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NUWE, opsienbarende inligting oor Suid-Afrikaanse weerm agbe trokkenheid in anti-apartheid sorganisa sies oorsee het die week aan die lig
r,
gekom .
Robert Carelse, 'n voormalige lid van 5 Yerken ningskommanda van die
SAW op Phalaborwa, het erken dat hy in opdrag van Militere Inligting (MI)
'n deel van sy nasiona le diensplig in Nederland deurgebring het mel die
opdrag om die ANC, die Committee on South African War Resisters
(Cosawr) en ander anti-apartheidsorganisasies te infiltreer .Ditword bevestig in 'n bandopname wal in V rye Wee kblad se besit is.
Die nuutste verwikk eling volg in 'n week waarin MI se naarn gekoppel is aan Ferdi
Barnard, een van die twee mans wat die polisie aanhou in verband met die moorde
op die anti-apartheidsdaktiviste David Webster en Anton Lubowski.
Twee mans wat hulself as lede van MI voorgestel het, is vroeer vandeesweek ook
betrap waar hul na bewe ring gesp ioeneer het op die direkteur van Regslui vir
Menseregte, Brian Currin.
Care lse het in Maart vanjaar na Suid-Afrika teruggekeer nadat hy sewe maande
lank saam met 'n gewese bestuurslid van Cosawr , Keith Raper, in Amsterdam
gewoon en verslac na Pretoria gestuur het. Raper is Cerelse se swaer.
.,
Carelse het op 27 Julie verlede jaar in Amsterdam aangekom.hom by Cosawr .
aangemeld en gese hy het besluit om Iand-uitte vlug omdathy hom nie meermet die
optrede van die SAW kan versoen nie . Hy het toe reeds agtien maande van sy diens pligtydperk voltooi. (Sy magsnommer is 85423887 BG). Groot was die ander
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Polisiemanne
loop oor na ANC

•

Jacques Pauw

KAPTEIN Eugene Opperman van die pollsle by die arsenaal wapens wat In die besit van
die vyf mans gekry is wat na bewerlng led e van 'n fanatieke regse moordbende Is. 'n
Verskeldenheid vuurwapens en plofsto f, handgranat e en mortie re is gev ind .

NUWE getuienis het vandeesweek aan die lig gekom dat m instens tien gewese
veiligheidspolisiemanne wat een of ander tyd op die geheime polisiebasis Vlakplaas
gestasioneerwas en selfs lede vanmoordbendes was, hulle al by die ANC aanges luit
he t.
Vrye Week blad verneem da t daar tans oorweeg word om die getuie nis van die
gewese "Askari's", wat Ofdeur die ANC gev ang of weer na hul "gedraai' is na die
ANC teruggevlug het, binnekort bekend te maak. .
Die ANC oorweeg tans selfs die moontlikheid om die gewese Askari 's aan 'n
geregtel ike kommissie beskikbaar te stel om getuienis te lewer. Een Askari wat
hom moon tlik by die ANC bevind , is David Tshikalan ge, wat onlangs aan Vrye
Weekb lad erken het dat hy betrokke w as by die moord op Griffiths Mxenge .
Kaptein Dirk Coetzee, selferkende beve lvoerde r van 'n polisie-moordbende, het
vandeesweek gese da t minstens drie Askari's in die twee jaar wat hy op Vlakplaas
was , na die ANC teruggegaan het. Hy onthou spesifiek twee Mnisi-broers wat kort
nadat hul "gerehabiliteer" is, na die ANC teruggekeer het. Nadat hy van Vlakplaas
weg is, het daar nog Askari's verdwyn wa t vermoedelik na hul ou kamerade
teruggekeer het.
Coe tzee se die wyse waarop die polisie gewese ANC-guerrilla's "draai" deur hul
nie vee! van 'n keuse te gee om saam te werk nie, altyd d ie gevaar gehad het dat die
Askari 's se lojaliteit bloat kunsma tig was en hul die eer s te kans gebruik het om na
die ANC terug te keer.

F% : Paul Velasco, Alrapix

NOll wil 'Doepa' Neethling 'n hele miljoen he!
LUIT-GENt Lothar Neethl ing, assistentkommissaris van polisie en hoof van die foren siese laborat orium, het Vrye Weekbl ad vir RI
miljoen gcdagvaar. 'n Griffier van die Hooggeregshof het Dondcrd ag die dagvaard iging aan
die kocrant bcstel.
Die redakteur van Vrye Week blad, Max du
Preez, en die redaksie van die koerant hetreeds
te kenne gegee dat die eis in die hof beveg sal

word. Ge en vcrskoning of enigc bedra g geld sal
aan die generaa l aangebicd word nie.
Neethling, 55, eis R500 000 elk vir 'die
uitg awes van 17Novem bcren 1 Desember 1989
na bewering s dcur die selferkende Icier van die
poli sie se moordbende, kapt Dirk Coetzee.
Neethling eis ook regskostes.
Neethling se dat die redelike leser die artikels sou ver tolk as sou hy die leier wees van 'n

onwettige en kriminele organisasie wat mensc
vermoor of probec r vennoor.
Dit bly k ook uit die artikel s dat hy homself
skuldig gemaak het .aan uiters erns tigc kriminclc oortredings omdat hy gif verskaf het
waarrneernense vermoor is of gepoog is om
hullernee te vermoor, se Neethl ing.
.
Volgens die artikels het hy in plaas daarvan
Yervolg op bladsy 2

"Daar het heelwa t Askari's oor die jare
vcrdwyn. 'n Men s het nie altyd gewce t of
hulle geelimineer is omdat hulle nie wou
saarn werk en of hul le terug is na die ANC
nie. Gewoonlik het intelligens ieverslae na
'n ruk bevestig of hulle tcrug was by die
ANC of net spoorloos verd wyn het," se
Coetzee.
Intus sen word met groot spanning gewag
op die aankondiging van staatspresident FW
de Klerk oor die stapp e wat hy teen die
moordbendes in die polisie gaan doen.
Mense regte-re gslui verwag dat hy 'n geregtelike kommi ssie van ondersoek gaan
aanstel.
. Vervolg op bladsy 2
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Vervolg l'GII bladsy 1
Cosawr-lede se verbasing toe hy in
Maart vanjaar terugkeer na Suid·
Afrika, sender dat hy aanspreeklik
gehou word vir verdere diensplig.
Hy is ook nooit weens dienspligontduiking aangekla nie,
Carelse het erken dat by deur
offisiere in MI gewerf is om in
Amsterdamop gewetensbeswaardes
te spioeneer vanwee sy swaer .se
betrokkenheidby Cosawr.
Nadat Carelse sy basiese opleiding voltooihet, het hy vrywillig by
die Verkenningskommando op Phalaborwaaangesluit, waarhy 'n drywer
was. Hyisdie eerste keer in September 1987uitgevraoor syswaer se 00trokkenheid in Cosawr, en in Junie
1988 het offisiere van MI aan hom
die aanbod gemaak om Nederland
toe te gaan.
Hy is glo sowat R2 000 'n maand
betaal terwylhy in Amsterdamwas,
en sy vliegkaartjie is ook betaal.

S~W·spioen
se.diensplig
.
Carelse se suster,Kim, is intussen
van Raper vervreem, Sy en hul twee
kindersis nou terugin Suid-Afrika en
sy hetvardeesweek bevestig datCarelse '
haar van sy bedrywighede vertel het,
Carelsestudeertans aan die JohannesburgseTegnieseKollege, maar hy
werle nog steedsvir MI. Hy het teenoor
Kim erken dat hysteeds R1 000 'n
maand betaal word.
ToeVrye Weekblad vir Carelse se
dat dieinligting gepubliseer gaan word,
het hy gese: "JulIe vemietig my
loopbaan! Dis my loopbaan, dis wat
'ek gekies het om te doen! Ek het dit
gedoen omdat ek dit so verkies het."
Carelseis minstens een keer, sowat
'n maandgelede,terug Nederland toe.
Hy het by die geleentheid foto's van II

Vervolgvanblodsy 1

'N MAGSPEL tussen die bree demokratiese beweging en mededingende swart politieke groepe het hom
op
die vooraandvan die Konferensie
Een van die lede van die SA Raad van Kerke se Kommissie teen Onder- .
drukkingwatdie aantygingsvan AlmondNofomela ondersoek,Peter Harris, se vir 'n Demokratiese Toekoms
dat 'n mensnie onnodig opgewondemoet raakoor 'n geregtelikekommissie van, afgespeel.
Volle konferensiestatus is ook in
·ondersoeknie.
die
weekaan dieDemokratiese Party,
· "Dit is natuurlikdie regte ding om te doen, maar Alles sal afhang van watter .
·regter die staatspresident aanstel. Daar is te veel voorbeelde van' geregtelike . wat die grootste anti-apartheidsbasis
kommissiesin ons verlede waar die waarheidnie uitgekomhet nie," se Harris. onder wit Suid-Afrikaners vorm,
·. Diehoofsekretarisvan die SARaad van Kerke, dr FrankChikane, se hy hoop geweier. Die DP, wat slegs weemeDe Klerkvra die hoofregterom die kommissie saam te stelen dat die advokaat- mer-status geniet,stuuregter 'n afvaargeneraalen anderonafhanklikepartyehom salbystaan.Diesaak moet in die ope digingvan 221edena die konferensie.
Op kritiek teen die afwesigheid
.geskied,
' .
Die klaarblyklikestandpunt van die Kabinetdat daar onderskei moet word van Inkatha het 'n konferen, tussen ANC~teikens wat in die buiteland aangeval is en moordaanslae op siewoordvoerder, Murphy Morobe,
binnelandse aktiviste,het vandeesweek groot verbasing en verontwaardiging gese dat indienInkatha aansoek gedoen
' .
.
'. .
. het, sy aansoek op dieselfde basis as
uitgelok. .
Die Kabinetmeen glo dat bUitelandse aanslae op ANC-teikens geregverdig die van ander groepe oorweeg sou
is weens 'n beleid van "slaan hulle waar hulle is".Daarbyisdit bitter moeilik om word.
Die militere leier van die Transiemand weens 'n beweerde misdaad in 'n ander land te vervolg omdat Suidkei, genl Bantu Holomisa, sal volAfrikaanse howe geen jurisdiksie daar het nie. '
· "Wat vandiernoord-aanslae op onskuldigessoos RuthFirst, Dulcie Septem- gens Morobe die verrigtine as waar.
·ber en JeanetteSchoonen haar dogtertjie,Keer die regeringdit ook goed?" wou nemerbywoon, ' .
Sowat 3 000 verteenwoordigers
.
Chikane'weet.
· Kommer is ook vandeesweek uitgespreek dat die regering die skielike · vananti-apartheidsgroepe landwyd
inhegtenisnemingvanvyfregse fanatici,die aanhoudingvan Ferdi Barnard en sal more die konferensie by Wits in
Calla Botha en die ontsnapping van die moordbeskuldigdes in Namibia as Johannesburg bywoon. Waamemers
beskryfdie konferensie as geskiedkun-,
rookskerm gebruik om die aandag van die moordbendes af te lei.
· .'. Die direkteur van Regslui vir Menseregte, Brian Currin, het vandeesweek dig· - die belangrikste sedert die
geseda; iridienmoordbendes binne die polisiebestaan,'dit ontrnasker sal word Congress of the People in 1955 toe
die Freedom Charter aanvaar is.
·en niks gedoen kan word om sulke onthullings te keer nie. '
Diebywoningvan afgevaardigdes
.. '. Die polisie het vandeesweek hul bes gedoen om die regse fanatici met 'die
·moorde op linkse aktivistesoos DavidWebsteren AntonLubowski te verbind, van honderde drukgroepe teen apart- i
maar teenlaat vandeesweektoegegeedat die vyf aangehoudendesnie met hulle · heid word as dieomvattendste nog in
die land se politieke geskiedenis
· verbind kan word nie.
' , ' .
'. :'!?itis duidelik dat die regering allesdoen om die aand~g' weg te lei van die beskryf. Die groepe wi!probeer eenpollSl,e ~e ?eweer?e moordbendes.Dismos 'n aanduidingdathulle nie alte gretig stemmigheid bereikoor 'n gesamentlik program van aksie om Apartheid
, en eerhk IS om dIe probleem aan te spreek nie," se,Chikane.
omver
te werp.
, . 'n Lidvan 'nver-regsekerkgroep,watook 'n lid van dieAWB se Aquilla was
RegeringsveTteenwoordigers vanuit
·wat ~eggebreek het omdatEugene.TerreBlanehe nie kragdadig genoeg opgetree
het rue,wasvandeesweek ewe verbaas oordie bestaanvandieregse moordbende.. die buiteland, ambassadeurs eli dipDie man, wat 'n ruk gelede aan VryeWeekblad vertel het dat die Gemeente · lomate, asook!Wee besoekende Sowjetvan die Verbondsvolk 'n revolusie in Suid-Afrika beplan, se hy is deel van die akademiei sal die eendaagse konfe- '
rensie bywoon. Die onlangs vryge.
.
groep Aquilla-ledewat van die AWB weggebreek'het
. "Terre'Blanchehetrtetgepraatenniks gedoennie. Onshetbesluitom tins eie late ANC-leierWalter Sisulu sal die
paadjie te loopomdatons glo ons saak isreg. Ons sal Jiiehuiwerom 'n revolusie hoofrede lewer.
Volgens bronne is een van die.
.
te ontketen as ons daartoe gedryf word nie.
"Maardis absurd ~ te beWC<Cf dat Terre'Blancheop 'n moordlys is. AI. dink vemaamste besprekingspunte ,die
ons hy hetsag geword,lShynog steedsonsgeestelikeIcierenbewonderons hom' inhoud van die Harare~verklaring. . .
.Die dokument, wat die onderhan~'
steeds. Niemand wil hom skiet nie. Beslis nie sy gewese makker-s nie," se die
., man, wat nie geidentifiseer wil word nie. . '
• ...,
: delingstandpuntvan die ANC uiteen_ Hy v~~ ~ie.ged~gte dat hulle "proeflopies" gedoenhet op swartrnense .sit endie steun vandie Fronliniesiate, .
om hul Vlf dIeehmmasle van belangrike anti-apartheidsaktivistevoar te berei. Organisasie vir Eenheid in'Afrika en '
"Ons speelnie, my maat.En ons het nie oefenlopiesnodignie. Ons is reg vir die
'. .
.
. .
ding.... het hy gese.
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bevind, nadathy versuim het om hom
aan te meld vir 'n kamp. Malan was,
soos Carelse, 'n lid van 5 Verkenningskonimando.
Carelse het onder meer erken dat
hy saam met Malan in Amsterdam
was. Toe hy om meer inligting gevra
is, het hy bloot gese: "Ons het maar
net 'n paar biere saam gaan drink."
Kol John Rolt van die weermagse
afdeling openbare betrekkinge het by
navraag ontken dat die Militere Polisie, Militere Inligting of enige ander
afdeling van die SAW betrokke is by
spioenasiebedrywighede in Nederland
of enige ander Europese land om
dienspligontduikers op te spoor of
organisasieswat teen diensplig gekant
is, te infiltreer.

Magspelop vooraand
van konferensie
Onverbonde Land~ geniet, kan. 'n
ferensie en gaan nou as 'n lid van 'n
be1angrike verenigenderol speel, Die
gemeenskapsgroep deelneem.
goedkeuring van die konferensie kan
Volgens waarnemers hetdie bree
die intemasionale status van die
demorkatiese beweging 'n oorwining
onderhandelingsdokument versterk. , behaal deur versterkte steun vir hul
Ideologiese verskille, veraloor 'n
posisie vanuit die Black Consciousaanvaarbare klimaat vir ondehandeness Movement en sy affiliate tebekom.
ling, kan 'n eenparige aanvaardingin .
Volgens bronne het verskille
die wiele ry. Die Pan Africanist
hoofsaaklikgehandeloor die deelname
Congress het reeds die dokument
van "gematigdes" soos Inyandza, 'n
verwerp.
kultuurgroep waarvan die hoofminDie voorvereistesvironderhandeister van KaNgwane, Enos Mabusa,
ling wat in die Harare-verklaring
die leier is. Inyandza sal nou volle
uiteengesit word,vorm ook die basis
status geniet, ondanks die feit dat die
van die "verenigde perspektiewe"
beweging, weens KaNgwane se tuiswaartoe kongresgangers hulself verlandstatus, as meelopers van die regebind, het, naarnlik een persoon een
ring beskou word.
stem in 'n verenigde; .demokratiese
Dieselfde vooroordeel is teen die
Suid-Afrika, die beeiridigingvan die
DP uitgespreek. Weens die DP se
'noodtoestand, Die onvoorwaardelike' "swakvertoningslys" is volledeelname
vrylatingvan alIepolitieke gevangenes,
geweier, het 'n woordvoerder van die
die wettiging van alle politieke orreelingskomitee Woensdag gese.
, ganisasies, vryheid van assosiasie en
Die DP se deelname in die Huise
'uitdrukklng, persvryheid en 'n loon, van Verteenwooridgers en Afgevaarwaarvan 'n mens kan leef.
digdes in die driekamerparlementHoewel die inisiatief, wat vanuit
verkiesing,ondanksdie teenstandvan
die UDF/CQsatu-kamp van die bree
buiteparlementere groepe, is as een
demokratiese beweging gekom het, · van die hoofredes aangevoer.
.daarop gerig was om die breedste
Die DP-LP belas met buiteparlemoontlike anti-apartheidsfront op die , mentere kontak, Peter Gastrow, het
been ,te bring, het onversoenbare
gister sy teleurstelling. oor die
politieke verskille veral ver linkse
keurkomitee se besluit uitgespreek.
'swart groepe, onder anderedie pasgeVolgens Gastrow sou die DP se .
stigte Pan Afrieanist Movement, die
deelname die nie-rassige karaktervan
laaste twee weke'uit die verrigtinge
die konferensie versterk het. Gastrow
laat onttrek.
het beklemtoon dat die DP, met 20\01
Nactu, die land se tweede grootste
25 persent steunonder wit Suid-Afrivakbondgroep wie se lede die senkaners' die grootste en invloedrykste
timente van Pan-Afrikanistiese orwit anti-apartheidsfront is. Hyhet die
, ganisasies en swartbewussynsgroepe
inskakeling van wittes by die proonderskryf, het hulle gister onttrek.
gramme en strategiee van buite-parDie.besluit het tot ontevredenheid . lementere groepe sterk bepleit. Hy
ondersekere lede gelei en dam- is
het die belangrikheid van die konfer. gistermiddag reeds aangedui dat inensie beklemtoon en gese dat 22
dividuele vakbonde om konferensieafgevaardigdes van die DP, insluistatus sal aansoekdoen. Die alge:
tend die drie leiers, Wynand Malan
mene sekretaris van Naetu, Pirochet
endrr Denis Worrall en Zach de Beer,
Camet, steun deelnll1'11e aan die kondit as waamemers sal bywoon.

Slag van Braamfontein laat 'n bloedspoor
, Anton Steenkamp

BLOEDIGEtonelehethulle gisterop
Braamfontein-stasie afgespeel toe
werkers ,van die Suid-Afrikaanse
Vervoerdienste (SAVD)stakendelede
~ l~e v~ die publiek te b~ke~, afstand ~edoen van sy pligte en hom aan , van die South African Railways and
dIe mlSdade van moord enlof pogmg tot moord skuldig gemaak. Hy het sy
Harbours Workers' Union (Sarhwu)
magte glo gruwelik misbruik.
,
met ysterpype, knopkieries, pang2~
Volgensdie gewraakteartikels hethy nie net giwwe voorberei nie maar dit
en messe aangeval het
ind;r~aad aan iemand verskaf me~ die doel om mense te vergiftig. '
. Dit was een .van die 'mees ge.DIe Vrye Weekblad het 'n bwtengewone hoe sirkulasiein die Republiek
welddadige voorvalle in die spoor'
.
van Suid-Afrika," se Neethling.
wegstakingwatop 2 Novemberbegin
H.y e~s gevolglik .~oo 000 van die verweerdes - Du Preez, Wending
het en waarin minstens een staker
~blikasles, Caxto~ Lmuteden JacquesPauw,asookrente~irdie tydperkvanaf
dood, verskeie stakers,polisiemanne
wtspraak .tot betalmg, regskostes en verdere vergoeding wat uit die eis mag
en werkers beseer,meer as 7000 sta.
" .
voortsprwl.
kers afgedank enminsll;nsR17 miljoen
. AdvokateW Oshry,SC, en M Witztree namensNeethlingop in opdrag van
se skade aan spoorwegeiendom
Ari Kaniehowsky. .
.
aangerig is.
... Die redaksie van Vrye Weekblad bedank die gene~aal vir sy kompliment
Toe 'n trein vol stakers die'stasie
oor hul sirkulasie.
'
gisteroggend binnestroom, het die

Een miljoen

0

probeer om vir Raper, 'n rekenaar-·
Raper se twee kindertjies aan Raper
analis, in die ANC-kantoor in Lusaka
gewys en boodskappiesop band van
se rekenaarkamer geplaas te kry.
hulle, wathy opgeneemhet terwyl hy
As Raper na Suid-Afrika wou
hulle -opgepas het, aan hom
voorgespeel. Carelse het toe aan Raper , terugkeer, sou MI glo verseker dat
hy vrygestel word van militere vergese dat hy weer sy kinders sou kon
pligtinge en hulle sou reel dat sy
sien, mits hy instemom ook met MI
Suid-Afrikaanse paspoort aan hom
saam te werk. Raper het geweier.
terugbesorg word. So nie, sou hulle
Raper, wat nie meer by Cosawr
sy kinders na hom toe neem in Ambetrokke is nie, het vandeesweek uit
sterdam of in Lusaka. .
Amsterdambevestigdat hy 'n maand
Die kinders se rna het gister gese
gelede deur Carelse en twee b1anke
sy is nooit geraadpleeg oor die bemans, bekend as Jerry en John, geloftes nie.
..
nader is.
... Volgens die hoof van die weerVolgens Raper het hulle aangebied
om hom as spioen op te lei en hom
mag, Genl Jannie Geldenhuys, het
die MiliterePolisieop 22 Mei vanjaar.
R3 500 'n maand te betaal, as hy in
Amsterdam inligtingoor Cosawr en . gerapporteer dat die oud-Recce
dieANC sou insameJ. Hulle sou ook
Mervyn Malan' hom ..in Nederland

Elsabe Wessels

£.

in Nederland

werkers op hulle afgestorm en glo
links en regs begin slaan.
Na die slag het die ~rron vol
gebreekte glase gele en die mure van
stasiegeboue wasmet bloedbesmeer.
'n Vrag vol wapens is deur die polisie
afgeneem nadat die vegtende groepe
uiteengejaag is. Verskeie stakers isin
die Hillbrow-hospitaal opgeneemmet
ernstige beserings. Een van hulle,
Joseph Makulela, het deur die bloedsy tande is uitgeslaan - en met sy kop
op 'n Sarhwu T-hempie vertel: "Ons
het netgestop, toe is hulle daar. Dit
was verskriklik. My arm is gebreek,
maar vim die ander het baie erger
daarvan afgekom."
, Allan Lubbe,mediawoordvoerder
vandieSAVD,hetgistergesehulleis .
steeds nie bereid om met Sarhwu oor

lone te onderhandel nie, maar weIoor
·maniere om die staking te beeindig.
Meeras 16000 werkers staaknog,
en 7 012 is al ontslaan. Lubbe het
·gedreig dat al die stakers ontslaan sal
word as Sarhwu nie met voorstelle
vorendag kom om die staking te
beeindig nie.
Sarhwu is in 'n hofgeding met die
SAVD betrokke oor die uitsetting
van stakers uit spoorweghostelle.
. In nog 'n hofgeding het die SAVD
gister 'n Hooggeregshof-interdik
aangevra om stakers in ·Durban en
Pietermaritzburg te verbied om niestakers te intimideer of om dade van
sabotasie te pleeg. Dit volg op 'n
voorvalwaarin'n goederetrein ontspoor
hetnadat die spoorlyn skynbaar gesaboteer is.
. Vrye Weekblad,8 Desember 1989
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Suid-Afrikaanse geld gebou is, is die
Jacques Pauw
grootstewerkverskaffer op die eilande.
NOO em vanSuid-Afrikase "AfrikaDaarbenewens bou die WNNR
inisiatiewe" hetvandeesweek totstilhuise en finansier Suid-Afrika ook 'n
stand gekom toe 'n gesoute huurlandbou-proefplaas. Die Comore is
soldaaten sy 500 stonntroepe beheer
die derde armste land ter wereld,
oor die Comore oorgeneem het,
Said-Afrika het gehoop dat die
Daarmee bestaan die gevaar dat ' Comore die tweede lidland van die
een van Snider-Afrika se belangrikste ' Organisasie vir Eenheid in Afrika
wapenroetes tydelik gesluit kan wees.
(OAE) sal word met wie hy diplomaDie Comore, eens swaarder getieke bande sou aanknoop. Die enigwapen asenige ander land ter wereld,
ste ander Afrika-land met wie ons
het verlede week in die hande van die
ambassadeurs uitruil, is Malawi.
gehate 6O-jarige kolonel Bob Denard,
Die afgelope jare het die Comore
veteraan van vele Afrika-veldslagte,
'n belangrikeroete geword waardeur
geval, Suid-Afrika het aangekondig
Suid-Afrika die wapenboikot omseil
dat hy sy hulp aan die eilande sumhet, Na raming word sowat R2biljoen
mier beeindig,
se wapens elke jaar via die eilande na
Agter 'n skenn van tropiese strande,
Suid-Afrika verskeep.
waaiende palms en, 'n diepblou see
Daar is in die jongste tyd ook baie
het die Comore die afgelope twee
bespiegel dat Militere InIigting 'n
dekades een van Suider-Afrika se
ondergrondse monitorstasie naby
belangrikste metesgewordom sanksies
Itsandra op die eiland Grand-Comore
te omseiI.
het.
Die Rhodesiese magte van Ian
Die minister van Verdediging, genl
, Smith is jare aan die gang gehoumet
Magnus Malan, is een van die gewapens en arnmunisie wat deur die
reeldste buitelandse besoekers aan
Comore gekanaliseer is. Vandag nog
die Comore.
word Renamo hiervandaan van waPresident Ahmed Abdallah is verpens voorsien.
,
. ledeweekvennoor,maar die Comore
Volgens berekenings het Suidword reeds die afgelope dekade deur
Afrika reeds R130 miljoen in die
Denard en die presidensiele wag beheer.
Comore bele en sodoende naas
Denard en sowat vyftig van sy
Frankryk die grootste belegger gegetrouste volgelinge het in 1978 die
word. Twee hotelle wat onlangs met
-bewind van president Ali Soilih
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NELSON MANDELA sal vandag
tydens die besoek van 'n groep WesKaapse gemeenskapsleiers 'n "geskenk van hoop" ontvang:'n kosbare
mynlamp van die Franse dorp Arcueil.
Die lamp is ten tyde van 'n seremonie ter ere v an Nelson Mandela en
Dulcie September deur inwoners van
Arcueil aan 'n groep Suid-Afrikaanse
gemeenskapsleiers wat die Parysindaba bygewoon het, oorhandig. Die
vryheid van Arcueil is aan Mandela
gegee,
Dulcie September is in 1987 in
die Kommunisties-beheerde dorp
oorlede na 'n sluipmoordaanval. Sy
was die ANC se hoofverteenwoordiger in Frankryk.
Rhoda Joemat, lid van die uitvoerende komitee van die Federation of
South African Women (Wes-Kaap),
het namens die vroue van die WesKaap 'n krans ter ere van September
by die woonste1 waar sy doodgeskiet
is, gele,
Die lamp is in 1947 deurmynwerkers aan die dorpie geskenk uit
waardering vir die inwoners se ondersteuning tydens 'n mynstaking.
Die lamp simboliseer vir die inwoners diehoopwathulledestyds aandie
mynwerkers gebied het. Hulle het
vanjaar besluit om die kosbare lamp
aan Mandela te oorhandig omdat hy
'n simboolvan hoop en vrede in Suid-

Bob Denard
omvergewerp en Abdallah as staatshoof ingehuldig. Abdallah is glo deur
Denard self doodgeskiet.
Denard is lank reeds bekend as die
ongekroonde heerser van die Comore.:
Hy is 'n veteraan van revolusies en
huursoldaatveldtogte in die Kongo,
Nigerie, Tsjaad,Libie en Noord-Yernen
en 'n getroue volgeling van kolonel
Mike Hoare, die Suid-Afrikaanse
huursoldaat wat in diestaatsgreep in
die Seychelle betrokke was.
Denard was nog nooit 'n geliefde
gesagsfiguur op die parfuumeilande
nie, Daar was reeds twee aanslae op
sy lewe sedert hy homself hier kom
vestig het.

Trevor Manuel
Afrika en die wereld is.
Diebesondere geskenk sal vandag
aan Mandela oorhandig word deur
die nuutverkose sekretaris van die
UDF, Trevor Manuel, en die publisiteitsekretaris, Cheryl Carolus.
Vandag se ontmoeting is Mandela
se tweede ontrnoeting die week. Hy
het Maandag met die UDF se
nuutverkose ere-president, Zolli
Malindi, vise-president Dullah Omar,
en twee vorige lede van die UDF
uitvoerende komitee, Mildred Lesia
en Hilda Ndude, gepraat. Hy het in
die afgelope maande 'n wye spektrum
van gerneenskapsleiers,vakbondleiers,
en tradisionele en 'tuislandleiers
ontmoet:

oor Militere Inligting (MI) se rol binne
, enbuiteSuid-Afrika, watvanrnoontlike goudverkope tot die oprigting
van 'n moskee ins1uit, het vandeesweek
na yore gekom.
Die jongste verwikkelings draai
rondom die rol van brigadier Johan
Deyzel, afgetrede offisier van MI,
wat homself in 1987 as 'n sakeman
moes voordoen om oor grense heen
inligting vir die weermag in te samel
en hoe kontakte op te bou.
Deyzelhet in Mei vanjaarvoordie
Harms-kommissie getuig dat daar
gepoog is om hom summier uit die
weermag afgedank te kry omdathy in
1987 verslag gedoen het oor 'n
, dreigende staatsgreep in die Ciskei.
Deyzel, wat in sy loopbaan by MI
onder meer militere attache in Spanje
en direkteur van groot moondhede en
die res van Afrika was, is in 1986 in
diens van die Jalc-organisasie in die
Ciskeigeplaaswaarhy hom as sakeman
, moes voordoen,
Hy is gedwing om in 1987 met
vroee pensioen af te tree weens ongemagtigde oorsese reise en nadat hy 'n
strandhuis van R150 000 van Jalc sou
, ontvang het. Deyzel het voor regter
Harms getuig dat hy ondermeer Jrakese
in Londen ontmoet het met wie hy
. militere aangeleenthede bespreek het.
Wat egter nie voor die Harmskommissiegetuig is nie, isdie werklike
omvang van Deyzel se Europese reis,
Hy het met sy terugkeer aan sy hoofde,
admiraal Dries Putter, gewese hoof
van Staf: Inligting, en luit-genl PW
van der Westhuizen, gewese sekretaris van die Staatsveiligheidsraad,
oor sy welslae en moontlike opvolge

Denard is.'n uitgesproke vriend
van Suid-Afrika en woon op 'n plaas
van 730 hektaar wat deur Suid-Afrika ontwikkel is en teen R5 miljoen
per jaar onderhou word. 'n Suid- Afrikaanse plaasbestuurder bestuur die
plaas.
Denard word lank reeds verbind
met wapenverskaffing aan dr Jonas
Savimbi, leiervan Unita. Hy is ook al
verbind metdie moord op die ANCse
verteenwoordiger in Parys, Dulcie
September, hoewel hy dit nog altyd
ontken het.
Daar is ook al berig dat die Co,
more deur Suid-Afrika gebruik word
om wapens na Iran uit te voer. Die
Washington Report on Africa, 'n
gesaghebbende maandelikse publi-"
kasie, het in 1987 berig 'dat groot
hoeveelhede 155 mm-kanonkoeels,
grond-tet-lug-missiele en gesofis- '
tikeerde geleide stelsels gereeld elke "
nag met ongemerkte Herculesvragvliegtuie in die Comore atgelaai
, is vanwaar dit met Boeing 707's na
Teheran vervoer is.
Die presidensiele wag is nog al
die jare die amptelike weennag in die
Comore. Sy valskermbataljon is in
Bloemfontein deur die SA Weermag

opgelei.
Die wag word betaal deur 'n
maatskappy in Luxemburg. Daar is
al bespiegel dat Suid-Afrika,Gaboen

, I"a
en Marokko die geld voorsien.
'n Interessante Suid-Afrikaanse
verbintenis met die eiland was 'n
gereelde vlug van 'n Boeing van die
SA Lugdiens wat in Comore-kleure
geverf is, na Saoedi-Arabie. Die
vliegtuig, 'n Boeing 737, is deur 'n
Suid-Afrikaanse bemanning beheer
wat met Comcre-paspoorte uitgereik
is.
Die vlugte, wat ingestel is om dit
vir Suid-Afrikaanse moslems makliker te maak om in Jeddah te kom, is
in 1985 gestaak toe Suid-Afrika se rol
aan die lig gekom het,
Denard is in 1988 byna deur dertig
rebelle uit sy eie wag as rnilitere leier
onttroon. Die aanslag op sy lewe het
, misluk, vyftien van die rebelle is
doodgeskiet, sewe is doodgemarte1
en die ander sit lewenslank in die
tronk.
.

Die verhouding tussen Suid-Afri- '
ka en Denard is lank reeds gespanne
en samesprekings is al op hoe vlak
gevoer om die mag van die presidensiele wag te verminder.
Denard het nog altyd die verhoudinge tussen die Comore en Suid-Afrika voorgeskryfen was grootliks daarvoor verantwoordelik dat diplomatieke
betrekkinge nog nooit 'n werklikheid
kon word nie, Denard het nog altyd
noue bande tussen die twee lande
ontken.

'MI-man se moskeeplan val plat
die behandeling wat Deyzel ontvang
gerapporteer. Deyzel'het onder meer
het nadat hy die bep1ande aanval op
as intelligensie-offisier in Londen
Sebe gerapporteer het. Hy het gese
onderhandel oor:
* Die vervaardiging van 300 000 dat Deyzel verbied is om die' Ciskei
binne te gaan nadat hy die saak aan
ton ammoniak afkomstig uit die PandaPutter gerapporteer het. 'n Dag na
gasveldin Mosambiek. Deyzel het
Deyzel gerapporteer het, is Sebe se
ook 'n ontmoeting gehad met Paul
paleis aangeval.
D'Oliveira van Renamo in 'nZurichse
Botha het in sy merriorandum die
hotel oor die oprigting van 'n ammo' '
,gewese staatspresident gewaarsku oor
niak-gaspyplyn. D'Oliveira moes
'n dreigende konfIiktussen die
oortuig word dat Renamonie die pyplyn
doelwitte van die Suid-Afrikaanse
moet aanval nie.
* 'n Aanbieding deur die onder- regering,. die veiligheidsmagte, die
gewese Rhodesiese Selous Scouts (wat
voorsitter van die Arabiese Bank van
die
aanval op Sebe gedoen het) en die
Switserland, Jeanne-Antoine Cramer,
leiers van die tuislande.
.
om 'nMoslem-moskeein Kaapstadte
Sebe se paleis is in Februarie 1987
bouom die s teun wat linkse leiers van
depr 23 invallers uit die Transkei
die gemeenskap geniet, teen te werk.
* 'n Ooreenkoms waarvolgens aangeval met die opdrag om Sebe en
sy vrou te vermoor of te ontvoer.
die Middle 'East International Group
Omdat die plan egter vooraf uitgelek
25 000 onse goud van die SA Reserhet, het Sebe se presidensiele wag
webank kan aankoop.
. hulle ingewag en verdryf Hulle het in
In1igting het ook nouna yore gekom
'n voertuig van die Transkeise weerwaarvolgens 'n skema met die naam
mag gevlug.
Projek Witblits van stapel gestuur
Die invallers is deur drie helikopsou word wat die regering in staat sou
ters
opgepik, Die helikopters is nooit
stel om deur middel van die private
geidentifiseer nie.
sektor kontak met buitelandse regeEenvandiehuursoldatewatnadie
rings te maak. Maatskappye, watmet
tyd in Suid-Afrika gevang is, was die'
buitelandse regerings kon kontakmoes
Fransman Jean-Michel Desble, wat
maak, sou gestig word.
uit Suid-Afrika gedeporteer is.
Dit was die meesterplan van Toni
Drie weke voor die aanval op Sebe
Botha, 'n Suid-Afrikaanse sakeman
het Desble nog vir 'n veiligheidsen vriend van die gewese Staatspremaatskappy met die naam LOngreach
sident, PW Botha. Hy het Deyzel op
. gewerk, waarvan baasspioen Craig
sy sakereis na Europa vergesel.
Williamson die onder-voorsitter was.
Toni Botha het by Botha gekla oor

Ciskeise polisiemotors spog met SA nommers
LOUise Flanagan
DIE veiligheidspalisie in die Ciskei
loop nie net in burgerdrag rond nie.
Hu1 voertuie s'e registrasienommers
verklap ook nie hul identiteit nie.
Die Ciskeise polish:: htt 'n groep
van vier Suid-Afrikaanse joemaliste
en 'n Kanadese besoeker die week
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voorgekeer toe hulle die verwoeste
Oos-Peelton-gebied besoek het.
Die polisie het die 'groep eers na
die Frankfort~polisiekaiJ.toor geneern,
waar hulle later deur die tuisland se
veiligheidspolisie in twee nuwe Opel
Asconas na die veiligheidshoofkwartier in Zwelitsha geneem is vir 'ondervraging.

Hoewel hulle beweerhet dat hulle
lede van die Ciskeise veiligheidspo~
lisie is, het hul motors Suid-Afrikaanse registrasienommers vertoon.
Die joemaliste is na ondervraging
wat vyf ure geduur het sonder enige
klagte vrygelaat.
Na verdere ond~rsoek het dit aan
die lig gekom dat die registrasienom-

mers vals is.
. Die een nommer, CD 26978, is
nagespoor as die van 'n Nissan-bak, kie wat deur Datnis Nissan naby King
Williamstown geregistreer is.
Die ander behoort aan 'n sleepwa
wat in die naam WP Geyer van
Klerksdorp geregistreer is.
'
Datnis Nissan het bevestig dat die •

nommer OOhoort het aan 'n demonstrasie-bakkie wat onlangs verkoop
is.
Die maatskappy kon nie verklaar .
hoe die nommerplaat skielik aan die
Ciskeise polisjemotor konkom nie.
Nie Geyer of die Ciskeisepolisie
kon vir kommentaar opgespOOr word
nie. - Elnews.
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LAND5WYE protes teen die beoogde
mynwerke by St Lucia-baai het van'deesweek toegeneem nadat die ministervan Omgewingsake, Gat Kotze,
aangedui het dat hy nie die projek sal
_ .. .. .... .,
teenstaan nie,
'n Petisieveldtog teen die projek
het reeds meeras 'n250000 handtekeninge versamel, terwyl daar in sommige kringe reeds om die minister se
bedanking gevra word: Druk op die
betrokke intemasionale mynmaatskappye word ook beplan.
Kotze het wei vroeer vanjaar 'n
omgewingsimpakstudie in die verband byeen geroep. Die studie sal
eers oor 'n paar maande voltooi wees
en dit is nog nie 'n uitgemaakte saak
dat ontginning wei sal voortgaan nie.
Die ontginning sal net toegelaat
word indien die studiegroep bevind
dat mynwerke in die gebied onderneem kan word onder streng maatreels
en sander om die omgewing te bedreig.
Omgewingsbewaarders het dit
, duidelik aan die minister, lede van
die studiegroep ~ verteenwoordigers
van Rio Tinto Zinc gestel dat die
,omgewingstudie alleen -aanvaarbaar
, sal weesindienditookinaanmerking ,
neem dat ontginning glad nie in die
gebied gedoen moet word nie, Ook
moet aile betrokke lede van die publiek, -omgewingskenners en -owerhede tydens die studie en na afloop
daarvan volledige toegang en reg tot
komrnentaar op die inhoud van die
studiehe, Omgewingsbewaarders het
, ook vereis dat 'n onafhanklike raad
van ke~ers - wetenskaplik, sosiologies en finansieel- na afloop van die
studie die objektiwiteit en die
gewensdheid daarvan moetondersoek,
" Daar is ook ander faktore wat die
, beplande ontginning kan verhoed. Die,
, Zululand Enviromental Alliance (Zeal) ,
>f.r;1tet op grond van die Wet op Omge, ' / .' wingsbewaring by die administrateur
, , van Natal, Radclyffe Cadman, aansoekgedoen dat die gebiede St Lucia,
Cape Vidal en Sodwana-Staatsbos as
beskermde natuurlike omgewings
verkla>ifJnoet ~ord.
Dft~dministrateur het reeds aan

Protes teen St Luciaontginning groei steeds
..

... "
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St Lucia, die debakel duur voort
Zeal kennis gegee dat hy die Natalse
omgewingsowerhede opdrag gegee
het. om hul aansoek te ondersoek,
Iridien die owerhede die' Administrateuraanbeveel dat die betrokke

gebiede baat sal vind by so 'n verklaring, kan hy ml samesprekinge met
, die eienaars van die grond - in die
geval die mynmaatskappy - voortgaan om die gebiede as bewaarde

gebiede te verklaar, S6 'n verklaring
sal die moontlikheid vim ontginning
in die gebied uitskakel. Omgewingsgroepe vra ook dat die toeristepotensiaal van die gebiede ondersoek word.

Toeriste-ontwikkeling het groot welvaartpotensiaal en dergelike ondersoek mag bevind dat beskerming en
toerisme in die geval veel eerder van
nasionale belang is.

,

Stop die doders, vrabewaringsgroep
.'; ;~nton' Steenkamp

Chris Albertyn, voorsitter van die

EARTHUFE AFRICA, 'n.bewaringsorganisasie, het Woensdag sy eerste
.openbare optog in Pietermaritzburg
gehou om beswaar te maak teen die
gebruik van hormoon-onkruiddoders, '
ondanks 'n poging om die optog deur
'nhotbevel te stop:'"
,

Earthlife-tak op Pietermaritzburg, het
bevestig dat die organisasie van die
plaaslike landdros verlof gekry het
om die optog te hou.
"Toe ons by die stasie aankorn,
waar die optog sou begin, is ons in
kennis gestel dat 'n chemiese maat-'
skappy 'n dringende aansoek geloods

CHARLES BESTER
Gewetensbeswaarde

het om die optog te keer, maardit het
nie geslaag nie."
Die optog het voortgegaan, en die
protesteerders het 'n petisie met 12
000 handtekeninge aan die senior LUK,
Val Volker, oorhandig waarin hulle
beswaar aanteken teen die voortgeseue
gebruik van hormoon-onkruiddoders,
Die soortonkruiddoders, watveral
in die suikerrietplantasies in die Talavallei in Natal gebruik'word, het 'n
negatiewe invloed op plante in die

,10 Desember 1989
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Kreusestrestts Vrededorp

Die minister van Landbou, Greyling ':../:::
Wentzel, het in die parlement erken
dat 2,4D 'n negatiewe uitwerking opr
oeste in die Tala-vallei het, Dit sou,
egter te duur wees om na alternatiewe
onkruiddoders oor te slaan,
Earthlife Africa het 'n beroep op
die minister gedoen om verkope van
hormoon-onkruiddoders op te skort
totdat die gebruik daarvan veilig bewys
word.

Swart leiers gryp in om
onderwyskrisis op te los
Elsabe Wessels

Diens van Hoop

omgewing en veroorsaak ondermeer
vreemde mutasies.
Negatiewe effekte op mense, wat
"veroorsaak word deur 'n aktiewe
bestanddeel bekendas 2,4D, is ook al
aangemeld. Dit sluit onder meer skade
aan die senustelsel, velirritasies en
hoofpyn in.
Die bestanddeel is verbied in
Colombie, en die gebruik daarvan
word beperk in die,VSA en in Guatemala.

SWART leiers gryp nou self in by 'n
onderwyskrisis wat tot gevolg kan he
dat miljoene swart kinders nie aanstaande jaar hul onderwys kan voortsit nie.
Pis die mening van.lede van die
Education Aid Progranune (EAP) wat
die week die krisisafmetings in swart
skole landwyd bekend gemaak het,
EAP-woordvoerder Ihron Rensburg, die algemene sekretaris van die
g~uifuandeN~ooalEd~tionCm~

Committee, het die onvermoe van
die Departement van Onderwys en
Opleiding om die situasie by swart
skole te beheer, beklemtoon.
'n Plan van aksie om sake voor die

opening van die skole aanstaande j aar
te verbeter, word van 15 tot 17 Desember op 'nNasionale Onderwyskonferensie bespreek wat by die Universiteit van die Wes-Kaap gehou word.
Die konferensie is deur die bree
demokratiese beweging gereel,
Volgens Rensburg skenk die
Departement meer aandag aan die
onderdrukking van die politieke aspirasies van leerlinge as werklike onderwysprobleme soos die hoe druipsyfer, die nypende tekort aan klaskamergeriewe, die tekort aan on- '
derwysers en die onderdrukkende
optrede teen studenteleiers.
Volgens Rensburg is die departe, rnent oorgehaal om polities bewuste
, leerlinge en ouer studente, wat hulle

as opstokers beskou, toegang tot skole
te weier.
Ondanks die tekort aanklaskamers
probeerdie Departementskole dwing
om nie minder nie as 40 leerlinge per
klaskamer te huisves, se Rensburg.
Volgens die EPU moes meer as 13
000 leerlinge vanjaar private onderwysinrigtings, of sogenaame straatskole bywoon, nadat hulle skooltoelating geweier is. Die getal sal aanstaande jaar ingrypend hoer wees, se
Rensburg.Volgens die EPU in Natal
was meer as 1.1 miljoen skoolgaande
kinders in die provinsie nie vanjaar
op skooi nie. Dit is sow at 40 persent
van die provinsie se sowat2,6 miljoen '
kinders tussen die ouderdom van ses
en 20. '
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Boksburgna
KP-vergadering
Pearlie Joubert
RASSEKONFUK in Boksburg het
Dinsdagaand weer opgevlam toe 'n
klomp witmans - nadat hulle
klaarblyklik dr Andries Treumicht se
versetvergadering bygewoon het - 24
bruinmense by die Boksburg-meer
aangeval het.
.
Die mense het ter afsluiting van
hul huiskerk braaivleis langs die meer
gehou.
'
Colin Appies se tienuur die aand
het drie motorsen 'n bakkie vol witmans
by die meer opgedaag, "Die meeste
van die mans het pakke en dasse
aangehad en ek het aangeneem hulle
kom van Treurnicht se vergadering
af." .
Treumichthet Dinsdagaand 'n groot
vergadering op Boksburg gehou waar
hy gese het hy soek een miljoen wit
handtekeninge op die KP-kieserslys.
Appies se die mans het gestop en
vir hulle gevra het of hulle toestemming het om langs die meer te braai.
"Ons het niksvermoedend daar gestaan en kon nie eens antwoord nie,
want die volgende oomblik het die
mans ons begin slaan." Volgens hom
was vrouens en vier kinders deel van
hul geselskap, maar hulle hetweggehardloop,
"
Hy weet riie hoeveel mans daar
was nie. "Dithet alles te vinniggebeur,
ons kon nie eers hul registrasienom-

. Andries Treurnlcht
mers afneem nie. Hulle het gedreig .
om ons dood te maak. Jy weet mos
hoe praat hulle - hulle het gese: 'Ons
sal die hotnots vrekrnaak',"
Appies se hulle is "beslis gered"
deur twee elektrisiens wat Kersfeesliggies by die meer opgesit her, "Die
witmense, en die een man se vrou het
naby ons gesit en ontspan.
"Toe die ander witmense ons begin
slaan, het hulle opgestaan en gevra
waarom diemense ditdoen. Hullehet
toe in 'n groot argument betrokke
geraak."
Volgens Richard Carlse, waternstige inwendige beserings opgedoen
het, het die mans die elektrisiens
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"verraaiers van die wit Yolkgenoem",
Die mense het die polisie per radio
ontbied, maar die polisie het, volgens
Carlse en Appies, nooit opgedaag rue.
'n Rukkie later het daar drie voertuie
van die Verkeersdepartement en 'n
motorfiets opgedaag.
"Die verkeerspolisie het egter net
in hul motors bly sit en nie eens die
mans se registrasienommers Of hul
name afgeneem rue," se Carlse.
Volgens Appies bet die witmans,
nadat hulle almal geslaan het,
koeldrankbottels gebreek en kos op
die gras uitgegooi,"Hulle het gedreig .
om ons motors te vemietig, indien
ons nie weggaan nie."
Carlse se hulle weet nie wie die
mense is wat hulle gehelp het nie.
"Hulle het egter die name van die
mans geken, want hulle het hulle op
hul 'name genoem." Hy se hy .wil
beslis die mense aan die kaak stel en
het reeds «regsverteenwoordigers
aangestel.
Danny Cassals van die Red
Boksburg Komitee, 'n organisasie wat ;
gestig is in versetteen die KP-stadsraad ~
se pogings om apartheid weer in,
Boksburg te vestig, se die vergadering van Treumicht het die mense
"baie ontstoke" gemaak. Dit het
klaarblyklik ook aanleiding gegee tot
die voorval by die meer.
Die polisie op Boksburg het bevestig dat Carlse 'n klag van aanranding
.gele het,
Sers LM Engelbrecht en konst
Joubert was volgens navrae die aand
by die aanklagkantoor aan diens.
Joubert het egter gese hy weet "niks
van aanranding Ofdietelefoonoproep
wat die elektriens gemaakhet nie",
* Die skakelbeampte van die
Boksburgse polisiekantoor, luit Van '
Zweel, se die verklaring van die poli- .
sie beweer dat die polisienooit geskakel
is nie, maar die verkeerspolisie wel.:
Die verslag se ook dat die ses witmans
reeds weg was toe die verkeerspolisie
daar opgedaag het..

Regse reaksie Op oop Strand
,TWEE blanke jeugdiges het verlede : onder die water gedruk en gese: "As
week in die Strand probeer om twee
julleop ons strande wil swem, salons
skoolseuns wat in die see geswem \ julle leer hoe om te swem." Die ander
het, te verdrink. Dit word as 'n regse
manhet toe ook vir Riedwaan gegryp
reaksie op die oopstelling van strande
en sykop onder die watergedruk. Een
sien.
van die mans het vir Riedwaan gese:
ie insident het ook die vrees van
"Ons gaan nou die goed versuip."
rasseoorloe op die strande laatontstaan.
Eenvan die Daggie-broers se vrienDie uitstappie na die Strand, wat
de se die onderwyser het gese hulle
ook as die "Afrikaner Riviera" bemoet die mans ignoreer, "maar hulle
kend staan, het in 'n nagmerrie onhet toe begin lag en ons in die water
taard vir die twee broers, Marwaan . agtervolg".
en Riedwaan Daggie. Hulle het saam
Die vriend, Thurston Briesies, het
het sewe ander skoolkinders en twee
ookvertelvananderwitmensewatop
onderwysers van die Strand Senior
die strand gesit en lag het. "Een van
Sekondere Skool gaan swem toe
die mans het my agter my nek gegryp
Marwaan en Riedwaan deur twee
.en op my bors gekrap", vertel hy. 'n
jongwitrnans gekonfronteer is.
Ander seun het gese die witmans het
Die mans het Marwaan se kop
homgeskop.
'

Crossroads brand in protes teen burgemeester
! .

SOWAT 60 plakkerswonings het gister by Crossroads afgebrand na 'n protes
. teen die administrasie van Crossroads se burgemeester, Johnson Ngxobongwana. Na berig word was daar geen beserings nie, maar meer as 200mense is
dakloos gelaat,
Die eerste brand is teen 2 vm aangemeld en twee brandweerwaens is onder
polisie-bewaking na Boystown gestuur.
.
Twee wonings is in die gebiede FI en F2 aan die brand gesteek. Nog 'n
brandweerwa is ontbied nadat nog wonings naby Iseleben-weg aan die brand
gesteek is. Volgens brandweermanne was verskeie wonings in daardie stadium '
.
reeds afgebrand.
'n Man is in hegtenis geneem nadat hy probeer het om 'n onwettige
vergadering te organiseer. Die brandstigting volg op voorvalle by die Laer. skool Noxolo in die gebied, waartydens polisiemanne gepoog het om 'n
protesoptog deur sowat 30 vroue stop te sit. - Sapa
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Rasse-konflik in

.

Die onderwyser, Zaida Crombie,
het toe besluitom die strand te verlaat
voordat die situasie handuit ruk.
Volgens haar was hulle ook bang dat
ander witmense die twee mans gaan
komhelp.
Inwoners van die Strand beweer
dat dit nie die eerste voorval van
rassekonflik, sedert die strande
oopgestel is, is nie. Party inwoners
beweerook dat mense huiwerig is om
die voorvalle by strandkonstabels aan
te meld omdat hulle,"onsimpatiek" is
en "rassistiese opmerkings ignoreer
as hulle swartmense op strande sien ".
Drie seuns het verlede week op die
dak van die toilette op die strand
gesit, iets wat baie algemeen in die
Strand is, toe strandkonstabels hulle
daar kom afjaag. Die konstabels het
aan die.kinders, Jonathan van As en
sy broer en 'n vriend gese; "Die Bruinmense het reeds die strande gevat, en
ek gaan nie toelaat dat june nog ons
toilette ook vat nie,"
Volgens die drie kinders is hulle
beveel om van die dak af te klim
waama die konstabels hulle ook van
die strand af gejaag het.. "Die een
konstabel het aan ons gese ons bruinmense maak die water swart", het die
een seun gese,
Met die instroming van binnelan- .
ders na die Strand, groei die vrees dat
rassekonflik op 'n spits gedryf gaan
word deur mense wat nie wil aanvaar
dat strande vir alle rasse oop is nie.

Munisipale
polisieman kry
R8 000 na
,,,c,

.

kolskoot
Peterauf der H"eyde
'N MUNISIPALE pollsleman van Graharnstad het R8 000 aan skadevergoeding ontvang nadat hy deur 'n mede-pollsleman gesklet is en
'
gevolglik vIer maande lank nle kon seks he nie.
Konst Victor Mbongeni Mpungose, 24, het aanvanklik R24 000'
skadevergoeding van die Rini-munisipaliteit geels, maar het buite dIe
hof vir R8 000 geskik.
"
Sy eis spruit uit 'n voorval wat by die munisipale pollsle-barakke in,
Rini op 21 Augustus 1986 plaasgevind het waartydens hy deurkonst
Mangaliso geskiet is.
Mpungose beweer dat hy na die voorval vier maande lank nie aan
sport kon deelneem of seks kon h@ nle,
'
.
Hy het gese dat hy voor die skietvoorval seksueel aktiefwas met sy
vriendIn, maar dat dit na die voorval nie rneer moontlik was nle, .•
.Mpungose het die eis ingestel om mediese onkoste en fisieke skade teo
dek.
Hy het ook lewenslange littekens opgedoen wat horn tot verleentheld
vIr die res van sy Intleme lewe sal wees.
Die polisieman het die munlslpallteit vIr skadevergoeding geels In sy
hoedanigheid as dle werkgewer van Mangaliso, wat hom na bewering
of moedswillig of uit naiatigheid geskiet heL
'. .
..'
Die respondente het beweer dat die geweer per ongeluk afgegaan het '
toe dit teen dIe muur van 'n skuurneergesit Is. -.
.
'n Geweersmit het egter bevind dat die geweer nle per ongeluk kon
afgaan nie en dus nle so 'n ongeluk kon veroorsaak het nle. ,.."
,. * In nog 'n saak is R6 500 skadevergoeding aan 'n 2l-jarige jeugdige '
ivan Grahamstad toegese nadat dIe Hooggeregshof bevind het dat twee
polisiemanne petrol op hom gegooi en hom aan die brand gesteek het.
Siphiwe Haas, 21, het aanvanklik R40 000 skadevergoedlng van die .
minister van Wet en Orde geels nadat hy op 21 Mei 1986 deur twee
,polislemanne aangerand is.
. . ,,
'
Die Grahamstadse Hooggeregshof het beslis dat ~6 500 skadevergoeding aan hom betaal rnoet word nadat die regter sy weergawe van
die gebeure asgeloofwaardig bevind bet. My bet vroeer 'n bulte-dle-hofooreenkoms van R5 000 aanvaar vir onwettige Inhegtenlsnemlng en
aanhouding.
r
"
.~
Hy het getuig dat by in hegtenis gene em is en na die munisipale poIisiekantore op Grahamstad geneem Is waar by oor twee vuurwapens
ondervra is.
.
Twee blanke pollslemanne, wat later as sers Johannes Cornelius
Smit en konst Edward Danlel Basson uitgeken is, hetdiekantore
binnegekom.
._ . ! ..•...
'
Smit bet hom met die vuis en met 'n boek oor die kop geslaan,
Volgens sy getuienis het Smit 'n koeldrankbottel geneem waarin
.daar 'n swart vloeistof was en dit oor honi gegooi.
.
Smit bet aan hom gese as by nle die waarheid praat nie, by op
dieselfde manier sal brand as wat by ander laat brand bet.
Basson bet 'n sigaretaansteker teen sy brandstofbespatte klere
gebou en hom verder ultgevra, Toe Haas antwoord dat hy niks daarvan
weet nle, het Basson hom aan dIe brand gesteek.
.
Haas Is daarna vlr nege dae in die hospitaal opgeneem waar hy weens
beserlngs aan sy gesIg, borskas en regterhand behandel is. '
Die twee polisiemanne het ontken dat hulle horn aan die brand
gesteek het, Volgens hulle bet hy met Smit geworstel om dIe petrolbom
In die hande te kry en dat daar petrol op hom en op die polisieman se
hand geval het.
Volgens Smit bet Haas dIe slgaretaansteker gegryp en die petrol op
Smit se hand aan dIe brand gesteek. - '
,
Regter Michael Jennet het dIe getulenis verwerp en gese dit is hoogs
onwaarskynlik dat 'n verdagte aIleen In 'n kan toor gelaat sal word waar
.daar 'n petrolbom op dle kas stean:
.
Hy s@ daar kan ook geen rede gevind word waarom Haas met Smlt
sou worstel om dIe petrolbom In die hande te kry nle.
"Ek vind dit hoogs onwaarskynlik dat die elser homself aan dIe
brand sal steek," s@ hy.
..
,
DIe respondent het beweer dat dit onwaarskynlik is lIattwee poll-"
slemanne 'n verdagte In hul bewaring In 'n kamer naby dIe aanklagkantoor aan dIe brand sal steek.
,
Hlerop het dIe regter gese dat dit wel so Is dat pollsienianne In dIe
rneeste gevalle nle onwettig optree nIe, maar dat ','die teenoorgestelde
ook nle onwaar Is nle, selfs In aanklagkantore"•
Hy het aan Haas R6 500 en koste toegestaan, - ANA

GESKENKE VIR AFRIKA
oris koop van die oorspronklike bronne en kan bewys dat aile stukke outentiek ls

aim
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FOKUS OP DIE CISKEr .. ,..... '."

Nou is hulle vlugtelinge inhul.eieland. Charles Leonard
DIE Weighless-k1as in King Williamstown moes van die Rooms-Katolieke
kerksaal na die saal by checkers gaan
omdat die kerksaal die afgelope sewe
weke deur die vlugtelinge uit 005Peel ton beset word.
Ses lede van die inwonersvereniging het die week in die Oos-Kaapse
dorpie vertel van platgestote huise,
gewelddadige aanvalle op vroue en
kinders, en hoe hulle hullaaste aand
in Ciskei in gietende reen voor die
veiligheidsmagte van die tuisland na
.
Suid-Afrika moes vlug.
"Ons het ons kinders en besittings
agtergelos om na die plek toe te kom,"
heteenvan die lede gese, Uitvreesvir
vervolging wou hulle nie hul name
bekend gemaak of foto's geneem he
nie. Dit is bekend dat die Ciskei se
vei!igheidspolisiehulle nie aan grense
steur as hulle mense in die hande wil
kry nie,
.
Vyf en vyftig van die inwoners
moes die aand in die hospitaal behandel word en talle is in aanhouding
geneem. Van die 50 mense wat in'
aanhouding was, is 36 onder groot
toejuiging by die kerksaal terugverwelkom.
"Ons sal eers terugg aan na PeeIton
as dit onder Suid-Afrikaanse beheer
is," se hulle.
Hulle het nuwe grondgebied buite
King Williamstown gekry. Tog wil,
die mense teruggaan omdat hul
voorvaders se grafte daar is. .
"Ons vertrou nie die Suid-Afrikaanse regering nie, want hulle is

dieselfde regering wat tuislande
gemaak het."
Toe Leon Wessels, die adjunkminister van Binnelandse Sake, en
. die Suid-Afrikaanse ambassadeur,
Rudi van Aard, verlede Vrydag met
Lennox Sebe, Ciskei-president wou
gesels, was hy "te besig" om oor die
vlugtelingkrisis te gesels.
"Die vorige dag nog wop hy niks
", weet van grond vir ons nie, maar
Vrydag nadat Sebe hom vemeder het,
het hy aan ens grond gegee,' se een
van die mense.
. Toe hy die gemeenskap van 800
mense, wat in die kerksaal is, besoek
het, het hy 'n grappie gemaak oor een
. van die babas wat daar gebore is.
"Die baba is verseker Suid-Afrikaans,' het Wessels gese, Die mense
hetniegelagnie, wantdiepynhetnog
te vlak gele.
"Dit Iyk asof die Suid-Afrikaanse
regering met ons speel - dit is hulle
besluit wat ons vlugtelinge in ons eie
landmaak. Die feit is dat dit die SuidAfrikaanse regering is wat besluit het
Om. ons by die Ciskei in te Iyf sonder
om eers met ons te onderhandeI.
"Ons kan nie se dat ons 'n oorwinning behaal het nie, want ens is nie in
Oos-Peelton nie. Ons sal eers wen as'
die tuislandbeleid afgeskaf is," hulle.
Die ou mense het sedert Augustus
vanjaar geen pensioene van die Ciskei
- as gevolg van hul teenstand teen
inlywing - ontvang nie.
Hul prokureur, John Smith, se hulle
het gehoop dat die mense al die week
na hul nuwe gebied sou kon gaan,

maar dat daar nog probleme met
grondgroottes, paaie en sanitasie is.
Intussen voer hulle 'n stryd om
vergoeding te kry vir die mense se
besittings in die Ciskei en hul huise

wat vemietig is.
"Vrydag se voorval in die Ciskei
was vir Wessels 'n groot verleentheid
en ons hoop dit sal hom tot nuwe
insigte bring oorgedwonge inIywing,"

sa

Smith. "Ven Aard, die ambassadeur
bly in die straat op pad na Stutterheim. Die mense se dat as hulle in die
Ciskei moet bly, hoekom kan hy nie
ook nie,'

sa

Die wyse manne van Peelton konfereer bulte die kerksaalln King Williamstown• .;.
•
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Ciskei: die land waarin niemandwilwoon nie
-,

.Louise Flanagan
PEELTON se herinlywing in SuidAfrika het nuwe stukrag aan die veldtog
teen tuislande gegee. Dit het terselfdertyd nuwe hoop laat opvlam vir
ander gemeenskappe wat wanhopig
. probeer om uit die Ciskei se kloue te
'ontsnap,
Yerlede week is nuwe grondgebied
nabyKing Williamstown in SuidAfrika aan die inwoners van die dorpie, Nkqonkqweni, 'by Oos-Peelton
gegee. Hoewel amptenare se die grond
is net tydelik en dat die gemeenskap
eintlik eerder in Peelton onder SuidAfrikaanse beheer wil woon, is dit 'n
betekenisvolle oorwinning vir al die
gemeenskappe wat onder Ciskeise .
beheer wi! uitkom.
Hoewel PeeIton se stryd nog nie
Yerby is,was die gemeenskap se geveg
om uit die Ciskei tekorn, verrassend .
kort.Oos-Peelton is skaars 16 maande
gelede by Ciskei ingelyf. Die ministerieleingryping wat tot hul bevryding bygedra het, het die regering se
beleid van gedwonge inlywing 'n
ernstige knou gegee.
Peelton is maar een van talle ge- .
meenskappe wat die gebied wil verlaat.
Ben vanhulle is Thornhill, 'nneerdrukkertde hervestigingskamp in die
noorde van die Ciskei, wat op pad is
om die volgemle Peel ton te word.
. Die kamp dateer terug na 1976 toe
duisende vlugtelinge uit Herschel in

die Transkei gestroom het om die
tuisland se "onafhanklikheid" te
ontvlug, Hulle is grond in Suid-Afrika belowe, maar het in die reeds
oorbevolkte Ciskei beland.
.Die Zweledinga-gemeenskap naby
Queenstown probeer ook wegkom.
Die swaard van gedwonge inlywing hang allankaloordiekoppe van
die "swart kolle" Mgwali, Wartburg,
Lesseyton,Goshen, Hekel, Newlands,
Kwelera en Mooiplaas in die SuidAfrikaanse gebied tussen Ciskei en
Transkei. 'n Paar jaar gelede, nadat
hulle 'n smakie van die Ciskei-administrasie gehad het, het hulle die
reg gekry om in Suid-Afrika te bly.
. Potsdam het na drie keer wat hulle
letterlik uit Ciskei gevlug en baie besittings in die proses verloor het,
grondgebied in Suid-Afrika gekry.
Ciskei het ook die uitskop-taktiek
gebruik waar gemeenskappe "onre.
geerbaar" WIlS.
Die gemeenskappe van Pala en'
Kuni is beide najare se weerstand uit
die Ciskei geskop. Die Kuni-mense
woon nouty Need's Camp buite OosLonden - ironies genoeg is hulle met
gedwonge inlywing gedreig, maar die
Ciskei-Ieier, Lennox Sebe, wouhulle
nie he nie - en die klein Rala-groep is
by ander gemeenskappe gevoeg.
Dit is nie moeilik om te sien hoekom
gemeenskappe wanhopig probeerom
uit die Ciskei te kom nie en waarom
daar soveel weerstand was teen die
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tuisland-regering nadat hulle in 1981
"onafhanklikheid" aanvaar het.
Aan die een kant is daar sterk
beswaar.teendie tuisland-stelsel en
aan die ander kant is daarpraktiese
probleme wat met die bestaan in 'n
tuisland gepaard gaan.
.
Ciskei staan die stelsel van tradisionele hoofmanne en regeringsaan. gestelde hoofmanne voor. Baie van
die Grens-korridorgebiede het geen .
ondervinding van enige van ruestelsels
gehad nie en het dit as 'n nuwe en
onwelkome oplegging van die tuislandse kant gesien. Die gebied het
die reg behou om deel van SuidAfrika te bly. Die gebiedhet'n stelsel
van verkose gemeenskapsverenigings,
Die Ciskeise hoofmanne is afhanklik van die owerhede - veral van Sebe
self - vir hul posisies en voortbestaan
en dit beteken dat hulle gehate belastingstelsels moet toepas. Die wat
nie die belasting wi! ople nie, verloor
hul posisies. Die hoofvrou van
.Thornhill se kop het gerol omdat sy
. nie belasting op haar arrnoedige '
gemeenskap wou hef nie.
Onredelike belasting is een van ..
die algemeenste griewe teen die Ciskei.
Ontwikkelingsbelasting is R20 per
man en RIO per vrou per jaar. Die
"Veiligheidsfonds" (wat in 1987
gebruik is om wapens vir die Ciskei
te koop aan die vooraand van die
Transkei-inval) kos R30 per jaar per
persoon, daar is fooie vir die rege-

rende Ciskei National Independence' 'geneem en gem~el. GedUr~nd~hul
Party (CNIP), en insamelings vir die,
laaste paar weke in. Ciskei het. die
Ntaba kaNdoda;fonds (Ciskei- se " .owerhede 'n plaaslike polisie:' en
"nasionale altaar"),; asook vir die· weerrnagbasis opgestel en hul huise
.Nontsapho-fonds, wat na Sebe se vrou
met stootskrapers platgestoot, die
vemoem is.
.
. gemeenskap in klein beheerbarekampe ,
Al die heffings beloop 'n reusebymekaar gemaak en eindelik in klein
bedrag, veral virswakbetaalde arbei-. groepe deur die tuisland verjaag.'
ders.
. '
Dieselfdepil1roon' isinander
. Daar word ook belasting deur·' 'gebiede gevolg. _
.
Die polisie en die weerrnag word
plaaslike hoofmanne gehef om geskenke vir besoekende hoofmanne te
dikwels daarvan beskuldig dat hulle
koop.
mense wat in die pad kom.voor die
.
..
Ciskei se welsynsvoordele is onvoet aanrand. ,
dergeskik aan die van Suid-Afrika,
Diemense verkies dit orri haweloos
en die weerhouding daarvan word
en stemloos oorkant die grens te wees,
gebruik om beheer op mense af te
eerder as om oorgelewer te wees aan
dwing.
die onderdrukking en geweld aan die
Amper erger as die belasting is
ander kant.
. .
"
eise dat almal aan die. CNIP moet:' . Sebe het 'nnasi~nale "81taar" by
behoort. Dit is vir baie mense 'n verNtaba kaNdoba opgerig .waar hy in
, agtelike simboliese gebaar, As jy nie
die verlede dikwels die volk toe"
gespreekhet, Die rnense het dit byge,'n CNIP-kaart (plaasliknoem ruemense
dit 'n snip-kaart) het nie, is dit on- " woon uitvrees dathullehul werkkan
moontlikom 'nhuis.pensioen ofselfs
.verloor, Die dae is verby.
'n begraafplek te kry.
.
"Onafhanklikheidsvierings" word
Die weiering om die kaart te bekom
gewoonlik by die altaar gehou,
of om belasting te betaal word as 'n. Dinsdag, met die agtste herdenking
. van selfregering, het regeringsamptevorm van weerstand beskou.
Dit alles word gerugsteundeurdie
nare dieselfde toespraak by 59 verregering se beleid van stelselmatige
skillende plekke voorgelees.
Dit lyk of Sebe anti-tuislandbegeweld teen versetters.
.
. ~.
.By-Peelton het die regering bloedig
togings by die samekomste begin vrees,
.sedert die eerste maand van inlywing
In 56 'n klimaat Iyk dit asof die
toegeslaan. Sedertdien is inwoners
. Peelton-uitkoms as bron van inspira- .
gereeld met sambokke aangeval, met·
sie vir baie gemeenskappe gaan dien,
traangas bestook, geskiet, inhegtenis
-'Elnews
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MENSE

Jy hoor
niedie
e]

;!

~

!

kinders
lag nie

:)
~ I

Marius Bosch
HOEWEL daar 'n klomp kindersin
die klein huisie in Paballelo buite
Upington is, hoor jy nie die gewone
gelukkige gelag en geskree nie.
Vanjaar gaan hulle geen
Kersfeesgeskenke kry nie en lykhulle
toekomsmaar wanhopig, want beide
Barry Bekebeke by 'n boot wat met ultgebrande vuurhoutJles In
hulle ouers is ter dood veroordeel.
,
die tronk gebou Is. '
Hullernais die enigstevrou in die
(Fo,o: ErIcM'Ie,· Afraplxj
dodeselleen hulle pa die oudsteman.
Terwylander kinders in Paballelo
wat hy met hulle ouers gehad het, se
die kinders omsien.
se stowwerigestrate speel, wag AdeShadrack.
"Hulleprobeer om nie daaroor te
laide, 11, en Mobolelo, 14, vergeefs
Hoewel Adelaide en Mobolelo
op hul ouers, wat hulle laas in Mei , ,praatnie...hulle wil net vir ma en pa
Kersfeesin Kaapstadgaandeurbring, '
,
sien," se hy.
gesien het.
is hulle baie onsteld omnie ten minSybroer,Welcome,'nonderwyser
Evelina de Bruin, 53, en Gideon
ste een van hulle ouersgedurendedie
in Namibia, se Adelaide het die
Madlongolwane is saammet 12, antyd by hulle te he nie, se die ouer
afwesigheid van hulle ouers rnakder inwoners op die grondsiag van
broers.
'likeraanvaar,
gemeenskaplike oogmerk weens die
Die ma van twee ander veroor"Dit het 'n geweldige invloed op
moord van 'n munisipale polisieman
deeldes, Susan Bekebeke, s8 dat sy,
Moholelo.As hy Ingeweer soos dIe
in Paballelo in 1985 skuldig bevind.
sedert appel vir die "Upington 25"
van die kitskonstabels sien, wit hy
Die feit dat beide hulle ouers ter
toegestaanis, baie betereet enslaap.
net ons ouers gaan red."
dood veroordeel is, het die kinders
Barry Bekebeke, 23, het 'n
Die
tweekinders
wil
na
elke
be"baie geraak" se Shadrack Madlonopgeskortevonnisontvang,terwylsy
soek alles weet van die gesprekke
golwane,huloudste broerwat tansna
broer, Justice, 29, ter dood veroor-

Lubowski was meeras
net hul advokaat...
Marius Bosch
ANTONLUBOWSKlhetnie net asdie Upington25se advokaatopgetree
nie, maar was ook hulle vriend en vertroueling. .
Barry Bekebeke se hy het by vriende in Windhoek gehoor van die
sluipmoord en kon nie glo "dat hulle ons advokaat doodgeskiet het nie",
,In die huis van die gemeenskapsleier AlfredGubula in Paballelois 'n
foto van Lubowski hokant 'n modelboot wat deur sy aangenome seun
Zonga MokhatIa, wat ook ter dood veroordeel is, gemaak is.
"Dit was verskriklik. Dit was of daar 'n donker wolk oor Paballelo
gehang het," se Gubula, wat deur die meeste inwoners as hulle leier en
biegvaderbeskou word.
"Onshet bitter gevoel,ampermeer so asvir onseie mense in Pretoria,"
sHy.
"Lubowskihet baie vir die aangeklaagdes en hulle gesinne beteken.'
Bekebekese ma, Susan,se al diegesinnevan die Upington 25het "baie,
baie hartseer gevoel oordie moord..;hy het so baievir ons almal beteken.'
In die besoekersboek van 'n restuarant op Upington waar die regspan
gewoonlikgeeet het,het Lubowskilangssynaamgeskryf"alutacontinua".

DR NTHATO HAARISON MOTLANA is in 1925 op Marapanye in
die Pretoria-distrik gebore. Hy het .
aan die Kilnerton High School in
Pretoriamet 'n eersteklas gematriku- .
.leer en daarna sy Bsc-graad aan die ,
Universiteitvan Fort HareindieOosKaap verwerf.
In 1949 het hy as student by die
jeugvleuel van die ANC aangesluit,
en het later as sekretaris gedien,
Nadat hy die BSc-graad verwerf
het, het hy medies aan die Universiteit van die Whwatersrand gaan
studeer. Hy het steeds 'n prorninente
rol in die ANC gespeel, veral in die ,
versetveldtogvan 1952.
In 1956, tydens sy huisdokterjaar
. by Baragwanath-hospitaal,het Motlana en 17 ander swart doktersuitgeloop in protes teen salarisse wat op
grond van ras bepaal is.
MotIana het 'n bepalende rol as
hoof van die Black Parents Association gespeel in die Soweto-onluste
Yrye Weekblad, 7 Desember 1989

van 1976. Hy speel vandag nog 'n
'groot rol in opvoeding as direkteur
van die Get Ahead Foundation.
In Julie 1977 is die Kornitee van
Tien, met MotIana as voorsitter, in
Soweto gevorm. Die komitee het 'n
grootrol in diereeling van gerneenskap-

deel is.
Die Appelhof het beslis dat Justice nie teen sy veroordeling kon
appelleernie, maar weIteen sy vonnis.
"In die briewe wat Justicevir my
skryf, is hy vol hoop dat hy sal huis
toe kom," se sy mao
.Sy het hom al 'n paar keer in die
, gevangenis besoek en het ook die
massamoordenaar Barend Strydom
. se ouers daar gesien.
"As 'n moeder met 'n seun in die
dodeselle, voel ek baie jammer vir
Strydom," se sy.
SesvandiesogenaamdeUpington
25 doengemeenskapsdiens inUpingtonen hetdie KongresvandieUpington 25 gestig om fondse in te same!
vir die veroordeeldes se families.
Hulleenvier ander aangeklaagdes
wat op borgtog vrygelaat is, hangende
appel volgendejaar, is besig om met
die finansielehulpvandieBlackSash .
modelbootjies uit vuurhoutjies te bou.
'n Woorvoerder vandieBlack Sash,
Cindy Tyrrell,se hullehetreedsmeer
as R3000se bestellings vir die modelle
gekry.

sake gespeel en regstreeks met die
regering onderhandel nadat die gediskrediteerde plaaslikebestuursraad
ontbind het. '
Openbare vergaderings om die
komi tee se verslag oor gemeenskapsbeplanning te bespreek, is
onder die Wet op Oproerige
Byeenkomsteverbied,
In Oktober 1977 is MotIana en
ander lede van-die Komitee aangehou,en hyhet vyfmaandein dietronk
deurgebringsonderdathy verhoor is:
Sy vrou, Sally, is ook aangehou. Sy
was ondervoorsitter van die SuidAfrlkaanseRaad van Kerke.
Op 6 September 1978 is MotIana
deur die destydse.minister van Justisie, Jimmy Knlger,mgel>erk en hy
is vir 'n maandlank verbiedomopenbare vergaderingsby te WOOIl.
MotIana en sy vrou, Sally, woon
nog in Soweto,waar hulle aktief betrokke is in gerneenskapsake, dieUDF
en opvoedkundigekomitees. . '
9
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DieHere praat,en oom Mike
los diedop

OomMike Engel op pad huls toe

Oom Mike en die geelsterte

NEE dankie,hy wilnie beskuitsaam . die twaalfmylbankewaarhulle in die
met sy koffie he nie" se oom Mike . sornervisvang.
Voor die dae van die "fishfinder"
Engel die Sondagoggend aan OIlS.
het die skippers van landbakens - .
Sien,hyhetnie sy tandesaamgebring
.berge en ander landtekens - gebruik
nie.
gemaak om die banke op te spoor.
Hyisbaiehupsvir sy 651ewensjare
As hulle by die banke aankom,
en gaannogelke moontlikedaguitop .
dieseeomvis tevangsoos sy voorva- . laat .die skipper die boot se enjins
luier en met dieseldampein die gesig
ders gedoen het. "Die see is 6nse
slaghuis,"se die. klein geplooide
werkdie mannedatdie sweetletterlik
tap. Dit is twee lyne ingooi, stadig
mannetjie. .
,
intrek,weer ingooi,intrek,aas aansit,
"My vader en sy vader .ishier
ingooi,en dan kanjy duidelikaandie
gebore," sehy van syeie geboorteplek,
-Waenhuiskrans, "Vanvoorhulle, weet
man se lyf sien as hy 'n geelstert aan
die hoek het. Die lyn vlieg: oor sy
ek nie. Ek hou nie juis van ander
mense vra oar die geskiedenis nie,"
vingers soos hy intrek.Asdie vis deur
"Ekwas 15jaartoeekbeginhetop
die water breek, is dit 'n gevegtussen
die see. Eintlikwas dit 10 jaar - toe
man en vis. Laasgenoemde trek
was dit bietjie skool, bietjie see, biegewoonlik aan die kortste end;
tjie skool,bietjie see." .
In die boot knyp die visser die vis
Hy wassy lewelank nog 'nvisser,
met sy voorarm teen die,bors vas, en
maar "ekdoen al1e werkwataangaan.
na 'n gestoei, kry hy die hoek af en
Ek is 'n mekeniek, ek is 'n drywer, ek
gooi die spartelende vis in sy komken my pik, ek ken my graaf",
partement, Die boot is inkomparteHyhetindie beginjarebyKrygkor
mente gedeelom hulvis uitmekaarte .
, opdie Overberg-missieltoetsterrein
hou.
as 'n drywer gewerk.
Endanis dit weerdieselfdestorie.
Maar toe een dagroep die man by
Maandagoggend wasdie seerede- .
administrasiehom in en se hy is "gelik onstuimig.
fire". Die rede se die, is dat hulle
"Dit is nie 'n dam nie," se oorn
papierevanPretoriaafgekryhetwaar
Mike. "Diegolwe is so groot en die
gateis so groat. Jy moetrespekdaarvdaar staan dat oorn Mike 'n krimine1e
oorhet.
rekordhet.
"Waarkomjulle daaraan, vra ek
die man," vertel oom Mike. "Is ek 'n
skelrn?Luisterou kerel, dit maaknie
saak waarjy vandaankom nie. Of dit
nou Pretoria of van Transvaal is,maar 'n skelrnis ek nie.Nooit ken 'n tronk
vir my vandat ek 'n mens is nie,"
Oom Mike is toe daar weg terug
see toe.
, Endis waar hy vandag nog is. Sy
dag as visser lyk 56.
, Vierour die Maandagoggend is ons
saam met horn en die ander manne
van Waenhuiskrans in 'n konvooi weg
Struisbaaitoe.
Voordat oom Mike by. sy huis
uitgaan, drink hy gou 'n bekerkoffie
en "geeek my slapende vrou 'n ligte
soentjie en kyk of my dogter rustig
slaap"..
As hulle in die bakkie - die klein '
skuitjie wat hulle na die groter vis-·
sersboot ill die hawe vervoer • klim,
begin die werle. Dit is aas regmaak,
hoeke voorberei, lyne "check" en
algemene takies in die agtmanskuit
. /
doen.
Die skipper kyk op die "fishfmder" waardie vis is. "Hy lyk soos 'n
televisieen wys jou waar die vis is,"
volgensoom Mike.
Na so 'n halfuur se gewerskaf op
die bootin die hawe, kies hullekoers
oopseetoe.Daarisdiesesmylbanken

IDadelik het ek .
die varkieoor
.my skouer en
skink vir my 'n
lekker bekervol.
Toe ekwil
drink, is ek
soos'n boom
stokstyf.Ek
.dogekgaan
haal hom

sommer met
die motuimeer
mynekisook
stokstyf'
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. "Asdaariemanduitval,probeerjy
hom red. Jy kan nie andersnie. Maar
j~ moet pasop dat daar nie groter
moeilikgeit kom nie. 'n Boot is nie
soos 'n mouterkar wat jy skielik kan
omdraai nie.
. ""Teen die tyd dat jy terugkom, is
hy rniskien a! weg. Ditis eksira moeilik
as. dit danker is. Gelukkig het ons
lank laas iemand in die see verloor.
Hier is baie haaie hier."
Diemanneindieboothetsimpatie
vir 'n draaiende maag en 'n groengeBig in die boot.
"Meneer, as ek babelaas het, vat
ek net die oggend gou 'n dop," se hy
aan my. Ek verduidelik nie eers nie.
OomMike het'nooit die probleem
van 'n babelaas op die see nie.
"Ek het baie wyn gedrink,"se hy.
"Maar ek het nooit Ius gekry vir wyn
nie, tot een oggend. God maak my
sesuur die oggend wakker met verskriklikste Ius vir wyn.
"Ek wou nog slaap, maar God se
horlosie en my horlosiets nie die- .
selfdenie. Ek is toedaar op, verbydie
smokkelkroeg na myoomse huistoe.
"My oom se skaam jy jou nie eers .
om vir my wyn te vranie. Jy'tditnog
nooit gedoen nie, wat gaan met jou
aan?
"Ekse hom ek kan nie helpnie. Ek
.kon dit skaars hou tot nege-uur toe
hulle met die wyn daar aankom - ek
gaan haal dit sommer by die deur.
"Dadelikhet ek die varkie oormy
skouer en skink vii' my 'n lekker
bekervol.Toe ek wildrink, is ek soos
'n boom> stokstyf. Ek dog ek gaan
.haal hom sommer met die mond,
maar my nek is ook stokstyf. , .
, "Die mense kyk alma! na my en
vra wat gaan aan, maar ek kan nie
praat nie. My tong is dik. En toe hoor
ek 'n stem in my oor wat vir my se:
'Mike, Mike los hom, dis ek, Jesus,
jou Here. Dit is jou God wat met jou
praat'
. "Ek het rondgekyk en niemand
gesiennie en geweet dit was God wat
my'gepraathet. Myoor, waar Hymet
my gepraat het, was vir drie dae seer,
Dit was in 1974 en ek het nog weer
gedrinknie. "
Die vissers van Waenhuiskrans
het 'n m~eilike winter agter dierug
nadat Krygkor se missieltoetsehulle
uit die see gehou het
"Die inkomste in die winter is te
min. Ons kry nie hulp van die goewermentnie. Daar isgroterbelangriker
·dinge wat die 'parlemint' na moet
kyk. Jy moet maar wag.Hy kom dalk
. eers oorvyfjaar by jou, Daar is ander
goedsooshongersnooden droogteen
oorstromings,' se oom Mike.
Vrye Weekblad, 8 Desember 1989
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Soos In 'n toebroodjie
sit .dle bruin
.
vtssersdorpte van
Waenhulskrans
vasgedruktussen'n
rykmansbuurt aan die
een kant, en Krygkor
se missieltoetsgebied,
Overberg, aan die
ander kant. CHARLES
LEONARD en fotograaf
CEDRIC NUNN het die
vissersgemeenskap
besoek

'Hu/le werksgebied
,is nie op die see
wat God gemaak
. het nie. Dit is God
aan wie die see
behoort • nie aan
hiJlle nie. Hulle werk
in die lug en ons
werk in die see.
Maar hu/le kan vir
jou S8 kan nie
soontoe'gaari nte, jy
. moet sountoe
. gaan.~

!

tv

.,

.

Die vissersgemeenskap was nie
altyd daar nie. Eers was hulle in die
omgewing van die grot waar
Waenhuiskrans sy naam vandaan kry.
Die grot, wat jy met laagwater kan
besoek, is so groot soos 'n waenhuis.
Die mense is nie heeltemal seker
wanneer hul voorvaders daar aan. gekom het nie, maar skat dat dit minstens 1870 was - omtrent die tyd toe
die Arniston daar gestrand het. Toe
was hulle voorvaders reeds daar,
En toe kom die witrnenseen se
MIle wil daar woon en die vissers
trekna waardie weelderigehuisenmi
staan. Daar is nog steeds van die
oorspronklike vissershuise in die wit
'. buurt, Hulle word nou deur wittes
bewoon.
In 1937 was dit .weer sulke tyd.
Die bruin vissers moes weeroppak en
na hul derde blyplek trek. Sonder
.vergoeding vir hul huise het die mense
na hul huidige woonplek verskuif.
Die sewe hektaar grond is aan hulle
deur ene mnr-Pratt gegee,
Deur die dekades het die mense
hier by een van Suid-Afrika se rykste
visbronne ~sgevang.
Intussen het Krygkor die De Hoopterrein reg langsaan aangekoop. Hulle
het begin boo aan 'n missieltoetsgebied
aan een van die mooiste dele van die
Suid-Afrikaanse kus,
Die afgelope winter was hulle
slaggereed en het met hul toetse begin.
Die skootsvak vir hul geheimsinnige toetse het ongelukkig met die
vissers se belangrikste visgronde
gebots. Die vissers kon nie langer
ongestoord by Skipskop en Waenhuiskrans visvang nie. Hulle is kort-kort
deur Krygkor se missieltoetse gestop.
Die 65-jarige oom Mike Engel, 'n
hoorling van Waenhuiskrans, is een
van die vissers watditaan sysakvoel,
"Krygkor het ek skat so 4, 5 jaar
terug begin. Mense het ingekom en
beginne bou en plant. Van laasjaar af
begint hulle met die verbieding," vertel
hy.
"Eers was dit vir twee dae, toe vir
vier dae, toe vir ses dae. Dan vir 'n
week en daama vir weke.
• "En die bote moet Ie. Dit gaan aan
vir drie weke. Hoe kan jy eet? Hoe
kan jy jou skuld betaal?" vra oom
Mike.
Visvang is die mense se enigste
bron van inkomste,
Die plaaslike Anglikaanse lekeprediker, Eli Murtz, is self 'n visser.
"Krygkor maak dit vir ons swaar
op die see," se hy. "Hulle het bakens
waarbyjy nie verby mag gaannie. En .
daar Ie ons enigste visgronde in die
winter.
.
"Jy kry miskien drie dae wat
Krygkor se dat jy nie mag yang nie.

e'

•

hou onsvan die.seeaf"

DAAR waardie Atlantiese Oseaan en
dieIndiese Oseaanaan die Suid-Kaapse
kus inmekaarvloei,kryjy Waenhuiskrans. Ook bekend as Arniston en een
van die ware speelplekke van SuidAfrika se rykes.
Om die vakansiehuise op die
heuwels rondom die spierwit strand
as weelderig te beskryf, is 'n under- .
statement.
Soos in 'n toebroodjie sit die bruin
vissersdorpie van Waenhuiskrans
vasgedruk tussen die rykmansbuurt
aandie een kant, en Krygkor se missiel-'
toetsgebied, Overberg, aan die ander

kant, .'

~'

Die vierde dag mag jy, maar dan is die
weer s6 dat jy nie kan ingaan nie.
"Jy kan amper se Krygkor en die
weer hou oils van die see af..
"Behalwe hier by Waenhuiskrans
Yang ons in die winter by Skipskop.
Krygkorhet daar 66k gekoop en al die
Kleurlinge wat daar gewoon het, is na
Struisbaai verskuif. Ons kan by
Skipskop ook nie soos altyd visvang
.nie. Die dae van harders daar trek is
ookverby."
.Eli se broer, Jollop, is een van die
'
bruin skuiteienaars.
. "Die mense het die winter baie
skade gelei. Krygkor se toetse het ons
gekeer om uit te gaan. As jy, by die

laasgenoemde twee rnoeilik begin,raak.
Een van hulle, 'n fris kerel, het 'n
visser te lyf gegaan oor hy aan ons
vertel het wat in die gemeenskap aan
.
, '. die gang is.
Die aggressiewe kerel is gegroet,
nadat hy sy "vriend" 'n vet mond
gegee het, met: "Loep man, as jy wil
bakleil"
' .
Oom Mike voel baie sterk oor die .
saak: "Hulle kan een maal 'n week 'n
dag lank skiet. Dit is nie soveelskade
, Ole bllnklywe het gel66p
nie. Maar 'n week is te veel om skade
.te ly.
"
..
oom
Mike;
"Maar
as
as
jy
nou
kyk,
"Hulle
werksgebied
is
nie
op
die
se
hawe aankom, staan op die bord dat
ons nie kan uitgaan see toe nie. ' is dit die meeste buitelinge.
' see wat God gemaak het nie. Dit is
"As diebusse so fouro'clock in die 'Godaan wiediesee behoort- nieaan
Hulle bel die hawemeester die vorige
middag daar ry, is dit mense wat na
hUllenie.Hullewerkindielugenons
middag en se hulle doen toetse in die
NapierenBredasdorpenannerplekkewerkindiesee.Maarhullekanvirjou
see en dan moet ons bote droogle,'
toe gaan. Daar is ook mense van 'se jy kan nie soontoe gaan nie, jy
vertel Jollop.
"Dithet al gebeurdatdie bote uit
oorsee, maar ek weet nie van watter
moot sountoe gaan.
lande nie," sshy, Hyhetselfvir'riruk
"Ek glo hulle toetse het beslis 'n
op die see was, op pad visgronde toe
daar gewerk.
. invloed op die vis. Dit jaag hulle
dat hulle ons radio en se ons moet
terugkom, Krygkor toets vandag,'
Die mense watdaarwerk sorg
weg."
duidelik .vir spanning in die geDie afgelope : week het die
se hy.
, ,Waenhuiskransers by hul buurhawe,
Van die gemeenskap se mense . meenskap. .
Saterdagmiddag het vim die jong. , Struisbaai, begin geelstert Yang. In
werk nou by Overberg. Omtrent een
manne langs die strand ontspan. 'n '. die somer is ditmakliker, want dan is
per huishouding, seMurtz.
Paar vissers, 'n paar skoliere en twee 'die vis daar. Die vissers gaan nou net
"Toe Krygkor hier kom ocpmaak,
moot begin spaar vir die swaar winhet hulle in die koerant gese hulle . wat by Overberg werk. TOe die onderwerp van Krygkor opkom, het
ter, met sy vislose dae.
sal eerste vir onse mense werk gee,"

!

Een van die vlesershuleles by Waenhulskrans, ' .,
VryeWeekb1ad, 8 Desember 1989
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Albie het die ys gebreek
Max du Preez

Moegsien Williams, dit gestel het: "The
DIT het 'nkommunis en slagoffervan 'n intervention by Sachs was considered by
Suid-Afrikaanse bomaanval gekos om delegates to be the 'pathfinder to comdieystydensverledeweekseberaadoor mon ground' established in later deSuid-Afrika se toekoms in Parys te breek.. bates."
.
Sy naam is Albie Sachs. Hy hetjare
Skuins oorkant Sachs in die konferlank in 'n Suid-Afrikaanse tronk deur- ensie het gesit Ken Owen, hardekwasgebring, en is 'n paar jaar gelede emstig , redakteur van Business Day en 'n man
beseer in 'n motorbomaanvalin Maputoln met 'n skerp tong en verstand wat me 'n
die 015 van wit Suid-Afrikaners was hy duim toegee as dit by menseregte, die
as wit kommunis jare lank een van die vrye markstelsel en liberale waardes kom
grootste vyande.
me. Lees wat skryf Owen Dinsdag in sy
Ditis bitter jammer dat Sachs se rubriek oor Sachs:'
bydrae nie hier herhaal kan word sodat
"I cared nothing for the man, only for
Suid-Afrikaners kan weet wat in mense the principle that nobody should be
soos hy se koppe aangaan nie. Sachs is imprisoned without trial. Even when he
'n "gelyste" persoon. Wat Sachs gese was maimed by the bomb in Maputo, 1
hetenhoehyditgesehet,hetgesorgdat refused to trivia-lise a life dedicated to
die debat gevorder het van 'n onbuigbare revolution bymaking a display ofshock.
standpuntstelling van al die verskillende Live by the sword, 1 said, so die by the
kante en heelwat retoriek.
sword.
Of 'soos die redakteur van South,
"The rules of the conference and the

laws of South Africa forbid ~~ to.,.;.
quote Sachs but 1 found myself, astonished, in agreement with him. The
people of this country have accumulated enough suffering to deserve freedom; none of us needs tyranny to re~
place tyranny.,
'
"Somehow a way must be found,
and soon, to make this country safe and
free for all its people, and to bring our
scattered children home. Sachs took
the risk of dropping his ideological
guard in the presence of his own ideological constituency; 1 could do no
less. That night I rewrote the draft of
my own contribution to the conference, abandoning the habit of brute intransigence - total war in debate - which
is my personal style, and casting my
arguments in a form that, 1 thought,
might invite constructive response."
En so was dit ook.

Van Zyl Siabbert en Breytan Breytenba,ch

Nuwe riglyne van
begrip is geskep
-,

~

'.

;

Breyten Breytenbach

Prof Willie
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Breyten~a~h van Stellen~osch, Moses Mayekiso, vakbondieler van Alexandra, en Penu.el Medunavan die ANC

Skrywers Andre Brink en Heln Willemse by die ANC se Mbekl en die Oos-Kaapse veteraan-aktlvls Ernest Malgas.
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DIT sal telank vat om die oorvleuelende redes te ondersoek wat gekulmineer het
in hierdie byeenkoms wat in Frankryk plaasgevind het.
, Deel daarvan was eenvoudig om van die beskikbare welwillendheid 'en
geriewe gebruik te maak.
'
'nAnderoorweging was om deurons teenwoordigheid ons ondersteuning van
die belangrikheid van die Franse Revolusie, waarvandie 200eherdenking steeds
gevier word, simbolies te onderstreep.,
'
Die magstryd in S.uid-Afrika is uniek, die ekonomiese en sosiale transfer- .
masieproses word deur plaaslike omstandighede en dimensie voorgeskryf,
Maar wat ookalby die huis gebeur, vind intemasionaal weerklank, moet ook
in 'n breer raamwerk geplaas word en die soeke nageregtigheid en bevryding het '
.'
'n universele geskiedenis.
Dit was duidelik dat die kongres nie bedoel was om verbind te word aan '
onderhandelings nissen meerderheidsverteenwoordigers en mense wat praat
names die minderheidsregime nie - al was daar afgevaardigdes teenwoordig wat
gewis van die spelers sal wees wateindelikom die beraadslagingstafel sal aansit,
en dit was dus net natuurlik dat voorwaardes vir sowel onderhandelings as
verskeie stelle konstitusionele voorstelle bespreek sou word.
Net so kan nie beweer word dat die kongres verteenwordigend is van aIle dele
van die Suid-Afrikaanse gemeenskap nie.
Ek het die konferensie se Suid-Afrikaanse funksie beskryf as 'n toets van die
veranderings wat plaasvind in houdings van die magte wat betrokke is by die
stryd, as 'n moontlikheid om die bewegings en skuiwe te lees, die vorming en
hervorming van magsverhoudings.
, Op sy beste, veral gedurende die ekonomiese debat, het dit gedien as 'n
kragtige dinkskrurn wat die belange en strategiee van ware akteurs verklap het.' ,
met hulle almal watbeweeg (hoe verskillend ookal) binne die landlyne van
meerderheidsbegeertes teenoor die idee van groepregte en groepbeheer en dus
van die magsmonopolie van die minderheid..
Met ander woorde, die soeke na demokrasie wat almal teenwoordig onder,
skryf het, het as 'n verenigende en motiverende faktor gedien.
Wat was die uitslae? Weer eens moet beklemtoon word dat die soort
konferensie net komplementerend kan wees tot wat in Suid-Afrika gebeur en
nog moet gebeur.
Maar deur tydelike afsondering van die roesemoes van daaglikse stryd te
bied, en miskien bygestaan deur die klok-agtige bevrore skoonheid van die
omgewing, is die .konferensie gekenmerk deur 'n meer realistiese en minder
dogmatiese waardering van Suid-Afrikaanse werklikhede. J
Ek dink nie genoeg is gemaak van die moontlikheid om 'n boodskap by
Frankryk tuis te bring nie, en deur Frankryk by Europa,hoewel ons nie die belang
daarvan moet onderskat dat ons deur die Franse Eerste Minister onthaal is, en
ook deur die President van die Parlement, die minister van Kultuur en die
minister van BUitelandse Sake (wat verwys het na Thabo Mbeki as sy toekomstige ampsgenoot "die Suid-Afrikaanse minister van buitelandse sake") nie.
Bo alles is ons insigte opgeskerp, nuwe riglynevan begrip is geskep, en die
gemene grond van toewyding tot die stryd vir 'n nie-rassige, demokratiese en
regverdige Suid-Afrika is bekender en fermer gemaak.
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Wie~wil

die finale opregte hond teel?

Ole veertlende beraad
van die Afrlkaanse
Skrjwersgilde Is
yerledeweek op
Broederstroom
gehou. K005
PRIN5LOO gee In
indruk
TOEGESPREEK. Gekapittel. Gekatkiseer, Dis hoe 'n mens voel na die
a(gelope beraad van die Afrikaanse
Sltrywersgilde,waardietema vanjaar
"die rol van die skrywer in demokratisering" was. En natuurlik tot die
Wilhelm L1ebenberg '(
dood toe verveeld. ,
wil
hoor
nie staan die kulturokrate..
, Die gewone ou spul uit die Kaap,
reg met pyl en boog.
dis nou behalwe Jan Rabie en MarVeral doktorandus WJ1helm LiebenjorieWallace, wasnie daar nie.(Boikot
hulle?) Patrick Petersen, Privot van
berg. Hy wat ons vertel van ons·
der Merwe en WelmaOdendaal,ook
gemilitariseerde samelewing en die
geinstitusionaliseerde geweldvan die
uitdie Kaap,het weIopgedaag. Andre
Briitk en Antjie Krog was in Parys. -heersende orde (dis toe dat die'
Vonkewas daarmin. Piet Haasbroek
vegvliegtuie oor die Alpha-sentrum
het daremdie laasteoggend 'n bietjie ' by Broederstroom donder, asofgeorsportskcmmaak.maarniesonderom , kestreer) en waaragtig metdieselfde
ietwat gek te lyk nie, En waar was
mond se hy 'n sekere soort literatuur
, stigterlidPO du Plessis?
sal geisoleer.\yorden later had hy dit
", "Daar wasweI em verademing. John
ookoorietswatnie "geduld"sal word
nie. Miskienmoet doktorandus Kulstrukture wat aan die ontwikkel is
Miles(ook'nstigterrnaarnie meerlid
nie) se woorde: "\Yie wil word soos ' , turele Aktivis sy woorde versigtiger
(ook sodat party van hulle sal weet
mensewatdie finaleopregtehond wil kies, hy klink nes die maghebbers
wat om in die nabye toekorns te onwaarteen hy so te velde trek.
teel?" Hy was deel van 'n paneelbedergrawe) en hulle "indie stryd werp",
spreking oor wat die huidige proDaarom was die nugter en feitelike
En prof Ampie Coetzee wat vra
duksiestrategiee behels en het gese
voordrag van Junaid Ahmed oor die
.dat sltryweren letterkundige hulself
Taurus-uitgewers, waarvan hy 'n di-, , moot afvra of ''binne die huidige .kulturele boikot se geskiedenisinsig' "
rekteur is, werk nie met 'n pasklaarpolitieke konjunktudr in Suid-Afrika, . gewend.
plan vir Suid-Afrika nie, Toe vra hy
dit nie belangriker geword het wat 'n
Jammer net die Gilde-standpunt
die vraagoor die mense wat die hond
skrywer se in sylhaar werk eerder as
wil teel.
hoo dit gese word nie", Asof 'n mens
die "wat" van die "hoe" kan skei.
Soos dit my lyk is daar 'n paar
mensewatdaardie "hond" in gedagte
Maar moet my nie verkeerd verhet. .
staan nie, natuurlik is dit nodig dat
die sleepvoetGilde-skrywers deeglik .,
, Wantookdieskrywerisdieteiken
kennis neem van die nuwe politieke
van 'n kruistog. Die sendelingestaan
reg met siter en stem, en as julle nie

Ample Coetzee
wet (dietoevoegingvanmode-woorde
soos "nie-rassig", "nie-seksisties"en
"demokraties") meer as kosmetiesis,
sal 'n mens maar moet sien.
Tog Iyk die nuwe bestuur "progressief' en ondememend: Charles
Malan (voorsitter), Fanie Olivier
(ondervoorsitter), GeorgeWeideman,
Patrick Petersen, Antjie Krog.Jeanette Ferreira, Alexander Strachan en
, Welma Odendaal.
Die uitgewer Taurus "se
bondgenootskap sluit die struggleaktivis in". Weer eens John Miles se
woorde. Dit geld dan ook nou die
Gilde. Maar daaraan het Miles
toegevoeg: "Politieke aktivisme en
dieliteratuurwat daaruitkan ontwikkel,
bied geen towersleutel wat toegang
tot die toekoms verleen nie."
Gilde, Ampie en liewe Wilhelm,
take note.

.

oor die boikot moet nou weeruitgestel
.word tot "nadat die Gilde-bestuur 'n
studiestuk daaroor aan alle lede besorg het en nadat streekvergaderings '
daaroorafgehandel is". Maar dis getrou
aan die Gilde se aard. Het hulle nie
vyftienjaar gevatom te besefhulle is
- ook 'n"politieke" organisasienief Of
. die verandering aan hul nuwe grond-

.SCAT Social Chan"e ASsistance Trust
'n onafhankllke skenkingsorganisasie wat ge-,
.'.meenskapsorgansasies steun benodig In

:,.'

PRQJEK-SEKRETARIS
om op 1 Februarle 1990 diens te begin
Aansoeker moot
.
*goed Xhosa kan praat
* oor 'n rybewys besklk
* bereid wees om te reis
* sensitief wees tov gemeenskapskwessies
ADMINISTRATIEWE SEKRETARIS

om op 1 Februarle 1990 diens te begin
Aansookers moot
.
* oar die gewone adminJstratiewe- en kantoorvaardighede besldk
* met persone op aile vlakke kan skakel
* sensitief wees tov gemeenskapskwessies
RedeUke salarisse word aangebied vir die regte
mense•.
Aansoeke, vergesel van 'n curriculum vitae en
die name van twee referente kan gestuur word
aan:
Social Change Assistance Trust .
Woodsidestraat 36
Tamboerskloof
8001

.

Die, sluitingsdatwn 185 Januarie 1990
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LONDEN - Britse doeane-beamptes
oorweeg ditom sowat 630 000 pond
(meer as R2,5 miljoen) se ivoor te
verbrand om hul steun vir 'n algehele verbod op ivoorhandel duidelik temaak.
Dieverbranding van die vyf ton
ivoor: afkomstig van sowat 500 .
olifante-sou volg op 'n soortgelyke
gebaar van pres Daniel Arap Moi
van Kenia, wat vroeer vanjaartwaalf '
ton ivoor verbrand het,
Doeane-beamptes se die ivoor
is in pakhuise by Heathrow- en
Gatwick-lughawe geberg omdatdie
invoerders nie permitte van die.
Konferensie vir Iritemasionale
Handel in BedreigdeSpesies (Cites)
kon kry nie.
Dieivoor, baiedaarvan heeltande,
. is in die loop van verlede jaar tot in
middel vanjaar na Brittanjeingevoer.
In Oktober het 'n Cites-konfe]ensie watdeurBrittanjeen 75 ander
lande bygewoon IS, besluit. om 'n
algehele verbod op ivoorhandel te '
~a~.
•
Die verbod het dit onmoontlik
,gemaak .orn die ivoor vir liefdadigheidof vir olifantbewaringte
verkoop, se die beamptes.
"n Finale besluit oor hoe om
, van die ivoor ontslae te raak, kan
nie voordie nuwejaar geneemword
nie. Die meeste goed wat by die

Iughawe gekonfiskeer word,' word
, verbrand as dit geen waarde vir 'n
museum of 'n dieretuin het nie," het
'n doeane-bearnptebygevoeg.
Baievan die ivoor kom van Zaire '
af, waarolifantkuddes afgemaai word ,
teen 'n tempo wat die getalle elke ag , .. '
tot tienjaarmet diehelfte verminder..
Volgens die beamptes het arnptenare van Zafre saamgewerk om die
besonderhede van Cites-sertiflkate wat
deur die invoerders aangebied is, na

te gaan. Sommige van die sertifikate was onvolledig, en ander
vervals.
Ben klomp ivoor van twee ton
was op pad Japan toe. Nog 'n besending was vir Dubai bestem.
Die grootste klomp ivoor ter
wereld word op die oomblik in
Hongkong geberg, waarhandelaars
sowat 670 ton hou. Dis genoeg om
die handel vir nog tien jaar aan die
gang te hou. - AFP

Olifantvertrap
syoppasser
COLOMBO- 'nOlifant watkwaad geword hettoe 'n raserige motorfiets
by hom verbykom, het die motorfietsryer bestorm - maar per ongeluk
sy eie oppasser doodgetrap.
'n P1aaslike koerant hetberig datdie motorfietsryer afgespringen die
bosse in gehardloop het toe die olifant op hom afstorm buite die dorpie
Dematapitiya in die suidelike deelvan Sri Lanka.
Die olifant het toe sy oppasser, of mahout, vir die aangesien ryer en
'
.
hom doodgetrap, het 'n ondersoek bevind.'
\ <Dlifame word nog in sommige gebiede van Sri Lanka gebruik om
hout te sleep en vir Boeddhistiese-seremonies. - AFP

,

'
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BOEKE
DICTIONARY OF THE
KHAZARS
A I6xlcon novel
oeor Mllorad Pavlc
Hamish Hamilton
VICTOR MUNNIK
AS die godsdiens - in 'n Marxistiese
Oos-Europa- die opium vir die massas is,' is Pavictn bedrewe smokke1aar. Smokkel lean natuurlik lofwaardig wees, want dit leer die heersers
(in Afrikaewe seer as agterdieYstergordyn) dat hulle mag beperk word .
deur wat hul onderdane begeer.
Benvandie leidendekarakters (en
daar is heelwat) in Pavic se woordebock-roman,die Joodse digter Judah
Halevi, het juis ges8 die drie godsdienste waarvan hier sprake is, is
soos 'nkrui. DieJodedom isdiew<rtels,
en die Christendom en die Islam is
die takke en blare.
. Die gebeurtenis wat Pavic- en die
talle opstellersen koinmentatorswat
hom voorafgegaan het - die verskoning gee omdie krui: wortels, takkeof
blare, te bemark, is die bekering van
die geheimsinnige Khazars 8rens in
die negende eeu (na Christus. Die
Joodse en Islarnitiese datumsverskil
natuurlik). Kort na hul bekering het
dievolken hul taal spoorloos verdwyn.
Of omtrent spoorloos, want 'n paar
fragmente - waaronder 'n reeks gedigte van die legendariese prinses
Ateh, wat sy een vir- een aan .verskillendepapegaaie geleer het toe sy
besef het watkom - het die twintigste
eeuse samesteller en sy voorgangers"
. in staat gestelom die polemiekrondom die bekering op te teken.
.
Die polemiek?WeI, dieChristene
s8 hulle het gewen, die Islamiete s8
hulle het, en die Jode s8 weer hulle
het.
Die oorspronklike Khazarse

Pavic smokkelkruie~'";
om die dood van die
meesterverhaal tevier

.'.'

Onder redaksle van
KOOS PRINSLOO

-,
. verkondig, omtrent heeltemal verswyg.)
Die publikasievan daardiegebrek-·
leeskringete verwerf. Die rede is nie
kige dokument bring die leser by
•.
net die leesplesiernie, maar 'n fundaSamuelCohen, wat,hoewelhy Halevi
mentcle oorgang in die moderne
se boek baie geniet, op sock raak na
lewensbeskouing wat deur die bock
die ontbrekende dele daarin. .
aangeteken en verwelkorn word.
Pavic se uiteindelike doel is nie .
Sy betrokkenheid by die driesiele
van die polemiek veroorsaak hom
om die godsdienstige diskoerse wat
baie moeite en verdriet ', maar gee
die'Marxistiese materialismeprobeer
homookdie kansom besondere mense
uitwis het, te laat herleef nie. Daarvte leer ken. Hy is self 'n besondere '. oor is sy ironie, hoewel speels, heelmens, met iets van die ou Khazartemal te giftig.
'. ...
beskawing in hom: hy ste1naamlik
. Hyviereerder-metsyverkapping
vas dat hy in sy drome vinniger is as
en ornkering vari die narratiewe·
in die ware lewe. Hy droom dat hy
struktuur wataltyd'n ideologiese lessie
Mllorad Pavlc en sy twee honde .
vir die leser bevat - 'n ander gebeur- . ~
metsy swaard onder 'n boom staan en
droomge1oof se droomjagters sou da1k
oplees oor die eiendomsmarkin AIdie appe1s deursny terwy1 hulle val,
tenis wat reeds plaasgevind het •
-uit beginsel-ontken het dathulle die
exandrie teen die eindevan die 19de
maar warmeer hy dit in die wakker
Daardie"gebeurtenis" is die dood
ideologiese oorwinnaars was - lees
eeu- 'n tydverdryf watdieongelukkige
lewe probeer, misluk hy klaaglik.
van die meesterverhaal. Die eerste •
dr, Abu Kabir gehelp het om van sy
die inskrywirig onder Khazars in die
Daar is talle sulke karakters wat, . meesterverhaal - die idee '<)at dieIslamitiese Groen Boek, Maar al wat
vreeslike wond te vergeet.
met Bisantynse verweefdheid (die
enkeling deur goeie karakter 'n plek.
oor is van hulle, is wat die prinses en
Kabir het orntrent al die gedigte
fmale skrywer is 'n letterkunde-pro- • in die gemeenskapkan verwerf (war
haar papegaaiekon red.
van JadhaHaleviuitsy kop geken, en .fessorin Belgrado watspesialiseerin
die romanssy narratiewe vormgegee •
Soos 'n regte woordeboek kan
dus blaai die leser na Halevi, die
die Serbiese Barok) uiteindelik in 'n .' het) - ruik reeds. En die ander
hierdiepsuedo-Bisantynse dokument
digter wat beweer het dat 'n filosoof
roman betrokke raak, sodat die leser . . meesterverhaal met die hoofstukke:
enige plek oopgeslaan word, en
nooit 'n profeetkan wees nie, en wat , saam met dr Dotty Schultz, in aanprimitiewe kommunisine,die feodale .
die Joodse kant van die Khazarse
nagegaan word soos die nuuskiehangsel I, na 'n .ware roman-einde
stelsel, kapitalisme(vroegen laat) en
polemiekopgetekenhet. (Hyhet die . kanjaag,
righeidjou lei. Die spoorsnyery deur
die petit bourgeois roman-agtige einde
'n hoek sonder begin of einde kan 'n , andertweegodsdienste, wat ook maar
Ek verneem dat die woordeboek
(die oorgang na die ldaslose ge-:
hul eie onwaarhedeoordie polemiek . besig is om 'n kultusstatus.in sekere . meenskap)is aan die wankel. .
opwindende stokperdjie word, 'soos
, i

'Leuentjies'van 'n vreeslose vrouestem
TINY LIES
Deur Kate Pullinger
Picador, R25,99
RACHELLEGREEFF

,

.,

AS jy nog altyd bang was vir rollercoaster-tv, maar darem Iushet vir die
thrill en die spoed van die ding, lees
"TinyLies". Daar's verskeie raakpunte
- die bock kos natuurlik net meer as
die skree-kar, maar duur immers:
"Tiny Lies", Pullinger se debuutbundel kortverhale, is bloederig en
sardonies, maar volslae pessimisties
en supersinies bly dit nooit vir lank
nie, want dis ook snaaks, Af en toe..
Die storie wat dit ten beste illustreer,
is diekompakte 'The BatterseaPower .
Station': "Shesaid out loudto themlfn '
conductingthejob interview,'Ihad to
give up myblack leatherjacket when
I realised it had once been animate.I
gave it back to its rightful owner,
some cow I never met' And then she
said, 'Yeah. We met on the underground. We spent the night snorting
cocaine and fucking in the Battersea
Power Station.'" (p.l27).
Die onderliggende histerie, eenheid, energie, loslittige styl en oortuigende karakterisering in'Tiny Lies"
se 22 stories maak van Pullinger 'n
belangrike nuwe,vreeslose vrouestem.
(Sy's 'n oud-Kanadees - alles in die
teks verweef - wat oorgeloop het
Engeland toe.)
Haar epigrammatiese verteltrant
is flink met trefseker en verrassende
oorgange, sonder om die leser ooit
agter te laat.

Serotese foto
DIE foto van Mongane WallySerote
wat verskyn het by Stanley Frielick
se artikel, "Die seun van Alexandra"
. (bl.l S, Vrye Weekbla~, 17 November 1989), is geneem deur mnr Anne
A Denker. Sy naam is per abuis
weggelaat
VryeWeekblad, 7 Desember 1989

Snaaksighede sny onverwags, want
sy werk met senu-ente en die soms
speelse aanslag is pure skou.
Die stories is sterk psigies van
aard. Om te oorleef binne die' groot
leuen (''Thereare so many lies everywhere", s8 een van haar karakters,
"Theyarelyingabout 'everything these
days. Wars, identities, deaths. I can't
believe anything"p91.) skep al haar
karaktersklein "leuentjies", (iny lies,
subtieleafwykingsvan die waarheid.
Almal onrusbarend.
Sommige van die "onwaarhede"
is van die veilige wit soort, maar
gewoonlikmet 'n handgranaat daarin
versteek ArKIer is, ooglopend, 'nmaaier
in die kop. Die karakters wat die
"leuens"bedryf,is jong werkersklasvroue, Geestelik' mishandel.
Byvoorbeeld: Josephinese suster, Fin,
word mal en soos dit 'n goeie suster
betaam, sorg sy vir Fin so goed soos
sy kan. Maar Fin se waansin dwing
'haar om op te hou voorgee - en dit is
om op die ou-endin die kas saam met
haar geheimeversameling kostuums
te ldim en die deur agter haar toe te
maalc. Genevieve, weer,het'noordrewe
belangstelling in haar eie drome en
sy's 'n "normalish type of person"
(p.18) totdat sy droom sy dra Franz
-Kafka se hemp en dit later op 'n
rommelverkoping in Suid-Londen
koop, volgens haar rekord. En in 'n
krygsmuseum klim Carol in 'n klein
Duitse duikboot en trek die luik bo
haar toe. Die koue metaal van die
. duikbootruik nes die metaalraamvan
die swaai waarop sy as kind gespeel
het , "a smell remarkably like that of
blood" (P36).
. Laasgenoemde verhaal, The Imperial WarMuseum', word'nmetafoor
vir die bundel self: soos die
krygsmuseum is dit ook "an archive
of the times when our individual
madnessess becomecollective" (P29).
Ondankssy geriefies soospubs en
voorbehoedmiddels, blosser,los mans .
en moltreine eis die stadslewe sy pond

vleis - die "leuens" verloop soms
ernstig: dwelms, diefstalen 'n Iewende kinderoffer, ens. ' ...
Pullingermoraliseernie. Maar as
.jy 'Tiny Lies"neersit, hetjy baiestof
tot moan:die verbruikersdroom wat
'n nagmerrie geword het; groeiende
isolasie in ons tegnies superkommu-

Vryvan die selluliet nie. Daar's "too
nikatiewe w8reld: "Living in thecity
is bad for my health," (p174) se 'n
much guilt and pain" (p60) in die
.karakter, "It's fucking disgusting, all
1iefdesverhouding en as die aborsie
those goddamn banks, there is no . verby is, is die "body throbbing with
morality anyway,noone givesa damn . loss" (P65) en sy bly agter in "a big
saltypuddle of tears" (P39).
about anything," gil'n ander,
.
Maar lees "Tiny Lies" en ontstel
Soos seker te wagte by 'n
nuwelingskrywer is die styl nie altyd
jouself.
\

.Vrye Weekblad het In
,'vakature vir In
.ervare vertaler. '

.1

,!

Die ideaIe kandldaat sal ervaring hA
. by 'nkoerant of tydskrif en ook uit '
Afrikaans na.Engels kan vertaal. ..
Skryftalent en 'n deegllke
kennis van Afrikaans is,
voorverelstes.
Die safaris is mededlngend
en die werksomstandlghede
Is ulters aangenaam.
Stuur aansoeke met CV's aan:
Die Redakteuf, VryeWeekblad,
Posbus 42637, Fordsburg 2033, of
skakel Laetitlaby (011) 836 ~151. vir
. 'n afspraak.

15

I

I
I

wERELD
I

Bitterheid
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groerna
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Suid-Afrika
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Duldellkeverskille komna yorewanneerSwapoen dieDTAaparte konstitusionele voorstellein
die Namibiese konstitusionele raad voorle, Swapo stel'n uitvoercnde presidenten 'n eenkamerparlement voor,terwyl die DTA'n seremonic:le president,tweekamerparlement en proporsionele
verteenwoordlging voorstel. Die UDF, ACNen NPFsteundie DTA-voorstelle.
.
Die minister van Omgewingsake, Om Kotze,kondig aandat hy nie die beplandemynwerke in
St Luciagaan teenstaan nie, te middevan wye protes teendie ondememing.
Dr Andries Treurnlcht.Ieier vandie KP, spreek Ingehoor op Boksburg toe oor "blanke verset"
teen die huidige regeringsbeleid. '.
,
'
Drie mans wat deurdie SWA Polisieaangehouword inverband met die aanval op VV-kantore
buite Outjo vroeer vanjaar, ontsnapnadatdie polisievoertuig wat hulle vanafWmdhook vervoer
het in 'n lokval geleiis. 'n Wyesoekveldtog word deurdie polisie geloods.
..'
DieSuld-AfrlkaansePollsleneemvyfregsesin hegtenis, 'nVerbandtussendievyf en'n fanatieke
regse groep wat moontlikverantwoordelik is vir die moorde op dr DavidWebsteren adv Anton
Lubowski word ondcrsoek, se gcnl-maj HermanStadler, hoof van die SAPse afdelingopenbare
betrekkinge. Menseregte-aktiviste vreesdat sogenaamde neo-Nazi-groepe valslik uitgesonder
word as verantwoordelik vir alle moordbcnde-aktiwiteite.
Die Pan Afrlcanlst Movement (PAM) verwerp die ANCse posisie rakende 'n onderhandelde
skikking in Suid-Afrika, tydensdie organisasiese stigtingskongres in Johannesburg. Dienuwe
PAM-Ieierskap wordook aangekondig, metClarenceMakwetu,61, as presidenten vakbondleier
Benny Alexanderas algemenesekretaris.
Pres FW de Klerkkeer terugvansy besoek aan die Ivoorkus. Die moontlikheid vandiplomatieke
bandemetdieWes-Afrikaansc staatword genoem, Daarwordberig dat Suid-Afrika tegniesehulp
aan dieIvoorkusgaanverskaf indie ontwikkeling vandie staat se goudmyn-industrie, De Klerk
en president Felix Houphouet-Boigny het die hervauing van vredesamesprekinge tussen die
Angolese regering enUnita bespreek. Intussen ontkenUnita verantwoordelikheid vir 'n bomontploffing
in Luanda, waarin tienmense beseeris. DieAngoleseregeringstel voor die byeenkoms van agt
'
Afrika-state op 21 Desemberwaar'n skietstakingbespreek sal word.
Die Interne dissiplinere polisie-ondersoek na die dieoptrede van luitenant Gregory Rockman
begin.
.
Diekablnet kom byeenin 'n spesialesessieom ondermeerdie vrylatingvanNelsonMandela,die
beweerde bestaanvanmoordbcndes, dienoodmaatreels enkonstitusionelevoorstellevirdie nuwe
jaar te bespreek,
'
,
DienegeweekoueSAB -staking wordbeeindignadatdieFood and AlliedWorkersUnionen SAB
'n skikking bereikhet,Hiervolgens kandie stakendewerkers tussen 6 en 11Desembernahul werk
terugkeer en is op 'n loonverhoging van 16persent besluit.
Dr Beyers Naude verskynop Nederlandse televisie in 'n debat met dr AlbertNothnagel, SuidAfrikaanse ambassadeur in Nederland. ''Wanneer kan Nelson Mandela en die Staatspresident,
Thabo Mbckien Pik Botha fn Suid-Afrikamet mekaarpraat, sodat die bevolking, wit en swart,
na die regering kan luister?"hetNaude gevr~. "Ons leefin 'n,wereldwaarallesmoontlikis," was
Nothnagelse reaksie.
'
,
Moses Mayeklso, vakbondIeier wat vroeer vanjaar op aanklag van hoogverraad vrygespreekis,
word verkies as presidentvan dieAlexandraCivic Organization,nuwe gemeenskapsorganisasie
in die Johannesburgse township.'
."
'"
Die brei!derilokratfesebeweglngkondig aandat die organisasie 'n beroep op vier krieketborge
gaan doen om hul steun aan die plaaslike programmevan die Suid-Afrikaanse krieketunie te
onttrek. Dievier barge betrokkeis Bakers Beperk, Nissan, SA Brouerye en die UnitedTobacco
'Company.
"
"
.'
;~'. _ . ' ..
Die SA Railway and Harbour Workers Union beplan verdere hofoptrede teen die SA'
Vervoerdienste (SAVD),nadatafgedankte stakersuithul spoorweghostellegesitis. DieSAVDse
hy is bereidommetSarhwute onderhandel, mits hul voorstellenie metloneverbandhounie, maar
weI met die voorstelle van die SAYD.
'
Dieminister vanVerdedlglng,genlMagnusMalan,sedatditnie meernodigvirdieSAWeermag
is om anti-regeringsgroepe in Suid-Afrikase buurstate te steun nie. Die Demokratiese Party se
adjunksegsmanoorVerdediging, Roger Hully.verwelkomMalllJl seuitspraakas 'n aankondiging
dat die beleidvan destabilisasiegeskrapis.
'
,
DieVan den Heever-kommlsslevra 'n ondersoek nabedrogvan die departement vanOpvoeding
deur staatsamptenare in Gemkom (Oemeenskapskommunikasie), 'n seksiewatdeur die departement self daargestel i s . .
"
'
Genl Bantu Holomlsa vra prof Nic Wiehahn om die Transkeise regering by te staan in die
samestelling van Transkeise arbeidswetgewing.
'f

Internaslonaal

,

Nato lelerssluitaanbyGeorgeBushenMichael Gorbatsjof in hul s~andpunt datdieWarskou-verdragsorganisasie behoumootword,ten eindenie Oos-Weswapenonderharidelinge in gedrangte
bring nie.'·'
'.
",.
,
OUd-VSApresident JimmyCaTter Ontrnoet regerings-en rebelle afvaardigings van Sudan apart
as deel vanvredesamesprekinge om die gaping tossendie groepe te vemou.
,
Nobelpryswenner Moeder Teresa, 79, hcrstelna 'n hartoperasie.
Die Roemeense glmnas Nadia Comaneci arriveer in New York nadat sy van.die Sowjet-unie
oorgeloop het.
'.
,.",.
.
.
Gevegtetussenrebelleen regeringsmagte indie Filippyneduur voorLPresidentCorazonAquino'
verwerpdie moontlikheid van 'n skietstaking en se: "Wathulle begin het, sal ons klaarmaak." 'n
Skietstaking word weI ingestel en die Filippynse oweIhede begin met die ontruiming van 'n
ber~amde 2 500 vasgek~rde oorsesetoeristeen in;.voners. Die lojale Filippynsemagte ontvang
antl-tenk-wapens van die VSA.
.,
PoolsevakbondlelerLechWalesa bel!indig sy vyf daelangetoer vanBrittanje. Hydoon'nberoep
op Brittanjeom in Pole te bele.
'
Suld-Afrlka en Frankryk, watbeide sterk beheer oor die ekonomie van die Comoros-eilande
uitoofen, onttrek hul steun aan kol Bob Denard. Die onttrekking het moontlik gelei tot die
staatsgreep onderleiding van Denard endie gevolglikedoodvan die ComorossepresidentAhmed
Abdallah. Denardontkendathy diepresidentvermoorhet.DieOEA vra virbuitelandseingryping.
Dulsende mense protesteer in Oos-Duitsland en Tseggo-Slowakye teen hul Kommunistiese
ow~rhede. Intussenskaardie Kremlin-leicrskitp hom by sy Warskou-geallieerdes in hol veroordelm~ vandie 1968Sowjet-geleide innamevan Tsjeggo~Slowakye. Verderwordreisbcperkings
op Ts~eggo-S~owaakse burgersopgehef. DieTseggieseKommunistiesePartygeeformeel beheer
oor die regermg op en al 21 ledevan die party se politburo en sentrale kommitee-sekretariaat
bed.ank. En in ~s.~uitsl~d bedank die leierskap van die Oos-Duitse veiligheidspolisie. Die
vO?ge Oos-DUltse leier, Erich Hcmecker, en verskeie van sy nabye ondersteuners word onder
hUlsarres geplaas..
i
'
,
'
DI~ AI~emene Ve~gaderlng vandie VV aanvaardriemosies waarin ondermeer die PLOse reg
tot n eleonafhanklike staat erkenword,stateopnuut gevraword om ekonomieseen militarehulp
aan Israel ,te stop en Israel se, besetting van die Golan-hoogtes en ander besette gebiede as 'n
oortreding van die intemasionale reg beskouword. '
Die Llb~nese Chrlstenleler Michel Aoun verwelkom die VSNSo'\vjet-beroep by die Maltaberaadvir 'n vreedsame oplossing van die krisis in Libanon.
'
~es Ramaswamy,~enkataraman van Indie sweer 15 lede,van die nuwe Indiese premier,
VlShwanath PratapSmgh,se !cabinet in. _ ,
"
' , '
~al1!aret Thatch!r behaal'n g~eflike oorwinningoorsir Anthony Meyer,wathaaruitdaagom
~e lelcrskap van dieKonserwatlewe Party.Sestig vandieparlementsledehet nie vir haargestem
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MANILA - Die jong weermagoffisiere watvir
die mislukte staatsgreep in die Filippyne verantwoordelik was, het kragdadig uitdrukking
aan 'n gees van wydverspreideongelukkigheid
met die regering van pres Corazon Aquino
-gegee.
.In 'n verklaring bet hulledie regering uitgedaag
om te bedank en gese: "Onsdaagdieregering uit
om hul selfsugtige en persoonlikebelangewat
verantwoordelikis vir die krisiswaarindie land,
verkeer, agter te laat." Volgensdie rebelle het
die Aquino-regering hulle "gedwing om met
brutegewelddieregeringte dwing om standpunt
in te neem".
Die rebelle, onderleierskapvankolGregoria
Honasan,hetdiereg in eiehandegeneemomdie
land se krisisse op te los en 'n kortpad na hervorming .te soek aangesien politieke partye,
verkose verteenwoordigers en vakbonde nie
, daarin kon slaagom met oplossingsvoor 'n dag
tekomnie.
Dieoorsakevan die staatsgreep,volgensdie
rebelle.Ie in Aquino se onvermoe om'die ongelykhedein dieFilippynsesamelewing op tehef.
Dit was ook die rede waarom die vorige presi'dent, Ferdinand Marcos, se regering totn val
gekomhet.
Volgens die rebelle het Aquino ook te min
aaridag aan die behuisingskrisis, wat ongeveer
. die helfte, van die bevolking van 60 miljoen
dakloos laat, gegee,
Dierebelle sebitterheid teenoordieregering
.het gegroei nadatpres Aquinoom Amerikaanse

militere steun gevra het. Die VSA, die vorige
kolonialemag in die Filippyne, het vandag nog
'n sterk teenwoordigheiddaar. Holle huur jare
reeds lug- en seebasisseby die regering.
Die afgedartktekol Honasan, 40, watsedert
syontsilappinguit die trortkin Aprilverledejaar
gesoekword, het in 1987'n staatsgreep teendie
regering gelei. Hy het baie kritiek teen die
Aquino-regering, wat daarop roem dat hulle
demokraties verkies is, uitgespreek.
In 'n verklaring het Honasan, watteenAquino
gedraaihet nadat hy haarin 1986 gehelphet om
aan bewind te kom, gese: "Wat ons doen, is op
die lang termyn in die beste belang van al die
Filippyne.: '
"Ons kan nie meerdie Aquino-regeringwat
skaamteloos die Amerikaanseimperialiste.onder die dekmantel van demokrasie ondersteun,
steun nie. .Hulle is verantwoordelik vir die
langsame en doelbewuste politieke,ekonomiese
en morele agteruitgangvan die land."
Ditwasdieeerstemaal dat die gedissiplineerde
weermag- .en vlootsoldate teen die regering
protesteer. Die militere magte is die land se
grootste werksverskaffers, Meer as 250 000
mense wordin verskillende militere afdelings
van werk voorsien. "
Die, Kommunistiese Party voer reeds die
afgelope20 jaar 'n bosoorlog teen die regering.
Hoewel Aquino in 1987 vredesvoorstelle ge, maak het, isdit deur die Kommunistiese Party
verwerp. Die verdeelde Sosiaal-Demokratiese
party en die' twee grootste vakbonde het geen
. inset gedurende die groeiende krisisse in die
land gelewer nie. - AFP ,
.

Skrap dietradisies
AKKRA - NanaKonadu, Ghanase eersteministersvrou, het by .
die openingvandievyfdae langekonferensievan Inter-Afrika'
gevra vir die afskaffmg van tradisionele gebruike wat onder
meer die gesondheidvan kindersen vroue benadeel.
In die die toespraak, wat namens haar deur Agyeman
Rawlings geleesis, se sy daar is geen regverdiging vir sekere
skadelike en verouderde gebruike nie. Sy'het verwys na gebruike soos weduwee-rituele, sekere voedsel-taboes, kinderhuwelike en die besnyding van vroue.
Agyeman-Rawlings het 'n beroep op tradisionele leiers en
distriksrade gedoen om opvoodingsprogramme te loods sodat
die praktyke afgeskaf kan word.
Sy ~e vr~ue, w~~ meer ,as die helfte van die wereld se
Nana Konadu
bevolkmg Ultmaak, moot die kans gegun word om hol poten' .
siaal ten volle te ontwikkel en enigehindemisse watdit verhoed, moot oit die weg geruim word".
Die adjunk-sekretarisvangesondheid, dr Mary Grant,het gese tradisionelegebmike watkinders
verhoedom sekerenoodsaaklikevoedselsoorte in teneemengedwongejonghuwelikemootbeeindig
word.
'
Grant se vrouein die landelikegebiedeleef in baiearm omstandighedeen is <li.kwels slagoffers
van ontberinge soos hoe kindersterftes.
'
,
'
Ongeveer 50 vroue van Ghana, Nigerie, Liberie, Sferra Leone en Gambie het die konferensie
bygewoon. - AFP
,

Repatrieer aile immigrante,
...
vra Franse'leier
PARYS - Diever-regseFranseleier,Jean-Marie
Volgensteenstrydige statistiekehet Frankryk
Le Pen,wat groot welslaein die afgelope tussen'n immigr.ante~bevolking van tussenvier en vyf
verkiesingbehaalhet, het gevravirdierepatriamiljoenwaarvanongeveer die helftevan Noordsie van alle immigrante wat sedert 1974 in . Afrikaen Afrika afkomstig is. Le Pense hy glo
Frankryk woon.
nie die immigrante kan volledig by die Franse
In 'n onderhoud in die Franse koorant, Le
geintegreer word nie. "Ditis reeds te laat... oDS
Figaro, het Le Pen, leier van die Nasionale
het klaar 'n fout gemaak deur pogings aan te
Front, gese die immigrante moot ondanks hol ' wend om Franse .Moslems, wat na Algerie: se
verblyfpermittegereed wees dat hol reg om in
onafhanklikheidsteedsFranse burgcrskapwou
Frankryk te bly ~ van die dae in gedrangkan
behou, by Frankryk te integreer." Hy het die
kom. Volgenshom is die immigrante nooit die
regering se pogings om ,verskillende geversekering gegee dat hulle onbeperk in Franlayk ' meenskappe te probcer integreer as 'Ii "dookan b}y nie.
dloopstraat"beskryf. - AFP
Vrye Weekblad, 8 Desember 1989
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'Een jaar en
perestroika
word begrawe'
GENeVB - EEN van die vurigstekritici
van pres Mikhail Gorbatsjof, Boris
Yeltsin, se Gobachev se hervonningsbeleid, perestroika, het nog
een jaar om te slaag of dit sal "begrawe" word..

reed vir die soort onafhanklikheid
nie.
Yeltsin hethom ten gunste van die
situasie soos dit in 1922 was,
uitgespreek. In daardie jaar is die
eerste Russiese kongres gehou waar .

Denis Hlault

China.beginmet]
veldtog teen
'sondaars"

BEllING - Die opspraakwekkende '
nasionaleChineseveldtog,die "Veldtog
teen die ses sondes", was verantwoordelik vir duisende inhegtenisnemings
en talle terdoodsveroordelings. Die
aanklagtes het gewissel van prostitusie, pornografie, dwelms, dobbelary, die verkoop van vroue en kinders tot "feodale bygelowigheid".
Die veldtog, 'n herhaling van wat '
in die vyftigerjare gebeur het, is 'n
paar maande gelede in Shanghai geloods. Shanghaibet vroeer asdie "Ooste
op 27 Januarie - die dag waarop die
Die weermag, koerante en selfs
se stad van sonde" bekend gestaan.
Chinese nuwejaar begin, uitgevoer
films het ook onder sensuur deurgeword.
loop en na bewering word "onveiDie uitbreiding van die veldtog na
lige" tonele in films uitgehaal indien
ander gebiede word in die stede deur
Oorentoesiastiese lede van die po'n persoon, wat verbonde is aan die
teregstellings, wat op stadsmure plaaslisie het reeds by verskeie geleentl;
Universiteit vanWuhan, dinkdie toneel
vind, aangekondig.Diegene wat weens
hede in Hainan en Guangzhou alle
die oortreding van een van die "sonChinese wat saans aIleen op straat . ,is nie geskik vir die publiek nie,
des" skuldig bevind word, word met
loop in hegtenis geneem.
. Chinese owerhede is op 'n internae,
'n enkele koeel in die kop gedood.
sionale .vergadering met narkotiese '"
Hierdie aksies het egter nie die
kenners
bewus
gemaak
van
die
toeVolgens die owemede word skuldioplewing van prostitusie, in, veral
name in dwelrngebruik en -smokShangai en Guangzhou, verhoed nie.
gesgereeld in die openbaarterreggestel.
kelary. Die hoofroete waarlangs heIn sommige gevalle word die skuldiSedert Augustushet die veldtog
rOleneen opium gesmokkel word, die
ges wat aan hulle nekke hang, met'n
veral aandag aan pomografie gegee.
.
;
Goue Driehoek, is geidentifiseer. Die
-Iys van hul oortredings in vragmotors
Dit staan ook bekend as die "geel
roete loop na bewering na Hongkong.
deur die strate gery.
geestelike besoedeling" en Westerse
Die owerhede is ook baie besorg
Sedert die middel van November
invloed word hiervoor blameer.
oor
die' verkoop van vroue aan weris die amptelike pers in China ook
Sedert "Meneer Skoon", soos Li
kers watklaarblyklik 'n oorblyfsel is
ingespan en wye persdekking is aan . Ruihaun genoem word, kort na die'
gebruikevan ImperialistieseChina. .
die veldtog gegee. Die pers het ultidemokratiese opstande in Beijing na
Volgens
hulleword vrouehandel vera!
matums, wat deur die organiseerders
die Kommunistiese Party se Politdeur die Mafia gedoen.
van die veldtog opgestel is, gepubburo bevorder is, het hy 30 miljoen
liseer wat aan die "sondaars van die
. Klopjagte word ook gereeld sepublikasies en 'n halfmiljoen video's ",
stede" gerig is. Die' ultimatums se
laat vernietig.
, ' . dert die bloedige optrede van die
';alle sondaars moet hulself voor 31
weermag in Junie vanjaar in veral
AIle aspekte van die samelewing
Desember oorgee indien hulle op enige . word deur die veldtog geraak. In Beijing op die beoefenaars van "feoi .
versagtende omstandighede aanspraak
dale bygelowigheid" - soos astroloe
Shanghai is 'n groep van 70 doofstom
wilmaak".
en fortuinvertellers -uitgevoer.' '
Chinese deur die polisie aangekeer
Die ultimatums se ook "sondaars"
Die optrede van die regering word
nadathulle pomografiesevideo's aan
sal na Sl Desemberonbuigsaamhanbeskou as 'n poging om die mense
Shishi - die "pomografiese hoofstad
teer word. 'n Groot polisieklopjag sal
weer aan hulle kant te kry, 7 Atp , .
van China" - verskafhet. .

ran

.f

(FOIO: Novasli)

Boris Yeltsln

van

In 'n onderhoud met die Geneva
Tribune se Yeltsin Rusland i§"weens
Perestroika in 'n vlaag van probleme
vasgegryp". Volgens hom sal die
. probleme vir die volgende jaar.
voortduur, "maar daama sal veranderinge plaasvind - Perestroika sal of

die verdag
die Eenheid van Unies
aanvaar is. Hy se ondanks dreige· mente vrees hy nie sy teenstanders
nie omdathy "in sekere beginsels glo
· wat 'n samelewing moet lei"..
Hy is ook van mening dat die
eenheid van Oos- en Wes-Duitsland

gewen Ofbegrawe wees",
Yeltsin was die vorige hoof van
die Kommunistiese Party in Moskou
en is vandag 'n adjunk-ministerin die
Russiese Parlement.
Op 'n vraag oor die plofbaarheid
.. van probleme tussen verskillende
nasionaliteite en die eis viroutonomie van die verskillende republieke,
her Yeltsin gese 'n aanvanklike
op1ossing kan gebied word,deur aan
republieke maksirnum outonomie ten
opsigte van grondbesit en minerale
rykdom te gee. Volgens hom is die
meeste republieke egter nog me ge-

in die nabye toekoms onrealisties is
omdat "die paaie wat die twee lande
geloop het te lank en te verskillend
was".
* Gorbatsjof het in Malta aan pres
George Bush gese die "finale toets vir
sy leierskap Ie daarin ofhy instaat sal
wees om die tekort in verbruikersgoe· dere in Rusland te beeindig.
Na die twee presidente se
byeenkorns op 'n Russiese skip, was
dit volgens Amerikaanse owerhede
nie duidelik of Gorbatsjof weet hoe
om di~ ekonomiese krisis in Rusland
op te los nie, - AFP

Wetenskaplikes wendhul
tot Chinese orakel
SAN FRANCISCO - Antieke Chinese orakelbeentjies het wetenskaplikes hier gehelp om een van die
geskiedenis se grootste vulkaniese
uitbarstings te dateer.
Volgens die Amerikaanse ruirnteagentskap (Nasa) het die uitbarsting
die legende van Atlantis geinspireer.
Nasa is ook van' mening dat die
uitbarsting, die Santorini-ontploffmg,
meer as 3 600 jaar gelede plaasgevind het, Die grootste gedeelte van '
die Egeiese See-eiland, Thera, is
volgens navorsing in die ontploffing

vemietig en genoeg gesteentegruis is
afgeskei om die son amper totaal te
blokkeer, weerpatrone ingrypend te
verander en hongersnood in China te
veroorsaak,
'n Astroloog van Nasa, Kevin-Pang,
het gese die krag van die ontploffmg
was gelykstaande aan twee miljoen
Hiroshirna-atoombomme wat gelyktydigafgaan. Volgens syraminghetdie
uitbassting ongeveer 1 600 jaar vC "
plaasgevind.Hy het verder beweer dat
die ontploffing oor die hele wereld
gevoel is en dat dit moontlik Plato se

VryeWeekblad, 8 Desember1989
/

verhaaloor Atlantis, watna 'ngeweldige ontploffing onder die see verdwyn
het, geinspireer het.
Pang en sy kollegas kon die,
ontploffing dateer nadat hulle optekeninge van die Xia-vorstehuis, die
oudste opgetekende stamhuis van
China, opgespoor het Orakelbeentjies,
skilpaddoppe en beeste se skouerblaaie, waarop weersveranderinge
uitgekrap is; is deur deskundiges ..
bestudeer en die tyd waarin die
ontploffing plaasgevind : het, is vasgestel. - AFP _
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Hier is die ,hele storie
r---~){/(4

,Max du Preez ,

Weekblad sebedIyfskoste aangewend
Botha Iaat verlede jaar - waarborge
nie, maar;Ie in trust om die drukkers
vanVrye Weekblad greis omdathulle
'as drukkers en verspreiders medeDaar w~ 'n grootgeskarrel en geskineri verspreidersgems te Iaat voel dat
der verlede week toe dit bekend geaanspreekliki~ asdie koerant iemand
hulle nie sal hoef op te dok vir 'n fout
word het dat die Europese Ekonobelaster.
watdeurVrye Weekblad gemaakword
miese Gemeenskap en die Franse
Toe genl LotharNeethling aandui
'
nie.
regering saam sowatRl miljoen aan
.hy wil Vrye Weekblad vir R500 000
Die inligting oor die polisie se
, Vrye Weekbladbewillighet.
dagvaar, het dieselfde gebeur.
moordebendes en diename wat in die
. Die skerp reaksie in onder meer
Die gev.aar het toe dus ontstaan
verband genoemis, is nie ligtelik en
The Citizen (sien berig hiernaas) is
datVryeWeekbladnielangergepubroekeloos geplaas nie. VryeWeekblad
liseer sou kon word as die maatskapdiegevolg van Ofverkeerde inligting
is tevrededatdieinIigtingwat gepubOf van moedswilligheid. Wat ook al
pye weier om te druk en te versprei , liseer is, korrek en gebalanseerd is.
die geval is, dit is tyd dat Vrye
nie.
" Daaromwas die redaksie nie bereid
• Weekblad sy eie posisie duidelik
Dit is omdierede dat die skrywers
omenigiemandom verskoning tevra
uitspel.
• AndreBrink enBreyten Breytenbach
nie,en sien onsuit na 'n hofsaak waar
Vrye Weekblad is die eiendom . tydens verlede week se Parys-konons die reg salhe omenigiemand wat
··vandiejoernalistewatdaarwerk.Dit 'ferensle oproepe om steun gedoen
kennis dra vandie politieke moorde
het, Die EEGen die Franse het binne
• is met baie idealisme en die minite dagvaar om te getuig.
mum kapitaal beginenis steedsalles
'n dag aangeduidat hulle wil help om
Dit is natuurlik 'n truuk so oud
behalwe kapitaalkragtig. ,
Vrye Weekbladse voortgesette pub- , soos die koerantbedryf self dat 'n
Die koerant word deur 'n buitelikasie te verseker, en die geld
koerantmet groot fanfaremet 'n hof, maatskappygedruken deur 'n ander
aangebied om as waarborg vir die
saakgedreigword bloot as 'n metode
· maatskappylandswydversprei.
drukkers en verspreiders te dien.
-van intimidasieen om te keer dat die
Die rnaatskappye het al in die
Die geld word dus nie vir Vrye ' betrokke koerant verdereinIigting oor
· verlede - 'met die lastereis van PW
die onderwerp publiseer.
---=-----------,;-----:----------------",
As die koerant wat die stop •••••••
rie van die moordbendes ge,
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' "South Africa's holiest new magazine for

•
young peopIe pu II s no punches... Th e[omic.
strips, articles and (ompelilionsall have agritty •
" 'realism that brings the mysteri;s of
I
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"Brighl...stimulating" Daily News'.
"Max Mboya is charming, sincere and.
very coo/..: Sunday Tribune
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I
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Weekblad is die Franse regering en die EEG asook Brink
en Breytenbachbaie dank verskuIdig.
Onsisbaiesekerdatonsnie
die RI miIjoen nodig gaan he
nie, Om die waarheidte se.ons
het baie ernstige twyfel of die
sake ooit op 'n hofrol gaan
verskjn,
Onsbehandeldonateursnet
soos ons adverteerders behandel: watookalhul bydrae, daar
kan nooit enige sprake wees
van beinvloeding van die redaksionelebeleid van die koerant nie.
Ons beleid en politieke
beginselsis breedvoeriginons
eersteuitgaweuitgespel. Geen
politieke party, drukgroep,
donateur of adverteerder sal
ons ooit daarvan laat afwyk
nie.
Om beskou die Citizen se
kommentaar oor die saak as
b u n ! ' d En d
.a s en aanmatlgen .
ll1\,
kom ditboonop van 'n koerant
wat skelm met die belastingbetalers se geld begin isl

.THE CITIZEN

COMMENT

Vrye what?
WE FIND it astonishing that the European
Economic Community and a French Government ministry have promised a South' Afri- .
can newspaper, Vrye Weekblad, Rt million
to meet expected legal costs as a result of the
newspaper being sued by senior policemen
over its South African Police "hit squad" allegations..
'
Astonishing because we cannot sec what the
court actions have to do with the EEC or the
French Government.
Vrye Weekblad's editor. Mr Max du Preez, '
stands by the allegations in his newspaper
and, in fact, has published further allegations.
.
If an editor, no matter who he is, decides that
it is in the public interest to disclose informa- ,
tion which his newspaper has garnered (even
if it is fmm a confessed hit man and murderer, namely, Captain Dirk Coetzee), he
knows what risks he is taking.
.
And be must be prepared to be sued if any
person named in the reports feels be has
been defamed.
.
. One such person - the only one to make his
intentions known publicly at this point - is
Ueut-Geoeral LOthar Neetbling, the bead of
the police forensic laboratories, who bas announced his intention to sue Vrye Weekblad
for R500 000.
It's quite an impressive SUID. we are sure, but
then General Neetbling DOt only feels he has
"been grossly defaIned, but that his own life
and the lives of his family have beeR put in
jeopardy.
- Vrye Weekbbd, by its OWD admission, IS financially sInIppc:d.
NevertbeJess, it was able to SCDd a lepcwter to
Mauritius with Captain Coctzce aad to pay
die eapeDSC:s of the captain duriD& his fourday stay 00 the island.
But that's by the way_
What is impoItant is that Vrye Weekblad,
shoukI DOt be fimded by the EEC, the
Frcocb GovCiDmeut or any otber ~
JDCDt ia a case of its own rnakiDg aad ODe as
damap.g to individuals and the PoIic:e Fon::e

as thisoue.

Tbc EEC aad FICDch Go¥e:mmeut miaistTy's

prom:isJe of aid is, _ far as we bloW, pahcud
of.
Nc.w~howew::r mocb admired for whateYer caasadcs they eopge ia, ba~ to get out
of their troubles (JQ their OWII.
Besides, the BEe and Freneb Gow:nlment's
tpJeiosity SUJ!Zl5Is they have already ~en
sides in this matter_
But what if a cOurt :finds that in these particular instaJK:es the policemen were defamed?
"-why -SIlOUid -Ihe-££'-.; and Ute-FrenCb 'Government tbcn pay for Vrye Weekblad's, grave
mistake?
'Furtbennore. if Vrye ,Wcekblad's editor believes the stories he published were accurate
, - and he claims they were - , he has nothing
to fear.
He wiD not only slave off the claims but, we
are sure, be awanlCd costs.
And the Rl miftion, or anything like that sum,
will not be needed.
We are, weD aware that foreign govenunents
and organisations channel money into a fund
here that· is used panly for defending aa::used
in so-caDcd Pfi)IiticaI trials.
..
This, too, is a gross interfezeac:e ia our internal
affairs. Just imagine wbat an outcry there
would be if South Africa sent fuuds to be
used for the defence of terrorists in West
'Germany or in Northern IreJand, b
instance. We would never bear the end of it.'
But at least it could be argued in these cases
that there is some merit in ensuring that
people accused of grave crimes that' might
result in their being hanged, if found guilty,
should have the best possible defenoc. ,
There can be no justification, however, in
promising Rl million to a newspaper for civil
claims against it.
Besides, what about Vrye Weekblad's muchvaunted independence as an alternative

newspaper?
.
Is accepting Rl miDioo from these sources not
goiog to compromise it?
.
We ~cst the best thing for Vrye Weekblad
is to l<Ieciine the money.
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Mofhartbeeste ell die Noag->
sindroom hier in Afrika
IN die dae toemense nog van "Fauna
enFlora" gepraat het, het almalgeweet
dat dit die manne is wat jou yang as
jy erens in dieveld droogmaak. Daar
wasmansmetkakie-kortbroeke, soms
kaalvoet en om die regter bo-arm 'n
koperplaatjie wat aangedui het dat
hulle"naturelle-bewaarders" is. Hulle
wasgewoonlikswart. Die witman in
die bakkie het ook bruin klere gedra,
met sulke groen epoulette op die.
skouer.
Dit was in die oorgangstydperk
gedurende die vervanging van die
begrip "preservation" met "bewaring", ("Preservation" het darem te
veel geklink na iemand wat iets in
can-fruit-bottels inle.) Die gedagte
dat ons moet keer dat iemand die
laasteoorlewendeverteenwoordiger
van 'nspesie uitwis, het hoofsaak
geword.
Die Noag-sindroomhet vinnig in
Afrika ontwikkel. Geskrifte vanjagters
uit die "pioniertye"het aangedui dat
iemand'n oplossingmoet vind totdie
dreigende uitwissing van ons
"natuurlike erfenis":
Sir William Cornwallis Harris 1836:
"In the Magalies Mountains the
elephants were observed climbing
with the agility of goats to the topmost summits; where from time to
time they stoodout like great statues
,
of basalt against the blue sky."
Vandag is geen spoor vandiereuse-

diere op Maanhaarrandte sien nie,
FC Selous - negentiende eeuse
jagter in Afrika:
"It was within a mile of this spot
that two years previously I shot the
last two white rhinoceroses which I
have killed, and they were probably
thelast of theirkind I shall ever see."
Miskien was die twee renosters .
dielaaste wat hygesienhet, maardie
wit renoster word darem steeds in
daardie gewesteaangetref.
Daar is sekerlik nie fout met die
pogings van bewaringsgesindesom
diere vanuitwissing te red nie, Maar
elke nou en dan kan daar 'n bietjie
gekyk word na die basis van die
Noag-sindroom, of. die droom van
"Fauna & Flora".
. ''Natuurbewaring'' het te doenmet
diebewaring vandiereteendiegeweld
vandie mens.Diestigting en bestuur
van reservate, verkieslik in 'n "na. tuurlike" toestand, vorm 'n belangrike bestanddeelvan die ritueel.
In diemeeste parkeworddie toeris
oorlaaimetinstruksiesvan watjy nie
magdoennie. Toeons laas by Ai-Ais
inNamibiawas, het ons 'n tweetalige
pamfiet vanAGT(8)A4-bladsye gekry
met instruksies wat ons nie in die
.plekmag doennie! In Suid-Afrikais
daar om elke tweede draai 'n kennisgewing: ry stadiger, bly in jou
voertuig,jy moet voor donker terug
wees, los alles uit.
.
Alistair Graham skryf s6 oor die
,

....

kennisgewings wat 'n mensoral sien:
·diere in Afrika word daar nou deur
.But thereis something grasping about
die mens (en omgewingsveranderit, a declaration by the mysterious
ing) heelwat druk op diemofhartwardens that 'this is mine, my playbees-bevolking uitgeoefen. Dit is dan
ground; either you keep out,or do as
net natuurlik dat die verspreiding
vir 'n luiperd is nie, het hy ingeklim
en homself aan 'n paar van die nuwe
I tell you'."
van spesies vanaf die uiterste grense
intrekkers voorgestel.
. In die parke word die stryd om
sou krimp na 'n kern-habitat. Is dit
Daar was groot onsteltenis onder
oorlewing soms tot verstommende · gevolglik nie 'n natuurlike toedrag
die bewaardersen volgens 'n senior
uiterstesgevoer, In die onlangsever:
· van sake dat daar nie meer mofhart, aanbevelingisdie luiperd op dieplek
lede het die geldrowendste van.bebeeste in die Wildtuin is nie?
Diedrangom te red wassterkeras . doodgeskiet. In die Kruger-wildtuin,
waringsaksies met mening in SuidTerwyl hy besig was met dit wat vir
enige ander oorwegings. 'n NasionAfrika posgevat, "Translokasie", of
hom natuurlik was. Verstommend.
ale veldtog en kompetisies is van
die verskuiwing van wild, het met
behulp van helikopters, verdowstapel gestuurom fondse in te samel.: Maar vra die Parkeraad om harde
.feite•.. die storie is nie-amptelik.
ingsgewere, vangnette en Land CruisIemand wen toe 'n vie:rwielaangedrewe
'nAantaljaregelede wasonssaam
ersvol spesialiste, dieveldeingeneem.
voertuig of so iets en 'n groep
met oubaas Safara en sy familie op
wildvangers kry koers Malawi toe
'n Goeie voorbeeld hiervan is die
besoek aan Pilansberg. Hy was 'n.
· om 28 mofhartbeeste te gaan Yang;
hervestiging van die mofhartbees in
vooruitstrewende boer in die omgedie Kruger-wildtuin,
Dit was 'n moeilike taak en baie
'n Wetenskaplike het op 'n dag,'n . rande later daag die span op met · wing en is verskuif, saam met 'n hele
aantal ander mense, om plek vir die
hulle lewende trofee, 'n Paar van die
trofeeteen die stoepmuur van'n plaasstukkie "nasionale erfenis" te maak.
diere het in transit gevrek, maar die
huis in dieomgewing van die wildtuin
Ons het na hut ou standplaas gery. .
gesien. Nadat vasgestel is dat die
·groot ellende het werklik begin toe
Net diefondamente was sigbaar. Onder
horingsinderdaaddievan 'nmofhartdie oocblywende bokkeindie wildtuin
· 'n groot wildevy het ons gestaan en
bees (Lichtensteinse Hartbees)is, is
vrygelaat is.
kyk na 'npragtige stuk aarde waarhy
navorsinggedoenom te bepaal ofdie
Fei'tlikdiehelegroephetin 'nkort
tydjiegevrek,Stres en anderoorsake · "elke jaar baie mielies en sonneblom
hartbees in die verlede weI in die
afgehaal het", Noustap daar nettwee
het die skuld gekry, Die oorblywende
gebied aangetref is. Die bevinding
blou kraanvoelsoor die lap gronden
was dat die dier lankgelede in die
diere sou nie 'n sterk teelkuddekon
gebiedvoorgekomhet,en dathy weer
vestig nie en die hele operasie is- hy wouweetofditdierede iswaarom
Lukas Mangope hulle .verskuif het,
teruggekrymoet word.
herhaal. Die keer is 'n groot gebied
"86 iets," het hy gese; "is vir my
'n Aantalmensehet probeersedat
uitsluitlikvir die bokke ornheinwaar
verstommend." - .
so 'n operasie tog ietwat onsinnigis.
hulle rustig en afgesonder by hul
Die gebied waar die mofhartbees in
nuwe tuiste kon aanpas.
(Tienie du Plessisis 'n grafiese kun- .
die verlede sou voorkom, was seker
Maar 'n luiperd het die bokke
stenaaren mede-direkieur ;vall Tau-,
die heel suidelike grens van sy
anderkant dieheining gesien en aangenatuurlike verspreiding. Soosmet alle . sien 'n heining nie juis 'n probleem
rus-uitgewers)i
"(" ~::' .
,
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Om kerk toetegaan wasnog
nooitsegevaarlik nie

DIE dag voor die algemene verkiesing is ek en 'n klompie ander Stellenbossers voor die Braak deur lede
van die polisie se onluseenheid en.
die veiligheidspolisie in hegtenis .
geneem.
Daar was geenwaarskuwingnie een oomblikhetdiemense gestaanen
wag om op die Braak te loop, die
volgende oomblik het ongeveer 70
polisiemanne, gewapen met honde, . gebeur.
.
knuppels en sambokke tussendie
Ek het die vrierdelike kaptein gevra
mense ingestorm. Mense is geslaan, .ofons dieBraakmag betree, wantdie
een student se baadjie is deur 'n hond . mense het in die pad gestaan en die
flenters geskeur en 31 van ons, .verkeer opgehou. Sy antwoord was
hoofsaaklik studente, is in hegtenis
kort en kragtig: "Juffrou, jy sal jou
geneem,
voetjies nie op die Braak sit nie."
Be en ongeveer300 anderstudente,
Ek weet nie of hy weet ek dra 'n
werkers, dosente en selfs 'n paar . nommer seweskoen nie.
dominees
was nil'n vergadering
Om 'nlangstoriekort te maak- ek,
op kampus op pad na die kerk op die
ds Adonis Booyse en twee ander
, Braak. Om kerk toe te gaan was nog
marshalls was besig om met Els te
nooit s6 gevaarliksoos op 5 Septemonderhandeltoe die mense begin gil
bernie.
entoe sienek baniereop diegrondval .
Natuurlik het ons daaraan gedink
en ek sienhondeen knuppels en blou .
dat die optog onwettig kan wees uniforms.
daar was genoeg inhegtenisnemings
Ek hetnie eens my sin voltooime.
en doodslag in die Wes-Kaap in die
Endie polisiewas ook nog nie klaar
tyd. Ons het nil die vergadering op
metons nie,
kampus, ten aanskoue van die onluspoN adatongeveer28mense gevang,
lisie se videospan, in rye gegroepeer
partygeslaanen aan hulle hare na die
en ongehinderd dorp toe begin stap.
vangwaens gesleep is, is die polisie .
Asdit onwettigwas, waarom sou die
terug kampus toe. Selfsdie onskuldige
verkeerspolisie ons so mooi gehelp . vrou van 'n professor met 'n Clickshet om in die dorp te kom? Waarom
inkopiesak in haarhande, is bygedam.
het die polisieons nie voorgekeer toe
Naby die kampus het 'n vriend 'n
ons "ons voetjies van die kampus af
blomdeurdie traliesaan ons oorhangesithet nie"? Selfs ons Administradig - daarvooris hy hardhandigagter
sie het toestemmingvir die vergaderin 'n vangwa geprop.
ing gegeel
Ongeveer agt uur later, 'n paar
fu elk geval, ons is toe in die
daarvan in In yskoue sel, is ons op
git~tende reen en al singende afBraak , R50 borgtQg vrygelaat.
I
toe.·
.
Verlede week is ons in die LanOns loop toe om die draai langs . droshof op Stellenbosch onder die
Woolworths endaar staan 'n manmet
Wetop Binnelandse Veiligheid skuldig
bevind..
.
'nblou hemp en brock, met 'n diknek
.en 'n snor en 'n hond - kaptein Collin
Kapt Els het klaarbiyklik geweet
E1s, stafoffisier vandie SAP op Stellendatindienhy menseonder die Wetop
bosch. Aangesien ek eenvandievoorste
Binnelandse Veiligheid aankeer hy
marshalls was, kom ek en die mense
ni~ verpligis om enige waarskuwing
indie voorstery toe reg'voor kapt Els
te gee nie. Onder die noodmaatreels
totstilstand. Versigtig, want sy hond
moet die polisie egter waarskuwings
het met 'n skuimertde bek vir ops
gee wat deur almal gehoor kan word
gegromen bloeddorstigin onsrigting
sowel as'n redelike tyd om uiteen te

'1if
!

· rektor, prof Mike de Vries, 'n persoonlike verbintenis met dieProkureur., Generaal hetDaar was ook sprake
dat hy gevrahet dat daar 'n ~oorbeeld
· gemaak moet word v lUl die studente
en werkerswatin hegtenis geneemis.
Hy is derhalweook gevra om te kom
getuig.
.. ,
.'
Op- 'n vraag van ons advokaat,
John van den Berg, waarom die saak
teen die studente Die teruggetrek is
nie, het De Vriesges? die US-admin·Pearlie Joubert
istrasie "het 'n goeie verhoudingmet
die polisie en Prokureur-Generaal".·
Hy het verder getuig dat die PO
gaan.
hom al geskakel en gevra het of die
,OOmblik), hoe die polisieop die mense
DitisjarnmerEls en die resvansy . afstorm terwy1die marshalls besigis .: universiteit nie self die studente wil
diknek-makkers het nie voor die tyd
om met Els te praat,
straf nie. In sy getuienis waras "baie
. mooi beraadslaag nie, want sien, toe
'n Paar minute lateregter volg 'n
ontwykend" deur advokaat Van den
volg 'n oor-en-weer geliegery in die
Berg beskryf is, het hy egter ontken
stem oor 'n luidspreker.Maartoe was
hof', want'n klomp is toe onder die
ons reeds in hegtenis geneemen niedatdieUniversiteit met diePO geskakel
noodmaatreels en die anderspulonder
mand kon in elk geval hoor wat die
het in verband'met 6ns vervolging.
dieWetop BinnelandseVeiligheidin
stem se nie.
Ons glo hom, hy het immers onder
hegtenis geneem,
'
Diepolisiesevideospankan gerus · eed getuig.
Els het self nil sy "So help my
Die landdros, RD Nortje, het
daaraan dink om professionele rediGod"-eed 'n paarwitleuensvertel.Hy. geerders aan te ste!. Makliker nog, . . ondanks OIlS advokaat, en diestaatsaatlse toe mos dat hy, nogal met 'n luid- ... miskien moes Els die mense beveel . klaer, DJvan Reenen,se voorstelom
spreker, die mense' beveel het om
het om uiteen te gaan voordathy ons
slegs'n waarskuwing aan die beskuldiuiteen te gaan. Dit kon 'n mens misin hegtenis geneem het. .
. ·ges terig, besluitditisnie genoegnie.
kien nog glo,behalwedat ekdan baie
Hy het, baievriendelik,'n vonnisvan
Die landdros het in sy uitspraak
blinderis as watek ooit vermoedhet,
geen melding van die polisiese leuens
of tien dae tronkstraf of 'n R50 boett;
wanteken die anderbeskuldigdeshet . . of swak redigeerwerk gemaak nie.
aan ons opgele.
geen .luidspreker gehoor 6f gesien
Nli die landdros se uitspraak het
Hyhet weIgese diebeskuldigdeswas ,
. Die.
iemand in die agterbanke opgestaan
"moedswillig"•
Die "skuldiges" was nie net bitter
Hy maak toe ook die verdere fout
en Nkosi Sikelel' iAfrika begin sing.
daaroor nie, ons was ook die enigste
om die onluspolisie se video-opname
Ons wasmoontlikonder die wette
groep mense in die hele land wat ten . . van die landskuldig,maaroptogte sal
vandiedag asgetuienisaantevra. En'
tye van die verkiesing in hegtenis . voortgaan, en voordat die howe hul
daar sit onsalmal in Hof B enek sien
hoe praat ek met Els en ons almal
geneem en· aangekla is. Alle ander
nie ook beginuitspreek teen die optresoek vergeefsna die luidspreker. En
soortgelyke sake is deurdieProkureur- . ·des van die polisie nie, sal mense
'!tsofsy storievan'n waarskuwing oor
Generaal uitgegooi.
Amandla skree na uitsprake, en sal
'n luidsprekernie genoeg isnie, sien
Ons het almal gewonder waarom
skuldigbc;vindes wonderof howeoutoons,net voordatdievideo afgeskakel . _ons optog juis uitgesonder word en , noom is en of landdroste en regters
hul opdrag,te van erens anders kry.
word (natuurlik op die belangrikste
toe fluit allerhande voeltjies dat ons
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Nie goed genoeg nie
.'

TEEN die tyddatdie uitgawena die drukpers gegaan h~t,
was daarnog geen aankondiging vandie ~antoor v~ d~e
staatspresident oor 'n moontlike geregtelike k~mmlssle
van ondersoek na die polisie se moordbendes me. .
Daar was wei heelwatbespiegelinge dat die regenng
kan besluitomailebomaanvalle enmoordeop aktivistein
die buitelandte kondoneer, en net diebinnelandseoptre.
des te laat ondersoek.
As dit die geval is, is ditheeltemal onbevredigend.
Vrye Weekblad self het heelwat getul~lS na vore
gebringoordiepolisie sekoelbloedige optredembuurstate
en byvoorbeeld die opblaas van die ANC se Londense
.
kantore,
, As aanvalle op teikens buite die landsgrense gekondoneer behoort te word, dan behoort dit saam met die
. ander beweringe ondersoekte word. Die kommissie sal
: d~ tog tot die slotsomkom.
.
Dit sal bitter jammer wees as die De Klerk-regering
nou halfhartig optree. Die polisie se moordbendes is 'n
saak wat tot aan die hart van ons samelewing sny.Daar
mag geen wegstekery weesnie..
." .
Enigiets behalwe 'n volwaardige geregtel~e k~~
missie sat net die agterdog laat voortsleep en die polisie
en die regering se geloofwaardigheid verder ondermyn.
.:':'

.Dlenspllg
Dit is goeie n~us dat die ~anvanklike dienspligperiode
nou na eenjaar verkort is.
.
Onshoopinhierdiedaevan glasnostgaan dieregering
dit ook oar sy hartkry omnou te kykna die vonnisse wat
'n paar gewetensbeswaardesbesig isomuitte di~n. Dit sal
net regverdigwees as die tronkstrawwe vermmder kan
word.'
,,'"
_
, :.'
,
Beter nog, miskien is die nuwe atrnosfeerdie regte .
geleentheid vir die weermag omsy hele beleid teenoor
,- gewetensbeswaardes ingrypend te verander sodat jong
mans met sterkoortuigings oor die politieknie gekriminaliseer moet wordweens hulbeswareom indieweermag
te diennie.
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Helene de Villiers 'van Slellenbosch
skryf: ..
.

--------._1----Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet

Noudat Adventen Kersfeesnaderkom:Mag
oortree of lasterlik is nle, mits die korrespondent
'n mens na aanleiding van u blad se twee
resensies oor DeonOppermanse driebroerse naam en volledige adres bygevoeg word as 'n
spel Stille Nag'npaar opmerkingsuitnog 'n
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou. die
derde hoek waag?
.
Albei resensenteskryf vanuit 'n eie ide-.
reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Dle.
ologie, AndriesOliphantkykin termevan sf _
, -,
-.
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,
sosiaal-politiese siening na diegepolariseerde Kom huis toe
gesinsverhoudinge/volksverhoudinge. Russell
Fordsburg 2033.
Copley soek'na Freudiaanse verklaringevir
Tydens die beraad van.sowat 100 Suid-Afrikaners in
familiejaloesie, in die verhouding met die
Parys verledeweekisdiehoop telkensuitgespreekdat dit
moeder.
die laaste keefsal weesdat Suid-Afrikaners na die buiteHulle weerspieel in 'n sekere sin die land moet gaan om met mekaar te gesels.
verskil tussen die twee broers, terwyl die
Die beraad was 'n groot sukses en idees en inligting
derde, oorheersende element, die musiek
vanuit alle rigtings is op 'n sobere wyse uitgeruil, Dit het
van die paradoksaal steeds'stille nag, nog
'n mens laat hoop kry dat wanneerons uiteindelik in 'n
altyd ongehoordbly.
_
onderhandelingsituasie inbeweeg, die' probleme nie
.Vir AndriesOliphantisdiederde broerse
.
onoorkomeliksal weesnie.
engelbelewenisnet "holrug-geryde ChristeOnshoopdit gaandieregeringseeersteprioriteit wees
-like simboliek" en "pseudo-visionere sentiin die nuwe jaar: laat Nelson Mandela vry en lig die
mentaliteit"; vir Russell Copley is die kinverbod op die ANC, sodat wat in Parys gese is, ookin
derlikgeblewe broer maarnetin'n "droomtoeJeanWelzsienengeleoordieKaroo,Lyn
Pretoria en Kaapstaden Bloemfontein gese kan word.
17 November het my opinie geheel en al
stand" waarhy "verbeeldingskragtige alterLubbe tekenInklein apokalipsbyBarrydale.
verander.
Mag u blad lank lewe.
~===================:::!...I natiewe vir die werklikheid" optoor, Die
Al het die oorgrote meerderheid SuidIs die grootstetrefkrag van DeonOpperman
klimaks van die drama is tog nie net dat
se Stille Nag dan nie juis dat hy sy hoorders
Afrikaners lankal geweet wat die oorsaak
onskuldige Daantjie in die kruisvuur sterf
• •
konfronteer
met
die
universele
eietydse
was dat familie sommer so verdwyn het nie, maar juis dat sy moedernou 66kbegin
selfs uit rolstoele - bly dit eenvoudig skokoorgang na 'n weerontdekte geestesbele"The conveners of this movementare so lacking in origi- om die groeiendemusiek van die lewe-enwenisnie?
kend.
nality and the movement itself so devoid 'of respectable dood-werklikheid te hoor.
As RosaLuxemburg en Karl Liebknecht
Political parentagetheorganisational trademarkof the PAC
Die twee vrouekarakters toon inderdaad
so in die vroee twintigerjare 'n bietjie hulp
has been usurpedin an attemptto enhanceand seek to give . ontwikkeling, hoewel inverskillende rigtings. _
Dis nodig
.. ontvang het om die tydelike met die ewige
credibility tothisquestionable merchandise." - AB Ngcobo, Oar die twee broersse verderontwikkeling
te verwissel, kan dit mos hier te lande ook
bestuurslid van 'die Pan Africanist Congress (PAC), se kan 'nmens maar net gis. Warmeerelkeen
gebeur, al was daardie "helpers" se hemde
reaksie op die stigting van die Pan Africanist Movement afgesonder en apartin sy eie tronkselsit, sal
M du Toil van Pretoria skryf£
(PAM).
','
.
net 'n ander kleur.
Natuurlik sou dit 'n skande wees as genl
hulle dan besefwatDaantjienou se? Datdie
Die wiel van die Departement van Vcr"Jy kon niediebos uithom krynie. Hywasbaie aggressief, werklikheid waarvanhygepraathet,juis die
Lothar Neethling (of enigiemand anders)
doeseling het al klaar begin werk -Iees net
ek weet nie hoekom nie." - Johan Kloppers oor sy mend,
vals beskuldigis. Maar sou dit in die geval
verlore hart is van die Kerssimbole wat so
die jongste Huisgas.
.
Mervyn Malan,wat beweerhy het aslid van die Reece's (5 ·Ieeggeword het:dieboom,diekerktoegaan,
nie meer sinvol wees as hy sy aansienlike
Dis tog jammer dat ons nou nie 'n kilnVerkenningskommando van die SAW) burgerlikesin An- " die maaltye en geskenke,
invloed gebruikom 'n onpartydigegeregteingin het nie want sien, dan kan Lohengrin
gola en Namibiavermoor.
. 'I
like ondersoekaan die gang te kry nie? Dan
Om 'n deurbraak, 'n drumpel-oorgang,
Nibelung Adrianus VIokensus tot ridders
"Daar was 'n spesifieke gebeurtenis, aan die einde van gaan Opperman se relevant en eietydse drama weet ons almal wie skuldig is en waaraan.
van die OranjeSuspender Belt geslaanword
1984. Ons het 'n vragmotor in 'nhindernis gelok. Die. tog. Bourgeois-materialisme en Marxistiese
Dis nodig. Selfs in kommunistieseOosof dan kan Madam iy Weet Wie of selfs
bestuurders was van Swapo.Ons het eers van voor op die materialisme is inderdaad twee kante van
Duitsland het 'n regering bedank omdat hy
Evita Bezuidenhoutdievoormalige ambas- '
vragmotor geskiet,toe van die kant af. Ons het met fosfor
nie meer die vertroue van die mense gehad
dieselfde muntstuk. Versoening tussen die
sadrisevan Bapetikosweti dit sommer doen
geskiet, Dievragmotorhetoopgebarsen ODS hetgesien dat teenoorgesteldes kan net kom, suggereer
hetnie.
- hoewel laasgenoemdenie daarvan salhou
daar net vrouens en kinders op die bak was." - Mervyn Opperman, wanneer 'n werklik universeelnie.
Malan, oud-Recce wat Amsterdam toe gevlug hetnadat hy menslike elementdeurbreek.
Moet tog nie skrik vir dreigemente nie geweier het om verdere weermagkampe te doen.
Mening ve~ander
Die "mankement"en "blindhede" waarafter all Vrye Weekblad het die R30 000
"Ons vangnie mense omas weerligafleier te diennie, maar v"an Opperman beskuldig word, Ie miskien
oorleef. En in elk geval - Vrye Weekblad
omdat ons vermoedhulle het oortredingsbegaan." - Genl- nie by hom nie.
Lynette Herholdt van Belhar skryf:
hoef nie deur 'n Pro Deo advokaat verdedig
maj HermanStadler,hoofvandie SAPse afdeling openbare
Die engeItema gaan om nuwe maniere
Ek was vroeer van meningdatVryeWeekblad
te word nie, Hy't sommer sy eie regte adbetrekkinge, oor die inhegtenisneming van ver-regses•.
van sien, hoor, werklikheidsbelewenis en
maar net 'n skinderblaadjie is vir Afrivokaat.
.
"Vir die opwinding." - RobertCarelse,spioenvanMilitere kan nie verontagsaam worddeur enigiemand
-kaanssprekendes wat nie Ius' het vir Pollux
Anderdag
skryweekmeeroor
hoe "bad"
Inligting, op die vraag waarom hy ingestem het omop
wat enigsins by wi!wees in die vemuwings
en kie van Rapportryer sonder die ryer nie.
gewetensbeswaardes in Nederlandte spioeneer.
.
Engelssprekendes moet voel as hulle moet
van ons tyd nie. Ditkom orals in diekunste
Intussen het ek beslis van meningverander.
"Nle ras en kultuur nie maar die eenheid in Christus is ' na vore. Daaris byvoorbeeld films soosThe
luister na "And what mes-sage will you be
Hoe lykdit: wil u nie ookjoemaliste van
voorwaarde vir lidmaatskapvan die kerk," - DrJoop Len- Milagro BeanfieldWar of Wim Wenden se
taking home" om nie van al die "jumpirtg
Saamstaan, South en New-Nation vra om
.s'ses" te praat nie - net asof hier nie genoeg
sink, predikant van die Hervormde Kerk se Nederlands- .Wings of Desire ("Engel iiber Berlin") en
ook van tydtot tyd bydraesin u blad te skryf
talige gemeentein Johannesburg, opwie beperkingsopgele vroeer reeds die engele van Rainer Maria
"When we"-'s is nie, Ag sies, SAUK.
nie?
Ek twyfel geensins dat hulle almal
is nadathy artikelill vandie Kerkwetoortreehet, Die artikel Rilke of RudolfSteiner,ennadertuis, Sheila
"Long live" Vrye Weekblad.
Afrikaans vlot kan praat nie.
.beperk lidmaatskapvan die Hervormde Kerk tot blankes.
Cussons.
Vervolg Op bl22
En die "Scoop der Scoops" van Vrydag

Freud.Marx en
Opperman se engele

So se.hulle .

'

.
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MENINGS,

Oor stywe Calvinistiese boude
•
wat niewil toyi-toyi me
BROLLOKS is eintlik rogaln pynlike
Calvinis - nie so erg vroom nie, maar
die uptightgeid van die Calvinisme
het hy saam met sy gene gekry,
Dis die wat Brolloks nog nooitkon
vat kry aan die toyi-toyi nie. Dis nou
die voetestamp-dans wat deesdae by
elke vergadering of geleentheid van
die bree demokratiese beweging gedans
word. Dit voel so half vir Brolloks of
sy Calvinistiese gene so 'n stywerigheid hier tussen sy boude en sy
ruggraat veroorsaak het.
Goed vir volkspele, maar nie vir
toyi-toyi nie.
Maar toe gaanBrolloks mos Parys:
toe vir die beraad met die ANC. En
dis bitterlik, bitterlik koud. Een aand
breek Brolloks toe saam met 'n paar
beraadgangers weg om die naglewe
van Parys op te soek en kuier tor
vroegmore. Toe is dit nog kouer, en
taxi's is skaars.
Voor Brolloks weet wat hy doen,
toe toyi-toyi hy saam met die kamerade
straat-op, En 'n paar minute later is
die koue besweer.
*Daarmoet 'n les erens in die verhaal
wees.

VRINDE, dis stil hier op die
Klaagvoort-front. Die totale aanslag teen Egbertus is voorlopig
afgeweer: Moeder is na haar
weeklikse Arthur Murray, en
Miesies Klaagvoort is in eensame
opsluiting, uiteie keuse natuurlik,
in die Nuwe Suid-Afrika salons
mos nooit mense teen hul sin in
solitary gooi nie.
Behalwe soms, vra maar vir die'
Weermag se mees onlangse verleentheid, Ferdinand Barnard PI.
Iedergeval, Miesies K is besig met
navorsing oor die effek van koeksisterresidu op die osoonlaag, ek meen
te se 'n mens kan nie te versigtig wees
nie, wat as 'n groen party in die nuwe
kleuronbewuste land aan bewind kom?
Dit sal help as jou koeksister osoonvrindelik is.
Oswald Ie met sy kop in die skadu
van 'n blomkool en uitwerk wie almal
hy nog weens laster hof toe kan sleep.
Hy se sy gif het dan nie gewerk nie,
hoe kan daar nou sulke liederlike
obseniteite oar hom kwytgeraak word? '
Oswald verspreek hom soms.

,
"

i

Shuffle-shuttle

!

. Sooibrand vir Pik
So van toyi-toyi gepraat. Die manne
en vroue van die ANC en die bree
demokratiese beweging het in elke
Franse raadsaal en residensie waarheen hulle genooi is, getoyi-toyi dat
die antieke goue kandelare bewe. Tot
groot plesier van hul Franse gashere.
*Die beraad het die Suid-Afrikaanse
regering se posisie in Frankryk seker
tien jaar teruggesit. Die minister van
buitelandse sakehet selfs na die ANC
se Thabo Mbeki verwys as sy "toekomstige eweknie", Eat your heart out,
Pik.

Willie luister nie
Een van die soberste stemme op die
beraad was die van Stellenbosch se
professor Willie Breytenbach. Hy het
nie vemiet as gewese staatsarnptenaar help'skryf aan diehuidige grondwet nie, Skerp in sy kritiek op regeringsbeleid, maar gee FW de Klerk al
die krediet wat hy verdien.
* Hy se toe ook vir die kommuniste

.'
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en geweld onse polisie nou skielik

'n Bllkkie wurms

Waar's die ander?
Bittergal se redakteur kry die week
so 'n dikke brief waarin genl Lothar
Neethling se hy is belaster en hy wi!
'n miljoen he.
* Nou wonder Bittergal: waar is al
die ander senior polisiemanne van
wie Vrye Weekblad ergerdinge gese
het, se dagvaardings? En waar is brig
Leon Mellets'n? Hy het dan so heftig
ontken dat hy self as verslaggewer in
die laat 1970's gate in sy motor laat
skiet het en toe geskryf het die terroriste het hom aangeval, en toe skryf
Vrye Weekblad in elk geval ...

Verwonder julle jul nie ook daaraan .
dat na al die jare sever-regse optredes

wild en wakker op regses toeslaan .
nie?
Nou so in dieselfde tyd dat die
polisie self van die soort ding aangekla staan?
'
* Miskien is BroUoks bloot agterdogtig as hy rookskerms begin vermoed. Oit sal nie die eerste keer'wees
dat ongelooflike toevallighede in ons .
landjie plaasvind nie,
.•

ndagtlg.Oalkdie een of aneW

Maar lese ... ttl" HIt Yoortttl
tervan Oe80ndheld 'lier tt ..

n lIr.II.~. on Bitlorgo\P• ..,..•.

""'<burg2033.

Sun City, Lothar
Bittergal se sportkollega stel voor

Hieris die,wenner van Brolloks en Blttergal sekompetisie om 'n ,
onderskrif vir 'n foto van ginekoloog Willie van Niekerk en FW de •
Klerk te skryf. Ditkom van HVD Haeghen van Waterkloofrif. '.

-

Skaars is daar ontken dat Mervyn
Malan 'n recce was, toe steek moordenaar Barnard kop uit en se hy doen
stoute dinge vir militere intelligensie. Het nie geweet daar skuil selfs 'n
primitiewe intelligensie in die militer
nie, maar dit daar gelaat. En skaars is
die aansprakie ontken, of Mervyn se
aanspraak moet erken word. Selfs
SATV se gebruiklike aftakelingsproses
kon nie die weermag se verleentheid
oor die jongste leuen verbloem nie.
Foei tog, Broeder Magnus, dat die
totale aanslag nou so moes omswaai
enjou tussen die ore tref. But look on
the bright side, brother, niemand het
nog gese dat jy gifeksperimente op
mense uitvoer nie, en dis tog iets om
voor dankbaar te wees.
Dis darem goeie nuus om te hoor
dat julle gaan ophou met destabilisasie van buurstate, nou hoefjulle nie
so baie tyd aan ontkennings in daard,ierigting te bestee nie.

Ruimhartige rektor

, • I

genl Neethling gaan baie makliker sy
geld kry as hy aan die Miljoen Randgholftoemooi op Sun City deelneem
as wat hy dit van Vrye Weekblad
gaan kry.

Is jon koeksister osoon-vrindelik
in 'n kleuronbewusteland?

Te gou gepraat oor vrede, geliefdes,
'n mens moet mos eers praat oor
praatjies voordat jy aan vrede dink,
'n Sappige brokkie word uit Stellenen hier het jy dit nou: Moeder is terug
bosch berig, so 'n soort eierdans van
van die shuffle-shuttle, en dit smaail
'n ander aard. In die geskiedkundige
van oor tot oor, the age of miracles is
verhoor waarin studente saam met
not yet past. '
werkers daarv an aangekla is dat hum:
'n protesoptog bedryf het, gee die
Seg Moeder sy het die oulikste
gesiggies by Arthur Murray teegekom,
ruimhartige rektor toe ook getuienis.
daar was Madam de Klerk besig om
Die dierbare man weet glo niks
die crash course in toyi-toyi te doen, . van gerugte dat hy dalk 'n hand daarin
sy meen die kursus is bedoel vir peskon gehad het dat die groepie die
simiste; en in 'n hoekie, naarstigtelik , enigstes in die Kaap is wat nog weens
besig om onsigbaar te lyk, ontvang
'n optog vervolg word nie; maar hy
die nimlike Magnus PI onderrig in
daag by die hof op in die geselskap
die eierdans.
van sy prokureur, mens wonder
Nouja, dis te wagte, die armeman . hoekom? En toe weier hy om te se
is eintlik die afgelope tyd geknel in 'n
waarom sy universiteit nie van protes
pincer move, Madam de Klerk se
hou nie, dis sub judice se hy.
man ontneem hom van sy oorlog, sy
Oswald is hees van die lag. Entoe,
bestuurstelsel en sy begroting, en van
uit die bloute en sonder dat hy gevra
die ander kant af moet dit by die uur
word, se hy dat die Prokureur-Gene'n nuwe variasie van die light fantasraal wei van tyd tot tyd met hom
.tic aanleer om kop bo water te hou.
skakel oor vervolgings. Egbertus
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by die beraad: Suid-Afrika was lank
die last outpost van Britse imperia. lisme, en toe die last outpost van ras, sisme. Gaan dit nou die last outpost
word van dogmatiese Marixisme en
sosialisme?

vemeem dat hy in betoog as
"ontwykend" beskryf is. Wei, disdarem
seker 'n onvrindelike beskrywing, ek
meen te se die arme man moes dan
aIleen getuig, sonder sy prokureur
aansy sy. Oswald het trane in sy oe,
en dis.nie van ween nie.
'n Laaste sappigheid oor die saak
is die uitspraak van die bevelvoerder
van die wildehondeenheid oor die
groep se bedoeling om 'n kerkdiens
na die optog by te woon: 'n kerkdiens
is onwettig. Ja, vrinde, selfs as daar
nie 'n Casspir voor die deur staan nie.
Geen woridernie OOt die polisie-optrede
deus, 'n senior regsprofessor in sy
getuienis as "ontstellend" en "obseen"
beskryf is.

Wagganse
Moeder het 'n blink gedagte. Sien, dit
kom van die flankeerdery saam met
die high en mighty by die dansskool,
dit raak gans te gestimuleer, sal vanaand weer nie slaap nie. Seg sy dis
tyd dat die polieste afstand doen van

.I

Egbert~~1aaagvoort'

.

die wildehonde en die honde, dit bring
hulle net smart.
'n Gans is glo 'n goeie waghond,
sal dit nie beter wees as daar 'n ganseenheid in die lewe geroep word nie?
Dan kan die polieste die skares uitmekaarjaag met hul ganse, die mense
sal uiters 'n kneusplek of twee op die
agterwereld opdoen. Sy sien ook uit
daarna om die ganse deur vuurhoepels
te sien spring by die shows.
Nog 'n voordeel is natuurlik dat
die goose handler makliker sal kan
byhou wanneer sy gans 'n betoger
agtema sit.' Seg Miesies Klaagvoort
daar is nadele ook - niemand sal so
.simpel wees om 'n alsatian te wil steel
om pate van te maak nie. Disn risiko
om met 'n pate de fois gras aan 'n
. 'leiriemrond te loop. Miesies
Klaagvoortkan tog so delikaat wees.

Passeer die buck
Die rits berigte oor regse rnoordbendes bestaande uit voormalige polieste
is goed getime om die aandag af te lei
van die gedagte dat daar moordbendes is wat bestaan uit nie so voormalige polieste, en dit nogal met
amptelike
goedkeuring., Die
welsprekendes van die Skoon -Ad-.ministrasie maak ook-al die pragtige
geluidjies as sou die moordenaars in
die polisiemag op 'n frolic van hul eie
besig gewees het, sonder magtiging
van boo
.'
Ag hoe voorspelbaar, kon 'n mens
dan selfs vir 'n enkele waansinnige
oomblik daaraan getwyfel het dat die
hoge siele die buck ~al passeer?
Oudergewoonte sal die een of ander
ongelukkige wese die skuld moet dra,
dis mos die bekende patroon wat ons
metsoveel welslae gevolghetmetdie
Inligtingskandaal, en toe met die
korrupsietjies. Dan kry die hogeres
mos gewoonlik sommer 'n bevorderinkie ook, it's the South African Way.

Hoeveel polieste wat in die verlede oortuigend geiinpliseer is in marteling en dies meer het intussen die
merieteleer bestyg? So much for
morality. Siesa, seg Moeder, en sy sal
w e e t . ·..

Demokraties?
Te kostelik om te hoor dat onse here
en meesters voorlopig niks met die
geweldenaars in die Cornores te doen
wit he nie. Nie dat ons natuurlik iets
met die sluipmoord op die plekkie se
president te doen gehad het nie, ons
, sal mos nooit sulke dinge doen nie,
vramaarvir Mike Hoareen syrnercenaries of hulle regeringshulp gehad
het.
. Help nie julle vra nie, geliefdes,
die antwoord sal, soos tydens onse
Mike se verhoor, deur middel 'van
ministeriele sertifikate geheirn gehou word. Iedergeval, die minister
.van Buitelandse Gekonkel ignoreer
glo die rebelle van die Comores omdat .
die Skoon Administrasie net met
"demokraties verkose leiers saamwerk", Soos byvoorbeeld Stroessner,
se Oswald vanuit die blombedding,
as hy langer daar Ie kry hy sweerlik
blomkoolore soos Calla Botha.
SegMoederdieregering werkdan
met hulself saam, en is hulle dalk
dernokraties verkies? Ai tog, Moeder, onse leiers is dan deur aile witmense verkies, enjy kan tog nie meer
dernokraties as dit nie?

Amen
'n Bisarre brokkie, so 'n parting shot:
'n Tronkbewaarder is amptelik berispe omdat hy vir Gregory Rockman, eersdaags voormalige poliesman, se vakunie gebid het. Seg die
hoge likkewaan aan die bewaarder:
jou gebed was subversive. Amen.
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ondersoek nooit Minder as 'n twee weke kon
duur nie, En politiesgesproke is dit ewe ergdat
, Broed~rbondskap?
'n land wat reeds dikwels as 'n polisiestaat
:~. '. ... .,. ::.- .; ' - "
,.... .....
,,. uitgekrytis, niemeeraandagaandieskandalige
Marlul Louw van Randburg skryf:
beskuldigings waarmee dieMcNally-ondersoek
As'n voormalige misdaadversliggewer wiIeku
te doen het, skenk nie. Al is die taak aan 'n
objektiewe regsman -'5005 die welbekende regter
graag gelukwens metu puik koerant, veralmet
die wiel watu onlangs aandie rolgesithetmet
CecilMargo - opgele,soudit meergeloofwaardie ondersoek na dieSAP.moordbende.
dig gewees het.
Dit is egter vir my tragiesdatsoveel mense . . Diefeit dat dieVeiligheidsbestuurskomiteesage finaal ontbloot en afgese is, sou meer
in ODS land steeds aandie neusgelei wordmet
goedkoop en onoortuigende propaganda, rnapositiefgeklink het ~ die regering nie 'n polinipulasievandie massadeurmiddel vanmediasiemanop sodanige openbare en geruste wyse
monopoliee,die uitsaaiwese, endie opstelvan
asdeelvan die McNally-komedie nie aangestel
fabelagtige ondersoeke en kommissies - virdie
het nie. Want dis hier waargeloofwaardigheid
uitvoering van wat oorspronklik 'n media-ver-: . .behoort te geld, en juis vir redesvan lands-en
antwoordelikheid was- die "waghondfunksie"
staatsveiligheid,
Dit bring my by 'n finalepunt- 'n uitdaging
wat tans nog steedsnie geduldwordnie.
aandieregering: diemensevandielandwilsien
. Persoonlik dink ek dit is maklik om kommissie-verslae rond te strooi wat inderhaas
dat 'n objektiewe persoonof persone aangestel
saamgestcl isenwaronge1ukkig delir dieverkeerde
word vir die verdere ondersoek van die saak,
mense - dieselfde swygende massas en pro- . Myvoorstel is datdiepersoonaandievolgende
regeringsamptenare - as waar, en belangrikste
vereistes moet voldoen:
van alles, as volledigbeskou word.
* Hy of sy moet van 'n andergeloofsgroep
wees as die 3 (deesdae 4) Afrikaner-susterDit is ongelooflik om te glodat'n ondersoek
kerke, verkieslik Rooms-Katoliek;
soos die van McNally binne skaars 10 dae
voltooikon word.Namywetebehoort'n onder* die persoon moet geskeiwees..
*hyofsymoetverkieslikweergetroudwees
soek van die aard maande te duur, of selfs
langer.
- of saamwoon - met'n Engelstalige- wat NIE
Wanneer' 'n vliegtuig val, neem die onderver-Afrikaniseeris nie.·
.
soek etlike jare. Ons aanvaar dat byvoorbeeld ,.
Want di~ drie puntjiesis diefel oor iemand
diebergingvan sodanige vliegtuig 'n ondersoek . watNOOIT aan die Broederbond kan behoort
kanvertraag-selfmetjare.Maarselfsalwasdie·nie. Indien betrokke by enige van die drie
skandes, sal so 'n broederaengese word omdie
bergingsaspek Die 'n probleem nie - sou die
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vertrekkemet'nprivate
badkamer: A400 par
maand. Skakel Gwynne
(w) 836 2151
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Bond te verlaat. Tesame met'nkriminelerekord
- natuurlik ook homoseksualiteit - sou dit die
finale handdruk voortbring.
.
Uit die aardvandie saak propageereknievir
iemand krimineels om die ondersoekte lei nie.
Ook beskuldig ek nie die helfte van die kommissie vanBroederbondskap nie- nievirMcNally
n,ie, en ook nie vir die generaal nie. Of sal ek
Langenhoven probeer, en se goed, die helfte is
me Broederbonders nie,
.
Nou wil ek se dat ek in my tydbaie briljante
polisiemanne gekenen ontmoet het, Generaals,
.
brigadiers, en selfs konstabels.
Ek self pleitookvir 'n behoorlike polisiemag
- wat hul besig hou op die gebied waar hulle
nodig is en waarvoor die mag oorspronklik in
die lewe geroepis.
.Maar laat s6 'n uitdaging deur FW de Klerk
opgeneem word - want die ander ("alternatiewe?")ondersoek na dieselfeprobleem- deur
regskennersen andere wat beslis van 'n ander
kamp is - salnooitop horende neuteval nie, die
van die regering,
.
Net so ookgeldDirk Coetzeese woordnie hy'smos 'n verraaierwat "oneervol" ontslaanis,
..
en wat uit die buiteland praat.
Dis teveelmoeiteom hombysyskuilplekop
te soek om 'n verklaring en eerstehandse inligting te kry vandie man wat in bevel wasvan
die.moordbende.
. En die "alternatiewe" ondersoekspan se
mening... ja jong, dis mos maar net die lefties.
Nee, dis nie goed genoeg nie, Wees objek.
tief... objektiefen veral, emstig.

301 5663 Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079 Mark (h),
Kaapstad (021 )689
DIENSTE
Isdaariewers 'nplaas1194 (5.30nm. tot
boer wat vrlende wi!
'7.30nm)"
Johannesburg: tulnwees met 'n 35-Jarige
woonstel te huurvanaf
witJohannesburgeren
Yoga Class - A garland ·Grahamstad (0461),
26067 Rudi (h),
4Desembertot 8Janusyswarr vrou. Skryf
posture. Ashtanga.
aria.
R300.
Skakel
(011)
Oos-Londen
(0431)
asseblief na Posbus
Iyengar. Hatha. Tantra.·
646-9870
27713,
8240, Johannesburg
Kundalini. Private tuiPortElizabeth (041) 56
WOONPLEK·
2000
tion avaiiable.. Special
1483,
Melville: beautnul stateclasses forpregnant wOPretoria
(012) 3202230
of-the-art
home
with
men. Please callUshke
DieTakhare vir Vrede .
Alice (w),
consentto useforbusi·
.Gesoek: Soveel mensa
s€l nagminister
.
at (011) 614 5398
Johannesburg (011)
ness to let fromFebrumoontlik om so goed6148106 Neil (h)
ary 1990.RentA2 000
koop moontlik te bly.
TAROT re~dings
Die Bleskoppe teen
.
per
month.
Phone
Josie
ofgaan nadieMetodis,
Grootwoonstel
in
PreUncovering what you
Apartheid oorweeg dit
tekerk, Pritchardstraat
toria-sentraal. Offerprj. (w) 234466 or (h) 726
really are, of letting
omhulnaam te veran6774
79opDinsdae van4.30
vaatheid op virkontant
yourself be yourself, of
der na dieVleiskuiwe
nm tot 7.00 nm
in die sak. Werkende
letting everything that
vir Vrede .
Gemeubileerde tuinpersoon verkieslik.
is notyourself, fall away.
woonstel vir vakansieSkakel Charles 341
R30. Please phone
POWA(People Oppos, 1170 uitbr 2180 (w) of gangers/besoekers.
Ushke at(0:11) 6145398
ing Women Abuse) is
WERK
,SWembad, telefoon ens.
3220478 (h)
'n ondersteuning- en
Geskik vir twee saam- , Diensplig Adviesdiens.
inligtingsdlens
vir
slapers: net een dubStll parsoon vir 'n nieVirgratis en onafhankmishandelde en verExperienced committed
belbed. A25 per dag; . like advies op enige
rassige, nie-seksistiese
kragtevroue.Onsbied
tutorneeded for a Sathuis met'n swembad in langer tydperk onder- . navrae oor diensplig.
oak werkswinkels en
urday Education prohandelbaar. Skakel
Orange Grove. Twee
Skakel Durban (031)
opleidlnqsproqramrne

PERSOONLIK

gramme In Pretoria.
Subjects: English, Afrikaans, Maths, SCience,
History, Biology &
Geography. Teaching
'through the medium of
English. Please phone
Jenny (011) 339 2392
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Veels geluk
Tyrone August, algemene sekretaris van
die Verenlging van Demokratiese
Joemaliste, van Johannesburg skryf:

The Association of Democratic Journalists wishes
to congratulate you and your staff on Vrye
Weekblad'scoverage of the disclosures of former security police captain Dirk Coetzee.
It is an outstandingwork of journalism,and
representsthe very best of what our profession
stands for.
. We commend you on'a job very well done.

Vra enige skaap
'Annemarie Koch van Sunnyside skryf:

aan oor geweld teen
vroue. Vir verdere inIigting skakel(011)642
4345

News"op Maandae 11
vm, 1 nm en 3 nm vertoon. Die program sal
oor nuusgebeure handelwat dievorige week
plaasgevind het. Die
huidige vertonlnqs duur
tot 28 Desember. U
word uitgenooi om u
wegneemete om 1 nm
nadie USI5-oudnorium,
3e vloer African Lifegebou, Commissionerstraat111,Jhbtebring.
Almal is welkom

Spesiale Aanbod:

Stoomskoonmaak van
Tapyte enStoffeersel.
taat lou drie slaapkamers, sitkamer, eetkamerengangofsesstuk
sitkamerstel professioneeldiepstoomskoongemaak word vir net
A55. Plus gratis v1ekverwyderaar en reukverweerder. Skakel: (011)
7240784 ,.

CADRE D'ESPAIT
Hardy Botha, Theresa
Naude', JanVermeiren,
NinaRommenEtienne'
de Kock stal un. Sondag
10 Desember inKarrpsbaai agterdienuwe Pick
n'Pay
.

GEBEURE
Vanaf Maandag 8 Januarie gaan die United
States information service die "ABC Weekly

MARK
VW Beetle 1300. Tiptop, een eienaar. Bel
Sarita 0151-2723 na 2
nmof (011)4749475/6
kantoorure

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
D~~CQ;IP OEUR DIE VOEDINGS.
VITAMINES WAT VIR
NORMALE LlGGAAMLIKE

.~

C~~~~~~ VEREIS WORD, TE

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

Stuur.R20 (AVa ingesluit) vir 30 kapSUles. saam
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR,'
Posbus 582, Milnerton 7435. Tel (021)551-4360
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Insakeu artikelLotharse Doepa waarbeweeris
dat 'n sekere gifstof geen effek op menslike
slagoffersgehadhetnadatditmetgrooteffekop
skapegetoets is nie,hetons weer eens'n klirlkklare
bewys van die wetenskaplikebedrog wat onder
die dekmantel van dierenavorsing gepleeg word.
Is ons wetenskaplikes nog nie bewusvan die
feit dat toksienstudies nie interspesie
geekstrapoleer kan word nie? Vra maar vir
enige skaap wat 'npond arseen (dodelikvir die
mens) met smaak opgeeet het.
Om werklik wetensksplik te wees, sou die
wetenskaplike van geldige, nie-dierlike toetse
gebruik 'gemaak het. Of die middel op hulself
getoets het,
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SPORT'

Dissipline OP se wenwoord

Veldwerk Is vir die 01' net so belangrik 5005 kolf- en boulwerk. Hler moet die Noord-Transvaler Noel
Day roer am die kolfkample betyds te haal na nag 'n goele Ingool, Ole OP·speler Is Dave Callaghan..
Toe Shaw met 'n verstommende
vangskoot op punt van Gerbrand
Grobler ontslae raak om Noord-

geskryf. Wessels voel anders daaroor,
Transvaal nog dieper in die moeilikheid
te dompel, het 'n Pretoriase
"Ons veldwerk is good omdat ons ~
krieketskrywer dit aan geluk toe- . , hard daaraan werk. Dit is beslis net so
belangrik soos kolfwerk en boulwerk,"·
se hy. Dit is inderdaad vangskote wat

wedstrydewen en geen toevaldatdie
OP, wat minder kanseverbrou as sy

Anders as Clive Rice, wat verlede
jaarvoorspel het dat Transvaal al drie
groot reekse sou inpalm, en uiteindelik moes toekyk hoe hulle in almal
slae kry, verkies Wessels om in die
stadium glad nie aan nog bekers te
dinknie.
'
"Ons dink niks verder as ons v~l
gende wedstryd nie. En die aandreeks
is net so belangrik soos die Nissanskild en die Curriebeker."
Daar is 'n hele paar ander spanne
in die land met baie talent, maar die
OP se dissipline besorg beslis aan
hom 'n voorsprong.
Sy kolwers stel in elke wedstiyd
groot verantwoordelikheid ten toon.
Wanneer die paaltjies vinnigval, is
daar altyd iemand wat kom red met 'n
groot beurt.
Die boulers se bestendigheid blyk
uit die feit die tellings teenhulle deur
die bank laag was, en dat hulle op een
uitsondering na in elke Nissanskildwedstryd vanjaar. rninder ekstras
afgestaan het as hul teenstanders.
Die linksdraaier Tim Shaw was
die mees ekonomiese bouler in die
Nissanskild-eindstryd op Centurion- .
park - en dit op 'n blad wat hoegenaamd geen hulp aan die draaiers
verskaf het nie.
'
(Die feit dat N oord-Transvaal vir
Willie Morris gepos het om vir Gerbrand Grobler plek te maak, plaas die
prestasie in perspektiefr:Teoreties was
die blad 'n draaibalbouler se nagmerrie).

Ii

1

I
1

'(

Elke speIer besef ook dat hy 'n
belangrike rol spee!. So het Dave·
Richardson, wat deesdae eers op
nommer ses kolf, die OP saam met ..
_ Mark Rushmere uit 'n yslike ver- .. ~
knorsing gered in die eerste wedstryd
in die eindronde om die Nissanskild,
Die veelsydige speIer, Dave Cal- •
laghan, wat eintlik die OP se vyfde ... ,
I,
bouler in die Nissanskild was en dus f~:
die man wat diekolwers as 'n melkkoei
vir lopies beskou,het verlede naweek
op Centurionpark vier, Noord- '. ~.!
Transvaalse paaltjies platgetrek en s6 . . .:
grootliks bygedra tot die tuisspan se .~.
.ondergang.
Mandy Yachad, Rodney Ontong • : ..
en Sylvester Clarke - wat diedrie
hoogste tellingsin die Noorde se beurt .,
behaal het - was almal slagoffers van
sy boulwerk.
Die 0 P het sy eerste Curriebeker"wedstryd vanjaar onverwags teen ;.
Transvaal verloor nadat hy in 'n gunstige posisie was. Die feitdatdie twee
spanne in' verskillende afdelings ".' ,;
meeding, beteken dat dit nie doodsake' ,_
,'nie en die OP het darem in sy.· • •

was

. volgende wedstryd 'n, regstreekse. .. -

~ -

<,:

.'. Van die dee toe aeer nag
vakmanne was

. onit:e .

.Kepler Wessels en sy manne gee die 01' se ondersteuners
deesdae genoeg rede om opgewonde te raak. "

(

Die sitplekke is Woensdag aan 'n
rekenmeestersaak, Coopers and
Lybrand, verkoop. Die klein veilingskamer is met vyftig ywerige rugby;
ondersteuners volgeprop.
Die sitplekke is oorspronklik in 'n
groepopgeveilen rnnr. Ian Wiid, van
'n motorbedryf-sindikaat, het die
hoogste bod gemaak; R175 000.
, Die sitplekke is hierna afsonderlikopgevei!. Die beginsel was dat die
totale bod aanvaar sou word indien

~;

"'n Mens sien al hoe meer spelers . oor die V:>,st~at in di~ beslissende; '.
inander provinsies wat nou net een
~edst:rYd in ?Ie kwartemdronde van '
doelwit het: 'n plek in die Springdie Nissanskild-reeks.
bokspan. OP-spelers wil net so graag
.
Die OP'hetdie eerste wedstryd
vir Suid-Afrika speel, maar die 01' se
sukkel-sukkel gewen, die tweede sleg
welslae bly die belangrikste."Persoon-' verloorenindiederdegewysdatdaar
like prestasies is beslis ondergeskik
niks met sy temperament skort nie
daaraan. Die benadering laat ons wen."
toe hy onder groot druk die lopies
moes jaag en uiteindelik dieoorwinWessels erken dat dit baie maklik
is om 'n wenspan te motiveer, en die
ning in die laaste boulbeurt beklink ..
feit dat selfs ervare internasionale
het.
spelers soos Rod McCurdy en John
'WesSeIs wil wel geen voorspellings..
Maguire in elke wedstryd alles gee,
waag nie, maar as 'n mens in die.
dien as verdere aansporing vir die "Curriebeker-reeks geld op 'n span moe!
jonger spelers.
verwed, is die 01' glad nie 'n slegte
keuse nie.
Daar is 'n gesonde balans tussen

fu..nifule

Dtitir sitplekke opNuweland
10k.

#'"

teenstanders, meer gereeld wen nie.
, oorwinning behaal., .
Benewens dissipline is spangees (. 'VolgensWesselsspeel~j<:OPnou \.
volgens Wessels die OP se grootste
baie beter krieket. Hy voel die gI'OQ~ "
bate.
.,
keerpunt was die 01' se oorwinning,

- \<

AGT sitplekke in die Klub loo-seksie
van die Nuweland-rugbystadion is
op 'n openbare veiling vir 'n totaal
van R 176000 verkoop. Die veiling in
Kaapstad het wye belangstelling uitge-

.....

ervaring en jeug in die OP-span. M~e
soos Mark Rushmere en Philip Amm
leer beslis baie by Wessels en Kenny·,;
McEwan.

DIE

krieketspan van die Oostelike
Provinsiehet in sy 101-jarige bestaan
'n skrale vyf trofee verower - drie
daarvan sedert Kepler Wessels drie
jaar gelede as kapteinoorgeneem het.
Hoewel Wessels effens ongemaklik oor die etiket voel, kan 'n mens die
OP aan die hand vansy onlangse
welslae beslis as die beste span in die
land beskou.
Hy het Transvaal immers verlede
jaar in die eindstryd om die Curriebeker met 'n beurt verpletter, en
vanjaar byna skoonskip in die Nissanskildreeks gemaak. Hy het verlede jaar se kampioen, die Westelike
'. Provinsie, onder meer met tien paaltjies
in een van hul kragmetings in die
halfeindronde verslaan.
"Ons is bly ons het die Nissanskild
gewen, maar dis nou verby.Nou werk
ons weer," se Wessels.
Die span het vandeesweek hard in
die nette geoefen en volgens Wessels
is enige moontlike voortvarendheid
ml die Nissanskild-sege uit die spelers gedri!. "Teen volgende week sal
die Nissanskild heeltemal :vergete
wees," meen hy. "Die spelers 'se
benadering is baie positief, maar ons
weet ons kan teen enige span slae
kry." '

"
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'

dit die voorafgaande groepsaanbod '
Rl5 000 elk.
\j
sou oortref.
Van Zyl het na afloopvan die "
Mnr. Chris van Zyl, van Coopers
veilig gese hy is tevrede met die'prys.
and Lybrand, het suksesvol vir elk
Die sitplekke sal deur lede van' sy
van die individuele sitplekke gebie.
firma en vir die vermaak van kliente
Die veiling van die groep sitplekke ' gebruik word.
het weggespring by RlOO 000 en
Die veiling isaangebied op bevel
binne tien minute gestyg na
, van die Iikwideerders van 'n rekeR175 000. Die veiling van individunaarsaak wat die sitplekke besithet. ~
ele sitplekke het weggespring teen
Sapa

- - - 'rye"eekblHd - - -

Onsspeslallseer in sollede houtsoorte
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Byron Andrews
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Onder redaksie van Tinus Horn

Frost mik na sy
grootste wentjek
DAVID FROST se sk ltt eroorwlnnlng In die on langse W~re l d
gholfreeks het ho m deeglik tuss en
die wereld se heel beste spele rs
. gevestlg. 'n O orwlnnlng in die toe rnooi om $ 1 m ilj oen wat Sondag by
Sun City ten elnde loop , sal vir hom
' n p lek t usse n die voorste geldwenners versek er.
E n met vanj aa r se veld, wat
sonder di e werklike supersterre van
w~re l dg ho lf Is, moet Frost die
gunstellng wees om met die eerste
prys weg te stap .
Al den spelers tel onder die voorstes ter w~reld, maar die feltdatdle
ware toeskouertrekkers soos Greg
Norma n, Severlano Ballesteros, Nick
Faldo en Curtis Strange nle deur
gholf se r ykste werinerstjek gelok
kon word n le, wys net hoe SuidAfrika In wereldsport afgesonder
word.
In d ie eerste j a re van die toernool het grotes soos J ack Nic kla us,
Johnny Miller en Lee Trevino almal
hler ko m sp eel. Verlede ja a r nog
het spelers soos Ian Woos nam, Nick
Faldo en Bernhard Lange r op die
pragtlge Gary P layer-ontwerpte
baa n gespeel.
Vanjaar Is daar ' n klo mp on bekende na me. Die tw ee Slm psons,
Tim en Scott, Don Pooley, Scott
Hoch en Andy Bean Is kw allk spelers wat juls die verbee ldlng aangry p. Allem Is maar eintlik ne t ' n
ster hler In Suld-Afrlka , Hy kon
nog gl a d nle noemenswaardige

welslae In die bulteland behaal nle:
Dit laat ons by die oorblywende
vier: Frost, Ken Gree n, Sandy Lyle
en Ch ip Beck. 'n Jaar oftwee gelede
w as Ly le nog as een van die wereld
se bestesgereken naoorwlnnlngsln
die Amerikaanse Meesters en Britse
Ope, maar Intusse n het sy swaai
hom oo k In die steek gel aat.
Ben ewen s Lyle Is Scott Simp
die enlgste speier ult d ie tle ntal wat
een van d ie "majors" kon wen .
Allem Is verlede jaar na ' n omstrede bes lult tot die toernool toegela at (so mm lge gh olfbea mptes was
omgek r ap omdat John Bland nle
eerder 'n k a ns gegu n was nle) en
h et ' n verrasse nde oorwinning

behaal.

David Frost (link s) wenner van vanjaar se W~reld-Golfreeks,
probeer vandeesweek om die kroon in die toernool om $1miljoen
by Sun City van sy landgenoot Fulto n Allem af te neem.

Rushmere
steel die
kalklig
byOl' se

Hy hou van die baan by die Gary
P la yer-Bu ltek lu b, en het In 1987
ook na twee ron de s voo rge loop. In
die derde ro nde het hy sy voorspro ng
met ' n agt op die negend e p u tJle
weggesmyt.
As hy vanjaar sy titel behou,
voeg hy hom by Ballesteros, die
en igste sp eier wat die toernool twee
k eer ko n wen .
Die eerste prys, wat van die wenner 'n kitsmiljoener (in Dollar) maak,
is steeds die grootste In wereldgholf, Hy kan om die rede as 'n
werklike " grote" bestempel word,
selfs sonder ma nne soos Ballesteros,
Strange en Faldo In die veld.

BA RR Y RIC HAR DS was die soort kolwer wat
in enige geselskap die kalklig kon steel.
Selfs toe Graeme Polloek in 1970 in
Durban 2 74 in die tweede toets teen
Bill Lawry se Australiese toerspan aangeteken het, was dit
Richards wat die kenners
gaande gehad het met 'n
foutlose 140.
Mark Rushmere het
dieselfde soort trekkrag.
As hy, Kepler Wessels.
en Kenny McEwan
'almal op dieselfde dag
op dreef is, sal dit sy
kolfbeurt wees wat jy onthou.
Dis gee n vuurwerk-vertoning
\ nie; net onverbeterlike
tydsberekening en tegniek.
Rushmere is dan oak verlede
naweek aan gewys as die beste
kol wer in die reeks om die Nissansk ild , hoew el Wessels en
. Ph ilip Amm albei meer lopie s
.in die reeks aange teken het.
Sy 35 verlede Saterd ag in die
,tweede wed stry d in die eindronde
teen Noord-Transvaal op Centurionpark , was 'n klein juweel.
Met die OP op 18 vir twee , Amm en
Wessels terug in die pav iljoen en die
Noorde se snelboulers Tertius Bosch en
. Sylv ester Clark e in 'n lelike luim op 'n haas onspeelbare
,kolfblad, het selfs d ie klein tei ken van 130 vir 'n oorwin . ning bra ver gelyk.
~
Rushmere het die toedrag van sak e vinnig verander.
(
"My eerste oogmerk was om my paaltjie te be, skerm tot Clarke en Bosch aan die boulaan val onttrek

l'
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Twee Suid·
Afrikaners, die
verdedlgende
kampioen, Fulton
Allem, en David
Frost, tel onder die
gunstellnge om
vanjaar setoernooi
' 0111 $1miljoen'by
. S un··City te wen.
,. p ns golfskrywer
weeg die spelers
teen mekaar op.

SAKUkolf
Op moeilike
baanblad
Cornis van der Lugt
DIEdrok teen rebelle-kriekettoere na
Suid-Afrika neem toe nadat die bree
demokratiese beweging vandeesweek
aangekondig het dat die beweging 'n
beroep op borge van die Suid-Afrikaanse kriekerunie (SAKU) gaan doen
om hul steun aan die unie se projekte
te onttrek.
Dr Ali Bacher, direkteur van die
SAKU, wou gister geen kommentaar
lewernie.
Die vier borge wat ter sprake is, is
. Bakers, Nissan, SA Brouerye en die
"United Tobacco Company. 'n Groot
projek van die SAKU wat hierd eur in
gedrang kan kom, is kfieketafrigting
vir jong swar t spelers in die townships:Volgens die SAKU is die doel
van hierdie program om die bas is van
krieket in Suid-Afrika uit te brei en
rasseverh ouding e te verbe ter.
Die Suid-A frik aan se kri eketraad
(SAKR), wat hom by die bree demokratiese beweging skaar, is egter
skepties hieroor, en wi! he die barge
van die Engelse rebelle toer vroeg aanstaande jaar moet ook hul steun onttrek.
Boonop oorweegIngelse krieketadministrateurs 'n nuwe maatreel
waarvolgens Engelse kriek etspelers
wat mi 1991 in Suid-Afrika krieket
speel of afrig, as intemasionale spelers beskou sal word. Dit beteken dat
hulle nie vir Engelse toetsspanne
verkiesbaar sal wees nie.
Hulle sal moontlik ook tuis sonde r
werk sit, want Engelse graafskappe
sal na 1991 net een oorsese speier elk
in diens mag neem.
Indien hierdie maatreel aanva ar
word, sal die Suid-Afrikaanse
krieketadministrateurs dit na 1991
byna onmoontlikvind om Engelse
krieketspelers te koop .
'

word," het Rushmore vandeesweek gese, "Ek het
geweet ons sallopies van die ander boulersafrnoet
aanteken en besluitom Anton Ferreira en Gerbrand
Grobler aan te val."
Binne slegs ses beurte van die twee boulers het
Rushmere en Bryan Lones - wat die vorige dag nader geroep is om die kolflys te versterk - 4210pies
geslaan en die Noorde se wendrome very del.
Hy het geen noemenswaardige probleme met
die boulwerkvan Clarke ofBosch ervaar nie, maar
sy paaltjie aan laasgenoemde afgestaan toe hy 'n
kort bal grens toe wou jaag en van die kolf se borand uitgevang is.
Die vorige week, in die eerste ronde, was Rushmere ook die OP se kolfheld met 'n verantwoordelike 93 uit 'n wentotaal van 195.
Rushmere, 'n produk van Woodridge High,
sowat 30 km buite Port Elizabeth, het die SA
skolespan twee jaar agtereenvolgens aangevoer en
in sy vier jaar as B.Comm-student aan die Universiteit van Port Elizabeth sonder uitsondering die
SA Universiteite-span gehaal.
Vanjaar het hy aanvanklik gesukkel en gevolglik was sy selfvertroue nie na wense nie .
Din ge het begin beter lyk n adat hy met Wessels
plekk e op die kolflys geruil het, en nadie afge lope
twee weke se pragbeurte sien hy metnuwe geesdrif
uit na die res van die seisoe n.
Hy word vroeg aanstaande jaar 25 en voel dat hy
nog maar aan die begin van sy loop baan staan.
"500s elke ander Suid-Afrikaanse krieketspeler
wil ek Springbok word, maar daar is b aie goeie
kolwers in die wedloop."
Rushmere het gelyk. Daar is hope kolftalent in
die land en spelers se vorm oor die volgende maand
of wat sal deurslaggewend wees. Maar niemand
kan meer twyfel aan sy vermoens nie . Hy en die
Springbokpet is vir mekaar bes tem. - TH

Vrye Weekblad, 8 Desember 1989
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Ole Yeovlllegemeenskapsorganlsasle bled
m{)reaand 'n konsert In die
Yeovilie-ontspanningsantrum
aan.
Ole African Jazz Pioneers,
Palzely CraVing ('n nuwe
groep wat deur oud-Softle,
Mark Bennet, en Tonia Selley
(regs) op die been gebrlng Is),
Jahnlta en Bright Blue speer
van 8nm at.
Ole organlsasle stel hull e
tydsk rlf by die ge leentheld
bekend.

Onder redaksie van ANDREA VINASSA

Skemerkinders maak 'n fliek
DIE Suid-Afrikaanse
rolprentbedryf is in 1988 die
eerste keer amptelik by die
Cannes-Filmfees
verteenwoordig.
"Mapantsula", Oliver
Schmitz en Thomas
Mogotlane se prent, het om
die Camera D'Or-prys vir d,ie
beste debuutprent
meegeding, maar Mira Nair
se "salaam Bombay!" is
bekroon. Dit is ook
aangewys as die gewildste
prent by die fees (en' met die
Prix du Publique bekroon).
Daarna het die prent 'n
Jurie-prys, die Spesiale
Aigemene Jurie-prys en die
Air Canada-prys by die
Montreal-Filmfees gewen.
Die regisseur is in 1957 in
Orissa, Indie gebore en het
voor haar eerste fiksieprent
vier dokument6re prente
gemaak - "Jama Masjid
street Journal" (1979), " So
Far from India" (1982),
"India Cabaret" (1985) en
"Children of a Desired sex"
(1987). Hier is 'n paar
uittreksels uit die
aantekeninge wat sy oor die
verfilming van "Salaam
Bombay!", wat onlangs in
teaters van Ster-Kinekor
begin draai het, gemaak het.
Dje prent se geskjedenjs
BOMBAAI, 1983. Die huurmotor het by 'n
rooi 1ig by die Bandra-oorweg staan en luier.
Binne oomblikke is ek deur kinders van alle
oudadomme omring - hulle het gebedel, bOrrels
geblaas, gedans, vensters gewas - enigiets vir
'n paar pennies. In die m iddel van die kruising
kon ek 'n vyft ien-jarige seun sien, sy bolyfhet
gerys uit verminkte bene war OIl 'n houtplatform
met wiele gerus het, Hy het homself met sy
hande van motor tot motor gestoot en gebedel.
Toe slaan die lig groen. Ek was vree sbevange
oor wat nou met hom sou gebeur, so omring
was hy van die vragmotors, motors, bromponies
en riksjas, Die seun het die agterkant van 'n
bromponie gegryp, tot aan die rand van die
pad voortgesnel waar hy deur blote momentum
'n flambojante pirouette uitgevoer het, sy hande
omhoog in erkenning aan die oorverdowende
applous van 'n denkbeeldige gehoor.
D ie beeld was die eerste begeestering vir
"Salaam BombayI", 'n verhaal oor die lewens
van kinders wat op die strate van Bombaai
leef, 'n verhaal wat hulde bring aan hul
oorlewingsgees, hul humor, waardighe id en
. moedigheid in on were1d wat hulle die genot
van kindwees ontneem.
In 1986 het ek begin saamwerk met Sooni
Taraporevala, 'n kollegevriendin ~n inwoner

Een van "Salaam Bombay!" sa skemerklnders
van Bombaai, en ens het die navorsing aangepak
wat die basis vir haardraaiboek so u word. Twee
maande lank het ens saam met tieners in "chiller
rooms" (Indiese sleng vir gei'nstitueerde weeshuise
wat in Hindoe ook "kleingel d" be teken), tronke,
bordele, strate en treinplatforms. Dit het mettertyd
duidelik geword dat die harde besonderhede
van die kinders se lewens, hul wesenlike onskuld
watgepaard gaan met eindelose ervaring van
die wee van die wereld. vra om on situasie waar
die kinders hul eie lewens op film uitspeel.
Dit het gelei tot on verwerkliking van 'n ou
droom; 'n teaterwerkwinkel virstraatkinders, 'n
forum wat die kinders die vaardighede sou leer
om hulself op film uit te druk, en ook die
draaiboek meer verw ikkeld sou maak.
In Junie 1987 het twee assistent-regi sseurs,
Nilita Vachani en Dinaz Stafford, twee weke
lank op straat met kinders gesels oor die
werkwinkeI. Vir die eerste paar dae had ons 130
kinders ; gretig, rusteloos, verveeld, sellbewus.
Onshetgevordervan die chaos van die vroee
dae to t on s gewerkhet met 19 u itdruk kingvolle
akteurs in on omg ewing wat seersekerIik
ongeewenaar is in die Indiese konteks: een wat
gegrond is op toegeneentheid en vertroue, wat
grense van klas , gemeenskap, ouderdom en
seks oorskry en vooropgesteldhede uitdaag.

gese dis belag1ik om eers te dink aan skiet me t
twee 35mrn-handkameras in die menigtes van
die Ganpati-fees. FJc het die woord "onmoontlik"
veels te veel daardie somer in Bombaai geh oor.
Dat dit op die ou end alles m oontlik was ,
getuig van die de ur seuin gsvermoe en hartstog
van ens sp an. B uites taanders sal m isk ien noo it
weet dat d ie geog ra fie van die prent eg is nie ,
maar ek g10dat die egtheid en die deurlopende
inIywing van die werklikheid om OIlS die kinders
en akteurs gehelp het om on merkwaardige
gemak en naturalisme te weeg te bring.

-, Dje kjnders van "Salaam Bombay'"
vandag
Ek het altyd geweet as so 'n prent gemaak
sou word, sou ek dit met die kinders van Bombay
woudoen.
Hulle is kinders waarvan die gesigte hul rei s
na die stad weerspieel, waarvan 'n kombinas ie
van kinderlikheid en wysheid hulle on kwaliteit
verleen wat nie gevind word in 'n "kinderakteur"

nie.
On s ho uding teenoor die kin ders van die
begin af was om n ooit enige illus ies te skep
nie, illusie s dat ons vir ewig hul moeders sal
wees nie.
Ons het hulle altyd hal fp ad ontmoet, ons
het nooit probeer om hulle te hervorm nie of
neerbuigend met hulle gep raat nie, ons wou
hulle eerder help om hul sin v ir eie waar de en
menswaardigheid te ontwikkel.
Op 'n praktiese vlak: Dinaz Stafford, 'n
opgeleide kindersielkundige, werle voltyds
saarn met 17 van die kinders .
Mirabai Films, die produksiemaatskappy.
het onlangs die Salaam Bombay Trust gestig
om opleidingsentrums vir straatki nders in
Bombaai en Delhi op te rig .
.
Die sentrums sal altematiewe opvoedkunde
en on kanaal vir kreatriewe uitdrukking aan
dertig kinders voorsien . D ie sentrurns sal
gefinans ier word me t d ie win ste van die prent
in Ind ie .

Nou gaan daar gedans word

Ocr die verfilmjng in Bombaaj se
~
Hulle het alma} gese dis onmoontlik. Hull e
het gemeen dis onmoontlik om gesinchroniseerde
klank saam met akteurs in di e rooiliggebied te
skiet , hulle het gemeen dis onmoontlik om
kinders wat ganja rook in 'n Muslim-begraafplaas
op film vas te Ie, hulle het gemeen dis onmoontlik
om 'n hele prent met ongelet terde straatkinders
te ski et. Hulle he t gese as ons in die bordele
skier, sou die prostitute ons afpers. Hulle het

MEER as 60 choreograwe het oorspronklike werk ingeskryf vir die
Danssambreel aanstaande jaar by Wits. Die byeenkoms is vroeer vanjaar
die eerste keer in Johannesburg aangebied en bied In verhoog vir nuwe
bedendaagse dans.
Aile soorte dans sal aangebied word: jazz, mimiek, performance-kuns,
beeldteater, ballet, etniese dans, dansteater.
Die 1990 Danssambreel word van 26 Februarie tot 10 Maart
aangebied.
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BJ LANKWARDEN skryf oor
Veuve Cllquot Ponsardln, 'n
sJampanJe vir die feesgety.

VeuveCliquot Rose.
Die Veuve Cliquot met die geel,
etiketsonder'n wynjaar is ongetwyfeld
een van die beste voorbeelde van
daardie soort wyn.
Dit is 'n kenmerkende sjampanje
met 'n belowende geur, 'n vol dog
elegantewynen het 'nlang baieskoon
nasmaak, 'n Nasmaak so groot dat
mens jammer is die wyn is op ...
'n Nie-wynjaarsjampanje. het die
stylvandie lardgoed,terwyl 'n wynjaar-

DIEvcrkopevanvonkelwynbereik'n
hoogtepunthierdie tyd van die jaar.
Die feesgety souniedieselfdesonder
vonkelwyn geweeshet nie, Diebeste '
vonkelwyn is Franse sjampanje en
ondanks bobelasting van 60 persent
wat vroeer vanjaar ingestel is,verlcoop
sommige soorte sjampanje beter as
ooit.
Een van hulle is Veuve Cliquoi
Ponsardin, wat deur Douglas Green
verspreiword.
.
Hierdie maatskappy het 'n lang
verbintenis met gehalte en veral oor
die afgelopepaar jaar kies hulle hul
leweransiers versigtig.
VeuveCliquot word geruimetyd
reeds deur Douglas Green versprei,
maardithet eers onlangs gewild begin
raak en is op die oomblikdie tweede
grootsteverkoper in die land.
Ditmaak Suid-Afrika'n markwat
besoekkan word.Douglas'Greenhet
onlangs 'n ete en 'n wynproe vir 60
gaste by die Three Ships-restaurant
_...,.-:-

Volgendeaan die beurtwas Veuve
landgoedmet die wynvan eenjaar te 'Cliquot Rose Champagne. Veuve
'
wys. Soms is dit moeilik.
Cliquot se dikwels dat .hulle rose
.. VeuveCliquot (nie-wynjaar) is 'n
sjampanje uitgevind het. Dit is heel
moontlik waar, wanthierdie wynwas
versnit van 35 soorte wyn en die
fmale produk is oneindig beteras die
die wyn van die aand. Dit het 'n
bestanddele. VeuveCliquotse styl is
uitstekende kleur, korrek beskryfdeur
,elegansie bo alles.
die maaltydwas van 'n standaardwat
die Franseas die kleur van die binnein die Carlton-hotelin Johannesburg
Die voordeel van die niedy van 'n opgewonde nimf.
.selde in hierdie deel van die.wereld
gehou, Mark Kemiek, uitvoerdirekteur,
Hierdie wyn het perfekte klein
wynjaarsjampanjeis dat dit elke jaar
_
aangetref word.
en Guyde Rivoire, gebiedsbestuurder
dieselfde smaak en ook 'n bietjie
, Die gevaar is dat die voedsel die
borrels,'n aangename volsmaaken'n
van VeuveCliquot, was die eregaste
goedkoper en beter as die wynjaargehalte van die sjampanje kan
ferm skoon afronding.
en hulle het 'n spesiale wynproevan
sjampanje is.
Dit is die soort sjampanje wat
oorskadu. 'n Duidelike teken van die
die VeuveCliquot-reeks gehou.
Die1983Veuve Cliquot loon sekere
dwarsdeur 'n ete geskink kan word.
uitstekende gehaltevan VeuveCliquot
Soos die aand aangestap het, het
van die kenmerke van daardiejaar is die feitdat voedsel en wyn mekaar
Fantasties.
dit duidelikgeword dat die Carlton• Veuve Cliquot het in Suid-Afrika
dit was harder en maerder as die nieaangevulhet en die een die andernie
hotelietsongewoons geproduseer het:
---:
---:---:--. oorheershet nie,
wynjaar. Die kleur was uiters lig,
'n standaard gestel wat moeilik deur
maar die wyn was nog steedselegant
Verstonunend is die enigste Manier
andervervaardigers van sjampanje
t:l DOUGLAS GREEN VINTAGE COLLECTION • DOUGlAS GREEN VINTAGE
'n
skerp
afronding.
met
om
die
aand
te
beskryf,
en
hier
is
'n
bereik
kan word.
~,
paar aantekeningeoor die wyn.
Diede luxe 1983 La GrandeDame
Diegeleentheid was'nhoogtepunt
~
op die wynkalender van 1989 en
Vier sjampanjesis bedien: Veuve " was aanvanklikeffe skerp.My proenotas se: amper suur, te jonk, lig in -Douglas Greenkan met vertroueuitsien
CliquotNV(geeletiket),1983Veuve
~
~
~
0'
Cliquot (goue etiket),1983 La Grande
styl, indien elegant is, hierdie wyn , na nog hoer verkope van hierdie
o
1il'
.soos Maggie Thatcher. 'n Ystervrou.
Dame(deluxe-sjampanje) en die 1983
uitstekende sjampanje.
sjampanjeprobeeromdiestylvandie
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Die seisoeri vir die 1979 "

.St.Augustine isin volle sw~g.
Na tien jaar is hierdie volronde
" . Superieur vanDouglas GreenofPaarl in sy'
fleur en die 'tang wag gaanoorenoor beloon ,
~\Void met diegenot wat dit gaan gee. '
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Hierdie ':-79 is 3 jaar lank in hout
~ ,verouder (in plaas vandie gewone twee) en. ' ,, §
~ '" het die liggesien in 'n'buitengewone goeie '. ,', ~
-[aar vir rooiwyne. Dit merk mens in die
a
.
sowel as. diesamesrelling.
.
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Die alkoholvolume is 12,53%; die
"
,
,
suurgelialte 5,12 g/Q en diepH 3,57. '
,', Maargeen chernie kan doen wat
'," goeie versnyding kan doen rue. E~ in hi~rdie
, geval !D-aak dit tien;aar se wag deur en deur .
diemoeite weed.
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, MY vriend Daniel Hugo, wat ek jare
laas gesienhet, het soms gepraatvan '
boere-pomo»Boere-porno is nie ')1 ,
nuwe verskynsel in die Afrikaanse
, letterkunde nie. Leipoldt was 'n
baanbrekerop die gebied.
'
Leipoldthet die suiwerste
pornografie • in 'Afrikaans oor
speenvarkies geskryf, Hoor hoe sing
hy oor hierdie baba: "Ek staan vir
niemandagterwat betref my opregte,
ongeveinsde, hartstogtelike,algehele
eninnige waardering van 'n speenvarkie
nie ... As hy nog rondloopdan traak '
ditmyniebaienie. Diseers asekhom ,
, dood en klaar vir die kombuis voor
mysien datekmet entoesiasmebegin
borel en vanhorn praat asofhy Jacques
Perk se reenboog is.
"En assodanigbetrag ek homnou,
Eers wat betref sy uiterlik. As hy 'n
regte nog-nie-gespeende speenvarkie
is,dan is hynie altegroot,niemeer as
hoogstens 'n paar weke oud nie. Die'
sog S~ melk Ie nog in hom en geen
ander voedsel het nog ooit oor sy
lippies geglynie.
"Geen speenvarkie van 'n tien of
veertien pond vir my nie, en ook nie
vir jou as jy werklik 'n speenvarkie '
wi!eet nie. 'n Kleintjie,sowat agttien
duim vansyspitsneus tot by sykrom
stertjie, maagdehk,onskuldig,rein." ,
Leipoldt vertel verder oor
speenvarkies: "Daarwas byvoorbeeld
die goedhartigeGraaf wat gewoond '
wasom deftigsy hoed af te haal ashy
'nklompiespeenvarkiesontmoethet.'
En Brillat-Savarin, die kundige
koskenner,watlintjiesen fraiingsom
sy speenvarkie vasgeknoop het, net
soosdie goedigemoedigekoningvan
Kokanje om sy onderdane, om te
bewyshoehooghy diediertjiegeskat
het. En die geleerde ab van ek weet
nie meer watter abdy nie, wat 'n,
speenvarkiegebruik'het om homself
uit die handevan 'n heidense held te
red.
"Die lelterkunde is goed bekend
met die speenvarkie. Ben van die
allermooiste stukke in die Engelse
prosa is dierelaas - uit die profeetse
vingers gesuig, maar dit maak nie
saaknie -vanhoediemensdom daartoe '
. gekom het om so 'n juweel vir 'die
tafel klalli' te' maak en daaraan te,
smu!."
Ek salmiskien Minder pomografies
as Leipoldtwees, maar speenvarkis

wee~ sekuuren altyd opjou hoededat
koningskos.-Begin sommer nou en
maak die lewe vir jou slagtermoeilik" , geei millimeter van dievelletjie sonder '
druipsel bly nie en dat die hitte van
totdat hy 'n speenvarkie vir jou vir'
die.oond eweredig en egaal op die
:, Kersfees kry.
,'_,
heleoppervlakte van die varkie is.
, Speenvarkies is -skaars.. die
Net daardeur kry ons die heerlike
winsmotief praat harder as enigiets
andersin 'nkultureelonverfyndeland
mooi goudbruin en die tien maal
heerliker kraakbrosheid wat so bros- '
en hoe groter 'nvark is hoe meer geld
teer as 'n oblietjie behoort te wees."
kry jy vir hOm'!l
.Leipoldt is heeltemal regdatmens
Toe ek in die Kaap gebly het, het
, 'ek een Kersfees speenvark gesoek.
nie te veel kruie en speserye moet
gebruik nie.: Ek het omtrent ses
Die Swiss Butchery het gesukkelorn
speenvarkies oorn paar weke in 'n
een tekry: dienonne van Wellington
wat gewoonlik speenvarkies aan die
restaurant gaargemaak en elke keer
slagter voorsien het, het die jaar 'n
minder en rninder kruie en speserye
gebruik, en uiteindelikby dievolgende
skaarstegehad. Miskienhet die J).onne
"resep" uitgekom: smeer die baba
beginskuldig voelocr die kindermoord.
binne en buite met suurlemoensapen
Leipoldt se 'n speenvark moet
smeer homdan metsoutenpeper. Dis
deeglik skoongemaak word, en ek
al. Dis nouwat mens 'n minimalistiese
beaam dit. Dink aandie meesbasiese
onderdeel van 'ndieren wasditdeeglik
resep noem- ek hoordie geleerde
woord nogal baie in kunskringe.
uit. Sorg ook dat al 'die hare af is.
Ek moetsa dit is 'n heerlike "resep"
Moet glad nie daaraan dink om die
", niks druis in teen die sappige
speenvark met meel te bestrooi nie.
"En wat dan van die vulsel? Ag . smaaklikheid van die kleintjie se vleis
liewe leser, laat my jou tog smeeken ' nie. Moet asseblief nie 'n speenvark
soebatom nie 'nlelie te probeer verguld
oorgaar maaknie. Ek se nie hy moet
nie, geen Eau de Cologne oor ons , pienkwees nie: die vleismoetnet-net
wit wees. 'n Speenvark moet uiters
geurige trompetters te gooi nie!
"Wees dus versigtig, uiters
een en 'n half uur in die oond wees.
versigtig, met salie en roosmaryn en
Indien die vel blase vorm, kanjy dit
foelie en al die ander speserye:hulle
met 'n naald prik.
, is baie nuttig vir die gespeende
. Indien jy weI 'n vulsel gebruik,
moet jy 'n verdere kwartier in die
speenvarkie, maar vir die egte
oond vir elke half-kilo vulseltoelaat.
speenvarkieoorbodig.
"Syeielewertjie in olyfolie gebraai,
Gebruik oubaas Escoffier se resep,
dan met broodkrummelsgestampen
salie en al. Die aanwysings is nog in
in melk geweek, met byvoeging van
pond.
'n snytjie uieloof, 'n grypie gemmer
, miskien, peper en sout en 'n paar
1 pond gekapte niervet van 'n bees
, koljandersaadjies-endaaris 'nvulsel
1 pond broodkrummels wat in melk
meer werd as selfs die wat Careme
gele het, goed drooggedruk
'
(by hetsuur roomen 'n grypie safi'raan
4 onse vars salie wat in kookwater
bygevoeg) aanraai.Naai goed toe en
gegooi is en fyngekap is
en bestIyk dienaatmetsuurlemoensap;
2 eiers
vryf die vel ook goed in met 'n
sout, peper en 'n bietjie neutmuskaat
suurlemoenenIe'n suurlemoen (of as
jy wil 'n lourlerblaar) in die bekkie."
'Meng goed en plaas binne in die
Noumoetjy die babain 'nbraaipan
varkie. Werk toe en braai aan 'n spit
plaas met botter (eerder 'n- mengseI
of in die oond.' Vulsel moet altyd
van botter en olie) of sagte vet. Die
losserig in 'n vark of 'n vael wees.Die
. oond moet aanvanklik goed warm
vulsel swel uit tydens gaarmaak en
" wees sodat die vog in die velgou stol
dit kan die dier laat bars.
en die vellekker kraakbroskanraak.
Bedien speenvark met appelsous
'n Verdere$eheimisdatdie varkie
en kapokaanappels. Jy kan rosyne
elke vyf minute bedtuip moet word,
wat inwater geweekis by dieappelsous
want 'n speenvarkmoet sappigwees. . voeg.
As jy homnie bedruipnie morsjyjou
Lekker Kersfees hou, en geniet
geld,
die baba,
"
"Wees nie ongeduldig nie, maar
KOOS COETZEE
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Breek, .my hart.breek stukkend,- my -hart
CHARLES LEONARD
Kite· KlrstY MacColI (9)

Kirtsy MacColl is reeds tien jaar in
diemusiekbedryf.Sy hetbekendheid
met een van die eerste Elvis-isspringlewendig-en-gesond-liedjies,
There's a guy works down the chip
shop swears he's Elvis, en tussen-in
letterlik op die agtergrond beweeg
deur te sing saam met mense soos
Billy Bragg, Talking Heads en The
Smiths, as bee-bop, woo-bop-meisie
met die vensterwasbewegings wat
swak sangers moet. red met haar
heuningstem.
Nou is sy terug met haar eie
volmaakte pop-langspeler, Kite. Dit
is intelligente, sprankelende pop en
ek glo nog altyd dit is 'n groter kuns
om dit reg te kry as om daardie
monstrositeit-agtige epiese konsep-

langspelers op te dis. Sy maak jou
nooit vaak met haar tintelende
drieminuut oorkusse nie. Iy weet,
ledigheid is dieduiwelse oorkussing, '
en Kitevlieg ver bokant daai vlak.
. Die hoogtepunt op die plaat is
The Kinks se Days. Eers moet ek 'n
baie belangrike waarskuwing aan
mense met gebroke harte rig: Kry
eers virjou iemand met 'n bree skouer
omdat dit een van die hartseerste
liedjies is waarna ek nog deur wasige
oe geluister het, Sy is dit egter op 'n
subtiele positiewe wyse. Ou Ray
Daviesmoet ook darem die krediet
deel met sy lirieke: "Thank you for
the days/ Those endless days, those
saaed days yougaveme/fm thinkung
of the days/ I won't forget a single
day believemel I bless the light that
lights on you believe me."
Die aanvaarding is darem hard:

"But then I knew that verysoon you'd
leaveme/But it'sallright."Genade,dit
is darem baie groter as watjy van jou
.gewone sterfling met 'n gebrokehart
kan verwag.
•
MacColl self is vemuftig in die
.lirieke-departement. Free World is 'n
sterk struggle-liedjie wat uitvaar teen
die Ysterkoeivan Ehgeland:"And I'll
seeyou babywhenthe clansrise again!
Womenandmenunitedin the struggle/
And the ghettoesare fullofMercedesBenz."
Onder die musikante tel uitgelese
name soos Johnny Marr (ex-Smiths),
David Gilmour, Simple Minds se
tromspeler Mel- Gaynor en Pino
Palladino. Haarman, SteveLillywhite,
doen die musiekleiding.
Ek kan verder "raaf" oor die plaat,
maar die ruimte is te min daarvoor.
Gaan koop Kite gerus en vlieg weg.

Berlyn-muur verkrumrnel

Klrsty MacColI

DALK
Met Ronel Krlel, Pleter Brand,
Andre Odendaal
Teks: Pleter Swanepoel
RegIe: lise van Hemert
AMANDA LEE HORWITZ

In 'n nuwe
rubriek wat
vandag
begin, skryf
ARTHUR
GOLDSTUCK
oor 'n nuwe
musiekverskynsel,
World
Music: glo
'n mengsel
van pop- en
volks- '
musiek
Savuka In aksle

EERSTENS,defmisies: noem dit
wat jy wil-- Wereld Beat,
Ethnopop, World Music -- dis die
musiek wat die Berlynse muur
van internasionale kultuur laat
ineenstort; die samekoms van die
wereld se volksmusiektradisies .'
en popontwikkelings; en veel
.
meer. Blyingeskakel vir die
jongste vertolkings van die term.
ZIGGY MARLEY - ONE
BRIGHT DAY

I

Hoewel reggae deesdae net so
gereeld in 'n hoofstroomkonteks
verskyn as in world beat-kringe,
word dit nog deur die musiekestablishment as 'n
minderheidsbelang beskou. Dus
eis aanhangers van world beat
steeds die musiek van die
Marleys, Wailers, Dubes,
ensovoorts.
En dus is 'n nuwe album
van Ziggy Marley maklik die
hoogtepunt van die musiekjaar
vir hierdie ondersteuners.
Inderdaad, "One Bright Day" het
in die laaste paar maande sterk
aanspraak gemaak op 'n
permanente sitplek aan die
bopuntvan Amerika se enigste
amptelike world beattreffersparade, die Cashbox
World Music Top 40.
Die album is 'n verdere
bewys, indien dit nog nodig is,
dat Ziggy Marley nie (my
Reader's Digest EnglishAfrikaans Dictionary is missing
pages 1121-1184 -- I can't find
anything between Repossess and
Sparkle -- please translate '
Satisfied and Reputation:)
tevrede is om op' sy pa se
reputasie staat te maak nie, maar
VryDag! 7 Desember 1989

eerder daarop wil bou. Ziggy
Marley is nie Bob Marley nie, en
hy gee nie voor om die legende te
wees nie. Soos Bob is sy musiek
ook tradisionele "roots" reggae,
met die verwagte geestelike
ondertone en luilekker ritmes,
maar het 'n vibrasie wat eie is aan
Ziggy.
GYPSY KINGS •• GYPSY
KINGS

Voor"One Bright Day"
verskynhet, was Gypsy Kings die
onbestrede konings van world
beat. Hulmusiek is 'n juigende
viering van die sigeunerkultuur,
met sy voete in Frankryk en sy
hande in Spanje. Blitsvinnige
vingers op kitare en stemme wat ,
saam naelloopbereik 'n musikale .'
wenpaalwat 'n paar jare gelede.
ondenkbaar was. As 'n lied soos
Bamboleo skielik 'n gunsteling op
SAUK-TVword, moet 'n mens
besef dat selfs ons kultuur-wagte
begin verstaanwatter rykdom in
vreemdemusieksoorte skuil. Of
miskienis dit omdat hulle NIE
verstaannie _. ons praat nie hier
van 'n neutraleof liefiese
gevoelsuiting nie; Gypsy Kings se
weergawe van flamenco is
sensueel,seksueel, en selfs
eroties. Dit is nie veilige musiek
nie. Maar daar is nie veel beter
maniere om met vuur te speel nie.
KEUSEVAN 1989

Omdathierdie rubriek eers in
lanuarie hervat sal word, is dit
gepas om 'n lys te maakvan
world beat se vooraanstaande
albums van die jaar, As sommige
van die plate soos hoofstroom

klink, is dit omdat hulle dit .
reggekry het om die grense tussen
die twee werelde af te breek.
Sommige van die albums is voor
1989 uitgereik; enkele van hulle
sal aanstaandejaar verdere aandag
kry.
Hier volg dan die eerste World
Beat Top 20 wat in Suid-Afrika
saamgestel is. Die bestuur aanvaar
geen verantwoordilikheidvir
persoonlike partydigheidnie:
1. Gypsy Kings -- Gypsy
Kings
2. Sensual World -- Kate Bush
3. Watermark -- Enya
4. One Bright Day -- Ziggy
Marley
5. Mango Groove .- Mango
Groove
, 6. Rai Rebels -- Various
(Algerie)
,7. De MystereDes'Voix
Bulgares (Vol. 1 & 2)-- Bulgarian
Radio and TV Choir
8. Passion -- Peter Gabriel
9. YellowMoon -- Neville
Brothers
10. Prisoner-- Lucky Dube
11. True lit -- Bhundu Boys
12. ShadowMan -- Savuka
13. Shaday-- Ofra Haza
, 14. Waltz Darling -- Malcolm
McLaren and the Bootzilla
.
Orchestra
15. Journey of Dreams.;
LadysmithBlack Mambazo
16: Cuts Both Ways -- Gloria.
Estefan
_.
'
17. 'TheWorld Music Album-Various
18. Brazil Is Back -- Various
19. The Rising Tide -- Bright
Blue' '
20. Milagro Dos Peixes-Milton Nascimento

DIE.toneelstuk is so delikaat geweef
soos die systof waarmee die antiheldin, Monique, so behep is.
Elkewoord, elke pouse,elke gebaar
is seminaal tot die geheel. Soos met
"Taraboemdery" bemeester die
regisseur, lIse van Hemert, haar ambag,
terwyl sy werk met 'n teks wat nie
deur tydof ruimte ingeperkwordnie. '
"Dalk" handel oor die politiekvan
mense, ooruniversele waarhede..Dit
speel af in 'n lee woonstel, bestrooi
met kartondose, koffers en alkoholiese
. afvaI; 'n gepaste landskap vir die,
bewoner,Monique (Ronel Kriel).
Die stuk open waar sy haar
eensaamheid en verdriet verdrink :
terwyl sy teen die verbleikte
muurpapiergehurk sit;netsoveel van
'n objek as die houers om haar.:
Maarmet elke oomblikontvoudie
aardgebonde, en tegelykertyd vlugtige ,
figuur so lewensgetrou dat 'n mens
moeilik glo dis 'n opvoering in 'n '.
teater.
Dan verskyn Sebastian (pieter
Brand),die man wat haarkassetspeler
met 'n rekkie herstel het en siedaar...
twee aangrypend ware mense yang
nuanse op nuanse vas, oomblik na
oomblik.
Endie kassetspeler, wat noukeurig
uitgesoekte ritrnes en liriekeuitpornp,
voeg nog 'n dimensie tot die
lewensgetroue vinjet toe:
Stemmings verander, onspersepsies
verskuiwe, ons emosies wordverskerp,
die onhandige rooikop Sebastian en "
die ontwykende, narsissistiese
, Monique 10k hul gehoor in hul
eensaamheid in.
Ondanksdie inhoudis die stuknie
.neerdrukkend nie.
Soos dieleweself,is daar oomblikke
van hoop, humor en.kommunikasie
watditdiemoeite werdmaak omelke
dag op te staan ..
"Dalk" mag net 'n uur duur, maar .
dit sal jou lank na-die surrealistiese
einde bybly.

'Dalk',
miskien
die beste
stukkle
teater
-.,.

, Ronel Krlel

Tel: 836-60021838-1769
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Mcnse van aIle dele van die
Skiereilanden die Kaapse Vlakte·het
DRIB jaar gelede het die regering 'n bygedra tot die uitstalling, "Let It Be
feesvetbiedwat'n grootsekultuurfees Done BeforeDawn".
Mikevan Graan, die voorsltter van
in Kaapstad kon word. Di6 week het
Kapenaars aan nog 'n ambisieuse CAP, het gese: "CAP vier die einde
kunsfees deelgeneem ter viering van van diedekademet'n feeswatvraevra
werk wat oor die afgelope drie jaar oor die pad vorentoevirprogressiewe
gedoen is. Daarwasegter beduidcnde kultuurinSuid-Afrika. Diedoelstelling
vaskille tussendie'Towards a People's van die fees is om by te dra tot kulturele
Culture"-fees van 1986 en "Building a teorie; om 'n forum te bied vir die .
National Culture"-fees van 1989 wat werk van CAP-studente en -onderdcurdie Community Arts Project (CAP) wysers;en om die geleentheidte bied .
vir die uitruiling van vaardighede en
georganiseer is. •
.
Di6fees is deur Dean Colin Jones idees metanderkultuurorganisasies."
. Die werk van die verskeie CAPgeopen. Hy het in die einste gebou
skoolgegaan. Hy onthou: "Dit was 'n .studente getuig van 'n behoefte aan
plek van begeestering, van konstruktiewe betrokkenheid in
aanmoediging, vanhoop,vanprestasie artistieke ensosialepraktyke. Diesterk
beeldhouwerke, skilderye entekeninge, -. .
en vervulling.".
Aandiehartvanenigepogingom te die linosneewerke, sydrukke, foro's
. skep - kuns, kultuur, 'n nuwe nasie - en pragtige tekstiele en keramiekwerke,
mootdaar waagmoed wees,se Jones. openbaar 'n betrokkenheid met en
Di6weekse program het daaglikse bekragtiging van kultuur. Diemeeste
seminare ingesluitwat gefokus het op werkebeweeg in die rigtingvanpostwatditbetekenom'nkultuurte bou en proteskuns waar die skeppende en
hooditdieontwikkelingvandiekunste verbeeldingryke interaksievansubjek
en materiaal optirnisties ondersoek
beinvloed.
Sakeonderbespreking was die stand word.
Diekiins artikuleer 'n sinvangenot
en strekking van kuns in Suid-Afrika; .
die'kragte en invloedewatrigting aan en plesier in die ontdekking van
dievisueleen uitvoerende kunstegee; menslikheid deur kuns - en vier .die Dawld Mlnnaar vertolk die rol van die sllnkse Charlie Fox In David Mamet, van "House of Gamesendiemoontlikhedeenbeperkingevan .metodes enprosesse vandiereproduksie
"faam, se Broadway-treffer "Speed the Plow" wat nou onder spelleldlng van Malcolm Purkey by
, van lyn, kleur, tekstuur of vonn met
die bouvan 'n nasionalekultuur•.
die Markteater ~fgevoer word. Dlt handel 001' twee rolprentvervaardlgers In Hollywood.
.
.
Deelneniers heronder meergekorn innemende verskeidenheid.
vandieUniversiteit van Kaapstad, Kruik
Dit isnie net 'n kwessievan "wat"
. endieCapeTimes,Mapp,Cosaw,New . om te s8nie,maar "hoe"omjouself uit'
.
Africa 'Theatre Project; Action te spreek.
Workshop, Jazzart, .ucr, Drama,
Hierword weerstand enrelevantheid,
Children's Resource Centre en Molo geherdefmieer - 'n ander soort
-SongoIOlo..Baievan die opvoerings is betrokkenheid kornna vore, 'n ander
".~k in:aiejownsbipaarigebied.
soort toewyding.
NICOLAAS VERGUNST
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. COLOSSUSOF BROOKLYN
Met Bill Flynn
VelWerklng van Henry Mlller-tekste en regie deur Marlo Schiess
Baxter Studio

MARK-TEATER'

ARNOLD BLUMER

"

UPSTAIRS-TEATER

~~~

;~!

DIE LAAGER
"!/ SOMDAKA ':"'eteu'r G~i'na

~,

Mhlope'.I
,
Ma tot Sa: 8.300m: Sat: 6.15nm & 9.15nm

787-7fJ87/4

WAREHOUSE By-olE MARK
ONDER
Vry : Delia
Layton
Sat: Delia
Layton
So: Larry Amos
and the Naughty.
Boys

KIPPIES BY DIE MARK·

MARKGALERYE

.

80

Vry: Larry Amos
Sat: Larry Amos
Wo: Positive Do: Diamond
Dogs

..

BISTRO, KROEG EN
BIWARTKAMER
Crossroadssentrum, Hendrlk
VelWoerd-rylaan,
Randburg

787-7987/4
B4

HIERDIEbiografieseeenpersoonopvoerings het blykbaar deesdae 'n in-ding
geword- Shaw,OscarWilde,LillianHellman,noemmaar op - en ek kry al hoe
meer die indrukdit gaan alhoe mindel'oor die persoonwat voorgestelworden
al hoe meer oor die skep van media om verhoogkunstenaars te bevorder.
. Ek kan verstaanhoekomHenryMiller MarioSchiess aangryp,maar op die
verhooghet hy allerminsdiekolosvan Brooklynlaat verskyn, eerder'n dwerg
wat oor die genot van piepie in 'n Franse pissoir filosofeer, oor vrede, oor sy
menslikheid teenoor 'n hoer, oor astrologie en snaakse tipes wat hy op 'n
partytjie ontrnoet. Dis nie Henry Miller nie, maar Mario Schiess se baie
geselekteerde siening van wat hy dink goed is- om die Suid-Afrikaanse
teaterpubliekvanHenryMillette wetetelaatkom. 'n Geval van"progressiewe"
selfsensuur? "Die Schere irn Kopf!" Dis egter nie good genoeg nie. Daar's
.
mense bier wat Henry Miller ken (deur sy werke).
Wat weI op die verhoog tereg gekom het, is die kolos van Melville of
Yeoville(of waarook al BillFlynn deesdae woon). Met sy tydsberekening, sy
gesigsuitdrukkings, sy stem,het hy weer eens laat weet dat hy eenvan die land
se voorste akteursis. Hy hetdaarom mos nou die reg (en die plig) om di6rolle
te kies wat Suid-Afrikaanse toneel bevorder,
Asjulle HenryMiller willeer ken, lees sy boeke. As julIe wil sien hoe Bill
FlynnaksentesoosFrans,Duits,ltaliaanskanrondgooigaankykdieopvoering.

poringrosie ontwaak
KALEIDOSCOPE
'n Ultbundlge muslkale reenboog met NatanlAl, Michele Maxwell,
Paul Buckby, Elma van Wljk en Paulin O~Kelly
Ultgedlnk en gereglsseer deur Diane Wilson
Nlco Malan Arena
.
ARNOLD BLUMER

DORlNGROSIEhet wakkergeword. Na nege wekese absolute stilte agterdie
doringheining (net bier en daar het 'n mens iets vemeem van paleisintriges,
magspolitiek, sensurokratie en dergelike outokratiese goggas) kry die
belastingbetalende teaterpubliek weer toegang tot een van die Nico MalanTeater se verhoe.
Maarwatdaar aangebied wordhoortnie in 'nstaatsgesubsidieerdeteaternie.
Die rede? Geld. Diekunstenaars sou drie keer meerkon verdien ashulle in een
van daardieintemasionalepienk-sonsondergang-hotels opgetreehet,Moenie'n
fout maak nie, hulle is goed,veral Nataniel en Michele. Hier is twee "show". talentewatmekaargevindhet,en van nou afbehoorthulle hulle eieding te doen
ennie Gershwin en Porter en die Beatles weer op te warm nie. Ek weet, die
gewone publiek geniet sulke nostalgic-trips, maar die twee kan met hulle
musikalevermoensbaie meervemuwend en inspirerendte werkgaan. Eksien
.
uitdaama.·
VryDagl7 Descmber 1989

HOLD MY HAND I'M DYING
Met Christopher Cazenov8.'
Patrick Shal., Edlta Brychta.
,HenryCele
Regie: Terence Ryan
ANDREAVINASSA
TEEN die gevaar van 'n gruwelike
vcralgcmening in lean 'n menssa ''Hold
My Hand I'm Dying" is die beste
rolprent uit die onlangse SuidAfrikaanse ' "film boom", die'
"voorspoedgolf' waarvoor belastingbetalers duur moes betaal en 'n
. belastingvoordeelskemawat klaaglik
misluk het. Ek s8 "beste" met groot
voorbehoud.
Gee die duiwel wat hom toekom,
hierdie prent se gehalte en fasiele
glans maak die film se propaganda
des te meer verraderlik.
"Hold My Hand l'm Dying" is
gemaakindiedae toe ens ahnalgedink
het die doel heilig die middele... die
veronderstelling was dat daar aan
hoofstroom-films gewerk word om
vaardighede te slyp wat filmmakers
ten einde daartoe in staat sou stel om
"progressiewe"prente te maak.
Hoenaief.
.
Nou braai ons kierankies lekker,
Want OIlS lay al die prentewaaraan
gewerk is op die kringloop te sien en
ons besef dat film nogal 'n magtige
medium is. 'n Mens hoef jounieeintlik
te stem aanonlangsekru propagandaprentesoos "Back to Freedom", 'The
Gods Must Be Crazy Il", "Freedom
Fighters" en ''Red Scorpion" nie.Hulle
is op 'n tegniese vlak so swak dat
hulle min trefkrag op denkende kykers
het.
Maar die oortuigingskrag van 'n
produk styg in verhouding tot die
gehalte en "Hold My Hand" se
propaganda werk op 'n subtielervlak.
"Hold My Hand" bewys dat SuidAfrikaanse tegnici daartoe in staat is
om tegniesgoeieprente te vervaardig,
mits hulle 'n redelike begroting lay
(die een het R16 rniljoengekos). Byna
elke lid van die filmspan - van
fotografie-regisseur tot produksieontwerper tot redigeerder - kom uit
die plaaslike poel tegnici wat sedert
die begin van die "boom" ervaring
opgedoen het op heelwat vollengte
prente.
Dit is sekernie hulle skuld dat die
draaiboekgegrond is op JohnGordon
Davis se trefferroman oor die
Zimbabwiese vryheidstryd nie. Om
te sa vryheidstryd is seker misleidend,
want die trant van.wat van Davis se
bockin diedraaiboek oorbly, is JrqlVol
liberale selfvoldaanheid. Soos 'n
Wilbur Smith-roman, net minder kru
en seksisties. Maar onder die
fatsoenlike oppervlakte Ie 'n slinksheid
en 'n engheid wat enige boere-rassis
na moeder Theresa laat lyk.
Die vervaardigers van die. prent
glo, volgens die persnotas, dat "the
film is a powerfulstudy of the central
character's lovefor one another despite
their cultural differences, and their
plea for sanity as their country plungesinto a nightmare."
Die prent het skitterende
inOOewerkers:
Die regisseur, Terence Ryan, 'n
gegradueerde van die London
International Film School, is 'n
gerespekteerderegisseurvan "Madefor-TV"-rolprente. Sy prent "Going
Home" is onlangs bekroon met die
''BestFilm- CriticsAward" inKanada.
Dieuitvoerende vervaardiger, Mark
: Cassidy, waseen van die vervaardigers
, van die mini-reekse "Mountbatten:
The Last Viceroy" en "Worlds
Beyond". Christopher Coy, die
vervaardiger van Darrell Roodt se
"Jobman", het al op byna al David
Lean se prente gewerk.
Die akteur in die hoofrol,
Christopher Cazenove, is 'n gesoute
Britse verhoogakteur en het in prente
soos "There's a Girl in My Soup",
"Royal Flash", "Eye of the Needle"
en "Heat and Dust" gespeel.
Dus is al die belanzrike besluite .
deur die Britte gemaak. Smaak my
die prent is gemotiveerdear 'nkoloniale
skuldgevoel, maar wat eindelik
deurslaan is 'n verbysterende Britse
V~Dag17Desunbu1989
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, Patrick Shal as Samson
arrogansie, xenofobie en "Brittaniarules-the-world" -meerderwaardigheid,
"HoldMy Hand"se slimstetaktiek
18in dieverhouding tussen die Native
Commissioner vir die Kariba-vallei,
Joe Mahoney (Cazenove), en sy
bediende,Samson Ndlovo (Patrick
Shai). HuIleverhouding is nie die van
meester en slaaf nie, maar word
uitgebeeld as 'n vriendskap tussen.
gelykes.
Ek kan nie dink aan nog 'n prent

by tot die' effektiwiteit van die
watin Suid-Afrikagemaakis waar 'n
swartmensnie as die onderdaan van ' boodskap.
'nwine of'n krimineelof'n dienskneg
'Saam skep hy en Cazenove 'n
uitgebeeld word nie. In die geval is , emosionele kern wiltsorgdatjy geroer
, ''Hold My Hand" die resvandie bedryf
word, al wantrou jy die prent se
een voor. Selfs progressiewe prente
ideologie. Geluk, chaps" so word
propaganda gemaak. ..
soos "Mapantsula" en "Jobman" het
gesukkel om enige simpatie vir hul '
Mahoney hou in 1958 as
hoofkarakters in te samel. ,
staatsamptenaar toesig oor die
'Patrick Shai se genuanseerde
verskuiwing van menseuit die KaribavertolkingvanSamson (0, daar isook
vallei. Hy word uitgebeeldas'nuiters
mensemet name soos Sixpence) dra
morele ~n menslike man. Hy gaan

==S?:5
"kaffer" word in verskeie tonele tot

:~~~~n~~!:~~~~;;:~~~

gekontrapunteer word deur die soort
romantisisme wat 'n mens in trashy
liefdesromans kry.
Mahoney hervat sy vriendskap met
Samson en met die mooie Suzie.Die
drietjies drink wyn op die stoep, wit
en swart gesels en lag oor die
kultuurgrens heen, Dieklankbaan word
soetsappiger en Danielle Stevens se
kontinuiteit wankel. Mahmey en Suzie
volvoerhulliefdeonder'nbosstorten
weer in die goue lig wat oor die
Matopos straal.
Dan slaan Samson se lot toe. Hy
word deur 'n groep vryheidsvegters
gedwing om Mahoney en Suzie se
huisaftebrand,maarwordgevangen
ter dood veroordeel. As hy se hy is
gedwing, maak Kamisu (niemand
minder nie as Henry Cele, as die AI
Capone van Bulawayo) hom dood.
As hy se hy is nie gedwingnie, word
hy opgehang.'n Lamterslagting... 'n
.Mens ~an niehelp ~m 'n paartrane te
'
stortme.
Die' uitbeelding van die
vryheidsvegter as 'n gewetenlose,
gevoellose rampokker probeer die'
grondslag vir 'n revolusie ongeldig
verklaar en wil te kenne gee dat die
vryheidsbeweging bloot die
moontlikheid van rasseharmonie in'
Rhodesie omvergegooi het,
Die prentpas perfekin dieregering.
se beleid dat die plaaslike revolusie
gepropageer, word deur 'n paar
waansinnigeMarxiste en dat hulle
stoutkindersdwing om klippetegooi
en hul onskuldige ouers martel om
hul afskuwelike saak te ondersteun. '
Die ergste daarvan is dat fiksie
'soos "Hold My Hand" baie sterker
spreek as die feite (al was hulle
beskikbaar) en dat, weens die
verspreidingsmeganismes wattotdie
vervaardigers se beskikking is, die
blik van die vryheidsvegter as
rampokker waarskynlik 'n blywende
een sal wees.

-:

Koophierdie krismis
In .popplewat . pleple,
bloos en krulp
Victor Munnlk
DIE Kersfees-virus kruip weer oor
die skerm, en ek moet net zap om die
vreeslike voorstelle te venny wat 'n
groenlapdinosourus elke paarminute
maak.
"
Hy wil naamlik 'n poppie aan my
afsmeec warkart piepie, bloosenkruip.
Die enigsteding wat in haar guns tel,
.
is dat sy nie kersliedjies ken nie.
En is dit nie 'n bietjie onsensitief
om 'n skepselvan die evolusieleerso
onder die plestiek krismisbome te
laat pronk nie?

Ou bene
• Afterol, soos die man se wat die
hoof is van die Wereldgesondheidsorganisasie se totale aanslag teen
die gevreesdesiekte Aids, al wat ons
van dinosourusseweet,is 'nklomp ou

bene wat ons opgegrawe het,
En net so min as wat ons weet
'hoekomdie dinosourussseuitgesterf
het, so min weet ons waar die Aidsvirus vandaankom.
Niemand kan meer se hy of sy
weet nie waar Aids heengaan nie.
Want sonder om eers een keer te
bloos het die Aids-virus' oor drie
verskillende skermsgekruip. Eers oor
M-Net, toe oor TV2 en toe oor TV3.
(WeI oukei, die Pommies in
Bangkok het gebloos toe hulle se
hulle is te bang om u... julIe weet
mos.)
•
Ek het arme ou Larry drie keer
deur sy kamer sien strompel met
draadjies uit sy neus en mond, dde
keer gesien hoe stram sy vrinne vir
homop diekitaar "if yougottagoyou
gotta go", en drie keer .gesien hoe
begrawehullehom in Hawaiiof daar
erens.
En ek is elke keer geroer deur die
woorde op sy sterfbed; "I feel like a
bubble ready to burst."

Kinders Is oukei
'n Mens kon nie anders as om
klein Ryan, die Aids-Iyertjie wat 'n
aktivis geword het nadat 'sy skool
hom uitgeskop het oor sy siekte, te
bewonder nie,
.
Terwyl die skurwe blasies op sy ,
lippe wys hy is besig om dood te
gaan, spreek hy groot vergaderings
van onderwysers toe.
Leerdie kind die grootrnensewat
hom so sleg behandel het, en so bang
was vir hom. Nou praat om mos.
Ja, die kinders is oukei.Op die ryk '
kindertjies se program Dine-riders is
ek getrefdeur hulle kristalle en hulle
militere etiek.
_'
.
Nou terwyl hulle rondry op
dinosourusse in hulle talle gevegte ,
teen'nbosebrulpaddaen sy belaglike
sidekicks (en ek het nuus vir sekere
grootmense,julIe tipes word so goed
geteken dat julIe gaan uitsterf van
belaglikheid)word dierydieremoeg.
Dan konsentreer-dieheldin van

'die reeks so wat sy kan, en deur
haar kristal stuur sy energie (julIe .
weet, omgee) aan die diere wat in
die moeilikheid is.
, Fn toe die aanvoerder moes besluit
om'n gevegaante pakwaarinhy vail '
sy mense kan verloor, weier hy, en
maak 'n slimmer plan. '

Koek
Ter wille van balans het ek die
Colby's probeer kyk. Groot was my
verligting toe dit vol aksie en baie
. lewendig is:
Daar was een koek wat 'n ander
koek in 'n koek ingestamp het, en 'n
brood wat 'n ander brood...
Toe moes ek hoor dis 'n
opsomming. Wat 'n blink gedagtel
As hulle bv. Airwolf en Simon en
Simonse avonture epsom, gaanons
baie spaar aan brandende motors e!l
sinkendeskepe,

Smerlg
Fnterwylekso kla:Diesmerigste
advertensieop TV.is seker Stork se
vingervroetelry om die botteraskies
.kunsbotterpot Aggenee,siesmense.
85
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[EATER •
. jOiiA.NNEsBUIG~::7-J1)''''dio.:. Adcoet~Jn&ram,
By die MIlk Ie Upstain.
Is ' P.ur:-1'eater·~.SmBD nIB
,
Windybrow
Roben Kirby Ie bri1janle . Slsbolepszy se UNDER PLOW,metDawidMiMaat,satire HOUTCUlSINB is in
nIB OAKSI OVER nIB
AndrewBuddllld en Megan
dieMmteaterleWarebouse
HILL van Mundag lOt
Knubl12Desember. Voor.
Ie sien. Elb aand 001 8Jo.·
Vl)'dag omanm en Saterdae
skouevan6tot II Desember.
001 5JO en 9mn te sien.
'
Black
Sun:
(Louis
Janice Honeyman Ie JACK
Bothllun, Orlllge Grove).
ANDnIB BBANSTALK is
SOMDAKA c1eur Gana
JENNIFER FERUSON EN
lOt 20 Janulrie, by die
Mhlope en met Connie
MOSES MOLELEKWA il
Alexander·Teater te lien., C1ume, Glenn Gabuta en
DOg net 'IOt Sondag bier te
BeslisDie net virlcinden ale,
Daplme IDomub is in die
sien, Om8.3Onm. Kykonder
Luger by dieMuk te sien.
Jennifer Ferguson en Moses Molelekwa sIng
By die Dalro, Wi'ncJYbrow
films wat wys by die nuwe
tot 12 Desember In die Black Sun nuwe
Uri Pieter J. Swanepoelse
CINESUN.
Plul Sllbolep.zy se
bekroonde DALK gesien
SMAlLHOLDING is by
lIedJles... ook 'n paar oues en 'n paar
word. Met ROlle! Krie1,
Pleter Toerien: AIN'T
Mmtelter te sien. Met
bekende blues lIedJles.
Pieter Brand en Andu
MISBEHAVlN' met Sam
Nicky Rebelo,
Paul
by die Andr6 Huguenet:M.
BROOKLYNmetBillflynn
Marais en Nltalia Da Rocha
Odendaa1. ICon seisoen lOt 9
Sllbolepszy en Kite
BUITERFL Y by die
lOt 15 Desember gesien
. openSatcrdagaand om9-uur
Desember.
Edward••
Alhambra·Teater, met Sean
word. hidieweekom 8.15en
Taylor enJeremyCrutchley.
Saterdaeom6.15en9.15nm.
Maandaetot Vl)'daeom8nm
en Saterdae om5.45 9nm.
Nico Malan, Strandgebicd:
JO'BURG FOlllES met
In die Operahuis lean drie
Malcolm Terry; Jonathan
verskillendeproduksies tot 6
Taylor, Odile Rault en
Januarie gesienword. Hulle
Keavin Feather il by die
is THE MERRY WIDOW,
Leonard Rayne tc sien,
en die tweeballelOpvoerings
THE CHRISTMAS CAROL
en ORPHEUS iN THE
PRETORIA
UNDERWORLD.
Nataniel
is
in
MichaelJ. Fox,ChristopherLloyd (A)
DAilY: 9,45 12,15 2.30 5.15 7,45 10 00
TRUK se CAMELOT met
KALEIDOSCOPE watindie
Michael Richard, Kate
Arcnateateropgevoerword,
Normington en Robert
tc sien. Tot 6 Januarie.
Pinlaysen is by die Staats·
In die Teater is die komedie
telter te sien. ,Tot 30
KINKELS INNffi KABEL
Desember.
met Antionette Kellennan
MichaelDouglas.Kate Capshaw (2-16)
The Adventure01the Yes'l
(A)
en Neels Coetzee' van I
DAilY: 9,30, 12,00, 2.30, 5,15,7,45, 10,15
Michael J. Fox,Christopher Lloyd
KAAPSTAD
Descmber tot 6 Januarie te
DAILY: 9.45, 12,15,2.30, 5,15,7.45, 10,00
HOLD
MY
HAND
I'
M
DYING
sien.
'I
Christopher Cazenove, HenryCele(2-18)
Baxter-Teater, Mainstraat:
DAIL:I;~~5D1~f501~.~gtr~~I~ ~~~IS1O O&A) DAilY: 9,45, 12.15,2.30,5,15,7.45,10,00
DAVID KRAMER se. Theatre on the Bay"
verto.ling Qper1 bier op 7
Karnpsbaai: WHODONE IT.
met Tobie Cronje open II ,>
Desember en duur tot 6
Januarie. Daagliks om '8nm.
Descmber en duur tot 13
In die Concert Hall kan
Januarie.
.DEAD
MIchael Moriarty, Anthony La Paglia
(2-14) DAllY: 9.30, 12.00.2.30,5.15,7.45, 10.15
LAVENDER HIll BLUES
DAilY:9,45, 12.15,2,30, 5.15,7.45,10.00
deur Itumeleng
Wa·
DOCKSIDE
SPLASH,
A .Jde~spli"ing comedy·
(A)
Lchulere gesien word. Die
Forsehore: Die musikale
Alain O. WOOlf, Patricialewis
_
PatriCk Swayze, Kelly lynch (2-19)
DAILY: 9.45, 12,15,2.30,515,7,45, 10,00
produksie word aangebied
komediel revue WE ARE
DAilY:9,45, 12.15,2.30, 5,15,7.45, 1,0,00
deurdie Gcmeenskapsteater
SAILING
met
Neil
en duurtot 15Desember. . ,McCarthy, FiOlla Ramsay,
Kevin Kline, Susan Sarandon (2-18)
In die Studio kan TIm
Graham Weir en Claire
CAlL":9 45 12,15 2.30 5.15 7.45 10.00
COLOSSUS
OF
Belein open 14Dcsember,
Michael J. Fox. Christopher Lloyd (A)

.'

en

BACK TO THE FUTURE II

Back tolhe

Jameson'. Bar, Commissionerstrut: Ben Vlll die Iusle
bWtePoSlc·van"live'n local"musick.Wye venkeidenheidvan
mbaqanga lOt rock. Jazz saam met Satcrdagmiddagetc; geen
toegangsgeld. Jazz elke dagvan12 tot 2mn en Saterdacvan 2
tot 6mn. SCHOOL OF LOVE, 'n DUWC. groep is vanaand en
Saterdagaand tc sien.Onthouvirhusky AlettaFrench?Sy was
die voorsanger van The Believers, WeI, IY'I terug.
RoxyRhythm Bar, Mainstraat, Melville:VlIlaand: AFRICAN
JAZZ PIONEERS. Saterdag: JACK'S BAND. Maandlg:
GREEN. Dinsdag: LITfLE SISTER. Woensdag: DIAMOND
DOGS. Donderdag: mE JIVE.
Klpples, Mlrk·Teater, Newtown: Township-jazz se
voorstcdeli1ce tuiste. (Toe opMlandae, die resvandieweekoop
van sewe-uar- en naweke vanvyf.uur - tot laaL)ZANUSI speel
tanl biertot 10 Desember,
The Junc:tIon, h/v Bree- en Claimstraat:"Ouer" rode en new
wa~e met'napartevertrekvir"live"groepe, 'ndaktuin envideoen pool-kamer. Welkomeafleiding van die disko-twak opander
plekke.Quis Prioris somsSaterdagaandc diep1atejoggies. Vir
"denkende" jollers,
Rumours, Rockeystraat: 'n Tipiese Rockeystraatse laataand"joint" vir mense wat soms werk en van jazz hou.
Late Nile Duke's, Melville: Laatneg-altematief vir middelstedelinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie laat saans en
Saterdaevirmiddagetc. Etes word sewe dae van die weektot
lutaand bedien,
Club Manzatfan, Moletsane, Soweto: Hoer-inkomstegroep
disko.Oop van 11 nm. Maandae en Dinsdae is toeganggratis.
Tweegratisbiere op aande wannecrtoegang gevraword.Aile
soortemusiek.
BlUes, Marshal1straat 165: Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom tussen 2S en 35) se uithengplek. Diskomusiek, flitsende ligte, spiel!1s, mense met grimering... daai
soortvan ding.

Future II

.BLACK RAIN

FUNNY FACE

.'

~R~~s~PCIE1!)

FUNNY FACE

BACK101HEfUTURE"

Hold MyHand
,.I'm Dying

NITTI·THE ENFORCER
ROADHOUSE

THE JANUARY MAN

DEAD POETS SOCIETY

DAilY: 9.45 12.15 2.30,5.15 7.45 10 00

Robin Williams
(A)
DAilY:9.30,1200, 2.30, 515, 745,10.15

I'

FUNNY FACE

Alain O.Woolf,PatriCia Lewis (A)
DAILY: 9.45, 12.15 2.30,5.15,7.45 10,00
....

"Fat City Songs of Love and H!ite" Is Paul
Braun se huldeblyk aan Johannesburg se
mense. Hy en sy panflult Is Woensdae,
Vrydae en Saterdae tot 16 Desember om
10.30nm In die Black Sun te slen.

A powerful drama
(2·18)
Christopher Cazenove, HenryCele
DAILY: 9.45, 12,15,2,30,5,15,7.45, 10,00

SCANDAL'

.'

KAAPSTAD

SCANDAL ... ,

BACK TO THE FUTURE II

JOhnHurt,BridgetFonda (2-19)
DAILY' 9,45, 1215,2.30,5,15,7,45, 10,00

Action Thrlller
(2-16)
MichaelDouglas, KateCapshaw
OAllY: 9.30,1200,2.30,515,745,10,15

Back to the

MichaelJ. Fox,ChristopherLloyd (A)
DAilY:9.45, 12.15,2.30, 5,15,7.45,10.00

Future II

BLACK RAIN . '~~

-:

The Adventureof theYearl
(A)
, MichaelJ. Fox,Chnstopher Lloyd
DAILY: 9,45, 12,15, 2,30,515,7.45,1000

~jchael Douglas,Kate Capshaw (2-16)
DAilY.930, 1200,2,30,5,15,7.45, 10,15

.

HoneyIShrunk
the Kids

'I

BACKTO THE FUTURE II ~~...".
THE RAINBOW
..~ FUNNY FACE
"

I'

MichaelJ. Fox,ChristopherLloyd (A)
DAILY: 9,45, 12.15,2.30, 5,15,7,45, 10,00

Glenda Jackson, (FINAL WIEK) (2'19)
DAILY: 2,15,5,30, 7,45,10.00

. Alain D.Woolf,PatriciaLewis (A)
DAILY: 9,45, 12.15,2,30, 5,15,7.45,10,00

I;

: I

ROADHOUSE
Patrick Swayzs,
Kellylynch
(2·19)
DAilY:9.45,
12.15,2.30,
5,15,7,45,10,00

BACKTO THE FUTURE II

MichaelJ. Fox,ChristopherLloyd (A)
DAILY. 9,45, 12.15,2.30,515,7,45,10,00

I,

FUNNY FACE

Alain D.Woolf,PatriciaLewis . (A)
DAILY: 9,45, 12,15,2.30,5,15,7,45,10,00

ROADHOUSE

DAIL~~m, ~2.f~~;3~~W.$;~, 1~2oiJ9)

mJ.Jm

II

JOHANNESBURG

DEAD
POETS
SOCIETY

MichaelDouglas,Kale Capshaw (2-16)
DAilY: 9.30, 12.00, 2.30,5,15,7.45,10,15

HOLD MY HAND I'M DYING
Christopher Cazenove, HenryCele(2-18)
DAilY: 9,45, 12.15,2,30,5.15,7.45, 10,00

(A)

The Adventure of the Yearl (2-18)
Michael J. Fox,ChristopherLloyd
DAILY: 9.45, 12,15,2.30,5.15,7,45, 10,00

BlACK RAIN

ActionThriller
(2-16)
MichaelDouglas, KaleCapshaw
DAilY: 93012002,305,157451015

HoneyIShrunk .
lheKids

A Stirring Drama
(A)
Robin Williams
DAILY: 9,30, 12,00, 2,30, 5.15,7,45, 10,15

LETHAL WEAPON 2

MelGibson, DannyGlover (2-18)
DAILY: 9,45, 12,15,2.30,5,15,7,45, 10.00

Comedyadventurefrom Walt Disney (A)
• RIckMorams, Kristine Sutherland
DAilY: 9.45, 12,15, 2,30,5,15, 745,10.00

BLACK
RAIN

FUNNY FACE

AlainD. Woolf,PatriciaLewis (A)
DAilY: 9,45,1215,2.30,5,15,7,45,10,00

Back to the .
Future II

The AdventureOfthe Yearl
J. Fox, Chri~topher Lloyd

MI~hael

Action Thrills,
(2·16)
Michael Douglas,KateCapshaw
DAILY: 9.30, 12.00, 2,30, 5,15,7.45, 10,15

:1

1'1

(A)

FUNNY FACE

1'1

I"

(A)

FunnvFace.
I

D sorsan sed
Crime , .

BATMAN
AcHon.
(PG2·12)
Michael Keaton,JackNicholson
DAILY: 6,00, 8,30 SAT:: 2,30, 6,00, 8,30

I'
,

.. -

: II

,

t'

B

I

NatalieKnight.Galery: Uitstalling genaamd"Cross Section of
the BO's" watwerkevanintem&sionale en plaaslikekunstenaars
inlsuit. Tot 2 Februarie.
Fuba·Galery stal werkevanhulleswdente uit.
Kim Sacks·Galery: Uitstalling van keramiekwcrke deur Kim
Sacks,Ook werk uit Guatemala, ZaYre en Gazankulu. Tot 16
Desember.
Gallery on the Market, Newtown:· Diek Grobleren Mama
Schoeman stallOteindeJanuarie uit. .
Johannesburgse Kunsgalery: Duitse Ekspressi~niste tot 10
Desernber. Gerard Sekoto staltot 10 Februarieuit.
Karen Mc:Kerron-Galery, Bryanston: Dianl Graham en
Annette Loubserstal saam tot 6 Dcsemberuit.
Arrlc:an Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek. Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milkwoodsentrum 9a, Plettenbergbaai.
Zona.NaYewe Mrika-kunsen-appliek; inheemsehandwerk en
kuns. Grantlaan 64, Norwood,Johannesburg.
. ,~
_

KAAPSTAD

A: aide Ipllttlng-eomedy , (A)
Alain D. WOOlf, PatriciaLewis
MeN·FA/: 6,00, 8.30, SAT: 2,30, 8.00, 8,30

I

OK, Hier's watgebeurby die Base tot Nuwejaar.
Eerstens is diejol sewedaevandie week aan diegang.Sonsof
, Selassi kan dieneweekgesienword. WinstonJiveMix-Up (met
die oorspronklike line-up)spee1van14 tot 24 Deseniber. Koos .
Kombuis endie Kakkerlakke sluitvirtwee dae by hulleaan(22
en 23ste). SteveNewmanenTananas is daama aandiebeunom
die jollers 1990(nugter,OIItnugter of dronk) in it vat. Hulleis
hier tot2 Januarie.
.

Acllo~8,"smSdY.

(2'12)

HoneyIShrunkIhe Kids

, TheAdventure Of theVearl
(A)
Michael J. Fox, Christopher Lloyd
Comedyadventure from WaitDisney (A)
DAILY- 945,12.15, 2.30. 515, 7.45, 1000
MON-FAI: 9,30, 2.00, 7,30 SAT. 1100,3 30,8,00

:

..

Baxter.Galery: Galeryuitstalling.
Art Scene, Seepunt: Gemengde uitstalling van skilderye,
keramiek en glaswerk. Tot Januarie.
Gallery 709, Adderleystraat: Verskeie beeldhouwerke en
skilderye deur plaaslike en intemasionale kunstenaan van'
onderandere: Robin Mann,Pietervan der Westhuizen, Naama
Nothmann, AnnLinsell-Stewart, Lukas van Vuuren en andere.
Kunskamer, Bergstraat14:Suid-Mrikaansekunstenaansoos
Piemeef, MaudSumner, Maggie Laubser, Inna Stem,Preller,
Welz,KibeI, Caldccott en Boonzaaier.
Gailery International, St. Georges·sentnnn: Algemene
uitstalling.

6
•

1

VI)'Dagl 8 Desember 1989

FILMS. •
•·.··VoortreDIk
••··Slerk aanbeveel
···Slengeros
··50-50
.Vermy asjy nugter is
Prenle sonder sterretjles is
nogDiebeoordeel Die
·.···BAGDAD CAFE. 'n
Verfrissende, fabelagtige
modcme mite met genocg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelsepunk 'n traan te laat
wegpink. Met Jack Palance
en MarianneSagebrecht,
.... ·LAWRENCE OF
ARABIA - David Lean se
klassieke sage oor TE
Lawrence.
••..SALAAM BOMBAY·
Die f1iek is verlede jaar by
die Cannes-Filmfees met die
Camera D'Or-prys vir die
beste debuutprent bekroon,
Oor
Bombaai
se
skemerkinders, wat self die
rollevertolk.
....CINEMA PARADISO
- 'n Skreeusnaakse en
ontroerende storie oar
vriendskap en 'n huldcblyk
aan "verbode" soene in ou
flicks. Met die oulike
kinderster Salvatore Cascio
en PhilippeNoiret.
·"BETRAYED - CostaGavras se boeiende drama
oor regse gewe1d in
Amerika. Ietwat van 'n
preek, maar moet dit nie
misloop nie. Met Debra
Wingeren TomBerengerin
die hoofrolle.

"DEAD
POETS
SOCIETY.Diestorievan'n
Engelseonderwyser (Robin .
Williams) wat sy leerlinge
inspireer. Steedsbaiegewild
bydieloketenveralbyparty
. van VW se getroue lesers.
Speel daardieBeethoven!
··HALLOWEEN 4
Michael Myers is terug om
eenen a1mal weerbaiebang
te maak.
··PINK CADILLAC ' .
Bernadene Peters en Clint
Eastwood in 'n baie
vervelige fliek.

'n Aksieriller met Mel
Gibson en Danny Glover in
die rollevan tweespeurders.

···SCANDAL - Bridget
Fonda en -Ioanna WhalleyKilmer in die skandaal oor
dieminister,diemodelen die
Russiesespioen.
···HAIRSPRAY - 'n Fliek
wat in die vroeejare sestig
.afspeel, toe mense jou nog
skeefaangekyk hetomdat jy
met 'n bruin veloorgetrekis
(selfs in ou "liberale"
Amerika). MetDivine(in sy
laaste rol voor sy dood),
Debbie Harry en ander
interessante mense.

·THE
SIEGE
OF
FIREBASE GLORIA· Nog
'n Vietnam-fliek wat glonie
vreeslik goed is nie, oor 'n
groep Amerikaanse soldate
wat iewers gcstrand raak.
MetR LeeErmey en Robert
Abevalo.
.'

•SEE NO EVIL.HEAR NO

Vervolg op blodsy B8

8,~~Yg~W~~mo:;89

Michael Douglas (as baasspeurder Nick Conklin) voel net moo I nlks
vir geld nle. Links staan die ander speurder, Charlie Vincent (vertolk
deur Andy Garcia), en vuurhoutJles tel In 'n toneel ult "Black Rain"•

STERKINEKOR

ROLPRENTE

BDES-t4DES
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THE GODSMUST BE CRAZY
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1lJ&tI1lS:18.l10,1l.15,l,3I,UI,U5,11.O'"

Jill

BETRAYEO'

15De,-OH SHUCKS,IT'S
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OPWINDING AS OOlTl(Almal)
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Bill MURRAY. DAN AYKROYO

·"LOVERBOY - Patrick
Demsey speel die rol van 'n
jongman wat nie net pizzas
ontdeknie, maarookkennis
.maakmethuisvroue watbaie
daarvan hou as hy die
'Iekkerny' by hul huise
aflewer.
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KONSESSIE PRYSE VIR STUDENTE
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···THE RAINBOW - 'n
KenRussell-fliek watglo nie
sy aanhangers baie bly sal
maaknie(maardanhetalmal
dieselfde gese van die
briljante "Salome's Last'
Dance"). Baie romanties na
die roman van DH
Lawrence.

.".. -' ... ".,~

·FUNNY FACE - Gedink
die klomp snert in "You're
Famous".was erg.hierdiecen
is erger,AlainDWoolfisvir
ALLES verantwoordelik.

.THE GOD'S MUST BE
CRAZY II - Jamie Uys is
terugmet 'n fliekwaaraanby
vierjasr lankgewerkbet oor
mensewatongelukkigis met
situasieswaarinhullebulself
bevind, en alewig deur omstandighede(enboelies) gehinderword omteweeswaar
hulle WIL wees. Nlxay,
Hans Strydom en Lena
Farugia speeldie hoofrolle.

WORD NOU VERTOON

SPELERSN1XAM-LENAfARUGIA Aim.

·"WIZARD
OF
LONELINESS - Die storie
van 'n 12-jarige seun se
siniese uitkyk op die lewe,
hoc hy grootword en toe
aanvaardat hy 'n mens is.

EVIL· MetGeneWilderen
Richard Pryor in 'n baie'
simpelkomedie.

Kaapstad

OPWINDING AS DOlT! Aim.!

"·LETIIAL WEAPON II -

••COOKIE • 'n Komedie
met PeterFalkindie hoofrol
watte veel herhinneraan die
televisiereekslomp
speurder,Columbo.

mocilikheid beland.

1-rnr.~;nn~~~GHOSTBUSTERS
SNAAkSE KOMEDIE AVONTUUR-IAlmal)

II

."

Spfslale I_r IIfIrfonfng$ by dlilmyel

Vrrdal15DII.mblt'Oil1UlO.11
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Die Super Akshl RIm

IAI
(2·121

KICKBOXER

ONOERBODM

Top Star. Atlas. Sterllg
Klnander(Evandert

OH ;,;u~~s.1r'S";CHiisTER
Melrlngapark • Nigel
Die Vo'wesslt KomBd,.

'iI~i!

57·110B
IAI
IAI

J

'"

LOVERBOY

"

V.,. . nlglng

(Lit.,1: .IUlDClItolpN'" kll~ ...11 l1li)

(AI
(AI

.UBLACKRAIN - Michael
Douglas speel die rol van 'n
polisiernan- wie se motto
'geregtigheid' is en sy
teruggetrokke Japanese
'counterpart' gespeel deur
KenTakakura.

•
,, i,

r
II

(2,161
'(2"8)

··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
VryDagl 8 Desember 1989

D1EMHSITRSI[PH{KSPIElBlRGSEAWIl1W1l

fllMVlROtEI1ELEFAMll1EI

THE lAND BEFORE TIME
K-9
lSOn:QHOSTBUSTERS 2

Jt.MIF UYS Sf K~lmliE WAT SA STORMlOOPI

THE GODS MooTBE CRAZY Z IAI

IAl BLACK EAGLE
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•

IAI

l.,lllt ..r1l1ni~1 ~rr 15On IllI 11.11 lra,l.
super tksllLlmKICKBOXER

DIE WONDERUKE K£PSFEES KOMEDIE VIR DIE HElf
fAMlllE!

SlFPHEN5PIEL8ERG
.. ,
THE
LAND BEFORESETIME

ERNEST SAVES CHRISTMAS IAI MIRACLE ON aTH STREET
OISORGANISEO CRIME

15DIS: THE GODS MUSt II CIWYZ

I~

IA)
IA)
IAI k~~,~~~~~~
IAI MICllIilKEATIIflIBAIMIJIIINDllPRU,O\llDIEI
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15Dla: lUCK RAIN

THE DREAM TEAM

FLETCH LIVES

(2,101
(AI

87

....

,

FILMS

N()g Duitse tlieks

0nafhanklike
rolprentteaters
KAAPSTAD
LABIA - Oranjestraat 68:
Tye van f1ieks wat vir die volgende week .
wys was nie beskikbaar nie, tilels wei:
Hier's hulle: Farewell to the King, La
Lectrice,lron Eagle Pan II, Whenthe Wind
Blows, The Bear, Red Kiss, The Dream
Team. Qumces Are en Hairspray.
JOHANNESBURG

CINE SUN - Orange Grove. Fassbinderfliekfees: Die nawcek wys FEAR EATS
THE SOUL en volgende week is dit THE
MARRIAGE OF MARIA BRAUN.

MINI CINE - Pretoriastraat 49, Hillbrow.
Monty Python se THE MEANING OF

7 ARTS, Norwood: Ken Russell se THE
RAINBOW.

VRYDAG 8
DESEMBER
TVI

,"

LIFE wys vanaand en Saterdagaand. Van
volgende week at wys WIZARDS en
HEAVY METAL. Tye: 3, 6 en 9nm.
Middemagvenoning Donderdagaand:
THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW.

7.00 Goeiemore SA
11.30 TopSport
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Pink Panther and Sons
5.05 Rockbouorn and
Company ,
5.25 Bible Story
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Su ndowner •
7.00 Airwolf IV
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Simon en Simon
9.50 Johnny Belinda
11.30 Spesiale Diens lOB
11.55 Oordenking
TV2
5.00 Lingisa
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Public Affairs
7.19 News
7.39 Naboke Ubomivolwasse drama
8.09 Sidlale Intsha - musiek
TV3
5.00 Centurions - (Engels
op Rad io 2000)
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Nuus
7.19 Public Affairs
7.39 Lapologa
TV4
6.03 TopSpon
9.04 Casino Royale- kyk
onder hoogtepunte
11.18 MASH
11.45 Casino 82'
M-NET
4.00 Boks .
10.30 The Heavenly Kid
12.00 60 Minutes
2.30 Telygames
3.00 Iron Eagle
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Full House
Intekenare
7.00BDks
7.20 Making Mr Right
9.00 Heartbreakers - kyk
onder hoogtepunte
10.40 BDks

SATERDAG 9
TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 TopSpon
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 J J Starbuck
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 Sta r Trek III
11.15 The Best of British
11.45 Epilogue

-

B

8

TV2
. 11.00Educational
Rendezvous
3.00 TopSpon
5.00 Meriteng
7.00 PublicAffairs
7.19 News
7.39 ShellRoad to Fame
8.26 Thabure
TV3
11.00Educational
Rendezvous
3.00 TopSpon
5.00 Meriteng
7.00 News
7.19 Public Affairs
8.26 Thabure
TV4
6.03 Check it Out
6.30 Learning the Ropes
9.03 Murphy Brown
9.32 Baby Boom
9.59 Knots Landing
10.53Cover Story
11.20 Soko 5113
12.08 TopSpon
M -NET
1.00 Aids: The Global
Explosion
2.00 48 Hours:Aids Alley
2.40 The Natural
5.00Sokker
Oop Tyd
6.00Sokker
6.45 Motorsport
Intekenare
7.00 Condorman
8.35 60 Minutes
8.50 West57th
9.00 The Big Easy - kyk
onder hoogtepunte
11.00 The New Dr Ruth
Show
11.40 A Change of Seasons

SONDAG 10
TVI
11.30TopSpon: Golf
5.00 Spot Marks the X
5.5050150
6.50 BuiltFor Life
7.05 LifeStyle
7.30 Thy Kingdom Corne
8.00 Netwerk
9.00 OmVry te Wees
10.35 Impetus
11.05Oordenking

TV2
12.00 Kickerskinderprogram
12.30 Unqambothi
1.00 TopSpon
7.00 Public Affairs
7.16 News
7.33lmibono
7.57 Masakhane Godsdiensprogram
8.14 UkholoLunje
TV3
12.00 Dokumenter
12.30 Ke Tsona
1.00 TopSpon
7.00 News
7.16 PublicAffairs
7.33 Le Reng/ La Reng?
7.55 Ho Lla Noto Koorsang
8.13 Mahlasedi A Tumelo
TV4

"HONEY, I Shrunk the Kids..... Rick Moranls (JInks)
het 'n kompleks oorsy lengte en nou neam hy
wraak op die wAreld. Hy speel d ie rol van prof
Wayne SzaJlnsklln die Walt Dls ney-prent wat
vandag In Metro-teaters beg in draal,

6.03 Kupid
9.04 North and South
10.00 Kate and Allie
'10.27 Sing Country
11.00 Topsport
M-NET
7.30 Indiese diens begin
10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 Bushfire Moon
3.00 Nothing in Common
5.00 60 Minutes
5.30 Runaway with the
Rich and Famous
OopTyd
6.00 Sokker
Intekenare
7.00 48 Hours
8.00 Wildlife on Two
8.30 Floyd on Great Britain
and Ireland
9.00 Places in the Heart kyk onder hoogtepunte
10.40 Newsnight
11.00 Thank God it's Friday

MAANDAG 11
TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Throb
5.00 Foxtales
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bravestarr
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 Sterretjie
10.00 TopSpon
11.00 Die Trougeskenk
12.0500rdenking
TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Ngenxa Yothando Jeugdrama
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Police File
8.14 Igagasi
8.42 Ezodumo
TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Police File
8.14 Di ARora - Musiek

TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23 Wiseguy
11.19 The Forum Presents
M-NET
10.30 Condorman

12.0060 Minutes
12.15West 57th
12.30Raggedy Ann and
Andy
2.00 Barbie and the Rock
Stars
2.30 Telygames
3.00 Iron Eagle
s.ooc I Joe
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare

7.00 Samaritan: The Mitch
Snyder Story
8.35 Motorsport
9.00 Kramervs Kramer kyk onder hoogtepunte
10.45 Newsnight
11.00...And Justice for All

DINSDAG 12
TVI
6.00 Goeiemdre SA
10.00TopSpon
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Huispaleis
5.00 Die wonderwereld van
kleiman
5.10 Wieli~ Walie
5.30 Roep van die visarend
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Potpourri
7.00 Oorlewing
7.30 Vleuels
. 8.00 Network
9.00 Noble House
10.00Topsport
11.00Open University
11.55Evening Prayer
TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Animal Family
5.10 Dealing with Dogs
5.20 Getting it Together
5.30Gl Joe
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Ezasempuma Koloni
8.27 Ikapa Lodumo

TV3
4.50 FeatherfootFarm
5.00 Animal Family
5.10 Dealing with Dogs
5.20 Getting it Together
5.30 Lesoka Mphe Balbo
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Diwetse
TV4
6.03 Reaching for the Skies
9.04 Words and Music
11.09She's the Sheriff
11.34 The Big Valley
M·NET
10.30 The Big Easy
1210 Into Africa
12.30 Dumbo
1.31 The Christmas
Messenger
2.00 Paddington goes to the
Movies
2.30 Telygames
3.09 The Heavenly Kid
4.30 Six Feet of the
Country
5.00 My LiUle Pony
5.30 Dino Riders

DIE Duiue Filmfecs by die
Cine Corleu, Louis Bothalaan, Bramleyis met 'n week
verleng tot Vrydag 15
Desernber. Die venonings is
gratis vir lede van die
vereniging.
Lidmaaukap kan voor elke
vertoning by die tearer
gekoop word teen R5 per
persoon. AI die films is in
Duits
met
Engelse
onderskrifte. Skakel Byron
by (OIl) 782 9675 vir meer
inligting.
Sat I) Des
5.00 run: Alice in the Cities/
1974/ Wim Wenders
8.00 run: Wings of Desirel

19871 Wim Wenders
10.00 nm: Kamikazi 19891
1982/ Wolf Grcmm
Ma 11 Des
8.00 om: Cat & Mousel
1966/ Hans Jurgen Pohland
DI U Des
8.00 nm: Even Dwarves
Started Small/19701Werner
Herzog
Wo 13 Des
8.00 om: Steel Anglesl
1980/ Thomas Brash
Do 14 Des
8.00 run: Wrong Movement/
19]51 Wim Wenders
Vry 15 Des
8.00 run: Kamikaze 1989/
19821 Wolf Grcmm

Niks besonders op TV1
'n Fliek wat een jaar met
aI die Oscars weggeloop
het (boonop 'n hartseerfliek) · KRAMER VS
KRAMER wys Maandagaand op M-Net. 'n Vrou
(Meryl Streep) los haar
man en seun (Dust in
Hoffinan en Justin Henry).
om net later terug te kom
om sake te bemoeilik.
Tony Danza (onthou
Who's the Boss?) kan
Woensdagaand in die
drama DOING UFE gesien word. 'n Prokureur is
'n gevangene in 'n tronk
in New York en hy word
glad nie goed behandel
nie. Ook met Jon de Vries
en Alvin Epstein.
Op TV4 vanaand wys
CASINO ROY ALE met
Peter Sellers; Woody Allen
en John Houston. Die fliek
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare

7.00 Captain James Cook
8.45 West 57th
9.00Sokker
10.00 The Koppel Report
11.00 Heartbreakers

WOENSDAG 13
TVI
6.00 Goeiemdre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.00 Foxtales
5. IOZ APMAG
5.25 Bible Story
5.30 Garfield and Friends
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Starting from Scratch
8.00 Netwerk
9.05 Formule I
9.35 Die Duitse Wesies
to.OO TopSpon
11.00 Die rna-plotters.
11.30 Die Koordanseres
12.2500rdenking

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

is gegrond op Ian Flernming se eerste roman oor
die noureeds bekende 007.
'n Fliek met alles wat oodig
is: romanse, fantasie en
aksie, is STARMAN wat
Donderdagaand op M-Net
wys. Jeff Bridges speel
dierol van 'nman watvan
'n ander planeet af kom
(metander woorde 'nmarsmannetjie) wat tyd het vir
grappies en maak asof hy
'n weduwee (Karen Allen)
se oorlede man is. Niemand dinknatuurlik hyis
snaaks nie,
PL ACES
IN
THE
HEART, nog 'n hartseerfliek oor 'n wed uwee wat
kop bo waterprobeer hou
op 'n p1aas met twee kinders, wys Sondagaand op
M-Net. Dis boonop 1930
en depressie . Wonder of
TV4
6.03The New Leave it to
Beaver
6.30 Topspon
9.04 The Colbys
9.58 Erfgoed is Sterfgoed
11.249 to 5
M·NET
10.30A Change of Seasons
12.1060 Minutes
12.25 Earthfile
12.30 Charles Dickens
1.30Les Miserables - 'n
animasie
2.30 Telygames
3.00 Nothing in Common
5.00 The Diplodos
5.30 Robocop
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.05 Captain James Cook
9.00 Doing Life - kyk onder
hoogtepunte
10.40 Newsnight
11.00Places in the Heart

DONDERDAG14
TVI
6.00 Goeiemore SA
1.30 Kinnerspeletjies
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Huispaleis
5.00 Nilelaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.00 Hardcastle ~
McCormick
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00Topsport
11.00Black Market Baby
12.35Face to Face
TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Alben and the

'n man haar gaan kom
red. Ook met Danny
Glover en John Malkovich.
Vir die wat hou van lyke
wat in fonteine ronddobber en polisiemanne wat
nie sal hui wer om seduksie en seks te gebruik om
dinge gedoen te lay nie,
moenie THEBIG EASY,
wat Saterdagaand op MNet wys, misloop nie. Met
Dennis Qu aid en Ellen
Barkin.
En vanaand op M-Net wys
HEARTBREAKERS, 'n
fliek oor twee ou vriende
wat skielik elkeen in hul
eie web van sukses en
sulke boring goed gevang
word. M et Pete r Coyote
en Nick Mancuso.
Op TV 1 is da ar niles beso nde rs aan die gang nie.
Cosby Kids
5.15 Music and Me
5.30 Ezabasha
7.00 PUblic Affairs
7.29 News
7.57lsigqi
8.30 Sizungeza Izwe

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Alben and the
Cosby Kids
5. 15 Music and Me
5.30 Sabre Riders (Engels
op Radio 2000)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Jazz Jazz Jazz
8.26 Mopheme
TV4 ,
6.03 Toyota Top 20
6.30 Muzik A la Cane
9.04 21 Jump Street
9.58 Movie Focus
10.32 Night Coun
11.01 Die Valeurs van
Montreal
11.54 Ripley's Believe It or
Not
M-NET
10.30 ...And Justice for All
1225 Earthfile
12.30 Rubber Tarzan
2.00 Christmas every Day
2.30 Telygames
3.00 Making Mr Right
4.35 The Adventures of
Teddy Ruxpin
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 Golf
9.00 Starman - kyk onder
hoogtepunte

10.55 Earthfile
11.00 The Big Easy
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