deur 'n besoek
aan Noord-Afrikain die laat sestigerjarebesiel is,
bereik weer die oorrompelende lewenskrag van
ouds.

In talle ander van sy latere werke keer Sekoto
terug na die onderwerp van die Suid-Afrikaanse

JOHAN BRUWER

VIER dekades nadat Gerard Sekoto Suid-Afrika
verlaat het om hom uiteindelik in vrywillige
ballingskap in Frankryk te vestig, word die 75
jarige skilder nou in die Johannesburgse •
Kunsmuseum met 'n omvangryke
oorsigtentoonstelling vereer vir sy meesterlike
bydrae tot die twintigste eeuse Suid-Afrikaanse
kuns.

Dis 'n tentoonstelling wat 'n mens met 'n
stilweg intense plesier vervul, maar jou ook
weemoedig laat. Die een oomblik wordjy vervul
met die digterlike lewensvreugde waarmee Sekoto
insy bestejare - 1939 tot 1947· diegeskakeerde
skouspel van die daaglikse lewe in Sophiatown,
Distrik Ses en Eastwood, Pretoria, in stralend
stemmingsvolle komposisie vasgevang het,

Die volgende oomblik onthou jy dat die meeste
van die plekke en lewenskragtige gemeenskappe
wat Sekoto in sy lewende kleure met soveel
geesdrif uitgebeeld het nie meer bestaan nie, Die
jaar nadat Sekoto op sy pelgrimsreis as kunstenaar
na Parys vertrek het, het die Nasionale Party aan
bewind gekom en met die beleid van volslae
apartheid begin om diekleurryke tapisserie van
die lewe wat die skilder op doek weergegee het,
te versnipper met die gedwonge verskuiwings
van mense.

'n Mens sou woede en bitterheid daaroorkon
voel, pleksvan weemoed, maar woedeen bitterheid
pas nie by die deemisvolle stemming van Sekoto
se werk nie. 'n Mens wonder net wat dit aan hom
sou gedoen het as hy die vernietiging van sy
geliefde omgewings met sy eie IX! aanskou het.
Sou dit sy besieling en lewensdrif as kunstenaar
gesmoor het - soos die eensaamhied van sy
verblyf in die vreemde aanvanklik weI gedoen
het? Of sou hy die sensitiwiteit vir maatskaplike
onreg wat uit enkele kragtige werke soos "Song
of the Pick" (1947), "The Waiting Room" (1940)
en sy afbeeldings van gevangenes in Kaapstad
spreek, uitgebou het om strakseen van die kragtigste
politieke kommentators van ons tyd te word? 'n
M~s kan maar net bespiegel.

Soos sake staan, gee die vreugdevolle werke
van sy bloeityd ons iets baie waardevols. Terwyl
dramatiese gebeurtenisse en groot omwentelings
hier en wereldwyd die aandag vestig op die
vloeibare strominge van die groot geskiedenis,
herinner Sekoto se sensitiewe skilderye 'n mens
aan die eintlike sin van die lewe: die klein stiltes
van liefde en vriendskap; die klein harmoniee
van menslike samesyn wat die veranderlikheid
van die tyd in oomblikke van gestolde geluk
weerspreek, en daarom nooit in die
geskiedenisboeke opgeteken sal word nie.

Sekoto se werkevan 1939 tot 1947 spreekvan
.'n oneindige liefde vir sy medemens. Hy vind sy
geluk in die gedeelde plesier, die band van
gemeenskaplikheid wat mense verbind. Sy
geliefkoosde onderwerp is die intieme groep:
vriende wat skaak speel, vroue wat saam was of
stryk, bure wat op straat of oor die heining staan
en skinder, 'n skare wat saam 'n vermaaklike
skouspel geniet, en so meer.

In haar uitstekende katalogus vol kleurfoto's
wat die tentoonstelling vergesel, wys die kurator
Lesley Spiro uit dat Sekoto in sy groeptonele
seIde die individue se gesigte in detail skilder. Dit
gaan vir hom in die werkenie om die afsonderlike
enkeling rue,maar om die gemeenskaplikeverband:
die kyker - soos Sekoto ~ vereenselwighom met
almal in die groep.

En tog is geeneenvan Sekoto se "gesiglose"
mense sonder 'n herkenbare persoonlikheid nie 
hy het 'n meesterlike (en dikwels lighartig satiriese)
vermoe om 'n tipiese houding en 'n sprekende
gebaar in fyn vereenvoudigde buitelyne vas te
Yang.

Daar isin Sekoto se beste werk:e, soos "Portrait .
.of the Artist's Mother", "Watching theDancers.
Eastwood" en so 'meer, 'n rneesterlike subtiele
'ewewig tussensy liefde~die mense watuitgebeeld
word en sy liefdevir die selfstandige
komposisionele waardes van kleur, lyn, ligen'
skadu. Indergelike werke word 'n mens natuurlik
oorweldig deur die emosionele stemming wat
deur sy ekspressiewe en vemuftig gebalanseerde

.kleure oorgedra word, maar die ruggraat van die
komposisies is telkens die onderbeklemtoonde,
verfynde en soms baie komplekse linieerestruktuur.
Sekoto, wat as kIeuter met klei gemodelleer en '
leer teken het voor hy leer skilder het,wys in sy
bloeityd 'n fyn begrip vir die gevoelswaardes wat
deur liniere spanninge oorgedra kan word- reguit
teenoorgegronde lyne, kalmvertikaleen horisontale
lynetenoor lewenskragtige diagonale lyne, stadige
ritrnes gebalanseer deur vinnig dartelende hale.

Die ewewig tussen lyn en kIeur gaan egter

'.I
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"The Rainy
Season"·
Foto's van
die mense

van Namibia
tydens die,, .'
oorlog, 'n
uitstalling

van die
persfotograaf

John
Liebenberg

is In die'
Mark-Galery

te sien.

JOHANNESBURG

KAAPSTAD

Jameson's Bar, Commissionerstraat: Een van die laaste
buitepostevan "live 'n local"musiek. Wye verskeidenheid van
mbaqanga tot rock. Jazz saammet Saterdagrniddagete; geen
toegangsgeld. Jazz elke dagvan 12 tot 2nm en Saterdaevan 2
tot 6nm. LIGHT YEARS speel die naweek en van volgende
week is dit SCHOOL OF LOVE, 'n nuwe groep. Onthouvir
huskyAletta?Sy was die voorsangervan The Believers. Wei,
sy's terug, met rock en roll!
RoxyRhythm Bar, Mainstraat, Melville:Vanaand: AFRICAN
JAZZ PIONEERS. Saterdag: JACK'S BAND. Maandag:
GREEN- 'n Nuwe groep uit Kaapstad wat glo 'energeticpop
rock' speel. Dinsdag: LITlLE SISTER. Woensdag:
DIAMOND DOGS. Donderdag: THE JIVE.
Klpples, Mark-Tearer, Newtown: Township-jazz se
voorstedelike tuiste, (ToeopMaandae,die resvandieweekoop
van sewe-uur - ennawekevanvyf-uur-tot laat.)ZANUSIspeel
tans hier tot 10 Desember.
The Junction, h/v Bree- en Claimstraat: "Ouer" rock en new
wavemet 'napartevertrek vir"live"groepe, 'n daktuinen video
enpool-kamer, Welkomeafleiding van diedisko-twak opander.
plekke.ChrisPrior is somsSaterdagaandedieplatejoggies. Vir
"denkende" jollers.DiegroepBANDOFGYPSEY'S istanshier
te sien, ,
Rumours, Rockeystraat: 'n Tipiese Rockeystraatse laataand
"joint"virmense wat soms werken van jazz hou.
Late Nite Duke's, Melville: Laatnag-altematief vir middel
stedelinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie laat saans en
Saterdae vir middagete. Etes wordsewe dae van die weektot
laataand bedien.

Baxter-Galery: Galery uitstalling.
Art Scene, Seepunt: Gemengde uitstalling van. skilderye,
keramieken glaswerk. .
Daljosafat·kunsstlgting, Non ParellIe, Daljosafat, Paarl:
Someruitstalling tot 18Desember. Met Gavin Younge,Barend
de Wet,Pippa Skotnes,HardyBotha en Sue Williamson. Tel:
(02211)624924 . '
Gallery 709, Adderleystraat; Verskeie beeldhouwerke en'
skilderye deur plaaslike en intemasionale kunstenaars van
onderandere:Naama Nothmann, en Lukas van Vuuren.

KAAPSTAD

Fuba-Oalerj stal werke van hulle studente uit,
Kim Saeks-Galery: Uitstallingvan keramiekwerkedeurKim ' .
Sacks.Ook werkuit Guatemala,Zaire en Gazankuln. Tot 16
Desember, ", -' . .

,Galler(on the Market, Newtown: Diek Grobler en Marna
Schoeinari stal werlee tot eindeJanuarie uil.· " ,
Johaniiesburgse Kunsgalery: Duitse Ekspressioniste tot 10
Desember, GerardSekoto stal tot 10 Februarie uit.
Karen .McKerron·GaIery, Bryanston: Diana Graham en
Annette Loubser stal saam tot6 Desember uit.
African Magic: Inheemse haridwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek. Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milkwoodsentrum 9a, Plettenbergbaai.
Zona. NaYewe Afrika-kunsen-appliek;inheemsehandwerle en
kuns, Grantlaan64, Norwood,Johannesburg.

Base: Sondagaandis Jazz Dennsoos altyd en Woensdtg weer
reggae. "
Cafe Royal,Kerkstraat, Kaapstad: VanaandandSaterdagspeel

.THE LOW DOWNBLUES BANDen elke Woensdagaand is
: daar lewendige' musiek. ..

Action (2-16)
PWS

FUNNY FACE':

Theatre on the Bay,
Kampsbaai: WE AND
THEM met LenaFerugia tot
2 Desember, daagliks om
8nm. WHO DONE IT met
Tobie Cronje open 11
Desember en duur tot 13
Januarie.

Gclna Mhlope (mlddel), die skrywer van "Have You seen ZandJle?", se
"Somdaka" word tot 27 Januarle In die Laager van die Mark-Teater op

die planke gebring. Dap.!'1ney Hlomuka (links) en Connie Hlomuka
(regs) speel twee van die karakters In die verhaal van 'n jong man van
die Transkel wie se (ewe omvergegool word wanneer hy hoor sy pa Is
LAVENDER HILL BLUES dood. Somdaka beslult om nle, soos sy pa,
deur Itumeleng Wa- stad toe te gaan nle, maar om op sy
Lehulere gesien word. Die landellke dorpie te bly.
produksie word aangebied
deur die Gemeenskapsteater
en duur tot 15 Desember, In
die Studio kan THE
COLOSSUS OF'
BROOKLYNmetBillFlynn
tot tot 15 Desembergesien
word. Daagliks om 8.15 en
Saterdaeom 6.15en9.I5nm.

A powerful drama (2-19)
Tom Berenger, Debra Winger

DAILY: 9,30, 12,00,2,30,5,15,7.45, 10,15'

A Stirring Drama .. : .: (A)
Robin Williams

DAILY: 930, '2,00,230,5'5,745, 10,15

• , 1'1

Action . (2-16)
Michael Oou~las,Kale Capshaw

DAILY:9,3012002.305,'57451015

Nico Malan, Strandgebied:
In die Operahuis kan drie
verskillendeproduksies tot6 ,
Januarie gesien wprd.Hulle
is THE MERRY WIDOW,
en die twee balletopvoerings
THE CHRISTMAS CAROL
en ORPHEUS IN THE
UNDERWORLD.
Nataniel is in
KALEIDOSCOPE watindie
Arenateater opgevoerword,
te sien, Tot 6 Januarie.
In die Teater is die komedie
KINKELS INNIE KABEL
met AntionetteKellerman en
Neels Coetzee van 1

, Desember tot 6 Januarie te
sien.

Siege of Firebase
Gloria

. Action Thriller (2:18)
PLUS

A s~~~p~t~nf!C!.dY (AI
MON-FAI' 9 30,2.00,730 SAT' 1100,3,30,600

. DEAD POETS
SOCIETY

, AI~~ig~~~~~rl~~I~~~r~~iS ,(A)
DAILY:9.45, 1215,2,30,5.15,7.45,10.00

SCANDAL

FUNNVFACE

IfIHAlATTRACTION '

A slde-splihingcomedy (A)
Alain 0 WOolf, Pamcra LeWIS

DAILY. 945, 12'5, 2 30, 515,7,45,'0,00

:, ,

SexDrama . (2-19)
Bridget Fonda, John Hurl

DAILY: 9.45, 12.'5, 2,30, 5,15,745, 10.00

I "'''' , l]ii~Itt!ID:1~E!1lII~~]j

PRETORIA

KAAPSTAD

TRUK se CAMELOT met
Michael Richard, Kate
Normington en Robert
Finlayson is by die
Staatsteater te sien. Tot 30 " .
Desember.

,~' "

Baxter-Teater, Mainstraat:
Hoofteater: A WALK IN
TIm WOODS deur Lee
Blessing en met Michael
Atkinson en Michael
McGovern istot 2 Desernber
tesien. DAVIDKRAMERse
vertoning open mer op 7
Desember en duur tot 6
Januarie. Daagliksom Snm.
In die Concert Hall kan

Pieter Toerien: AIN'T
MISBEHAYIN' mel Sam
Marais en NataliaDa Rocha
openSaterdagaand om 9-uur
by die Andre Huguenet.M.
BUTTERFLY by die
Alhambra-Teater, met Sean
Tayloren JeremyCrutchley,
Maandae totVrydaeom 8nm
enSaterdae om 5.45en 9nm.
JO'BURG FOLLIES met
Malcolm Terry, Jonathan
Taylor, Odile Rault en

-Keavin Feather is by die
Leonard Raynete sien.

Marimba.groep van
Kaapslad is nog net die
naweek om 10.300mte sien.
APPARENlLY...OR SO I
HEARD is drie monoloe
deurNickyRebelo wat deur
Jennifer Steyn opgevoer
word. Dinsdae lot Sondae
om 100m. EDMOND deur

, 'David Mamel, met Robert
Colman, Zane Maes, Dan
Robbertse, MeganWilsoYl en
Melinda Ferguson. Tye:
Dinsdag tot Sondag:
8.ISnm.Kykonderfilmswal
wysbydienuweCINESUN.

., III.

-/ , ..

',:;'D,EAD,
-. POETS
SO~IETY

A~i;i.~~·ora~ (A)
. . Robin V'(Ilijams

DAILY:9,30, 12.00, 2.30; 5.15,].45, '0,'5

Action Dratna {2'19,
Patrick Swayze, Kelly Lynch

DAILY:600,8.30 SAT, 2 30,600,8,30

: II

BATMAN

THE SIEGE
OFFIREBASE

GLORIA. . ~ .

Black Sun: (Louis
Bothalaan, Orange Grove).
NOT THE CARPENTERS
EN DEFINITIEF NIE
GROEP 2 NIE deur Andy
Milleris elkeaandom9.30te
sien. Mel Kevin Gibson en
Christene en Graham Weir.
HEESHOO/BEESHOO, 'n

SCANDAL

deur Karoly Pinter, te sien,
Mel Ron Smerczak. Tye:
Daagliks om 8nm en
Saterdaeom6.15en9.15nm.
Laastenaweek.SPEEDTHE
PLOW.melDawidMinnaar,
AndrewBuckland en Megan
Kruskal open 12 Desember,
Voorskoue van 6 101 11
Desember,

Hold MyHand
I'm Dying .

Sex Drama (2-19)
Bridget Fonda, John Hurt

DAILY.9 45, '215,230,5'5,745, 10.00

'1

FUNNY FACE

Apowerful dram"i (2--1a)
. Christopher Cazenove, Henry Cele
DAILY:9 %, '2,15,2.30,5.15,7.45,10.00

A side-splitting comedy (A)
Alain D.Woolf, PamcraLewis

DAILY. 9.45, 1215.230,515.745, 10,00

Action (PG2·'21
MIchael Keaton, Jack Nicholson

MaN-FRI: 6.00, 6 30, SAT: 2,30, 800,6.30

I

LETHAL WEAPON 2

By die Mark se Upstairs
Teater is Gogol se DIARY'
OF A MADMAN. verwerk

Vrydagom 80men Saterdae
om 5.30en 9nm te sien.

SOMDAKA deur Gcina
Mhlope en mel Connie
Chume, Glenn Gahula en
Daphne Hlomuka is in die
Laager by die Marie te sien.
Open 5 Desember,

Paul Siabolepszy se
SMALLHOLDING isbydie
Markteater te sien. Met
Nicky Rebelo, Paul
Siabolepszy en Kate
Edwards.

THE PICASSO TRIGGER
Harold Diamond (2-16)

DAILY: 9,45, 12,15,2.30,5.15,7.45, '0,00

ERNEST SAVES CHRISTMAS
Jim Varney,Douglas Seale (A)

DAILY:945,.12.15, 2 3D,515, 7.45,10.00
FUNNY FACE

lHf ~IBlf OF AIBASE GlORIA
Wings Hauser,a.t.ee Ermey (2-18)

SCANDAL
John Hurt, Bridget Fonda (2-19)

DAILY: 9 45, 12,15,2,30,5,15,7.45, 10,00

BATMAN
Michael Keaton, Jack NlcholsOr(PG2-12)

MON,FAI: 6 00 .M<l630 SAl 230, 6,00,630

Janice Honeyman se JACK
AND11m BEANSTALK is
tOl 20 Januarie by di~

Alexander-Teater te sien.
Beslis nienelvirkinders nie.

By die Dalro, Windybrow
kan Pieter J. Swanepoel se
bekroonde DALK -geslen
word. Mel Ronel Kriel.
Pieter Brand en Andre
Odendaal. Kortseisoen.

JOHANNESBURG

;TEATER.•

ROADHOUSE 9 LETHAL WEAPON 2
MO~~¥A~~ ~:~Yf:1~eJ~~k,y;f~ 7~~119J.OO, SUND~~~ ~~~~B:4~~~1~,~f~~~~0.b~~1~)

~"'iol.IoI~l:g: I 1-' "::t : I

NOWSHOWING: DennisQuaid GREAT BALLS OF FIRE MUSICAL (AI

_, SCANDAL HOLD MY HAND I'M DYING
• John Hurt, Bridget Fonda (2-19) Christopher Cazenove,Henry Ceie(2-18)'
DAILY' 9.45, '2'5, 2,30, 515, 7.45,10.00 DAILY: 945, 12,15,230, 5.15,7.45, '0,00

By die Adcock-Ingram,
Windybrow is Paul
Slabolepszy se UNDER
TIm OAKS/ OVER TIm
HILL van Maandag 101

~~~~~ NITTI-THE ENFORCER.
Pil:.l:l:.ll.uiJ.llllWl:i.ll.l:&:l:LIII~~ Michael MOriarty, Anthony LaPaglia (2-14)

,DAILY: 9,45, '2.15, 2,30, 5,'5, 7.45,.10,00

1!B---fBBLACKRAIN
FUNNY rACE Mlt1lael Douglas, Kale Capshaw (2-16)

.-H DAILY: 9 30, 12,00, 230,515,7.45, '0,15

. DAIL~I~I~5~·1~~I~.~g~~~I~, ~~~:S10,O&A) HOLD MY HAND I'M DYING
Christopher Cazenove,Henry Cele(2~18)

DAILY: 9,45,.12.'5, 2,30, 5.15,7,45, 10,00

Alain D.Woolf, Patncra Lewis (A)
DAILY: 945, '215, 230, 5'5, 745, '0,00

BLACK RAIN DEAD POETS SOCIETY
Robin Williams (A)

MIchael Douglas~Kale Capshaw (2-16) DAILY: 9.30, 12.00, 2.30, 515, 745, '0,'5
DAILY, 9,30, '200,2,30,5.15, 7.45,10,'5

FUNNY FACE SCANDAL
John Hurt, Bridget Fonda (2-19)

Alain D. Woolf, Patricia LeWIS (AI OAILY: 9.45,1215,2,30,5'5,7,45,1000
DAILY: 9.45, 12'5, 2,30, 515, 745, 10,00

COOKIE HOLD MY HAND I'M DYING
Christophercezenoce. Henry Cele(2-1B,

Peter Falk, DIanneWiest (2-16) DAILY: 9.45, '2.15, 230,5'5,7,45, 10,00
DAILY: 9 45, 12,15,2.30, 515, 7,45, 1000

HALLOWEEN 4 NITTI-THE ENFORCER
MichaelMOriarty, AnlhonyLaPaglia (2-14)

Danreue Hams, Ellie Cornell (2-14) DAILY. 9.45, '2.15, 2 30,515,7.45, 1000
DAILY: 9,45, 12.'5, 2.30, 515,745,10.00

4'1'; NITTI·THE ENFORCER ROADHOUSE
Patrick Swayze, Kelly Lynch (2-19)

M~~t~, ~c:;~~r~.~~,t~~;b,ltl~~~:5, 16~-J4)
DAILY, 9.45, '2'5, 2 30,5,15,7.45, 1000

HOLD MY HAND I'M DYING
ChristopherCazenove,HenryCefe(2-18)

DAllY: 9 45, 12.15, 2 30, 5.15,7.45,1000

THE JANUARY MAN
Kevrn Khne,Susan 'Sarandon (2-181 FUNNY FACEDAILY: 9 45, 12.15230,5.15 745,10.00

THE DREAM TEAM
Alain Q. Woolf. Patrtca LeWIS (AI

DAllY'9.45, 1215, 2 30,5.15,745, 10,00

.' MIchaelKeaton, PeterBoyle (2-10) .SCANDALDAilY' 9 45, 1215,230.515.745. 1000

" . '1, , I' John Hurt, Bridget Fonda (2-19)
DAILY' 945, 1215, 2 30, 5,'5, 745,10.00

I
1,

,!

B6 VryDag! 1 Desember1989 .
': 'I J J \..'(, ~ .1



.'

IAI

lA'
.("

'A'(A,

'D.._GHOSTBUSTERS 2,,,

(Va""..")
(VO".UI)
(Volw.nll

, iAI
1'-111

BRUTAL GLORY 1'-12)

PRETORIA
COMPUTICKET .

NAVRAE(012) 322-7460

PRETORIA

ROADHOUSE ('-11'
THE GODS MUST BE CRAZY 2 (AI
THE BEAR IVYZ·"

VOLOENDEAAHIIIEDING
'0.. - GHOSTBUSTERS 2,,,

DUlIlts" I'M, 1%.15, 2.31, 5.21, t." 11.30 ..

~~~~I~~~ElMICHAElDO~~'161
hJtIIU: 11.10,1.,50311,1.•,11.15.

Dlllnu.UM,I215,Z.JI,UD.1.ts,lUIIIll
LETHAL WEAPON 2 ('-11'
VOllRSlOU_WDEMSINOV1.4S ..
HONEY,I SHRUNK THE KIDS

D,"'Ib.UI. 12.15,Z:II. I •.•.•,11.3'"
OEAD POET'S SOCIETY- (A,
ROBIH W1UIAMS INDIE ROERENOE
KOMEDlEIllRAMAI

CE·RINK 44·5253

'11' KERSfUS KOMHllE VIR Olf H[U fAMllIE!
ERNEST SAVES CHRISTMAS (A'
PlU5CORBI~IlEIH(Sl:/II(lAlAW)IN, ••
OIS0RGANI5EOCRfME (',121

.r

_Iklf_, tUU"'."US.IUI.
LOVERBOY ('-"1
LETHAL WEAPON 2 ('-11'
VOORSKOU.WOENSIIDV7U ..
MONEY. 1SHRUNK THE KIDS

OUIl1ts:145, t2.15,IJI,IJl.I.,lUI.

B,~~~'~~~".lCIlA!l.oo.;Jl·")

SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL ('-11)

DJIIlIks' 45, l'.U,La,UI,I.,,'IJI.
BlACKRAIII ('-111
lIuIIIb·". U.1S.La,Uf,I .•• 1I.1S ..
BETRAYED 1'-11'
hlllIb 11 II,12.1S.'.•,""us, 11.D1 •
LETHAL WEAPON 2' 1'-11'

t\~~,EY!Loo~~~~L ('-tl)
IJLACKEAOU IA)

THE GODS M!JST BE CRAZY 2 I')

ROLPRENTE
005 WE5

DuIIIb·I4S,1tI5,2.... U.....,lUI ..

~~~~lrl'~~ETUtHAEl DOooJ~·t61

THE GODS MUST BE CRAIY2 IAI
DJllllbtts.ll.1S.2.,UO,IIIII,IIJ'.
DEAD PDET'S SOCIETY (A,

YOLGENDE AANBIEDINOS
'0,,· GHOSTBUSTERS 2,,,
IO".HONEY,ISHRUNK

THE KIDS",
"0.. _OH SHUCKS, IT'S

SCHUSTER",

. YOLG.NDE AA"8IeDINOSI
.. 8Desember

GIfOSTBUSTERS 2 
8/oC~ TOTHE FUTURE 2

H~~.~~~~~Z!1ts~~S
b6Dndelllede

SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL ('-11'

OutIiU 1I.III,I2.15,UI,5."J.45,I'••
LOVERBOY 12'''1

LETHAL WEAPON 2 (.-tli
VODRSl:OU_WDfNSINOV U5III
HONEY. 1SHRUNK THE kIDS

11-111 TitEBEARVIRDlEllLffAMI~"l
PlUSflAlPKMAr.CHIOIJf •••
THEIWIATEKlD3 (AI

VOLGEHOE AANBIEDINoa
10".GHOSTBUSTERS 2,.,
150.. _OH SHUCKS, IT'S

SCHUSTER",

M....00nItS.Ul5.Z3I.12t.IOIIIll
V1y·SIt'41,U1S,UI.UI,I.Dl.1UI.

~~i~~,~l~".K:IWt oooot..!l-l"
.....11..,IZ1U3l,S •. 1.45.
VTtSlll'.. lZ.15.Z30.531.1.4S.11.•••
THE GODS MUSTBECRAZY2 (A)

BINNEKORT BT'NTEATER
MABrU...

BDESEMBER

GII0STBUSTERS 2
'nKerslees AksieKomedle mel

BILL MURRAY''; SIGOURNEY
WEAVER

DUIII.lIIIDO,r3l.531,UI,lUO ..
BETRAYED (2·111

LOVERBOY (""1

Dllt!lks UDG,121S.23G.S3II.7ts,l'DlIIIl
ERNEST SAVES CHRISTMAS ("

OUllli5'U.12.1S.2311.UI.'DO.II.3I ..
DEAD POET'S SOCIETY ("
. YOLGEHDE -.AMBIEDINGS

,0".GHOSTBUSTERS 2 "I
,0...HONEY,1 SHRUNK

THE KIDS,,,
, 0". BACK TO THE

FUTURE 2'0'

SlER-KINEKOR
1 DES_TDES

YROEIBEspnEKINGS BYCOMPUTICKIT
NAVRAE (0111331-9991-ALMAL WELKOM

DlllnU 14tl1.15,UI,521,III,1' ••

~~~~r~~~[JMlOlAEl DOVGu!~'ll1l

1IU1llt1.11.l1l.1t.15.tll,5.•,US,lUIIlIl

~fcW:"~~~~~~~, s ,,,uAj,"1

"'.'

-:'::':~~:-:'::=';:=-::::::::::7I ~~~'P~;T~:05C~E-;; lUI ~AI
ROBIN WILLIAMS INOlEROERENOE
KOMEDIEfDRAMA!

ROIIlNWltllANSlIIDIETRfffERKOMEl)I(.j)fWIA
WATUIf(MOO-MlSlOOPNlEl

DEAD POET'S soclm '"
BISORGANISED CRIME '",
IDtt .

So Iyk Mel Gibson (links) van agter. Dlegene wat hom van voorwll slen, gaan kyk "Lethal
Weapon II". Patsy Kenslt Is pasella. Regs Is die reglsseur. Richard Donner.

SA1:1.45. 12.15. 2.30,530,1 00,1D.30
MAAH·DON: 10.30. Z.311.S 30,1.30
TOM BERENGER • DEBRA WINGER

BETRAYED
DRAMA - VOlWASSEHES AlLEEN (2-19)

TEl. (02231)"464
YRY:2.00, •.15.6.30.'.SRm
S.':11.0D.200.4,15,1I.30,1.45.'"
MAAN·DON: Z.OO, 4.15,1 30,145nlll

• PATRICK SWAYZE.

ROADHOUSE
sus -AKSIE BElAAIf (2·19)

• 11 M1I":.~:~Op~~if.~~:;R * *
OHSHUCKS •••ITSSCHUSTER
VRY.ZOO,4.JO.US,t.OOlim
SAT: 11OO,Z 00,UO,OS.9.00,,"
MAAN·DDN:2.00, UO,1.45, t 0011111

MELGIBSON• ~ANNY GLOYER

LETHAL WEAPoN 2
VINHIGE GEEM·STOP AKSIE IZ:!!L
• SATERDAGom 11.00vmALlEEN •
3 MEN AND A BABY

WORD NOU VERTOON ~::~~~:~.r.l~~~:~

ROLPRENTE

LOVER BOY Patrick
Demsey speel die rol van 'n
jongman wat nie net die
lekkergeid van pizzas
ontdek nie,maar ook kennis
maakmethuisvrouewatbaie
daarvan hou as hy die
'Iekkemy' by hulle huise
afIewer.

Yervolg op biB

....

Kaapstad.

H OFWEO. TEL 61·1979
DAAGlIKS·'45,1U5.230.515,IDO,I030Itm

• MICHEAl DOUGLAS.

BLACK RAIN
AKSIE RILLER - '0MOET SIEN FUE"K 2-16
OAAGlIKS,945,1Z.15.Z 30.5.30,1 00,lG.30nm

• ROBINWILLlAMS •

DEAD POETS SOCIETY
HY MAAK HULLE lEWENS IUtTENGEWOON "lm.1
DAAGlIKS:9 45,1200,2 30,530.800,10150m

PATRICK DEMPSEY. KATEJACKSQN
KIRST/EAUEY

LOVERBOY
ROMA~!lli.:ill

* SATERDAQ om10.00em *
WILLOW

COOKill • 'n Komedie met
Peter Falk indie hoofrolwat
te veel herhinner aan die
lomp relevisiereeks
speurder,Columbo.

FUNNYFACE· Gedinkdie
klomp snert in "You're
Famous"waserg, hierdieeen
is erger,AlainD Woolf isvir
ALLES verantwoordelik.

Sanlamsenlrum, Palow Te .92·5120
VRY-SAT:I 45,1Z.1S,UD,5.15,I.OO, lD.30
M,uN·DON· us, 1215. 1.30. 1.30,'3D

• MICHEALDOUGLAS •

BLACK RAIN
mfE RlllER - ',.OEl SIEN 'LIE! 1'-16)
VRT·SAT"5,1200,I.30,I.30,I,DO,10.15
....H·DOH: 1.lS, 12 00,' 30,5.30,1.30

• JAMIEUYS • S E
THE GODS MUST MAJORLEAGUe
BE CRAZY II (Aim.') ',GRDOTKDMEDIE('-l"

~A~Li~s~1~!~n~·:~~~41
RICHARD PRIOR. GENEWILDER

SEE NO EVIL, :iv~i~1~::~4~~:'~~~i.30.m,
HEAR NO EVIL S'"1100,I.lS,U5,115,'.30a.
SKREEUSNAAKSEvtllWASSEKOMEDlE 2·11 MAAH'~"M~~H~l'6~'ijGLAS".

D~~~~S~t ~~:~:~E~AURE£N MUELLER BLACK RAIN
• PATRICK DEMPSEY • AKSIEllrlLER - 'IIMDETSIENfllEK 2·16

IN ASHALLOW GRAVE ~r,~~O,~~,7'~,~~0~;150.'
'nWARElIEFOESVERHAAL ("18) ....H.DOH 230,530,100.. •

• SATEROAOom 1O.00vm* • ROBIN WILLIAMS •
WHO FRAMED ROQERRABBIT DEAD POETS SOCIETY

I~'''~~~~ilJ.~'.HE.''''HULLELmHs,u'TEHGEWOOHIAlml'llt'''':'-:-::":'':-:-::-:''::-:''::-:-::-''''":1
II n;T~~~~;;~;emH~ i-==::::ii::i::====:--I

··PINK CADILLAC
Bemadette Peters en Clint
Eastwood in'n baievervelige
fliek.

"HALLOWEEN 4
Michael Myers is terug om
eenen almalweerbaie bang
te maak.

·THE GOD'S MUST BE
CRAZY II - Jamie Uys is
terugmet'n fliek waaraan hy
vierjaar lartk.gewerk het oor
mensewatongelukkig ismet
situasieswaarinhullehulself
bevind, en alewig deur
omstandighede (en boelies)
gehinder word om te wees
waarhulleWIl-wees,Nlxay,
Hans Strydom en Lena
Farugiaspeeldie hoofrolle.

··AND GOD CREATED
WOMAN • Die 1989
weergawe van RogerVadim
se gelyknamige flickvan 30
jaar gelede waarin Briget
Bardot die hoofrol vertolk
het. AIOOi het intussen oud
geword...maarRogerVadim
is nog die regisseur terwyl
Bardot vervang is deur
RebeccaDeMomay.

ooit vergeet) en Susan
Sarandonspeeldiehoofrolle
in di6 komedie oor 'n
speurderen 'n kunstenaar.

"·HAlRSPRAY· 'n Aick
wat in die vroel! jare sestig
afspeel, toe mense jou nog
skeefaangekyk hetomdatjy
met 'n bruinvel oorgetrekis
(selfs in ou "liberale"
Amerika). Met Divine(in sy
laaste rol voor sy dood),
Debbie Harry en ander
interessante mense.

"ROADHOUSE - Partick
Swayze in 'n baie
gewelddadige fliek (met
sekstonele boonop) oor 'n
deeltydse uitsmyter - hy is
eintlik 'n filosoof - by 'n
nagklub wat in die
moeilikheid beland.

··DEAD POETSSOCillTY
- Die storie van 'n Engelse
onderwyser (Robin
Williams) wat met sy
individualistiese idees sy
studente inspireer om hulle
persoonlike ideale na te
streef, Baie gewild by die
loket en veral by party van
VW se getrouelesers.

*SEENOEVIL, HEARNO
EVIL- MetGeneWilderen
Richard Pryor in 'n baie
simpelkomedie.

···BElRAYED • Costa
Gavras se boeiende drama
oor regse geweld in
Amerika. Ietwat van 'n
preek, maar moet dit nie
misloop nie. Met Debra
Winger en Tom Berenger in
die hoofrolle.

Peter Falk en Emily Lloyd as pa en dogter
In the ko~edl."Cookl~~'.

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

···WIZARD OF
LONELINESS • Die storie
van 'n 12-jarige seun se
siniese uitkyk op die lewe,
hoe hy grootword en toe
aanvaardat hy 'n mens is.

····CINEMA PARADISO
- 'n Skreeusnaakse en
ontroerende storie oor
vriendskap en 'n huldeblyk
aan "verbode" soene in ou
f1ieks. Met die "cute"
kinderster Salvatore Cascio
en PhilippeNoiret.

···LETHAL WEAPONII •
'n Aksieriller met Mel
Gibson en Danny Glover in
die rollevantwee speurders.

•••• ·BAGDAD CAFE • 'n
Verfrissende, fabelagtige
modeme mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink, Met Jack Palance
en MarianneSagebrecht,

"·WAR REQUIEM
Derek Jarman se popvideo
na die dodemis van Ben
Briuen.

•••uLAWRENCE OF
ARABIA • David Lean se
klassieke sage oor TE
Lawrence,

·····VoortreDfk'
····Sterk aaDbevetl
···SleDgerus
··50-50
·Vermy asJy nugter Is
Prente sender sterretJles Is
DogDiebeoordeel Die

···THE RAINBOW - 'n
KenRussell.fliekwatglonie
sy aanhangers baie bly sal
maaknie (maardan hetalmal
dieselfde gese van die
briljante "Salome's Last
Dance"). Baie romanties na
die roman van DH
Lawrence.

···THEJANUARYMAN.
KevinKline(Wiesal Wanda

···SCANDAL Bridget
Fonda en Joanna Whalley
Kilmer in die skandaal oor
diemhlisier,diemodelendie
Russiesespioen. .

. VryDagi I Desc:mber1989 ··B7



Onafhanklike rolprentteaters
FILMS

KAAPSTAD
LABIA - Orimjestraat 68:
Vanaand: 6.00 Two Moon
Junction 8.15 When the
Wind Blows 10.00 Pascali's
Island.
Saterdag: 1O.15vm en
2.15nm: An American Tail.
4.15 Red Kiss. 6.30 When
the Wind Blows. 8.15
Pascali's Island. 10.15 Two
Moon Junction.
Maandag:6.00ChancesAre.
8.00 The Bear. 10.00 When
the Wind Blows.
Dinsdag: 6.00 When the

Wind Blows. 7.45 Red Kiss
10.00 Pascali's Island.
Woensdag: 6.00 The Bear,
8.00 Chances Are. 10.00
When The Wind Blows.
Donderdag: 4.00 The Bear.
6.00 When the Wind Blows
7.45 Pascali's Island. 10.20
Red Kiss.

JOHANNESBURG
CINE CORLETT - Louis
Bothalaan 600, Bramley:
SLEEPING BEAUTY deur
die Kirov-Ballet vanaand

om 8nm, Saterdag om 2.30,
6 en 9nm en Sondagmiddag
om 2.30.
NUTCRACKER deur die
Royal Ballet Maandag om
8nm, 5 en 6 Desember om
2.30 en 8nm.
NATASHA deur die
Bolshoi-Ballet 7 tot 10
Desember.

MINI CINE - Pretoriastraat
49. Hillbrow. NIGHT OF
THE PENCILS wysvandag
en more om 3. 6, en 9nm.

Volgende week wys HAIR.
Spesiale dubbeldoor
mi dd er - nag vertoni n g
vannag : Bruce Lee in
ENTER THE DRAGON en
Al Pacino in SCARFACE.

CINE SUN - Orange Grove.
DUCK SOUP van die Marx
Brothers. Maandag tot
Vrydag om 6 en 8nm.
Saterdae om 2.30, 6 en 8nm.

7 ARTS, Norwood: Ken
Russell se THE RAINBOW.

Hector Olivera, die reglsseur van "The Official Version ", se tweede
prent, "Night of the Pencils", draal nog vanaand en m6re-aand In die
Mini Cine In Hillbrow. Oleaangrypende verhaal speel af In 1976 In 'n

Argentynse tronk en handel oor die aanhoudlng en moord op 'n groep
studente.

DIE WEEK SE TV

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.60 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Music and Me
5.30 Sabre Riders (Engels
op Radio 2000) .
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Jazz Jazz Jazz
8.26 Mopheme

Pacula.
SAMA RITAN: T HE
MITCH SNY DER
STORY , wat
Woensdagaand op M-Net
wys, is gegrond op die
ware verhaal van 'n
Vietn am -ve te raa n
(Martin Sheen) wat hom
beywer vir die behoud
van dakl ose
Amerikaners. Ook met
Roxanne Hart.
Maandagaand word die
rolprentweergawe van '
Nadine Gordime r se
kortverhaalSIX FEET OF
THE COUNTRY op M
net vertoon.
Net daama wys die satire
MAKINGMR RIGHT, 'n
fliek oor 'n sakevrou wat
onder andere spog met 'n
ongelukkige liefdeslewe
en toe verlief raak op 'n
'android' war sy moet
bemark.
Op TVI Sondagaand kan
'n BAlE jonger Tony
Curtis en Debby'
Reynolds in THE R AT .
RACEgesien word. " . ' ,"

TV4
6.03 Toyota Top 20 ,
6.30 Muzik A la Carte
9.04 21 Jump Street _
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 Stardust Memories
12.00 Six Feet of the
Country
2.30 Telygames
3.00 A Night on Heaven
4.2060 Minutes
4.35 West 57th
5.00 Worzel Gummidge
Down Under
5.30 The Real
Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder.Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Boks
9.00 ...And Justice for All

. - kyk onder hoogtepunte
11.00 Perfect

, -Ccsby.Kids
5.15 Music and Me "
5.30 Ezabasha

. . 7.00 Public Affairs- :.
7.29 News-
7.57 Isigqi . .
8.30 Sizungeza Izwe

onskuldige slagoffers teen
die virus te beskerm,
'n Spesiale program oor die
m e r k w a a r d i g e
oorlogsl iedjie wat die
wereld tydens die Tweede
Wereldoorlog gaande gehad
het, LILI MARLEEN, wys
vanaand op TV \. Die
rolprent is deur die bekende
Duitse rolpren trnaker,
Rainer Werner Fassbinder
vervaardig.
'n . Sukkelende prokureur
besluit om die onregverdige
regsbe le id te ver werp
wanneer hy 'n regter, wat
weens verkragting aangekla
word . moet verdedig .
...ANDJUSTICE FOR ALL
wys Donderdagaand op M
net met AI Pacino en John
Forsythe in die hoofrolle.
GORKY PARK, 'n
meesleurende moorddrama
wat in Rusland afspeel, wys
Dinsdagaand op TV4. 'n ,
Speurder ondersoek diesaak
waarin drie Iyke in Gorky
Park opgegrawe ·word. Met
William . Hurt, ' Brian

,Dennehy en Johanna ,

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Albert and .the

, TVI
6.00 Goeiemore SA
11.30 TopSport: Sun City
Miljoen dollar-golftoernooi
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
(00 Huispaleis .
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15UitenTuis
7.00 Hardcastle en
McCormick .,.
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 The'Seduction
12.50Face to Face

6.03 The~~~L.ea~e ' it t6
, . Beaver - ' ,' - " . ' .

6.30 Topspori
.9.04 The;Colbys .,

, 10.01 Geluksdal
. ,1L38 9to 5 '

}'I·NET ' ""
.I0.30A Changeof Seasons

. - 12.10 IntoAfrica'~< ''' '''

~_ 1. ! 0 Telygarnes . ,
t..·· ··"2.40 The Natural:

,5.00 The)~iRlod?s .
5:30 Robocep
ck,p Tyd " .;
6.00 Loving - ';'

. 6~30 Dear .John - . ." .. '::" ;:<,: -~

. _. Intekenare '~ ,~ . ., .
'7.05Captam'James Cook

_8.45 60 Minutes . _
9.ooSiunaritan: The Mitch
Snyder Story "-"kyk onder
'hoogtepunte : <" . • '
10.35 Kick start "
11.00Off Beat "'....

DONDERDAG 7

M-Netbied vandag 'n reeks
programme oor Aids aan.
Die eerste, Danger ous
Liaisons. 'n aanbieding van
die program 60 Minutes. is
oml 1.5Ovm te sien. Die
oggend-uitsending eindig
met 'n kort insetsel ,oor
Switzerland se Needle
Park. Om 9-uur vanaand
kan AIDS: The Global
Explosion gesien word en
net daarna sluit die
aanbieding af met 48
Hours:AIDSAlley,waarin
daar gekyk word na wat
gedoen word om die

Aids
vandag
op M
Net

7.00 Captain James Cook
8.45 60 Minutes
9.00 Sokker
10.00 Boks " ,
l,J.OO ThankGod it's Friday

, _ I - '

TV2
4.50 Featberfoot 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 News. . •..

7.57 Deliwe
8.27 Imali Noma Ibhokisi

TV4

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Bimbo
5.10 Career Awareness
5.20 Famous Fables
5.30Re A Aga
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Ntome Tsebe

WOEN§DAG ,6

TVI
6.00 Goeiemdre SA ~"

3.00 Teles'cliool •
3jO'OpY~€dkundige TV
4.00 Silhoii,ette
5.00 Foxtales
5~I'OZMMAG. ,
5.25 Bible Story .
'5.30 Garfield and Friends
6.00 News "
6.15 No'Jacket Required
7.00 Telly Fon Quiz .
7.36Starting from Scratch
8.00 Netwerk ' .

. 9.05·Formule I
9.35 DiagonalStreet
10.00 TopSport
I 1.00Die rna-plotters
11.30 Oprdenking

DINSDAG 5

M·NET
10.;30 A Wedding '
2.30 Telygarnes
3.00 Comeback
4.4060 Minutes
5.00 My Little Pony
5.30 Dino Riders
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare

6.03 Small Wonder
6.30 Topsport

. 9.03 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23Wiseguy
II. 19 The Forum Presents

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Animal Family
5.10 Dealing with Dogs
5.20 Getting it Together
5.30 Lesoka Mphe Batho
7.00 News
7.29 Public Affairs

· 7.57 Diwetse

M·NET
10.30 Perfect
2.30 Telygames
3.00 Tin Men
4.50 Earthfile
s.oo o I Joe
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 A Night in Heaven
8.25Six feet of the Country
- kyk onder hoogtepunte
9.00 Making Mr Right
10.35 Kick Start
11.00The Natural

TV4
6.03Reaching for the Skies

":9;04Gorky Park - kykonder
hoogtepunte
11.08She's the Sheriff
11.33The Big Valley

TVI
· 6.00 Goeiemore SA

3.00 Teleskool '
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Huispaleis
5.00Die wonderwereld van
kleiman
5.10 Wielie Walie
5.30 Roep van die visarend
5.57 Kompas

' 6.00 Nuus
6.15Potpourri
7.00Oorlewing
7.30 Vleuels
8.00 Network
9.00 Noble House
Hl:60Topsport ' " ,.
11.60Open University
11.55Evening Prayer

TV)
4.50 Eeatherfoot Farm

· .5.00 Animal Family
5.10 Dealing with Dogs
5.20 Getting it Together
5.30 ,GI joe
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Ezasempuma KotonI
8.27 Ikapa Lodumo

MAANDAG4 '<
< ' ' ''~~:('~,' ",' •

TV3
12.00 Dokumenter
12.30 Ke Tsona
1.00 TopSport
7.00 News
7.16 Public Affairs
7.33 Le Rengl La Reng?
7.55 Ho Lla Noto - Koorsang
8.13 Mahlasedi A Tumelo

TV4

TV4
6.03 Kupid
9.04 North and South
10.00 Kate and Allie
10.27 Sing Country
10.53 Topsport

M·NET
7.30 Indiesediens begin
10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The adventures of
Teddy Ruxpin

' 2.00 Storybreak
2.30 Bushfire Moon
3.00 The Heavenly Kid
4.30 Steven Spielberg
4.45 West 57th
5.00 Motorsport
5.30 Sokker
OopTyd
6.00 Sokker '
Intekenare
7.15 Tennis
I 1.00Stardust Memories

. TVl ·
6.00 Goeiemore SA

,3.00 Teleschool
• '3.30 Opvoedkundige TV

4.00 Santa Barbara
. 4.30Throb

5.00 ~yl"anian Families
· 5.10 Pumpkin patch

5.25 Bible Story
·.5.30 Bravestarr

' , . 6.00N~ws

6.1:; Graffiti
1.00Muraer She Wrote
8.00 Netwerk
9.00-8terretjie
9.40 Woord en Kontrei
10.00 TopSport
11.00 Op die drumpel van
die dood '
11.50 Oordenking

TV~

4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School

;~ . ' Safety ,
5.10 MovingOn Again
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Police File
8.14 Di ARora - Musiek

Educationa l

Educational

6.15 Teletreffers
7.05 J J Starbuck
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 Private Benjamin - kyk
onder hoogtepunte
11.20 The Best of British
11.55 Epilogue

TV3
11.00
Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Meriteng
7.00 News
7.19 Public Affairs
8.26 Thabure

TV2
11.00
Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Meriteng
7.00 Public Affairs
7.19 News
7.39 Shell Road to Fame
8.26 Thabure

TV2
12.00 Kickers
kinderprogram
12.30 Unqambothi
1.00 TopSport
7.00 Public Affairs
7.16 News
7.33 Imibono
7.57 Masakhane
Godsdiensprogram
8.14 Ukholo Lunje

, M-NET
l.oo .BeachBoys

, 1.45 West 57th
. 2.00The Making of Honey,I
".Shrunk the Kids

2.30 West 57th
3.00 Thank God it's Friday
4.25 Pedal vs Steam
4.30 Ysskaats
OopTyd
6.00 Houston Knights
Intekenare
1.05 Iron Eagle
'9.00 Nothing in Common
I r.eors, New Dr Ruth
Show '
11.30 Perfect
1.30 Hot Hits

TV4
, 6.03 Check it Out
6.30 Learning the Ropes
9.03 Murphy-Brown
9.32 Baby Boom

" ,,9.59 Knots Landing
, ' 10.42 Cover Story

·IL09 Soko 5113 ' .
11.59 TopSport

', :"''' '

VRYDAG 1
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SATERDAG 2

TV4 '
6.03 TopSp6it '"
9.04 Nightofthe Generals . ,:
11.31 MASH
11.58Summer is Fun

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 OpvoedkundigeTV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 OpvoedkundigeTV
11.00 TopSport
1.00 Bill en Boel
1.05 Eier-Manie
1.10 Die Robinsons
t'.35 Noem my net
Lamprecht
2.00 Topsport
6.00 Nuus

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,:

, 8.09SidlaJeIntsha- rnusiek

-. M·NET
• 10.30 A Night in Heaven

11.,5060 Minutes, .~

12.05 West 57th
12.1560 Minutes '
2.30 Telygames
3.00 Off Beat
4.30 Marvin
5.00 Hot Hits ' . <

OopTyd

~:~ ~~~i~~use TVI TVi""
Intekenare 11.30 Top Sport: Die 4.56'Featherfoot Farm
7 05 P ' ' : " ,'. i " , 'Wildekus Skins-putjiespel ·. 5\0'0, Home and School

. rograrn ',sa ' . 2.30 One Upon a Time ' -Safety ' :' '
aangekondig word 3.00 Galapagos ..
9.00 Aids: . The Global 3.45 Collage 5.10 MovingOn Again

. Explosion ' 5.30 ,'Ngenxa Yothando
9.55 : 48 Hours: Aids 4.45 LO'Ve Leads the Way Jeugdrama

, (finaal) 7.00 Public Affairs
Valley 5.4550/50
10.45 Boks 6.50 Kruis en Kroniek 7.29 News

7.57 PoliceFile
8.00 Network
9.00 The ' Rat Race _ kyk . 8.14 Igagasi

8.42 'Ezodumo
onder hoogtepunte
10.40 Impetus
10.10 Insight

TV3
5.oa 'Centurions : (Engels
op Radio 2000)"
5.32 T-'& t - (Engels .op

, Radio 2000)' ,
, 7.00 Jil.uus "
. 7.19 PublicAffairs

7.39 Lapologa

TVI
7.00 Goeiernore SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 PinkPantherandSons
5.05 Rockbottom and
Company
5.25 BibleStory
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 AirwolfIV '
8.00 Netwerk
8.45 PoliceFile
9.00 Simon en Simon
9.50 Lili Marleen kyk
onder hoogtepunte

"" 11.40 Oordenking

( G ig$.~ $~@mgg$f~t g~qt
}in DEBJ3 leI~MC>$'} ;;"'.";
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