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bare politieke party met 'n uitvoer
bare beleid wat 'n realistiese kanshet
omn meerderheidstem te werf,' het
Luyt met groot nadruk aan Vrye
Weekblad gese en bygevocg dat hy
nie vir homself 'n loopbaan in 'n
"politieke splintergroep" sock nie.

Luyt glo dat 25 persent van wit
kiesers rigtingloos en sonder 'n poli
tieke tuiste sit. Hy sock 'n magsbasis
om die groep te akkomodeer.

De Beer, Malan en Worrall het
gis ter hul bcdenkinge gehad of poli
tieke verskille tussen die drie partye
oorbrug kan word. Die PFP voer
geruime tyd reeds versoe
ningsgesprekkemet die PFP en NOM,
terwyl vandag se ontmoeting tussen
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Elsabe Wessels

Luyt Op soek na
nuwe alliansie
Die omstrede Transvaalse rugbybaas
en sakeman, Louis Luyt, neem nou
self die Ieiding om 'n verenigde
opposisie op die been te bring .

Luyt stel vandag (Vrydag) sy
standpunt aandi e leiers van die PFP,
die Nasionale Demokratiese Bewe
ging e n die Onafhanklike Party 
Zach de Beer, Wynand Malan en
Denis Worrall - op 'n vergadering
wat hy by sy huis in Johannesburg
bele het,

Die verwagte algemene verkies 
ing vrocg vo lgende jaar het 'n nu we
d ri ngendhe id aan gesprekke oor
sarnewerking gegee.

B itter ontevredcnhcid oor die
politiek e en ekonomicse toestand van
Suid-Afrika en frustrasie met die
docIloosheid van die NP het Luyt tot
sy 'nuw c inis iatief gedryf.

"Ek stel bclang in 'n lewensvat-

•.'

gese hulle is sy kamerade.
Strydom se beweerde moordorgie

is glo vooraf beplan en het waar
skynlik verband gehou met hard
nekkige gerugte dat Staatspresident
PW Botha die weekdie vrylating ~ "
van ANC-Ieiersfiguur Nelson
Mandela sou aankondig.

Hy het glo die aand voor
die skietery 'n Afrikaanse joer
nalis gcbel en gese hy sou
Bothaverrno orhet as hy Man
dela vrygelaat het. Strydorn
het reeds verlede naweek 'n
"vaarwel-nota'' aan sy ouers op
N igel geskryf en verskoning gevra
v ir wat hy sou doen.

Skaars 24 uurna die moorde he t die
AWB ook in 'n verklaring teen die vrylating
van Mandela gewaarsku,en gese di t kan le i
tot 'n enorrne verlies aan m ensele wens.

Daar bestaan benewens die AWB, die BBB en die Wit
Wolwe nog 'n magdom ander ver-regse bewegings wat
almal een ding in gemeen het - gewaande wit meerder
w aard igheid enminagting teen mense van 'n ander kleur.
Van die bewegings is die Transvaalse Seperatiste, die
Patri otic Forum, die National Forum en d ie Wit Bevryd
ingsbeweging.

D ie spil waarom ver-regse politiek in Suid-Afrika
draai , is egter die AWB met die fanatiese TerreBlanche
as sy hoofleier.Minstensvyf LP's van di e Konserwatiewe
Party is ook lede van die AWB. .

Die AWB het sy eie militere m ag drie jaar gelede
gestig . Vandag strek sy militere netwerk oor al vier
pro vinsies en Namibia. Die land is in b urge rr ade ingedeel
met 'n "senusentrum" wat d ie rnilit ere m ag beheer .

O pleidingskampe word to t een keer per maand gehou.
Opge leide instrukteurs, van hulle voltydse lede van die
po li s ie of weerrnag, lei hulle op. Die AWB-leierskap
moedig al jare lank sy lede aan o m soveel wapens

~
oontlik WC.ttiglik te versarnel vir d ie dag wanneer die

AWB tot geweld oorgaan, soos hy dit s te l , "wanneer die
land in chaos opgaan en dieBoer sy regmatige grondgebicd
erugvat."

D aar was sover bekend nog geen optrede teen die
AWB se rnilitere opleidingskampe op plase in verskeie
del e van die land nie. Die geheime terroristc-arm van die
AWB , die Boerc-Brandwag, word hier op gelei.

Terr e-Bl an che self erken in waller m ate die polisie
deur die AWB geinfiltrecr is . Hy se die A WB se "eerste
linie" is binne die Polisie, Wecrrn ag en ko mmando's . Hy
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egse
ter reur
Masker af!

Barend Hendrlk Strydom

DIE Kerkstraat -bloedbad het die deksel afgeruk van die
kookpot van regse geweld.

Barend Hendrik Strydom , tot onlangs no g 'n poli
siem an , se beweerde moord op ses swart Pretorianers het
die owerhede se oe oopgemaak vir die bedreiging wat
ekstrem is tiese bewegings soos die Wit Wolwe, die Afri
kaner-W eerstan dbeweging (AWB) en die Blanke Bevry
din gsbeweging (EBB) vir rassevrede inhou.

Die V eiligheidspolisie is oorgehaal om in die vol
gende dae op regie ekstremiste toe te slaan, word vern
eem .

Nuwe kommer bestaan egter nou oor d ie teenwoor
digheid van IOOe van ver-regse groepc binne die pol i
siem ag en veral die persoonlike aanhang wat die AWB
leier , Eugene Terre'Blanche (self 'n oud-polisieman), in
die m ag genie t, Terre'Blanche se lfspog gereeld daarmee .

Daar is ook nuwe druk op di e po lisie om vordering te
maak met die talle terreurdade deur ver -r egses die laaste
paar maande. Niemand is nog v ir enige van die.bomaan
valle waarvoor die WitWolwevcrantwoordelikheid aanvaar
het, aangekeer nie,

Hocwel die meeste Suid-Afrikaners geskok was oor
die skietery, is S trydorn (23) in sekere AWB -kringe byna
oornag 'n helde-figuur en hy word selfs met Jo pie Fourie
vergelyk.

Strydom het sy martelaarsro l vol u i t gespeel deur
gisteroggend in die Pretoriase landdroshofte se dath y nie
belangstel om aan die regsprosedure deel te neem voor 'n
wit volkstaat nie bestaan nie. Die re gering moet eers
"kom rnuniste" soos biskop Desmund Tutu en dr Denis
Worrall in hegtenis neem, het hy gese.

In nog 'n voorval van rasse-geweld het dri e blankes
Donderdagaand 'n veelrassige kroeg in Gerrniston bin
negestap en swart en bruinmense met sambokke geslaan.
Die slagoffers beweer die regses is later deur gew apende
verkeersmanne bygestaan .

Strydom, seun van die Heidelb ergse Ic ier van die
- AWB en tot vier maande gelede ook 'n polisieman, is 'n

selferkende lid van dieAWE en 'n ou bekende onderregse
militantes. Die Veiligheidspolis ie weet al m instens 'n
jaar lank van sy gewelddadige neig ings en maniese haat
teenoor swartrnense.

Hy is in Oktober verlede jaar betrap met 'n foto van
homself m etdie kopvan 'n dooie s wart man in sy een hand
en 'n mes in die ander. Dit het toe uitgekom dat hy met die
kop in d ie strate van Nigel rondgery het en aan mense
gewys het. Hy het eers vyf maande later ui t die polisie
bedank.

Die poli sie se hulle probeer nog uitv ind presies wie en
wat di e W it Wolwe is van wie Strydom sc hy is die leier.
Strydom beweer dat hy minstens twee makkers in die
Wolwe het, en twe emans het inderdaad kocrante gebel en
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Louis Luyt op soek na 'n nuwe alliansie .

Die be planning vir die privatisering van Yskor hetreeds ver gevorder,
word berig.

Meer as 40 joemalistekom in Kaapstad.aanvir die "vrylating" van Nelson
Mandela. Die koors loop hoog.'

Die 13 pollsiemanne betrokke by die Trojaanse Perd-hofsaak, waarin drie
tienderjarigesdood is toe polisie in 1985 uit 'n spoorwegvragmotor op hul
gevuur het, sal moontlik privaat vervolg word deur die families van die
slagoffers. .

Rugbybaas Louis Luyt probeer om blanke politieke partye links van die
regering te verenig. '

Staatspresident PW Botha beskuldig die pers daarvandat hulle ministers
teen mekaar afspeel en oor die agendas en besluite van die kabinet
spekuleer. Joemaliste moet probeer om toeriste telok ennie terroriste nie.

Die Suld-Afrlkaanse Boksbeheerraad gaan die beveiliging van Suid-Af
rikaanse boksers indringend ondersoek na die bevindinge van Brian Bar
onet se nadoodse ondersoek.

Suid-Afrlka
The Star moet die kritiek van die Minister van Binnelandse Sake, Stoffel
Botha, nie emstig opneem nie. "Hy is een van die meer eenvoudige siele
van die Suid-Afrikaanse politiek," se Dennis Worrall, .leier van die
Onafhanklike Party.

Jean Ronald Getty van Bishop's Court in Kaapstad skuld meer as R150
mi!joen in die YSA, beweer die wereld se twee grootste banke, Merrill
Lynch en Credit Suisse. Dit is kleingeld vergeleke met die rykdom van sy
pa, J Paul Getty I.

Nusas se kantore op die Wes-kampus van die Universiteit van die Witwa
tersrand word aan die brand gesteek is. Skade bedra 'nhalfmiljoen rand.

Die heteroseksuele oordrag van Aids neem toe aan die Rand en in Natal,
se die Minister van Gesondheid, dr Willie van Niekerk.

Rugbybaas Danie Craven oorwin regse elemente indie Rugbyraad en
kondig aan dat samesprekinge met die Sacos-geaffilieerde South African
Rugby Union voortgaan.

Die KP beloofom"slegsblankes"-tekens op te rig in die stadsraadsgebiede
onder hul beheer. "Laathulle ons probeer keer,"se drFerdi Hartzenberg,
KP-onderleier.

Die Angolese regering gee 'n visum aan Olivia Forsyth om die land te
verlaat, Forsyth, watnabewering vir Suid-Afrikaop dieANC gespioeneer
het, het in die Britse arnbassade in Luanda geskuil.

Vlugingenieur Eddie Boatwright sterf toe 'nImpala Mkl naby Jan Smuts
val. Die loods, kommandant Bob Masson, oorleef nadat hy uitgeskiet is.

UDF-Ieiers tree as die binnelandse vleuel van die ANC op, bevind regter
Kees van Dijkhorst in die Delmas-verhoor, Vroeer die week trek hy
beskuldigdes se borg tog terug,

Die Weermag ondersoek 'n klag dat Weermaglede 'n lewendige slang
gehang het om die nek van 'n leerling van St Wendolins, naby Pinetown,
die aand voor die munisipale verkiesing.

Pf'Pdeler Zach de Beer se Suid-Afrika het van 'n geeerde intemasionale
posisie na verwerping en isolasie beweeg. Waar daar ekonomiese groei
was, is daar noukruipende armoede.

Die joernalls JohnConyngham wen 1988 se Olive Schreiner-letterkunde
prys met sy roman The Arrowing of the Cane.

Die regerlng sal waarskynlik 'n verbod plaas op die Blanke Bevryd
ingsbeweging, die eerste regsgesinde organisasie wat die eer te beurt val.
Sy leier, prof Je Schabort, kan ook ingeperk word.

Janet Cherry, Oos-Kaaplandse navorser van Idasa, wordvrygelaat, Sy is
op 23 September aangehou.

moet word," het Malan gese,
Worrall het gister gese die OP sal

Luytseaktiewe deelname verwelkom.
"Ons soek steeds 'n sterk basis van
sarnewerking met die doel om Na
sionale Party-steun te verower.' Hy
voorspel 'n algemene verkiesing in
April aanstaande jaar,

Met die oog op s6 'n verkiesing
het Worrall gese die OP soek steeds
na nuwe politieke alliansies met aile
parlementere groepe, ongeag van
kleur. Worrall en die leier van die
Arbeidersparty, Eerw Allan Hen
drickse, voer ook geruime tyd reeds

* Die born wat op 22 September in die Why Not
diskoteek in Hillbrow ontplof het. Twintig mense is
beseer.
*Die born wat KhotsoHuis, wat ondermeer die SA Raad
van Kerke huisves, in puingele her,
* 'n Lid van die WitWolwehet op 12 Oktober die koerant
The Namibian in Windhoek opgebe1 en verantwoorde
likheid aanvaar vir 'n brand wat die koerant se kantore in

. puin gele het.
Die polisie vermoed dat regses ook verantwoordelik

was vir die onlangse brandstigting in Khanya Huis in
Pretoria. Dit is diehoofkwartier van die Southern African
Catholic Bishop's Conference.

Die waamemende vise-kanselier van Wits Univer
siteit, PD Tyson,het gistergese hulle is vooraf gewaarsku
dat die Wit Wolwe 'n aanvalop Wits beplan. Die kantore
van Nusas op die karnpus is Saterdag afgebrand.

Winnie Mandela, vrou van Nelson Mandela, se sy
word al dae lank deur 'n groep blanke mans geteister en
sy vrees dat hulle by die Wit Wolwe betrokke kan wees.

Skikking in" Desember?
MarieJoannidis

l?ARYS· Die voorlopige ooreenkoms oor Angola en Namibia kan vroeg
Desember amptelik tydens 'n Russies-Amerikaanse spitsberaad in New York
onderteken word. Dit dui op die sterk begeerte by die supermoondhede om
streekskonflik te beeindig.

Die ooreenkoms wat Dinsdag deur Suid-Afrika, Angola, Kuba en die VSA
in Geneve aanvaar is, en oor die ontrekking van Kubaanse troepe in Angola
handel,kanmoontlik tydens die spitsberaad deurdiepresidentvan die Sowjet
Unie, Mikhail Gorbatsjof, onderteken word.

Tydens die besoek, wat waarskynlik op 7 Desember sal plaasvind, sal
Gorbatsjof president Ronald Reaganendie verkose president George: Bush
ontrnoet, ".

Kubaanse troepe moet hulle oor 'n tydperk van 27 maande aan Angola
onttrek. 'nEerste groep van 3 000 Kubane sal Angola netna die ondertekening
verlaat, Nog 33000 man sal Angola in die eerste jaar ml. die ondertekening
verlaat,
, Die laaste 12 000 Kubane sal tydens die laaste ses van die 27 maande
onttrek word. - AFP

mentere opposisie uitgespreek.
Emstige verskille oor buite-par

lementere deelname dwing egter 'n
wig tussen die drie partye. Worrall
stel minbelling inbuite-parlementere
deelnarne, terwyl die PFP die veld
met versigtigheid betree, Daaren
teen ag die NOM sy deelname aan
binne- en buite-parlementere poli
tiek ewe belangrik.

Malan het gister die huidige ver
deeldheid oor beleid en strategie as
'n "dilemma" beskryf. Hy voorsien
egter nie 'n kitsoplossing nie. "Daar
is fundarnenteleverskille wat oorbrug

Ver-regse geweld word ontmasker
VanBll
het ook al telkens die versekering gegee dat elke poli
sieman wat weenssy AWB-verbintenisse aangekla word,
gratis deur die AWBverdedig sal word.

In 'n amptelike AWB-dokument staan: "Die Bewe-,
ging steun intensiewe opleiding vir lotelinge (in die
polisie) en Staandemaglede waar die jongman geleer
moet word om...uiteindelik bevel oor te neem."

Die AWB is egter nie die enigste militante regse
beweging wat sy eie Weermag oplei nie. Die Blanke
Bevrydingsbeweging is besig om 160 "kommando's" in,
19 streke dwarsoor Suid-Afrikaop die been te probeer
bring. •

Die Wit Wolwe het tot dusver verantwoordelikheid
vir die volgende terreurdade aanvaar:
* 'n Traanrookgranaat wat in April by die Moslem
moskee in Heidelberg gegooi is.
*'nTraanrookgranaat watop 27 Augustus tussendansende
jongmense in 'n veelrassige klub van die Holiday Innop
Secunda gegooi is.

Maak seker jy kry Vrye Weekblad elke Vrydag - en spaar boonop 15% op die norm~le prys van R61,20. .
Vir R52 (AVB ingesluit) kanjy Vrye Weekblad vir 12 maande kry. Vir 6 maande sal ditjou R28 (AVB ingesluit) koso
Voltooi die vorm en stuurdit met 'n posorder of gekruisde tjek allfl:

"\Tye~ekblad
Ons steek niks weg nie

VanBll
Worrall en Malan die eerste per
soonlike ontrnoeting tussen die twee
leiers sal wees sedert hulleemosionele
skeuring na die Mei 1987 verkies
ing. Ongeag, politieke verskille is
daar ook sterk persoonlikheidsver
skille tussen Malan en Worrall wat
bygele sal moet word.

De Beer, wat sedertsy oomarne
as leier van die PFP in Augustus
vanjaar poog om 'n grater eenheid in
linkse politieke geledere te bewerk
stelling, het hom gister weer ten
gunste van 'nverenigde Iinkse parle-

Ek wil graag inteken op Vrye Weekblad vir 12/6 maande en sluit hiermee 'n

posorder/tjek in vir R ..
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Die verkope van huise in swart woongebiede styg skerp, volgens syfers
wat deur die Regering vrygestel is.

Beperkinge op die werwing van werkers uit Mosarnbiek vir die landbou
en mynbou word opgehef na samespreking tussen Mosarnbiek se minister
van arbeid, Aguiar Mazula, en Suid-Afrika se minister van mannekrag,
Pietie du Plessis.

Nog beter: waller wonderliker Kersgeskenk kan jy vir 'nspesiale vriend gee as'njaar se Vrye Weekblad in sy of haar
posbus afgelewer?

Ek wi! graag vir 'n vriend inteken op Vrye Weekblad vir 12/6 maande en sluit hiermee 'n posorder/tjek in vir R

NAAM
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Die unlekomlteevan dieNoord-Transvaalse Rugby-Unie keur die onlangse
samesprekinge van drr Danie Craven en Louis Luyt metdie ANC eenparig
af.

Drie lede van dieSA Polisie word afgedanknadat 'n aangehoudene, Oupie
Mpete, 26, in polisieselle in Reivilo naby Vryburg dood is.

Moeder Teresa, op besoek aan Suid-Afrika, spreek haar sterk uit teen
aborsie.

............................................. , •••••••• o' o.~••••••••• oo 0 0 0 0 ••••••• 0 ••• 0.0 ••••••• 000. 0.000 •••••• 00 o.

ODS sal jou ingelig hou

Die Medlaraad kritiseer die maand lange sluiting van The Weekly Mail
en kondig aan dat hulle die saak met die Minister van Binnelandse sake,

. Stoffel Botha, wilbespreek. .

Twee mans en 'n 13-jarige meisie sterf in Hammarsdale, Natal,in
politieke geweld,

"

Vrye Weekblad, 18 November1988
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Gilmour.
Al sou die huise 'n paar rnaande

leeg staan, raak dit die spekulante
nie werklik nie. Die winste is groot,
en die spekulasiespel vereis dat pryse .
watdeurspekulante opgejaag word,
teen alle koste hoog bly - anders kan 
die bougenootskap aansienlike ver
liese ly.

In "Siebert se huise" trek gereeld
nuwe inwoners in, kort op die hakke

. van die wat uittrek - op vlug van hul
. skuldeisers en die balju. Bure ken

mekaar nie meer nie.-
Dikwels is die geldnood so groot

dat huisbewoners klein agterplaas
kamers uitverhuur aan swartmense
wat in die stad of in meer gegoede.
woonbuurte werk.

Die staat se huisverkoopaksie is
verondersteI om verligting te bring
vir die staatskas, en aan armermense
die geleentheid te bied om hul eie
huise te besit, .

Uit Vrye Weekblad se ondersoek
•. in Wilgehof blyk dit dat net die
. spekulante voordeel daaruit trek.

Die staat het maandeliks R75 huur
vir sygemeenskapsbou-huise ontvang,
maar betaal nou self 'n subsidie van
R425 'n maand per huis omdat die
spekulasiebedrywighede van Siebert
en sy vriende huispryse verdriedub
bel het

Die arme koper - hoofsaaklik
hospitaalportiere, verpleers of tui- .
niers bydie staatskwekery wat almal
minder as R600 per maand verdien
betaal R225 'n rna and, meer as die
helfte van hul nettosalaris en drie
keer meer as voorheen.

Alma! kan die gevolg sien: toue
arm kinders wat by die NG Kerk se
weIsynkantoor om kos en klere aan
klop. Selfs in die aktekantoorse droe
dokumente kan 'n mens iets van die
tragedie agterkom.

Vrye Weekblad het in sy onder
soek onderhoude met tientalle in
woners van Wilgehofgevoer. Feitlik
almal was ontevrede met Siebert.
Almal vrees dat hy hulle hof toe sal
sleep en hul laaste goedjies sal kom
vat as hulle nie betaal nie,

Die erfregisters van 'n gedeelte
van Wilgehof is nagegaan - dit blyk
dat amper die helfte van ge
meenskapsbou-huise wat tot op

, daardie datum in Wilgehof verkoop
is, in die hande van Siebert en sy
vriende beland het,

Vrye Weekblad het ook gevalle
opgespoor waar Siebert 'n belang by
transaksies gehad het waar sy naam
nie in die aktekantoor verskyn het
nie. Deur nagenoeg 600 transporte
na te gaan, is bereken dat uit 'n ge
middelde prys van RS2 225 van 'n
Wilgehof-huis, R34 660 in die sak
van Sie~rt en sy sakevennote be
land.

Sukkel

genootskap staanverbandlenings van
100 persent op die huise toe.

Baie van hulle verlaat die huise
binne 'n jaar,arm en verbitterd, omdat
hulle diepaaiementenie kanbybring
nie. Dit belemmer egter nie Siebert
se skema nie,

Volgens akte-rekords wat nage
gaan is,het baie mense wat by Siebert
gekoop het, kort daarna bankrot
gespeel. In eenso gevalhet Siebert 'n
huis waarvoor R50000 betaal is, vir
R12900 uitdiebankrotboedel terug
gekoop en dit onmiddellik weer vir
RS2 000verkoop.

Kerk sy opdrag oorskrei," se Men
tor. Hy is vera! gekant daarteen dat
die Ring van Wynberg by die UDF
geaffilieer het.

ProfJohan Heyns,moderator van
die NG Kerk wat die week in Die
Kerkboden persoonlike pleidooi tot
versoening aanBoesaken Aartsbiskop
Desmond Tutu gerig het, hou egter
voldatdieNGKniekans sienomdie
verklaring teen Boesak en die ander
kerkleiers terug te trek nie. "Ons het
'n kritiek gelewer op die duidelike
verpolitisering van die kerk," voer
Heyns aan.

Oardie verlangde strukturele een
heid tussen die NGK en sy drie
dogterkerke - die Sendingkerk, die
NG Kerk in Afrikaen die Reformed
Church in Africa - se Heyns: "Ons
het reeds 'n kerkskeurlng gehad, Een

.kerk vir almal isvirbaie blankes nog
'n baie sensitiewe saak."

Verskeie leraars van die Sen
dingkerk het hierdieweek aangevoer
die NGK se teensinnigheid om apart
heid heeltema! af te Ie en hom nie
finaal los te maak van die regering
nie, 'n spanningselement tussen die
NGK en die Sendingkerk sal bly.
"Kerl<:eenheid is'nteologiese kweSsie
nie 'n politieke skaakspel nie," het
hulle aangevoer.

.Die kerk en welsyn Idee en voed
baie kinders van Wilgehof orndat
hul ouers sukkelomhuispaaiemente
te betaal, se ds Burger Gilmour van
Wilgehof se NG-gemeente. .

Die laerskoolhetsy aandag daarop
gevestig dat kinders by die skool
flou val. Toe die saak ondersoek
word, is gevind dis kinders van
huiseienaars wat soveel vir huise

.. betaal datdaarnie geld virkos is nie.
Hy het rede om te glo dat Wilge

hof nieal plek is waar spekulante
. eenvoudige menseuitbuit nie, se ds

Die voqqies is kosboorl

Hlerdle foto het In die Volksblad van 24 Junle 1986verskyn
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AAN 'n botte! wyn wot jou R7500 uit die 10kgejoog het. dro 'n mon versigtig, Mnr. FrikSiebert. Bloemlon- Blce
leins. prokureur, ontvang hier die duur bottel Frans. wynvan die Stoatspresident, mnr. P.W. Botho, terwyl wens
mnr. Bo.t Troskie toekyk. Die bottel Chapelle-Chombertin, Grand Cru, 1976.oesjoar. is gisteraond ten bate" Mini'
vandie Nasionale Party opgeveit op 'n antheal wat die Troskie-broers in Bloemfontein terere van mnr.Bo- kinr

tho oongebied het, Die bottel il dourmnr. Botho onderleken.

Onder die eregastewasdirekteure
van die Grahamstad-Bougenootskap.

'n Steekproefwat VryeWeekblad
gedoen het uit rekordsin die aktekan
toor, betgetoon dat die spanspekulante
onder Siebert se leiding binne twee
jaar 'n wins Vall R430 000 gemaak
het op net 28 Wilgehof-huise waarmee .
hulle gespekuleer het.

Die sukses van .hul skema kan
toegeskryf word aandie klaarblyklike

. onoordeelkundige verleningvan huis
subsidies aan amptenare wat ver
bandpaaiemente nie kan bekostig nie,
en die Grahamstad-Bougenootskap,
wat 'n noue verbintenis met Siebert
het, en sy skema deurentyd steun.

Langs Wilgehof Ie drie van die
Vrystaat segrootste hospitale: Na-'

, sionale Hospitaal, Universitas Hos
pitaal en Oranje Hospitaal. Baie van
diemense watdaarwerk, verdiendie
soort salaris waamaSiebert se agente
soeken waaropdie staatsubsidies op
lenings van tot R50 000 toestaan.

Die staat het die afgelope tien
jaar, en veral die afgelope vyf jaar,
huise vir tussenRfi 000 en RIO 000
aan die inwoners verkoop. Skielik,
nadatdit in diehandevan spekulante
beland het, kos hierdie huise nou
RSO 000. Die Grahamstad-Bou-

Mentor en Borha werp alles in die
stryd om die sinodesitting, wat vir .
Februarie beplan word, stop te sit.

Volgens Boesak moet die Kerk
getoets word om uitsluitsel te gee
oordie fundamentele verskille binne
die Moderatuur: "As die sinode my
nie gelyk gee nie,is ek bereid om my
posisie neer te Ie.Maar asdie sinode
my interpretasie van die Belhar-be
lydenis steun, moet Mentor sy posi
sie neerle," se Boesak,

Se Mentor: "Ander wilop sterkte
van Belhar he dieKerk moet die po- .
litieke funksies van verbode poli
tieke organisasies oomeem en die
Kerk in praktiesepolitiek indompel,
terwyl Belhar duidelik se die Kerk
moet nie bepaalde politieke partye
bevorder nie.

"Ook wat gesprekvoeringmet die
NGk betref, was die Sinode se
standpunt duidelik dat dit voorgesit
sou word, ten spyte van struikelblokke.
Die gesprek kannie opgeskort word

. oor 'n dispuut tussen die NGK se
'Algemene Sinodale Kommissie en
, individue van die Sendingkerk nie.
.Ek vereenselwig my nie met Boesak
se optrede nie.. . .

"As die Belydenis as 'n politeke
manifes aangewend gaan word om
praktiese politiek te bedryf, gaan die

Rolls Royce
Tweelede van die spekulantekring, .

R Nel en Siebert, ry vandag Rolls
Royce-motors en 'n derde, Chari du
Plessis, 'n Porsche.

In Mei 1985 het Siebert 'n ver
jaarsdagparty in Bloemfontein se
stadsaal gehou wat volgens des
tydse persberigte meer as RSO 000
gekos het. Sukovs het die dekor
vervaardig, en 'n deel van die Simfo
nie-orkes het ligte musiek vir 350
uitgesoekte gaste verskaf, Daar was
ook twee dans-orkeste uit Johan
nesburg.

van Bloemfontein se middestad, waar
baie van die huise aan die staat be
hoorthet.

Oor die afgelope tien jaar het hy
en symedewerkers meer as honderd
van die huise opgekoop en die pryse
opgejaag.

Uit aktes wat Vrye Weekblad in
die aktekantoor in Bloemfontein
opgespoor het, blyk dit dat Siebert
en sy spekulant-vriende huise van
mekaar gekoop het om pryse op te
jaag en hul dan teen 'n hoerprys aan
arnptenare met 'n huis-subsidie
verkoop het.

. Siebert het dikwels huise gekoop
in die naam van Samantha Proper
ties, 'n maatskappy wat aan hom
behoort, en dit daama aan homself
verkoop. Daarna het het hy dit teen

.nog 'n hoer prys aan arm amptenare
verkoop.

Kopers kan die huise slegs bekos
tigmet verbandlenings wat blykbaar
net Siebert kan reel by die Graham
stad-Bougenootskap, waar hy 'n groot
belegger is.

/"'<.; .....Il1o
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Boesak: Kerk moet alles doen

voorsien duidelike politieke kon
sekwensies en gee 'n duidelik opdrag
om die staat te konfronteer,

"Die kerk moet alles doen om die
staat op 'n geweldlose wyse teen te
staan, Dit bepaal ook ons verhou
ding met die NGK, wat die kant van .
die staat kies."

Boesak se standpunt het die rno
deratuur van vier in twee verdeel. .
Aktuarius Ds Nic ApolIis staan
bankvas agter Boesak, terwyl Men-

"tor en .dr Andries Botha (skriba) ~

Boesak teenstaan.
Weens die teenkanting, het Boesak

die spesiale sinodesitting aangevra.

MartinWelz

Miljoener

• •nit armes
se fortuin

BLOEMFONTEIN - Frik Siebert, 'n
miljoener van Bloemfontein en borg
van die VrystaatseenNatalsesimfo
nie-orkeste, het in die jongste jare
baie geld gemaakuit spekulasie met
gerneenskapsbouhuise wat aan die
staat behoort het.

Siebert, 'n bekende prokureur en
sakeman, hetdie regering se pogings
gefnuik om die minder-gegoede
burgers van Bloemfontein die kans
te gee om huis-eienaars te word.

Pleks daarvan dat die staatskas ~

en die belastingbetaler - deur die
verkoop van staatshuise baat vind,
gaan die staat die volgende 25 jaar
miljoene rande betaal aan subsidies
op verbandlenings wat arm ampte
nare aangegaanhetom spekulante se
winste op dieselfde huise te betaal.

Siebert, een vanBloemfontein se
rykste burgers, hetin minder as tien
jaar 'n fortuin gemaak deur met
spekulasie die prysevan arm mense
se huise die hoogte in te jaag.

Hy ry 'n Rolls Royce, het al by
geleentheid R7 500vir 'n bottel Franse
wyn betaal, en hy word gereeld by
hoe sosiale geleenthede gesien.

Hy huur soms die Vrystaatse
Simfonie-orkes om vir hom op te
tree en onthaal die rykes en magti
ges swierig.

Terselfdertydry sy agente in die
Vrystaat se armerblanke woonbuur
tes rond op soek nastaatsamptenare
met 'n maandelikse salaris van tussen
R500 en R600, wat vir staatsubs
iedies in aanmerking kom en de
speraat huisvesting vir hul families
soek.

Siebert en sy vriende is veral aktief
in Wilgehof, 'n ouvoorstad suidoos
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Elsabe Wessels
DIEP verdeeldheid in die rnodera
tuur van die NG Sendingkerkoor die
politieke implikasies van die Bel
har-belydenis dreig om die kerk te
skeur. .

Die aanvaarding van die Belhar
belydenis, wat apartheid tot "sonde"
en "kettery" verklaar het, het reeds
op die Sinode van 1986 amper tot
kerkskeuring gelei.

Die huidige krisis is 'n voortset
ting van die konflik tussen dr Allan
Boesak, die moderator, en ds Isak
Mentor, die skriba en gewese mod
erator.

Die twisgaan onder meer oor of
die kerk die funksies van verbode
politieke organisasies rnoet oomeem,
en oordie affiliasievan 'n ring by die
UDF.Die voortsetting van die gesprek
metdie NGK oorkerkeenheid is ook
op die spel. Die Sendingkerk het

· kontak met die NGK gestaak nadat
sy algemene sinodale kommissie
(ASK) Boesak se opmars na die
Parlement saam met 150 kerkleiers

· in Februarie vanjaar sterk veroor
. deelhet.

: Boesak cis datdieverklaring'terug- .
getrek word. Die NGK weier.

. Boesak het dieweek sterk stand·
· Pimt ingeneern:"DieBelhar-belydenis
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DIE Np·KONGRES

WiI iemand die
ouman noghe?

Oeste doennie?) Hy dreig die mense wat "oor die
grense gaan om met terroriste te praat" en dreig
om te onthul wie die jongstes is om tot die mense
se reise by te dra. .

Maar meestal dreig hy die pers. Omdat hulle
die NP se leiers aftakel en ministers teen mekaar
afspeel (sies, wie was so gemeen?) Omdat hulle
net die lelike in Suid-Afrika uitbeeld en so toe
risme skade aandoen. Hy noem die pers
lunsrieme. (So 'n mooi ou woord wat al in onbruik
geraak het.)En hy dreig met nog nuwe wetgewing
om die pers in te kort. .

PW hetook 'n nuwe se-ding aangeleer wat hy
baie snaaksvind, By praat vim die pers wat "so op
hitte raak net voor die naweek", Hy het dit in
Newcastle ook gese, maar die keer gaan hy verder
en praatvan die "miskrame" wat hyverwag. Syeie
vrou en ander kabinetslede se vroue wys op hul
gesigte dat hulle dink dit is in swak smaak. Sy
media-adviseurs sit met hul koppe in hul hande.

Die aand is verby. Die intemasionale pers is
kwaad omdat hy omtrent net Afrikaans gepraat
het. Vir 'noomblik het ek gewens ek kon ook nie
Afrikaans verstaan nie.

So begin drie dae se absolute verveeldheid.
Die een minister na die ander staan op, bedank
mekaar tot vervelens toe en se dan niks, Dankie
tog vir oomHendrik Schoeman wat so nou en dan
'n grappie maak.

Partyafgevaardigdes raak selfs morrig as hulle
die een nadie ander vra dat dieregering sy beleid
van hervorroing' moet verduidelik, en Chris
Heunis aanhou s8 hy kan nie of hy gaan nie ofhy
wil nie. Miskien weet hy dat niemand hom gaan
verstaan nie selfs al het hy verduidelik. Teen
Donderdag is die helfte van die afgevaardigdes
nie eens meer daar nie.

Die Nasionale Party het 'n iesegrimmige ou .
man geword wat dringend 'n hart-, long en lewer
oorplanting nodig het,Selfs 'n oordosis Salusa 45 .
gaan nie meer help nie.

'n Soeke na rigting
DAAR was beslis 'n sterk hervormingsgees te
bespeur onder die afgevaardigdes by die
Transvaalse kongres van die Nasionale Party.
Maar daarwas ook soeke na rigting, sa Piet Coet-

. zer, direkteur van inligtingvan die Nasionale
Party in Transvaal. .

. Hy het gereageer op besware dat minister
Chris Heunis nagelaat het om die regering se her- .

. vormingsplan te verduidelik. Heunis is deur ver- .:
skeie -afgevaardigdes gevra -om die ber-'
vormingsbeleid duidelik uit te spel.. Heunis her
gese dit help die regering nie om 'n bloudruk vir .
grondwetlike ontwikkeling uit te spel nie.

"'n Mensmoet begrip he dat dit selfs gewaagd
kan wees omte veel detail uit te spel voor mens by.
die onderhandelingslafel kom. Elke groep moet
by die onderhandelingstafel sy bloudruk voorle," ..
s6 Coetzer. .

verwelkom hy die "party-ondersteunendepers" se
redakteurs op die verhoog...

PW kom aan die woord. Hy se met God se
genade sal die land se toekoms verseker wees. Die
mense klap hande, seker met die wete dat niks
minder as dit nodig gaan wees met die gemors war
op die oomblik aangaan nie.

Die. toejuiging raak 'n bietjie meer entoesi
asties as PW se Suid-Afrika se toekoms sal nie .
deur 'n soort Lancaster House-beraad beslisword
nie, want (en hy slaan sommer na Engelsoorsodat .
die giftige buitelanders ook kan verstaan) "South .
Africa is not for sale. "

Diepresident 506 die mooiste dinge. Diereger
ing glo in die demokrasie en in menseregte, Die
regering is verbind tot verteenwoordigendereger
ing. Diep in hul harte weet die afgevaardigdes dit
is "Natspeak", en hulle gee nie om nie.

Maar meestal dreig PW. (Is dit nie wathy die

nie wou ophou dreun nie.
"Laat Heer u seen op huldaal," sing die mense

die Botha-paar toe. Al die ministers sing met oop
monde saam. Ek wonder ofhulle nie in hul harte.

. die Staatspresident iets anderstoewens nie.
Prof Koekemoer open met skriflesing en

gebed, Ek kon sweer hy probeer 'n boodskappie
vir die Kabinet in sy teks insmokkel: "Moenie van
jouselfmeer dink as wat jy behoort te dink nie," en
"ons het almal genadegaweswat van mekaar ver-
kil

" . . . ..
s .

Onder gebed loer ek vir die belangrike manne..
Heunis, Pik en Magnus het hul oestyf toegeknyp
en hou hul koppe 45 grade na boo Ek kan rap
porteer dat Heunis twee keer geloer het, en tant
Elize een keer. Willie van Niekerk het sommer 'n
hele paar keer geloer,

FW doen die verwelkoming.Hy praat so wrag
tig van die "tintelende" geesin Transvaal! En dan

Maxdu Preez
Dm eens lewenskragtige Nasionale Party het 'n
iesegrimmige ou man geword.

Die simboliekhetmy getreftoe ek dieweek na
afloop van die partyse Transvaalse kongresin die
Pretoriase stadsaalin die toilet my vasloopin 'n ou
oom by die krip wat s6 deur 'n verskriklike
hoesbui oorval is dat 'n ander bejaarde afgevaar
digde hom moes help regop hou.

Die party het duidelik voor my gestaan: 'n
knortige, hardhorende ou man met valstande, 'n
whisky-neus en lewervlekke op sy gesig. Sy duur
sybokhaarpak span styf om sy welvarende
boepmagie. Hy slaansy vrou, en sy kinders ver
duur hom net omdathy hulle pa is. Alma!skinder
oor hom, maar doendit net agter sy rug want hy is
die rykste man in die omgewing en 'n ouderling
boonop.

Sover die analogiee. Die kongres self was die
"non-event" van diejaar. AI wat 'n bietjie "Iewe"in
die driedaagse gesleur geblaas het, wasdie Wit
Wolf wat 'n paar blokke van die stadsaal af vyf
swartmense doodgeskiet het. Die gevoel onder
kongresgangers wasarnper een van selftevreden
heid en leedvermakerigheid: die regses isdarem 'n
klomp skuim...

Die hoogtepunt was veronderstel om
Staatspresident PW Botha se openingstoespraak

. Maandagaand te gewees het.
Die stadsaal was teen sewe-uur al half-volmet

afgevaardigdes - meestal ouer mense en alma!
redelik welvarend.Op die een balkon het 'n paar
brekers met wolwange en ronde magies gestaan
bo 'n banier wat se "Witbank is Nasionaal." Nie
mand het hulle emstig opgeneem nie, 'n Oubasie
het hard probeer omlewe in die lot te blaas deur
hulle te laat volksliedjies sing. Hy het nie veel
reggekry nie, en diewat weI saamgesing het, kon
nie by die orrel se tempo hou nie. En dandie ge
bruiklike "And forour English friends, lets sing
My Bonnie lies overthe ocean." Ag nee, man.

En daar kom diehele kaboedel die verhoog op
asof botter nie in hulmonde kan smelt nie. Louis
Nel van Infoliedjie-faam (saliger gedagtenis) is
die enigste wat opgeruimd lyk en met die ander
gesels. Ek het nooit geweet wat die uitdrukking
"grys in die gesig" beteken totdat ek vir Chris
Heunis gesien het nie, En dan staan net sy vrou
tussen hom en PikBotha! Wat 'n mens darem nie
vir die party sal doennie.

PW Botha se perssekretaris, Jack Viviers,ver
jaag die horde intemasionale TV-rnanne op die
verhoog. Hulle moet almal eenkant toe, want
blykbaar mag die Staatspresident net vandie een
kant af afgeneem word. Hoekom? .

'n Beroering, Diesaal is nog nie vol nie, maar
die Staatspresident en Hoofleier van dieParty het
aangekom. "En hoorjy die magtige dreuning.."
sing die mense terwylPW en tant Elize hand aan
hand die verhoog opstap. Ek het geen magtige
dreuning gehoor nie,behalwe toe die liedklaar is
enFW de KIerk wilpraat en die luidsprekerstelsel
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DIE SUID-AFRlKAAN

Op sock na
nuwe allian

II
",ruN 1<, -L"I'

'"'II,,,I'I:i\",x

I:'~~
~~.

1,\hi'l"lY 1:'.~1, I
().,,,,'10 \.pl

Wees ingelig
Lees DIE SUID-AFRIKAAN

DIE SUID-AFRIKAAN is. 'n onafhanklike meningsblad wat elke tweede maand
verskyn.Intekengeld vir'njaar beloop RI3,50. Vul net dievorm hieronder in en pos dit .
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AN IDASA. CONFERENCE

STRATEGIES FOR
CHANGE

Friday 25 - 26 November 1988
Oppenheimer LifeSciences BUilding

Wits University

HEAR:
Dr..F van Zyl Slabbert.

Dr Denis Worrall
Dr ZacdeBeer

Mr Wynand Malan
Mr Andrew Boraine
Mr Khehla Shubane

RevAS duToit
FrSmangallso Mkhatshwa

Prof Dawid vanWyk
Mr Eddie Cross

Dr Ronnie Bethlehem
Prof Pieter IeRoux

Prof Lawrence Schlemmer
Mr Mark Orken
Dr Alex Beraine

. SPEAKON
Political Strategies for change

Strategies in the spheres of local
government, the church, economy,

the international arena
A Zimbabwean perspective

COST: R25.00

...........~ : Poskode:
For further Information and registration phone: 318-1504 or leave a

message at 393-1 021 code 3463and we willget back to you•
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'As 'n swart

. ,

aangekla envrygespreek van hoogver
raad, sy huis isafgebrand, 'n grenaat

.Is in sy rna seposbus gevind...
, "Die Afrikaners is bang vir ver-,

andering", sehy. "Bang hulle bevoor
regting wordbeeindig • beter skole
vir hul kinders, beter, beskermde
werkgeleenthede vir blankes. Hulle
wil nie die rykdom deel nie. Tog is
daar genoegvirons almal - behalwe
as 'n mens in besondere luukse wil

. lewe ten koste van ander - ten koste
van swartSuid-Afrikaners.

"En daar is 'n opregte vrees oor
.wat gaan gebeur met die amptenare
,.van:apartheid na bevryding."

Wat gaanmethulle gebeur? '
- "Ek glo dat daar vreeslik baie te
doen sal wees in 'n nuwe Suid-Af- -

, rika. Rekonstruksie. Die regmaak
van die skadewat apartheid aan ons
almal aangerig het. Almal sal ietshe
om tedoen.Enekdink dis 'n wonder
werk wat nog hou: dat ons swart
mense na al die onderdrukking riie
r sistegeword het nie.

"As'nswartregering more wittes
onderdruk, sal ek teruggaan tronk
toe. Want virmy gaan dit oor ger

tigheid."

Pastoor Frank Chlkane

"Maar hoe meerhulleons aanval,
hoe meer mense beginvrae vra. As
-hulle Khotso Huis aanval,moet daar
.regtig oorlog wees.Die aanval op
(die Katolieke Biskopskonferensie
se). Khanya Huiswas net so dom-
hullekanmosniediePousvirpropa
ganda gebruik en dan Khanya Huis
in vlarnme sien opgaannie? Dit sal
hulle nie baat nie.Dis nes Christus
aan die kruis: sodra jy dink Hy is
dood, dan begin alles eers.' ,

Hy was al seskeerinaanhouding,

Aanval

ling was diegevolgvanmypastorale
werk.

lions help' dieslagoffers van die
stelsel. Maar party mense hou nie
daarvannie - ashulle'nbroodwinner

. in aanhouding neem, wilhulle hedie
gesirrmoet honger ly, sodat daar
druk is op die aangehoudene om op
te hou metsy weerstand teen apart
heid. Wanneer ons dus die families

'help. word' ons deel van hulle
probleem....

"Onsverwag selfs nogergergeweid
teen ons. .

metw~pens am my huis.
"Sogaan dit met ons. Diepolisie

isniedaar omons te beskerm nie.Ek
bel ense daar is 'n born by my ouers
sehuis --.voorelf nog. Teeneen-uur
wasdie polisie nog nie daarnie. Ek

'. kry 'nprokureur om die polisietebel
. en toeeers gaan stel hulle diehand-
.gt~at onskadelik." '-, , "

~
"DiS politiek om te se daaris nie

'noorlognie. Die oorlog woedreeds.
In elkgeval, in die EeC-saak het die
Weermaggese daar is 'n oorlog. '

"Sodradaar oorlog is.kan 'n mens
atoor die reels. Eerstens werkjy

amdieoorlog te stop maar tweedens
-- terwyldie oorlog 'n werklikheidis
--moet jy verseker dat die reelsvan '

.oorloggevolg word. Datgevangenes
-niesommergeskiet word nie.Datjy
versigtigis am nie burgerlikes dood
temaak nie, ' '

"Dis 'n vraag van legitimiteit: as
jy sedaar is nie 'n oorlog nie, is ret
dieWeermag legitiem.In dieMessina'
hofsaak het ekgese dat daar geen
.verskil was tussen die foto'svan die
skade wat diebeskuldigdes aangerig
het en die foto's van die SAW se
werkin Botswana nie. Dit Iyk die
selfde,

Wat dink hy van die onlangse
vernietiging van die SARK se
hoofkwartier,Khotso Huis? ' .J

"Ons het geweet ons loop so 'n
gevaartoe die kerke besluit het om
vir die waarheid te staan in 'n ge
meenskap waar geleef word op die
basis van 'n leuen. Dit hetons nie
verras nie. As jy 'n Christen is, Wee!
jy jyeindig by die Kruis. Diemeeste
van my aanhoudings en mishande-

regeringwittes
onderdruk, sal
ek teruggaan

tronk toe';f
deurgeloop,veral in 1977 en 1978,
se hy.VryeWeekblad se prokureurs
se raad was egter dat Chikane se
vertellinge oorhoe hy behandel is,
liefs niegepubliseer moet word nie.

Vandie mense se hy: "Hulle is
net mense.Niemand word sleg ge
bore nie, nie Afrikaners of swart-'
mensenie, Maar mensewat dit darem
hulle werk maak om ander s6 te
behandel, kan naderhand nie meer
normaal wees nie. Hulle is tragiese
slagoffersvanapartheid. Almal van

, ons wordopdieeenof ander manier
deur apartheid verwring. .

"Daar is 'n geneigdheid tot die
sonde in ons almal, maar jy moet
deur 'n verskriklike .sosiale stelsel

.,gedryf word voordat jy tot .sulke
wreedheidoorgaan." .

Wat van polisiemanne se huise
wat afgebrand word?

,"'n Polisieman wat met aange
houdenes werk en dan tussen ons
mense wi! kombly? Dis verstaan
baar dat hy aangeval word -- maar
dis aaklig. Ek glo nie dat daardie

, jongmense watdit doen van nature
geweldadig is nie -- hulle word so
deur die stelselwaarin hulle lewe.

Hoy nie van oorlog
,~" "Ek hou nie van oorlog nie, ek

dink disaaklig. Maardie dag toe my
huis aangeval word, toe my huis
afgebrandword, kom my mense en
se hullewilmybeskerm. Toesienek
hulle het wapens en se nee, ek is 'n
nie-geweldadige mens. Toe vra hulle
my hoehullemydanmoet beskerm?

"Het ek vir polisie-beskerming
gevra,danwas daarnatuurlik mense

Victor Munnlk
FRANK CHIKANE was 'n pasta
rickind indieApostoliese Geloofsend..
ing in Soweto en het self later pas
toot in die AGS geword. Die eerste
Afrikanerwathyontmoethet, was 'n
polisianan w81han geslaan hetomdat
die sestienjarige Frank hom "me
neer" genoem het pleks van "my
baas".
.- VandagisChikaneeenvanSuid
Afrika se voorste kerkleiers. Hy is
die algemenesekretaris van die SA
Raad van Kerke (SARK) - dus opvol
ger van Aartsbiskop DesmondTutu
en dr. BeyersNaude. .

Chikane is 'n netjiese, vriende
like mens. Hylyk nessy foto..

In sy tydelike kantoor- omdat sy ,
ander kantoorin vlamme opgegaan
het - sukkelhymetdietelefoon. "Ja,
my konununikasie-stelsels is beduiwel
deur die aanval op KhotsoHuis", se
hy,

, Die AGS,verduidelik Chikane,
het 'n meerderheid wit lidmate, en
'word deur Afrikaners beheer. Die
wit deel van die kerk kies 'n presi
dent, en vir diedrie swart dogterk
erke .- swart;Indieren Kleurling 7

word 'n sendingdirekteur aangestel.
Elke distrik het'nwitsendeling onder
wie die swartpastoreval.

Chikane vertelhoehy as seuntjie
saam met sy pa na die sendeling
moes gaan.

'By die agterdeur
_ Hulle konnie by dievoordeur in

.nie, die man hethulle in die garage
ontvang.

"Selfs Christene kon nie insien
daar is iets verkeerd metdie situasie

, nie, Terwyl wanneer die sendeling
" by ons aanhuiskom, hetons net die

beste uitgehaal. Ons huis het min
vertrekke gehad,enelkekamer is as

. slaapkamer gebruik. Kom kuier die
sendeling, moetvroeg opgestaan word,
weggepak en reggemaak .word am

:hom te ontvang."
By'Turfloop-dieunlverslteirvan .

: 'die Noorde -was dieontmoetingmet
Afrikanersook traumaties. DieAfri-

. kaner-Iektore het jou probeer leer
"sonder oin tedink datjy heeltemal

"mens is."
As die studente metpolitiekdeur-.

mekaar geraak het, hethulle kwaad
geword. DiejongChikane, wat help

'reel hetaan 'nvieringvan Mosam
biekse onafhanklikheid, moes van
die lektore hoordat hulle nie vir
sulke studente wouklasgeenie,
. Chikane raak filosofies: "Die

, studentesevryheidhetdielektorese
werklikheid ontken." Hoe? "Hulle
was kwaad enbitteromdatMosam

.biek oorgeneem is deurterroriste en
kommuniste,'

, Hy hetalbaie onder daardie woede

COSAW (Tvl)
presents:

BUANG BASADII
KHULUMANI MAKHOSIKAZI!

.WOMEN SPEAKI

Friday 25th November,
7.30p.m.Opening and poetry

at Ipelegeng Centre, Soweto

Saturday 26th
2 p.m, "Women Worker Writers"

8 p.m. "We F!ght Whera- We
Stand" (slide tape show)

Sunday 27th
9 a.m."Women and Literacy"
2 p.m, "Images of Women in,

Literature"
at Megamuslc!60 Pym St, Newtown

Enquiries: 833-1927

LABOUR AND ECONOMIC RESEARCH CENTRE

TWO LERC VACANCIES

TheLabour and Economic Research Centre(LERC) isa non-profit service organ·
isation which provides research, information andtraining services for trade unions,
butalso for community-based organisations. .
From January 1we have two vacancies within our Servicing Department
1. We require the services ofan economist who will beresponsible for:
• Monitoring economic trends;
• conducting research into relevant economic issues on behalf o.f
trade unions; j

• writing regular articles on topical economic issues;
• assisting with training unionists in basic economics; and
• making economic information generally accessible tounionists.
Theeconomist will be primarily required toassistin the ongoing projects ofLERC.
2. We areseeking a person with more general skills in the fieid of Industrial
Relations who will beresponsible for research, assistance and advice on matters
of social welfare, including:
• Housing: '
• pensions: and
• childcare;
• aswell as other more general issues ofcontinued concern to the '
labour movement
Applicants for the economists post should haveatleast a three year degree in
economics, while the other position would suitsomeone with asocial sciences
background and experience inindustrial relations.
Written applications tobe submitted toLERC, POBox 157, Johannesburg 2000 by .
November 301988. ,j

ONTWIKKEUNGSNAVORSER

Surplus People's Project(Wes~Kaap) soek 'n ontwikke
Iingsnavorser vir 'n projekvanses maande in Namak
waland.
Dienavorser moet nou metdiegemeenskappe
saamwerk om'n ontwikkelingsplan vir die gebied uitte
werk. Diepersoon moet inJanuarie 1989begin werk.

Vereistes:
• Navorsings- en adminlstratiewevaardighede;
• Bereldwilligheid am in Namakwaland gebaseer te
woos en dikwels te reis;
• Moet goed in Afrikaans kankommunikeer en skryf;
• Kennis van ontwikkelingskwessies;
• Bestuurderslisensie. Verkieslik mel ele vervoer;

, • Vermo~ am saam met gemeenskappe te werk.

Die volgendesal aanbevelingswoos:
• Kennis en/ofervaring vanNamakwaland/ander plat
telandse gebiede;
• Organisatorieseervaring;
• Vermo~ am aileen te werk.

Aansoeke met 'n ,even namevan!wee bereikbare
referente moetgestuur word aan SPPRural Commit
tee,Box5; Alhlone ,n60 voor 2 Desember 1988. Bel
tala by 021-6333756/63851,43 vir verdere inligting, of '
lleI6966017/6966067 as dienornmers nie werk nie.
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wat vir my gebid het'

Straf gering,
misdaad
gruwelik, se
regsgeleerde

Jacques Pauw
HY vind dit jammer en verwerplik
datons howe skynbaardie standpunt
inneem dat indiendie slagoffer van
geweld swart is, en die geweldenaar
wit, dit asversagtende omstandighede
dien,

56 meenprofJohanvan der Vyvt:r,
bekenderegsgeleerde van die Univer
siteit vandie Witwatersrand. Hy het
kommentaar gelewer op die
hofuitspraak inLouis Trichardtwaar
Jacobus Yorsterhierdie maand gevon
nis is. Hy se:

"Dit is uit die gegewens duidelik
dat die beskuldigde 'n gruwelike
misdaad gepleeg het. Ek vind dit
verbasend dat die staat 'n pleidooi
van strafbare manslag aanvaar het.

, \ "In die lig van al die omstan-
dighede skyn 'n boete van R3 000
buitengewoon gering te wees. Ek
persoonlik sou hierdie geval skaar
by die vele ander waar wit-teen
swart geweld deur die hof geringer
geskat word as wat gewoonlik die
gevalismet swart-teen-witgeweld."

Die hofsaak het geweldige publi
siteit in veral die buiteland gekry en
is gekoppel aan die uitspraak van die
"Sharpeville Six". Laywers foc Human
Rights het ook die uitspraak
bevraagteken engese dit blyk weer
eens dat wit en swart nie gelyk voor
die howe is nie. '

VanderVyversehy wi! nie graag
kommentaar op die uitspraak Iewer
nie omdat dit 'n regsbeginsel is dat
elke vonnis individueelbeoordeel
word. Diehof neem die feite van die
saak, diepersoonlike ornstandighede
van die beskuldigde en die' belange '
van die gerneenskapin ag.' ,' ,

'Nogtans isdaar 'n reeks gevalle
van wit-teen-swart geweld waar dit
Iyk asof die strawwe belaglik is. ,
Enkele jare gelede was daar 'n geval

,waar 'n polisiebeampte 'n bruinman
doodgeslaan het omdat hy in die
geselskap van 'n wit vriendin was.

y is aanaanranding skuldig bevind
e et R30 beboet. '

• indien die beskuldigde dit
, , kon voorsien dat die. oorledene kon

sterf weensdie emstige aanranding,
dan sou skuldigbevinding aan moord
die aangewese uitspraak wees. "

"In 'n land soos Suid-Afrika met
sy ingewikkelde rassepolitiek behoort .
dieregspleging daarop bedag te wees
om geweldadige misdade oor die
kleurskeidslyn heen swaar te straf,
Ons kan die soort misdaad in Suid
Afrika niebekostig nie,"se Van der
Vyfer, '

het nie, sou die voorval nie plaasge-
vind het nie. . ~

Strydom het metdie verdediging
saamgestem datdit nie in Vorster se
belang is om tronk toe te gaannie.

Leonard is totR500 boete of drie
rnaande tronkstrafgevonnis.x

Maria, die enigste famiIieIid van
Sambo wat in diehofwas, se getuienis
is nooit aangehoor nie. Terwyl die
mense die saal verlaat het, het sy
gese: "Ekverstaannie wat die regter
gese het nie. Selfs die swart poli
sieman het gess dit is nie regverdig
nie.", ,

, Die Zoutpansberg Adviesburo en
die Black Laywers Association se
Legal Education Centre in Johan
nesburg help Sarnbose familieom 'n
siviele eis in te stel, -' '

* In die Soutpansberger, wat
breedvoerig oor diehofsaak verslag
gedoen het, het die volgende nota
onderdie opskrif"Dankie" onderdie
berig oor die hofsaak verskyn:

"Ons se opregdankie aan elkeen
wat ons tydens ons krisis ondersk
raag het, hetsy met gebede, 'n be
soek, telefoonoproep, brief, kaartjie

,ofbemoedigende woord.
Die Vorster enLeonard-gesinne."

aanrandings begin.
, Die regter het bevind dat .daar
versagtende ornstandighede bestaan.
Vorsteris jonk, 'neerste oortrederen
44 plaaswerkers is afhanklik van
Vorster vir werk. Daarbenewens
was daar die afgelope jaar spanning
tussen Vorster en sy vrou en hy is
ook vir 'n drankprobleem behandel.

. Getuienis is deur hoofman Mu-
dau Ndwambi afgele oor Vorster se

.goeie verhouding met hom. Hy het
gese Vorsfer was 'n goeie buurman
en gee werk aan sy mense.

-Strydom het insy uitspraak gese
, daar is geen rede vir enige persoon ,
om die reg in eiehande teneem nie.
Vorsterhetdielewevan 'nandermet
geweld geneem.

Vorster het Samboaangeranddeur
'hom te skop, met die vuis en 'n stok
te slaan, hy het syvriend aangemoedig
om hom aan te rand en vier plaas

-werkers gedwing of mislei om die
oorledene genadeloos en wreed toe

, te takel, het die hof bevind.
Die regter het ook gese datdie

"vonk in die kruitvat" in 'n mindere
mate voor die deurvan Sambo gele
kan word. As die arbeider geluister
het en nie die trekker aangeskakel

Jacobus Vorster wys na die boom waaraanEric Sambo vasgemaak was

'Dankie vir almal

Vorster hetonskuldig op die
moordkIag gepleit, maar hy het weI
strafbare manslag erken. Leonard het
skuldig gepleit aan aanranding.

Die staat het uiteindelik Vorster
se pleidooi van strafbare manslag
aanvaar,

, Diehele dramadraai rondom die '
, dood en verminking ,van twee van,

Vorster se Doberman-honde. " '
Middel Oktober 1987 wasSambo

in diens van'Vorsterse pa, maar het
ook werk vir Vorster junior gedoen.

Gedurende hierdie tydperk.het
Sambo'n trekker aangeskakel waaraan '
'n bossiesnyer gekoppelwas. Twee
jong hondjies was onder 'die

, bossiesnyer. Een is dood en die
ander vermink. '

DiehofhetgehoordatVorstervir
Sambo gewaarsku het om nie die
bossiesnyer aan te skakel nie. Hy
was glo ook van die honde se teen
woordigheid bewus.

Kort hierna is Sambo van die
. plaasafweg. Vorsteren Leonardhet
Sambo en sy suster in Desember
verledejaar langs die pad nabyLevubu
gekry, Vorsterhet uitgeklirn, Sambo
toegetakel, in die voertuig gelaai en
plaas toe geneem. Hierna het die

Jacques Pauw
DIT was die ergste vorm van wreedheid en
ontmensing: aan dieboom was Eric Sambo, 'n
middeljarige en ongeletterde plaaswerker wat
R80 per maand verdien het, met 'n tou vasge
maak. Hy is reeds deur sy gewese werkgewer,
'n 23-jarige frisgeboude boer van die Sout
pansberge, geslaanen geskop.

Maar Sambo se marteling was steeds nie
verby nie, Nadat hy 'n nag aan die boom moes
bly, is hy die volgende dag verder geskop en
geslaan. Yierplaaswerkers is beveelomSambo
metapiesvy-Iatte teslaan. Hulle hetditgedoen.

'n Tweede man en vriend van die boer het
ook aan die aanranding deelgeneem deurSambo
teklap enmet 'n nylontou op sy boude enoor sy
rug te slaan.

'n Stuk lap isoor Sambo se gesig getrek,
waarna water oor sy kop gegooi is. Syvoete is
onder hom uitgeskop en verskeie skote is naby
hom vasgeskiet omhom skrik te maak.

Sambo is deur sy aanrander na die polisie
kantoor op Levubugebring waar hy kortdaama
dood is. Hy het bloeding op die brein gehad.

Hiema het die reg sy loop geneem, Die boer
wat Samba doodgeslaan het, Jacobus Yorster,
van Perseel20, Levubu, is van moord aangekla.
Saam met hom in die beskuldigdebank was
Petrus Jacobus Leonard, 22, van die plaas
Mouwkop, Louis Trichardt.

Twee weke gelede het Vorster en Leonard
verlig uit die Hooggeregshof in Louis
Trichardt gestapo

Vorster is nie aanmoord skuldig
bevind nie, maar weI aan strafbare
manslag; Leonard was skuldig aan
aanranding.

RegterJan Strydom se uitspraak
het vandeesweek 'n polemiek in
regskringe in Suid-Afrika en in die
bui and ontketen. Die regter

ters toegeeflik, meenregsgeleerdes.
Vorster is vir symisdaad gevon

nis tot R3000boeteen 'n opgeskorte
vonnis van vyf jaartronkstraf. Hy is
ook gelas om die weduwee Samba'

,R130permaandvirdievolgendevyf
.aar te betaal,

,Indieselfde tydwatVorstervirsy
misdade geoordeel is, is 'n man van
Louis Trichardt drie jaar. tronk toe
gestuur nadat hy skuldig bevind is
,aan veediefstal. '

Jacob Johannes Relief, 34, en twee
vriende het op 2 Julie vanjaar twee

"beeste, waarvan die eienaars nie
opgespoor kon word nie, op die Vivo!
Louis Trichardtpadmet 'n Rl-geweer
doodgeskiet.

'n Paar dae na Yorster se hofsaak
is 'n vyftigjarige man van, Louis
Trichardt, Clive Costello, ook met
R3 000 of 'njaartronkstrafgevonnis
nadat hy boumateriaal van R7 700
gesteel en aan swartes verkoop het. '

Dieselfde boete en vonnis,
opgeskortvirdriejaar, is aanRagem
Jeram, 'n 22-jarige Indiermeisie,
opgele nadat sy inLouis Trichardt se
landdroshof skuldig bevind is aan
diefstal van R3 000.

Vorster is vandag terug op sy
plaas waar 44 swart arbeiders vir

,hom werk. Die feit dat hy soveel
arbeiders het, het as versagtende
omstandighede gedien.

ANC en UDF'praat dieselfde taal'
Jacques Pauw Dit was die 438ste dag van hier- dering van die doelwitte vandie ANC, boikot en optredes van skoliere tussen bevraagteken, As voorbeeld is die

DIE ANC en die UDP "praat die- die hofsaak wat op 11 Junie 1985, .terrorisme en vyfmoordklagtes. 1983 en 1985, hetdie regter gese;: gevalvanMarthaMahlanga genoem,
selfde taal",'wat deurdrenk is met begin het. Dinsdagoggend het Van Die sleutelvraag in die saak is: "Die UDP beskou skoliere, die rna van 'n "terroris en moorde-
Marxistiese frases. Die UDP ver- Dijkhorstbeginomsyuitspraakvan het die beskuldigdes, deur hulle studenteen werklose jeugdiges as naar", Sy beklee nou 'n pos in die
heerlik die ANC deur 'Iiedjies, 1521 bladsye te Iewer. Dieuitspraak betrokkenheid by die UDP, magte in die vryheidstryd en onder- uitvoerende komitee.
toesprake en slagspreuke.· self sal na verwagting twee weke saamgesweer om die staat met ge~ steun, lei en manipuleer hulle in Die regterhet saam met die ver-

Hulle gebruik dieselfde terminolo- duur. weld omver te werp? daardie rigting." dediging gestem dat dat UDP nie al-
gie, soos byvoorbeeld "comrades" Yoor die regter sy uitspraak be- Van Dijkhorst het die UDP se Hy het bygevoegdat die UDF die leendievrylating van Mandela bepleit
en "people's power" en beskryf die gin het, het hy die borg van agt van beginsel van nie-geweld verwerp. onderwysstelsel wil vernietig. Die nie - Inkatha doen dit ook. Hy het
regering as die "vyand" en swart die negentien beskuldigdes terug- Hy het gese as die UDP 'n nie-ge- UDP het hom nog nooit teen die gese die verskil is dat Inkatha nie 'n
raadslede en tuislandleiers as "pup- getrek. Die "UDP Three" - Popo weldadige organisasie is, sou mens onwettige optrede van skoliere veldtog daaroor voer nie en teen
pets". Molefe, Patrick Lekota en Moss verwag dat hy Nelson Mandela sou uitgespreek nie, het hy bevind. geweld is.

Dit is deel van die uitspraak van Chikane - is sedert die aanvang van aanmoedig om geweld teverwerp en Die UDP se oogmerk was omdie Die verdediging se verduidelik-
regter Kees van Dijkhorst toe die die verhoor in die tronk omdat borg hom by die UDP aan te sluit. massas effektief te mobiliseer -' en ing dat die sing van liedjies by ver-
laaste rondte van die Delrnas-ver-. aan hulle geweier is. Hy het toegegee dat die UDP 'n toe die uitbarsting (in 1984) kom, gaderingsdeel van die swart kultuur
hoor vandeesweek in die Paleis van Met middagete op die eerste dag losse groepering is en dat die een het hy dit as 'n oorwinning gesien. is,is deurdie regterverwerp. Liedjies
Justisie in Pretoriabegin het, ' het die ander agt beskuldigdes saam deel nie verantwoordelik gehou kan Die UDFllCt dieootwrigtingen geweld SOO! "TheSupreme Court is on Fire"

Die uitspraak hetop 'n emosionele met Molefe-hulle die trappies na die word vir die dadevan die ander nie, wat deur die huurboikotte veroor- en "Mandela wants soldiers for free-
noot begin toe die "UDF Three" te hofselle afgestap. Onder hulle is die As die UDP nie geweld voorstaan saak is, verwelkom as 'n manier om dom" isbewys daarvan dat dit onder

. midde van luide toejuiging in die 63-jarige Sam Matlole, nie, sou onmiddellike, drastiese aksie die jeug te mobiliseer. ' meerbedoel is ommenseopnuut aan
; beskuldigde-bankverskynhet. Talle . .: Die beskuldigdes staan tereg op' teenenigesprekerwatditop 'n UDP- Die regter het die groot aantal die "struggle" toe' tewy, het Van

van die hofgangers het gebalde vuiste aanklagte van hoogverraad en alter- 'platform bepleit, verwag kon word. veroordeelde ANC-Iede' wat nou Dijkhorst bevind.
. gewys. natiewelikondermyning, die bevor- ,Dor die UDP se rol indie skool- belangrike posisies in die UDP beklee, Die saak duur voort; '

, 'Vrye WCekblaG; 18'NovembCr1988
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sie gewen. Mei vanjaar was die vol
gende datum - maar die verskuiwing
is afgeweer.

Verlede Donderdag het die Ad
junk-Minister van Wet en Orde,Leon
Wessels, en George se LP, Hennie
Smit, 'n "roetinebesoek't-aan Lawaai
karnp en Sandkraal gebring.

"Ek was beindruk met die rus
tigheid en ontspannendheid van die
omgewing," het Wessels die week in
Pretoria gese. Hy WQU hom nie uit-

,laat oar die toekoms van die
plakkersgemeenskap nie, Smit het
gesedie amptelike staridpunt is steeds
dat Lawaaikamp-inwoners moo ver
skuif.

Wat wil die mense van Lawaai
kamphe?
*Geen gedwonge verskuiwing nie.
En die geleentheid om te kies of
hulle in Lawaaikamp ofSandkraal
wil bly.
* Die deproklamasie van Lawaai-:
karnp as 'n "kleurling-groepsgebied"
sodat enigiemand daar kan bly.
* Dat voorgestelde pIanne vir die
verbeteringvan Lawaaikamp geiinple
menteer word. -

'nOntwikkelingsaksie-groep van
die Universiteitvan Kaapstad het
reeds in 1986 bevind Lawaaikamp
uiters geskik vir opgradering is.

Pleidooi
Hulle het 'n sterk pleidooi ge

lewer vir die behoud van bestaande
informele huisvesting. 'n Vasberade
Carel du Plessis, George se sta1sklerk, .
het dit aI telkens duide1ik gestel dat
Lawaaikamp se swart inwoners moet
skuif ompIck te maak vir die uitbreid
ing van die bruin woongebied wat
aan Lawaaikamp grens. .

Maar die grond wat aan die
munisipaliteit behoort, is eers op 12
Junie 1987 tot 'n "kleurling-gebied"
verklaar.

Die Civic het by eerw Allan
Hendrickse en die Huis van Verteen
woordigers omhulp gaan aanklop. 'n
Brief aan die Arbeidersparty se
Ministervan Behuising, David Curry,
in Januarie 1987 het lank
ontbeantwoord gebly. :

In Junie vanjaar het Hendrickse
in 'n brief aan die Civic gese hy het
geen "beswaar" dat die gemeenskap .
permanent in Lawaaikamp bly nie.
"Die Arbeiders side-step die issue,"
het bestuurslOOe van die Civic ver-

. lede weekkart na 'n gemeenskapsver-
gadering gese.

Lawaaikampers het daar 'n beroep
opdie steunvan plaaslike en interna.
sionale leiers gedoen.

Dit Iyk nie of iemand wil toegee.
nie. Die munisipaliteit is Hoogger
egshof toein 'n poging 001 die plakkers
uit te sit Die gemeenskap het aangedui
dat hulle dit gaan teenstaan.

• I',, :

George sa LP, Hennle Smlt, In Lawaalkamp

'0 Paar myI skei
vrede en verdriet·

"Ons huise is nederig en is van
sinkplaat gemaak en ons is arm, maar
dis vir ons 'nbelediging dat U ons
probeer vemeder oor oils huise wat
ons self oor die laaste veertig jaar
opgerig het,

"Onderaanvoering vandie muni
sipaliteit enop regeringsbevel is ons
gedwingomIeskuif van Maraiskamp,
Schuinskraal, Blikkiesdorp, Urban
ville en Rosemore na Lawaaikamp __
waarons gese is ons kan bly.

Eerste bevel
"Sandkraal bied ons niks meer

nie as groat uitgawes, die afbreek
van ons huise en groter afstande van
die werk."

Verskeie sperdatums vir die ver
skuiwing is gestel' - April, Junie,
September enDesember in 1986 en
Februarie enJunie in 1987. Telkens
het die gemeenskap "tydelike" gra-

eet!
Daar is vir die eerste keer in die

1960's besluit om Oukasie te ver
skuif. In 1970 is dieplan gedeeltelik
in werking gestel metdie verskuiwing
van 200 Oukasie-gesinne na
Mothutlung, sowat 20, kilometer
noordoos van Brits.

Die plaaslike koerant in Brits het
die nuus s6 uitgejubel: "Die Brits
lokasie wat 'n seeroogis vir Brits en
langs eenyan ons mooiwoonbuurtes
gelee is, sal eersdaags nie meer ons
dorp ontsier nie."

Die regering hettot dusver sowat
R20 miljoen aan Lethlabile bestee.
En dit is, in die woorde van Alan
Morris, 'n vooruitstrewende dorp.
Elke erf het 'n spoeltoilet.

'n Oukasie-inwoner wat inwillig
om daarheen te trek, kry 'n kon
tantbedrag. Sy verhuisingskoste word
betaal en hy kry 'n sinkhuisie op sy
erf in Lethlabile. Hymoet sy eie huis
bou.

Volgens Trac se berekenings sal
dit tussen R3 en R4 miljoen kos om
Oukasie tot op dieselfde vlak as
Lethlabile te opgradeer. Oukasie is
in 1928 as swart dorpgeproklameer.

mense, die bruinmenseendie swartrnense apart
moetbly.hetna 1960 gekom.Dis toe dat ons die
eerste keer moes trek vanSchuinskraal af.

"Nou moet ons weer weg. Ons is moeg. Die
ouman is al oud."

Tant Lenie is reg, oom Willie is oud 
daarvan getuig sy spierwit kop. Maar gaan Ie,
het die ou stryder nog nie. Hy is 'n bestuurslid
van die Lawaaikampersseorganisasie,die George
Civic'Association.

Die peperboom wat oomWillie voor sy huis
geplanthetmetsy a:mkomsin Lawaaikamp, het
'n simbpol geword van sy vasberadenheid om
enige verskuiwingsplanne teen te staan.

"Ons staanso sterk sooshierdie peperboom.
Hulledrukons,maaronsbehoorttewen," sehy.

Elsabe Wessels
By George Iedaar net een en 'n half
kilometer tussen vrede en verdriet.

Amperdrie jaar lank al verset die
inwoners vanLawaaikamp hulle teen
die munisipaliteit van George se
besluit dat hulle moet skuif na
Sandkraal, 'n township wat drie jaar
gelede spesiaal vir George se
groeiende getal swart inwoners
aangele is.

Maar die inwoners van die klein
plakkersnederseuing aan die
buitewyke vanGeorge in Suid-Kaap
land weier botweg om die een en 'n
half kilometer te skuif. '

Boekdele kan geskryf word oor
die ammunisie wat indie 31 maande
lange uitputtingsoorlog tussen muni
sipale dwang en township-verset
afgevuur is.

Die munisipaliteit het in April'
1986 die eerste skote laat klap toe
stootskrapers 150 huise met huis
raad en a1gesloop het. Die huise is as
"onwettige strukture" bestempel.

Munisipale kennisgewings, uit
settingsbevele, verdere slopings, en
die aanhouding van gemeenskaps
leiershet in diemaandedaarop gevolg.
Die gemeenskap het teruggevuur met
hofaansoeke, massavergaderings en
'n grootskaalse publisiteitsveldtog.

Die wit stadsraad beroep hom op
die Groepsgebiedewet,plakk.erwetge
wing en nasionale bouregulasies en
standaarde.

Die Lawaaikarnpers se verkose
organisasie, die George Civic Asso
ciation, glo hulle bly wettig daar en
beskuldig die munisipaliteit en die
regering van "intirnidasie", "dub
belpratery" en 'n dreigende "ged
wonge verskuiwing."

"Dieverskuiwing in PWBothase
agterplaas", noem kritici die
voorgestelde hervestiging. Botha, wat
'n huis op Wildemis het, was van
1948 tot 1978 LV vir George.

In April 1987 het Botha tot die
stryd toegetree toe hyop 'n openbare
vergadering op Stellenbosch op 'n
vraag oor Lawaaikamp gese het:
"Staatsfondse is aangele om beter
huisvesting enlewensomstandighede
te verskaf om die mense uit hul
sakkrotte en sinkpondokke te haal." '

Die Civic het dadelik gereageer:

deuronderhandeling bereik word."
Die lewe in Oukasie is moeilik.

Die inwoners vertel van 'n verhoogde
polisie-teenwoordigheid. Verskeie
gemeenskapsleiers isal aangehou en
die dorp is vroeer vanjaar deur vig
ilantes aangeval.

Die meeste inwoners het verlede
maand aangebied om die huur te
betaal, maar dit is geweier.

Die regering voer twee redes aan
vir die verskuiwing van Oukasie.
Eerstens is daar 'n tekort aan grond
vir uitbreiding en tweedens isOukasie
'n krotbuurt. Opgradcring salte duur
wees.

Daar is egter 'n derde en baie
belangrike nie-amptelike rede. Die
nuwe luukse buurtvanElandsrand in
Brits is 'n hanelreetjie van Oukasie..
Die spoghuise teen die koppie kyk
neer op die sinkhuisies van Oukasie.

In Oukasie is daar'n gesegde: ons
gaan dood omdat ons te min het om
te eet, die klomp teen die kop gaan
dood omdat hulle te veel het om te
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ons almal geskape het - is ons dan nie ook die
Here se kinders nie?

"Hoe kan onsonwettig hier wees,AI die jare
het hulle ons huishuur en diensgelde gevat,
Waarom moet ons hier weg as hulle net ander
huise hier wil sit vir die kleurlinge.

"Ek self is 'n bruinmens, maar dis omdat
oom Willie 'n swartman is dat ons moet skuif.
Ons het albei hierin George se wereld grootge
word. Oom Willie is nie van die onderland
(Transkei) nie. Maar toe ons grootgeword het,
het ons saamgewoon. Die ding dat die wit-

hul'dooies in Lethlabile begrawe.
Die TPA het by die vergadering

gedreig om vanaf 1 November ar
tikels 17en 33 van die regulasies toe .
te pas. Volgens artikel 17 kan in
woners wat nie die verhoogde huur
betaal nie, se verblyfperrnitle terug
gelrek word. Daama het .hul vier
weke om Oukasie te verlaat.

'n Baie belangrike persoon in die
lot van Oukasie is John Mavuso,
LUK belas met behuis.ing. Mavuso
het op 'n onlangse vergadering die
inwoncrsaangeraai om die nuwe huur
te betaa!' Hy het egter ondemeem
om verder met die inwoners oor die
verskuiwing te onderhandel.

Trac-veldwerker Alan Morris se:
"Die gemeenskap is vasbeslote om
hierte bly. Hulmeen ditis onregver
dig om die verhoogde huur te betaal
en sien dit as net'nog 'n paging om
hulle te dwing om te skuif. Vyftig
persent van die inwoners is werkloos
en hul kan die verhoging nie bekos
tig nie. Ons hoop 'n skikking kan

is nie in haar aard nie.
Maar wat sy nie kan kleinkry nie is dat die

"witrnense war dink hulle is beter as ons" dan
nie met ietsbeters vorendag kon kom nie.

"Hullewerk lankal met ons soos honde," se
tant Lenieenvertel van Sandkraalwaar "oumens
huisies soos boksies" vir bejaardes opgerig is.
"Daar kannie eers 'n dubbelbed inpas nie. Dis
net varke wat bo-op mekaar slaap.

"Die dathulle ons nou rondgooi - omciat ons
swart is. Die witman praat vandie Bybel, maar
hy maak nie soos die Bybel senie. As die Here
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chaap van Lawaalkamp ~•• 'n groorswart wolk

skop. '
Net tien persent vandie inwoners

betaal die verhoogdehuur. Die huur
is in Augustus van R22 tot R37.50
verhoog. Saarn met diehuurverhog
ing het dienste in Oukasie byna tot
stilstand gekom.

Die inwoners meendieverhoogde
huur is nog 'n poging van die TPA
om hul te dwing om na Lethlabile te
skuif. Die huur in Lethlabile is net
RIO per maand.

Die TPA het verlede maand ty
dens 'n ontrnoetingmet 'n afvaardig·
ing van die inwoners, die Regshulp
raad en die Transvaal Rural Action
Committee (Trac) ditduidelik gestel
dat Oukasie tydelik isen die inwon
ers moet skuif.

Geen verdere ontwikkeling sal in
Oukasie plaasvind nie en die nood
kampregulasies bly onveranderd. Aile
gehuggies watna26Apri11988 met
die instelling van die regulasies
opgerig is, kanonmiddellik platgestoot
word. Die inwonersvanOukasie moet

-

"Ek en die ouman het die huis swaar ge
maak," vertel tant Lenie terwylhaar oe ronddwaal
oar haar mooi woonkamer.

Aan 'n trekkery wil synie cdsdinknie.EIke
sent wat oom -Willie as busbestuurder verdien
het, is in die stewige huis van'hout en karton
ingesteek. Al gee die munisipaliteithulle 'n stuk
grondin Sandkraal, salhulle nooitdie skadekan
verhaal nie.

Tant Lenie vertel vanhaar bitterheid toe die
munisipaliteit die eerste keer aangekondig het
hulle moet Sandkraal toe trek.:Maar bitterheid

So sterk 8008 hierdie peperboom

terskool.
Die mense is lief vir Oukasie. "

Tog isdit vir 'n buitestaander moeilik :
om teverstaan hoekom 6 500 mens;-
verkies om hier te bly. Die lewe in·
Oukasie (dit beteken letterlik ou
lokasie) is hard en moeilik.

Sowat twintig kilometers buite
Brits IeLethlabile met sy spoe1tOiIeue,
krane opelke perseel, modeme klin
ieke enskole - en laer huur. Sowat 5
000 inwoners van Oukasie het reeds
daarheen verhuis. Dit is in baie op
sigte 'n vooruitstrewende dorp.

Die res weier volstrek. EIke"
maatreel wat die'regering totdusver 
geneem het om die inwonen te oar- ,
reed om te verltuis, is heftig teenge- .
staan.

Nou dreig die ernstigste krisis
nog. DieTransvaalse Provinsiale Ad- ,
ministrasie (IPA), wat intussen behea~

.oor Oukasie oorgeneem het, dreig
om mense wat nie die verhoogde
huur betaal nie in November ingev
olge dienoodkampreg~ies nit Ie

Oukasie:; die dorp waf weier om te sterf

T'
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Jacques Pauw
ElNTUK bestaan Oukasie nie meer

- nie. Die naambord net buite Brits is
.lank reeds afgehaal. In die township

- self word toiletemmers ongereeld
skoongemaak en vullisblikke loop
oor. Ou baksteenhuise is besig om

'een na die ander te verdwyn.
Amptelik is Oukasie iets van die

_vcrlede. 'nKennisgewing in die Staats
koerant van 17 Oktober 1986 het
hierdie swart dOrp "afgeskaf'. Die.
nuwe modeldorp Lethlabile. is nou
die enigste tuiste vir die swartmense
van Brits. '

Maar 'ngemeenskap verdwyn nie
met 'n enkele pennestreep van 'n
minister nie.

Dit mag'nkfotbuurt sonderstatus
wees. Maar Oukasie weier om te
sterf.

In sy sinkhuisies en modderstrate
leef gewone mense 'n gewone lewe.
Kinders speel met draadkarretjies in
die strate,groepevrouens loopopge
wonde en gesels en mans kom terug
van die werk af. .

In sy twee skole gaan byna 2 000
kinders skool, daar is tien kerke,
nege winkels, 'n kliniek en 'n kleu-

Elsabe Wessels
"ONS is moeg vir die trekkery. Al is ons swart
- ons is ook mense,"

Hierdie woorde van die 68-jarige tant Lenie
Schaap kom diep uit haar hart. Tant Lenie en
haar man, oom Willie, 83, is inwoners van die
Lawaaikamp-nedersetting wat die munisipal
iteit van George met alle mag wil sloop.

In haar ruirn elf-vertrekhuis sit tant Lenie en
vertel van die "groot, 'swart wolk" wat oor die
Lawaaikarnpers hang.

"Ons bly nie onwettig hier nie. Die ower
hOOe het ons hier gesit - meer as,twintig jaar
gelede. Toe hulle ons nie langer in Schuins
kraal wou he nie, isons aangese om hierheente
trek.

verwaarloos. Die owerhede _dwing
dan die mense omte skuif omdat die
toestande so verswak het,
*Nog 'n manierom van swartmense
ontslae te raak, is om sogenaamde
"swart kolle" by die "onafhanklike"
tuislande in te Iyf.
* Verwydering vail plaaswerkers:
daaris talIe voorbeelde vanplaaswe:rk
ers wat van plase afgejaag is en '
sonder heenkome gesit het,By Bot
shabelo worddaardaagliksminstens
een trokvrag mense afgelaai wat van
plase verdryf is. Hierdie mense het
geen wetlike beskerming of regte
nie.

In baie gevalle word die rnaatreels
deur die regering in die naam van
"ordelike verstedeliking" ingestel.

-Dit- het bloot instromingsbeheer
vervang.

"Sedertdieafskaffing van in
stromingsbeheer in 1986 het die lewe

. baie moeilikergewordvir swartmense
watgeenhuise besitnieof"onwettig'
op staatsgrond of private eiendom
woon," se dieSurplus People Project
(SPP) in Kaapstad.

Nou is daar 'n "nuwe bedreiging"
- die sogenaamde trilogie van wette
wat tans deur die Presidentsraad
oorweeg word. Dit is wysigings op
die Groepsgebiedewet wat die SPP.
glo die regering se reaksie is op
teenkanting van plakkers teen ver- ,
skuiwing.

Hulle se die implikasies is die
volgende:
* Indien 'n persoon aan onwettige
plakkery skuldig bevind is, sal die
hof moet beveel dat die persoon
uitgesit en sy gehuggie platgeslaan
word.
*Die wette verhoed 'n plakkerom sy
uitsettingsbevel in diehowe te beveg.

,* Die strawwe vir plakkers word
swaarder gemaak. Plakkers kan nou
metR2 000 beboetofvir 'njaar trortk
toe gestuur word. Grondeienaars wat
die Groepsgebiedewet verontagsaarn,
kan met tot RIO 000 beboet word.

Jacques Pauw en
ElsabeWessels

like verstedeliking."
Dieamptelikerede vir die beplande

verskuiwing is regeringsbeplanning,
ontwikkeling en die opgradering van
gebiede.

Toe Heunis in die Parlement gevra
is wanneer die inwoners van die
onderskeie gebiede hervestig gaan
word, was sy antwoord: "Hervestig
ing vorder en vind plaas sodra die
inwoners inwillig om vrywillig te
skuif." .

Heunis se verklaring
Heunis se verklaring oor die

voorgenome verskuiwings is wyd
veroordeel. Ken Andrew, PFP-LP
vir Thine, het dit s6 opgesom: "Die

.regering is van plan om sy
apartheidsbeleid kragdadig voort te
sit Hy gaan dit doen ongeag die
koste aan menslike lyding of geld.

"Die erkenning dat honderde
duisende swartrnense nog verskuif
moet word, het as 'n kwaai skok
gekom,"

Sedert die regering in -Februarie '
1985 aangekondig het dat gedwonge
verskuiwings beeindig is, het hy alIes
in sy vermoe gedoen om nuwemeto
des te vind om mense te oorreed om
"vrywillig" te.skuif, sedieNasionale
Komitee Teen Verskuiwings in
Kaapstad.

Hullevoer aan dat instromingsbe
heer, wat in 1986 afgeskaf is, rue
werklik afgeskaf isnie, maar bloot
na plaaslike owerhede vir implemen
tering verskuif is. Nuwe metodes is
gevind om verdere verskuiwings te
verseker. Onder hulle is: "
~ Bouregulasies en township-regu
lasies:In Lawaaikamp by George is

,van die inwoners aangese om te skuif
omdat hul gehuggies, volgens die
superintendent, "onooglik, ongemag
tig, wankelrig of skuifbaar" is.
* Betreding: In Augustus verlede
jaar is 42 mense in Simonstad in
hegtenis geneem en van betreding
aangekla. Baie van hulle het 15jaar

, oflanger in die gebied gewoon.
* Groepsgebiede: Bruin en swart
gemeenskappe;wat jare lank saamge
woonhet, is geskei omdat die gebied
ingevolgedie Groepsgebiedewetnet
vir een groep gereserveer is.
* Welle teen. plakkery en
krotbuurtvorming, en gesondheids
maatreels word al hoe meer gebruik
om die ou Wet op Instromingsbe
heer te vervang, glo die Komitee
Teen Verskuiwings. Talle gebiede
word met opset deur die regering
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Oukasle: die dorp bestaanamptetlk

VERSKUIWINGS het 'n skelwoord
in die Suid-Afrikaanse rassepolitiek
geword. Dit is al selfs 'n vorm van
gemeenskapsmoord genoem - en tereg
ook, wantinminderasdertigjaarhet
die Nasionale Party 3,5 miljoen mense
ontwortel en honderde gemeenskappe
ontwrig om aparte woon- en
leefruimtes te probeer skep.

Hoewel gedwonge verskuiwings
amptelik in Februarie 1985 deur die
regering afgeskaf is, moet sowat
250 000mense in73 gemeenskappe
in Suid-Afrika steeds hervestig word, .
het Chris Heunis, Minister van
Staatkundige Ontwikkeling en Beplan
ning, onlangs aangekondig.

In Heunis se skokaankondiging
in die Parlement in Oktober het hy
gese hulle sal teen'n beraamde koste
van R500 miljoen verskuif word.
Die koste sluit nie dieverskuiwing
van gemeenskappe in Mosselbaai,
Knysna en Port Nolloth in nie,

Meer as 80 persent van die
voorgestelde verskuiwings raak
gemeenskappe iriOos-Kaapland, veral
Port Elizabeth en Oos-Londen,

Min aspekte van apartheid soos
dit onder die Nasionale Party ges
talte gekry het, het soveel emosies
wakker gemaakhetas 'n gemeenskap
wat verskuif moet word.

Die omvang van die haat van
mense wat met geweld uitgedryf is,
wie se huisies met stootskrapers
platgestoot is, en wiese huisraad en
familielede in 'n ''hervestigingskamp''
afgelaai is,kan moeilik beskryf word.

In baie gevalle is die nuwe tuiste
niks beteras die ouplakkerkampnie,
Alles ter wille van'nrneergeordende
en afgebakende samelewing.

Volle verhaal
Dr Jacques Krielvan Wits het al

gese dat wanneerdie volle verhaal
van verskuiwings eendagop die lappe
kom, dit sal verseker dat Afrikaners
deur die wereldgemeenskapvirewig
verfoei word.

Die eerste verskuiwing vind in
1955 plaas toe Sophiatown (nou
Triomf) na nuutaangelegde swart
dorpeaandierandvanJohannesburg
hervestig is.

Hierna het die verskuiwing van
honderde "swart kolle", honderde
duisende plaaswerkers en talle ge
meenskappe : ingevolge die
Groepsgebiedewet plaasgevind.

Swart gemeenskappe en town
ships. soos Magopa, Kruispad,
Oukasie, Lawaaikamp, Onverwacht,
Matopestad enKleinskoolhet skielik
wereldbekend geword.

Vandag praat die regering van
"vrywillige" hervestiging en "orde-

Jacques Pauw
OUKASIEmag miskienvirbaie 'n
lelike dorp wees, Die plek mag
miskien plek-plek stinkomdat die
emmers 001'1001'. Die kinders speel
in die moddervan gisterse reen en
die vrouens staan tou vir water
omdat daar netvyftig krane in die
dorp is.

Maar vir my, se Wonder
Makgale, is dit'n huis. 'Hier is ek
gebore en hierkry hulle my en my
mense so wragtig nooit uit nie,

Wonder is 24 jaar gelede in
Oukasie gebore, Sy en haar fa
milie woon vandag nog in die
selfde drieslaapkamer-huisie met
die koue sementvloere. Daar is
geen elektrisiteit of water nie,

Die Makgales het een van die
beterhuise inOukasie.Diemeeste
baksteenhuise is lankal deur die
owerhede platgestoot, In die plek
daarvan hetsinkgehuggies verrys.
Daar is gemiddeld drie sinkhui
sies op elke erf.

Die hag likeomstandighede en
allerleimaatreelshetdie inwoners
allesbehalwe oorreed om te ver
huis. Hul glo die mense wat wou
trek, het dit reeds gedoen. Die
6 500 wat nog in Oukasie is, is
daar om te bly.

Hoekom skop die menseso vas?
Die lewe in Lethlabile is tog baie
gemakliker en geriefliker.

Wonder, wat by die Brits Fel
lowship of Churches werk, ver
duidelik: "Ons is lief vir Oukasie.
AI is dit nie mooi nie, is dit ons
huis, Ditkanpragtiggemaak word
as die TPA onsnet wil help om dit
op te gradeer,

"Kyk na die pragtige koppies
wat Oukasie omring en die groot,
groen borne indiedorp. Lethlabile
mag modem wees,maar dit is .nie
vir my so mooirtie.

"Ons het niewaterof elektrisiteit
in die huis nie, maar dit pIa ons
nie. Ons het geleerom daarsonder
te leef, Ekis hiergeboreenhethier
skoolgegaan.

"Baiemensewatgetrekhet,het
dit gedoen omdat hulle geld vir
hul ou huise gekry het. Party het
duisende rande gekry. Vir mense
wat nog nooit voorheen soveelgeld
vasgehou het nie, was dit moeilik
om te weier. Hullehetnooifdaaraan
gOOinkdathullehuleiehuisemoet
bounie.

"Daaris ookanderredes waarom
die mense nie wi! trek nie.Oukasie
is twee kilometer buite Brits en
vier kilometer vandie nywerhede.
Die mense kan werk toe loop. Le
thIabile is te ver.

"Die mense weet die hoofrOOe
virdie verskuiwing is Elandsrand.
Ons was mos lankvoor hulle hier.
Hoekom moet ons skuif omdat
hulle nie van omhou nie?

"Die lewe in Oukasie het baie
moeilik geword. Voor die regula
sies was die trekkers en trokke
eIke dag bier omdie asblikke en
toiletemmers skoon te maak. N ou
kom hulle maar min, miskien so
twee keer per week.

"Kyk hoe vuil is die strate. Ons
mag dit nie eens self skoonmaak
nie. Ons mag nieonshuiseskoon
maak sonder die council se ,toe
stemming nie. Alles word vuiler
en vuiler en ons magniksdaaraan
doennie.

. "Daar was' die laaste jaar of.
twee baie geweld. Vigilantes het
onsaangeval. 'nBom is in 'n vak
bondleier se huis gegooi en sy
vrou is dood. Lede van die aksie
komiteesehuiseisookmetpetrol
bomme en handgranate gegooi.

"Ons soek nie moeilikheid nie.
Ons wi! in vrede hier woon. Ons
wil nie veg nie, maar ons sal ook
nie trek nie. Onssal ook nie meer
huur betaal nie.

"Ek dink bier kom groot
moeilikheid."
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MENINGS

"Hoe lank gaanditvir onsneem voor ons se: maardie
koning is kaall" - LouisLuyt.

Koerante het hulle,saverons weet, nog nooit in sulke"
beledigende taal oordiepoliticiuitgelaatnie." - Hoofar
tikel in Beeld oor.PW Bothase aanval op die pers.
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so skoon soos langs 'n voeg:
Aan barste of voeeontbreek dit beslis

nie op die NP-klipnie.Kom onsnoem net .
'n paar:
*Die verregsebedreiging bet 'n vreeskom
pleks in NP-kringe ontketen en die pogings
om dit met hemieuderassisme en apart
heid (bv, die strenger toepassing van
groepsgebiede) tebesweer, is tog in vandag
se wereld .onhoudbaarl
* Die gebrek aan ware magsdeling en
egte hervorming skep 'n geloofwaar
digheidskrisis wat tog nie met konsritu- "
sionele aan-las-tery(ad-on-ism) - in die
vorrn van steedsmeeren lomper grond
wetlike struktureenburokratiese liggame
- beredderkanwordnie.Selfs die skatkis
kan dit nie langerverdranie. .
*Die verskerpte "resiesjaery" van senior
kabinetslede vir die Tuynhuys-trofee is .
besig om handeuitteruk endaar is tekens
dat die "jockeys"hulleuit pure frustasie
aanongeoorloofde obstruksie begin skuldig
maakl
*Maar die vemaamste krake in die Np· .
struktuur wordegterveroorsaak deur die
negatiewe per capita-groeikoers van die
ekonomie oordie afgelope15 jaar en die·
spanning watditontketen. Die staatsampte
nare, die mielieboere, die koringboere,
die onderwysers, die ander bevolk
ingsgroepe,ens.eis almalhulle vermeen
de pond vleis op en die voorraad vleis
word al hoe kleiner enkleiner ~ ... en die
NP-regering is magteloos om te midde
van die groeiendeintemasionale isolasie
die voorraad aan te vull

toe, onder my tienvingers bars
. die grys rots middeldeur
. en langs my voetvoel ek
die sagte aarde skeur,

die donker naat loopdeur my land
en kloof hom wortel toe - .
s6 moet 'n beitel slaan .
wat beitel is, of Me? " .. .

.(Die"aanhanlingsis uit NP "an Wyk' .
. Louw se gedig Die Beiteltjie) . "

.. -,' '.

GEVEG' ? WAr5E'C~G ?
/

Ek sit 'nkIippie op 'n rots:
• mens moetjou vergewis:
'n beiteImoet kan klip breek
as hy beitel is -

mokratiese houding.. " "
DieNP islank reeds nie meerdeel vandie

oplossing vandie Suid-Afrikaanse probleem
nie,In stedevan'n werktuig virhervorming te
wees,IedieNP-regering soos 'nyslikeklip in
die pad vanSuid-Afrika en versperdie egte
hervorming na 'n meer stabieleen voorspoed
ige toekoms vir al Suid-Afrika semense.

Hoekry'nmens die yslikeNP-klip uitdie
pad?

Ditsalniemaklik wees nie, As gevoIg van
jarelangepolitiekeen burokratiesebevoorde
ling, het die gevestigde beIange wat bale
personeeninstansies in die voortbestaanvan
dieNP-regering verkryhet, s6 geakkumuleer,
datdieNP-klip nou loodswaar indie padna 'n
beter Suid-AfrikaIe. Die poIitiekehefbome
omdit demokratiesuit die pad terol, bestaan
ongelukkig nie.

En solank die NP en die Konserwatiewe
Party voortgaan om blanke vrese roekeloos
vir partypolitieke doeleindes aan- te blaas en
om blanke rassevooroordele openlik uit te
buit, sal ditbitter moeilik wees om sodanige
partypolitieke hefbome te bou.

Maar voor 'n mens begin om heeltemal
moedeloos teraak, moet ons nievergeetvan
al die barste wat duidelik op die"struktuur"
van die NP-klip sigbaar geword het nie,Een
of ander tydsal iets moet meegee.

Al watnodig is, is dat alma!wat dieNP
kIip uit diepad wil he, soos N.P. van Wyk
Louwvirhulle 'n "beiteltjie" salslypenditsal
gebruik om die barste van die NP-klip te
hamer:

Ek kry 'nklein klein beiteltjie,
ek tik hom en hy klink;
toe slypek en ek slyp hom
totdat hykIink en blink.

ek slaathom met my beiteltjie
en die was sterk genoeg: "
daar spring die klippie stukkend, "',

Sampie Terreblanche, Professor "in"Ekonomie aan die
Universiteit vanStellenbosch en voormaligeonder

voorsitter van die SAUK Raad, skryf oor die rol van die
Nasionale Party in Suid-Afrika yandag.

'-

'f <:

.......

Beitel die NP tot hy breek
VERVAL is kennelik die Nasionale Party
sevoorland. Maardiegewensteverbrokkeling
van die NP gaan waarskynlik te laat plaas
vind..

Ek self is al in NP-gesinde koerante
daarvan beskuldig dat ek die NP soos die
Romeinse Rykmet diegrandwil gelykmaak,
weens my mening datdie NPnie daartoe in
staat is om Suid-Afrikauit sy huidige toe
stand van stagnasie,krisis, strukturele on-.
gelykheid, intemasionaleisolasie en apart-:
heid te red nie. .

Virmy is dit 'n yslikearrogansie om die
NP met die Rorneinse. Ryk te probeer ge-
lykstel. ."

Maar miskien isdiebeeldspraak togvan'
toepassing. Die Wes-Romeinseryk is op
die ou end nie gesloop deur die "vemietig
ingsdade" van buiteIanders nie. Dit het
hoofsaaklikverval vanweeinherente swak
hede en onversoenbareteenstrydighede.

Sedert die Verkiesing van 1987is geen
vordering met grondwetlike hervorming
gemaak nie. Inteendeel.Die "inisiatiewe"
watvan stapellaat loop is,hetopagteruitgang
neergekom.

Met die wetgewing oor Groepsgebiede
hetdie NP-regering onteenseglik bewys dat·
hy nooit aan sy selfopgelegde gevangenskap
van rassisme en apartheid sal kan ontsnap
~. .

Selfs stoere ondersteuners van die NP. .
sal in 'n weloorwoe oomblikmoet toegee

. dat die NP die gevangene vansy eie ouder
dom as 'n regerende party geword het. Die
gebrek aan nuwe idees en aanverbeelding
word by die dag meeropsigtelik. Die ou-'
derdom het die NP volledig ingehaall

Niemand kan meer twyfel dat die NP
regering die gevangenevandie oorgroeide
en oorbevoordeelde burokrasie - en veral
van die "securucratic" deel daarvan - ge
word het nie,

Die verstaatliking vandiepolitiekvanwee
die "ineengroei" vandie (Nasionale) Party
en die (Burokratiese) Staatoordie afgelope
40 jaar, het tot gevolg dat diegene wat
"binne" die establishmentsit,lank nie meer
in terrne van 'n demokratiese regeringsver
andering kan dink nie.

Dit is dan ook geen wonder nie dat
mense wat hulle vir die ondergang van die
NP beywer, voorgehouwordas mense wat
hullevir die ondergang vandieStaat beywer,

"HierdieNet-Een-Party-wat-kan-regeer sin
droom is 'nonrusbarende - en hoogs onde-

•••

• •

So se hulle

Te laat .

"Enons vyande kannoumaar bietjie ophou vertel hoe
ek die Minister van StaatkundigeOtwikkeling van sy
amp gaan ontslaan. By het meer gedoen om her
vorming in hierdieland tot stand te bring as enigeeen
van hierdie kritici,

Ons vyande kanbietjiemaar vertel dat Minister de
Klerk deur anderkollegas geopponeer word endatdaar
tweestryd indieKabinetis.Ons verskil soos manne.ja,
Natuurlik. Onsisnie 'nklompswape wat almal meteen
geluid praat nie. Maar wanneer ons verskil het met
mekaar, dan kenonsonspleken erken ons die plekvan
leiers in hierdie land."PWBotha by die NP-kongres.

"The editor of thisnewspaper, Zwelakhe Sisulu, has
been held under the emergency regualtions for 692
days. Like thousands of other people. including chil
dren - he continues to languish in jail withour trial or
charge. While localandintemationalsociety continues
to voice concemoverthis gross abuseof human rights,
some cabinet ministers arestill prepared to defend the
government's shortsightedness.". - Hoofartikel, New
Nation, 16 Nov.1988.

Woensdag se rassistiesebloedvergieting in die strate
van Pretoriahetnie as'nverrassinggekom nie. Diever
rassing is dat so iets nou eers gebeur.

Te lank is daar in hierdie land toegelaat dat rasse
haat opgesweep word.

Te lank is eenkant toe gekyk as ongebalanseerde.
mensedreigmetgeweldashulleniehul wit sinkrynie.

Te lank is daargese asjy teen dieregse ekstremiste
optree soos jy teendielinksesoptree, gaan jymartelare
skep en "die tier in die Afrikanerwakker maak",

Te lank het ons howe, veral die Iaer howe, ras
sistiese dade engeweld teenoorswartmense deur ligte
strawwe onregstreeks gekondoneer. . .

Te lank het diepolisie geweet van regse militantes
in sy midde sonder omopte tree, en te lank het polisie
ondersoekenaregsegeweldpleging enbomaanvalleop
niks uitgeloop nie.

Te lank het ons Afrikaanse predikante hulle pro
fetiese roeping in die party-politiek gaan soek pleks
van om hul Bybelse plig na te kom en hul mense
vreesloos tewaarsku teenapartheid en rassisme aseen
van die grootstesondes.

Te lank het ODS skoleonder die vaandel van Chris
telike Nasionale Onderwys die uitverkorenheid van
die witman in syklaskamersverkondig.

Te lank is Afrikanerskap gebruik om rassisme en
haat goed te praat

Te lank het ODS Afrikaanse koerante, radio en TV
rassisme, eie-bevoorregting en onderdrukking en al
die eufemismesdaarvan agter mooi woorde weggesteek.

Te lank het goeie Christen-Afrikanersstilgebly oor
hulleiers en volksgenote se obsessie om wit, eenkant
en bevoorreg te wees.· .

Te lankhet ODS almaltoegelaatdat rassisme soos 'n
kanker ons samelewing van binne af wegvreet.

Kerkstraat sebloedkIeefnie net aan die hande van
die jong rassemoordenaer nie.

Eugene TerreBlanche van die Nazi-agtige Afri
kaner Weerstandbeweging en sy trawante wat nai'ewe
jong mense methul rassehaatvan verhoe af opsweep,
moet vanaand baieharden eerlik gaan sit' en dinkhoe
groot hul aandeel is in dieskep van monsters soosdie
wat Woensdag onskuldige rnense afgemaai het net
'omdat hul velleswartis, .
. Andries Treumicht vandie Konserwatiewe Party
'n voormalige dominee - en sy vriende moet' net so .
eerlik wees methulself oordie adder wat hulle in hul

.boesem vertroetel. KP-ondersteuners moet nou op
staan en eis omteweetwathul partyseverhouding met
hierdie soort geweldenaars is. '.

Dit is tyd dat die KP deeglik besin of die bedekte
rassisme waarop hul beleid en aanslag gebaseer is,
voorhul Skepperregverdigbaaris enof dit nie helpom
die atmosfeer teskepwaarindie Wit Wolwe en ander
terroriste floreernie. .' .

Staatspresident PWBothaen sy regering moetook
vanaand besin ofhul beleidvan witrnansregering, de
monisering van al wat swart nasionalistiese organis
asie en -leierisenhulgepamperlang vanregse ekstremiste
me gehelphet om'nklimaat te skep waarin polarisasie
al erger word nie. . .

Vir ons swart mede-burgers wil ons vra: moenie
dink aan vergeldingnie,hoe groot die provokasie ook
al is. Vergeldingen teen-vergelding gaan ons landin 'n
Libanon verander.
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strafsake betref, Maar ek dink die
regering moet dit ernstig oorweeg
om dit 'n stap verder te voer, want as
jy 'n man besmeer op grond van 'n
onbekende wese wat injou oor kom
fluister, dan moet daardie onbek
ende wese tog 'n naam he, nie waar
me."

Nou van watter "responsible
source" of "source in high office" ,

.' kanhy dan van praat? . . .

Hier kom ,
•••

het 'n ou vriend gehad, '0 sakeman,
hy-isnou oorlede, en wanneer iemand
so op loop gegaan het met 'n ding,
dan het hy gewoonlik gese hy is op
hitte. (gelag) ,

'" Ander beskrywing sou wees,
die ou mense sou gese het hulle is
orig.

Voor elke naweek bier so van
Donderdag se kant af dan begin dit
op hitte te raak en hier so teen
Saterdagaand dan is die spul behoor
lik warm. Sondagoggend dan laai
hulle alhul versinsels op die publiek
van SA af."

Dis die bloLJ...

Mooierwoordegelukkig van Botha
junior. S6 dig Rozanne in Beeld die
week:

"Dit is die blou, dis die see se
branders wat breek

Dis die rooi, dis die roos se dor
ings wat steek

Witter as wit is die maan, die
maan in die nag ...

Jy moet slaap, ditjou deel vir die
nuwedag

Ek ken sy naam; Ja ek ken sy
naam , ',' , ~
',: Die lewensvuur wat brand wo~d

'n lewensgartg, 'j >

vir my"
Ensovoorts...

'nding
sedertdien het PW op die kongres
moes omdraai en se Heunis "is die
man wat die meeste vir hervorming
in die land gedoen" en gaan nie ver
skuif word nie.

Heunis het geblorn, maar Brol
loks sal side-bets vat dat hy net in sy
pos gaan bly tot na die algemene
verkiesing vroegvolgende jaar. Tensy
Pik intussen weer droogmaak en in
onguns verval ...

Protesteer hy te veel?

PW het by die afgelope kongres
seker sy ergste tirade ooit teen die
pers gelewer. 'nMens het die indruk
dit het meestal gegaan oor die be-.
rigte oor die binnegevegte in die
Kabinet.

Hy het onder meer gese: "In 'n
sekere afdeling vandie media is daar
darem aanwesig wat ons in hierdie
jaar van feesviering kan se, te veel
lunsrieme. Teveellunsrieme watnet
smeer. Soos wat ons die afgelope
naweek beleef het, en die vorige
naweek. En terwyl ek in die buite
land was. Pogingsom ministers teen
mekaar af te speel en dan gemeen
hede teen ministers te verkondig, ':

En nog: "Die wanvoorstellings
-en die verkeerde persepsies word
_geskepveralvoornaweke. Uweetek

MENINGS

Tweespalt Deel Twee

Bittergal het die week hom
doodverveel by die Nasionale Party
se Transvaalse kongres, maar darem
'n paar lekker brokkies skinder ook
opgetel.

. Die meeste van die brokkies
bevestig elke woord wat Vrye
Weekblad verledeweek oordie onmin
in die kabinet gese het, en dan nog 'n
bietjie.

Die ware storie oor wat agter die
skinder sit dat Chris Heunis sywaarts
bevorder gaanword totdie nuwe pos
van administratieweEersteMinister
terwyl Pik Both'asy joppie as "hoof
hervormer" gaan kry, is glo dat PW
Botha op die vliegtuig op pad na
Europa vir Pik die aanbod gemaak
het.
," Ongelukkig het die storieuitgelek,
'en na al die publisiteit enbinnegevegte

.~ . " . '-',

BROLLOKS se oupa het altyd gese: Ek ken mis en ek ken
modder, en hierdie is nie modder nie. -

Dis wat 'n mensnou met redelike veiligheid kan se van die
Back to Freedom-debakel- die film wat weens die SAUK se
reuse-bydrae nou so opslae maak,

Kyk, met partymanne neukjyniesonderom te weet jy het
geneuk nie, Asdaar een man in die openbare lewe is wie se
hele lewe "integriteit" spel, is dit die van die gewese vise
president en gewese beste vriend van Staatspresident PW
Botha, AlwynSchlebusch, Ook daarom datsy bynaarn Klipoog
is. .

Ennou neuk hulle met hom.
Oom Alwyn was die verantwoordelike minister toe die

SAUK die laastepaaiement aan Mimosa Films moes maak.
Hy het nie gedink dis reg nie, en na 'n bittere botsing met
Botha het hy sygoed gevat en geloop. Die SAUK het toe in
elk geval betaal.

Die week, toePieterMulder (seunvan Connie) sedieBack
to Freedom-ding laat hom aan die Info-skandaal dink, toe
maakKlipoogstemdiken waarskudie "jongman" dathyhom
"vinniger in 'nsiviele geding kan bevind as wat hy dink."

PWBothaisnetso sensitiefoordie sakie, en dreig ookmet
hofaksies. Hy isveral sensitief omdat die baas van Mimosa,
Boet Troskie, 'n goeie
vriend isen jongRozanne
Botha Mimosa se pro
duksiesekretaresse is.

Botha het die week
gepraat van die mense

, "watmy by diefilmwereld
wil betrek" en gese by
"wil nie voorspooksels
maaknie en dreigemente
uitspreek nie", maar die
regering wil diewet ver
ander sodat koerantmanne
wat iemand belaster, verplig word
om hul bronne bekend te maak.

Hy het 'nvoorbeeld van 'nonlangse
saak in Australis aangehaal en gese.
"Vanaand is ditso in Australie datas
jy 'n man belaster and some respon
sible source or asource inhigh office
told you this that and the other dan
moet jy jou bronbekend maak. Ons
wetgewing maak net gedeeltelik
daarvoor voorsiening soverre dit

Vrye Weekblad plaas allebriewe wat niedie wet oortree of lasterlik is nie, mits die
.korrespondent se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n skuilnaam gebruik

word. Skryf aan: Die Redakteur, VryeWeekblad, Posbus 42637, Fordsburg 2033.
.. - "'-' .

iets om op trots te weest
Dis baie interessant, lees maklik

en is mooi boonop. Almal. weet 'n
baba verander by die week, maar
Vrye Weekblad. het reeds met die
wegspring 'n hoe standaard gehand
haaf en ons sien baie uit na die vol-,
gende uitgawes.

Mag die spanning, kornmer en al.
die toedoe wat met 'n geboorte gepaard
gaan, spoedigafneem.Ons hoop saam
met julIe dat die baba ongekende
voorspoed sal ken. '
. Magjulle ideale vir Vrye Weekblad

almal verwesenlik word. -- -
: Groetnis. '

Amptenaar van P (is ek dalk para
noies?), skryf:

Ekverwelkom julle met ope arms,
met 'n trompetgeskal! Hoe wonder
lik om 'n objektiewe (en nogal Am
kaanse) weekblad op die rakke te he..

Magjulle altyd objektief bly, julle
lesers goed ingelig hou, en van krag
tot krag gaan.

Oppas tog net vir die groot S!

My volkie krepeer ...

ProfJLBoshofTvan Utrecht skryf:
Dankie vir die eksemplaar van

"Vrye Weekblad". Ek teken sommer
.dadelik in,en stuur aan u R28.00 vir
ses maande se intekenfooi.

Ek, wens u graag geluk met die
poging, en vertrou dat u groot sukses
sal behaal. .

My ou volkie krepeer as gevolg
van gebrek aan kennis, veral oor wat
in ons land aan die gang is.

U sal my nie glo nie, maar die
onkunde oor die rol wat swartes in
ons ekonornie speel is hier eenvoudig
skrikwekkend, en as mens hierdie
mense daarmee konfronteer dan kyk
hulle jou stom aan, so asof jy 'n
veiligheidsrisiko is! .

U taak is groot,
.' Enusal wysheid,moedengeduld
in 'n ruim ~ate benodig,

.Welkom':met .
trompetgeskal·. --

George Gericke, Posbus 17618,
Hillbrow, skryf: .

Wonderlike koerant. Insiggewend
en aangenaam. Dit lees so lekker.
Nou skryf ons mossoos ons praat,

Wonderlike koerant

. Verbysterde mompelinge ~an

genoegdoening met u nuwe media
baba. Uiteindelik nie net 'n an
dersdenkende Afrikaanssprekende
koerant nie, maar 'ndenkende een!

Nie datrnenspuntenerig wi! wees
nie, maar hier en daar kwel iets: in
die November 4uitgawe se u in die
eksegese t.o,v, dieWeekblad se aard
en inslag 'dat u o.a .. in.t'klassieke .
liberale waardes soos die vryheid
van die individu"(e.a.) glo, maar dat
die Weekblad ook "vry van ideolo
giee" is, dat u dit vir die "modeme
Afrikaanssprekende" moontlik sal
maak om te lees en self te besluit.

.Ditstrook togsekerliknie? Enige
gedagtesisteem is 'n ideologie, selfs
een wat snti-ideologie is. Totale
objektiwiteit is onmoontlik; die mens
is maar, per slot van sake, imper
fekte tegnologie.

Media-manipulasie is 'n eenheids
konsep en ek sien nie hoekom u nie
rondborstig kan uitbasuin dat u al
tematiewe interpretasies van gebeure
daarop gemik isom 'n paar mense se
verkalkte serebrale kortekse met ideo
TNT tot 'n toestand van regenera- ,
tiewe geestesverfrissing oop te blaas
nie.

Voorspoed vir' die
QgQg .

Die Saayman-Iamille, Meolopark,
-skryf:

Diegeboorte magmoeilik gewees .
het, maar die nuweling is voorwaar

Regeneratief. korteks.
ens

Rein Monnig, Tees Lodge, Hoop
straat, Tuine, skryf: .

Weg met Harry
Schwarz

Dit is am die politieke sentrum so steun, verbryselhorn.
sterk moontlikte maak en om aile Ek dink aan genl Hertzog, genl
vorme van ekstremisme van die ANC' Smuts, genl Botha, oud-hoofregter .
en sy meelopers af tot by die AWB Fagan, dr Beyers Naude, dr-Nico .
en sy bondgenote te verwerp. . Smith en baie ander.

Dit klink nogal logies as mens Ekverwys na uberig oor Harry
onbewus is van die yslike flater wat Schwarz LV, en die Russiese motor-
die Kaapse oggendblad jare lank al· Lada. Harry is sender twyfel 'n super
maak. Die blad verswyg vir propa- patriot (Die Burger het hom 'n paar
ganda-doeleindes dat allerassistiese"- jaargelede bestempel as die enigste
partye - vandieNP tot die AWB· patriot in die PFP. Harry was nie-
gesamentlik deel uitmaak van die . skaam om dit s6 te aanvaar nie.) ._
verregse pool in die oordrewe gepo- President Reagan, Margaret, ..'
lariseerde situasie inSuid-Afrika. Thatcher (sy se syvertrouGorbatsjot),

Rassisme moet saam met Afri- kanselier Kohl,presidentMitterrand
kaner-nasionalisme tog 'n groot deel en baie ander is ten volle bereid om
van die skuld kry vir die groot wel- met die Russe te praat en handel te
vaartskloof wat deur apartheid tussen . dryf, maar Harry nie.
swart en wit geskep is en in stand Sy bedrywighede in die PFP het
gehou word. direk of indirek gelei het tot die

Dit is hoog tyd dat alle Suid- uittrede van groot Afrikaners - Van
Afrikaners daardie rassistiese- Zyl Slabbert, PeterGastrow, Cronje,
ekstremisme waarvan die NP deel Schoeman en Jan van Eck - uit die
vorm,finaal verwerp. Kom ons bou PFP.
'n egte nie-rassige sentrum wat so Die PFPsoubeter gevaarhet sender
sterk moontlik is. Harry, wat die noodregulasies en

aanhouding sonderverhoorgoedpraat.
Harry, los asseblief die PFP en stap
oor na die Nasionale Party.

NA die medalje wat jy onlangs
van die S taatspresident ontvang het,
saljy gou-gou'nministerspos beklee.
Miskien kry jy ook ere-lidmaatskap
van die Afrikaner-Broederbond,

Harry sal dan die eerste Joodse
lid van die geheimeorganisasie word
- 'n deurbraak. Miskiensal'ngekleurde
ook later lid word.Dan is ons 'n nie
rassige staat en ensproblemeis Yerby.
. (Ek is 'n Suid-Afrikanervan Joodse /
afkoms, gebore in Suid-Afrika, Die
AB weier my lidmaatskap!)

David Kessler, Posbus 52, Bellville,
skryf: .

Mag ek u gelukwens met die
geboorte van Vrye Weekblad. Ustem
langsaan die van die Weekly Mail
al is daar meningsverskille - is van
die grootste belang indienons 'n egte
demokratiese staat wil skep.

Die meeste Afrikaanssprekendes
word gelei (of rnislei) deur die Afri
kaner-koerante war met enkele uitson
derings te huiwerig is om die rege
ring (of die Nasionale Party) te kri
tiseer,

'n Afrikaanssprekendewat sy stem
verhef teen die regering wanneer
hulle fouteer, moet bewonder word,
want die koerante wat die regering

'n Sterk nie-rassige
sentrum

Laat een bliksem weer...
Madeleine du Tolt, Mearsstraat,
Muckleneuk, Pretoria, skryf:

Nou die dag se 'n kollega: "Ek
voel soos 'n potplant wat 'n graterpot .
nodig het." Nadatek die eerste Vrye
Weekblad gelees het; het ek die gang
afgestap en vir haar gaan se: "As jy
oorgeplant wil voel, - koop Vrye
Weekblad." Syhet,

Ek wil 'n ander beeld gebruik: ek
voel of iemand 'n venster oopge
maak het in 'n bedompige kamer.
Veral (ek moesdie gevoel ontleed,
wantekleesmoslankal New Nation,
Weekly Mail, ens) .orndat hierdie
stem in Afrikaans opklink - uit die
midde van die laer. .

. Laat een bliksem weer kom met
stories oor die beleerde Afrikaner
dom. Ons sal self alles beleer en
aftakel wat onwenslik is.

Terloops, dis die eerste keer in
jare dat ek weerlus kry am myself 'n
Afrikaner te noem: die defmisie is
verruim. Dis ook die eerste keer in
jare - die jarelange treunnare van 'n
gewetensbeswaarde blanke - dat ek
hierdie land se geskiedenis sien nie
as 'n lydensweg nie maar as 'n avon
tuur.

Die sondesvanons vaders is besig
om ons in te haal:boetedoening is
nie meer nodig nie, Die wat die sondes
wil verewig kan ons met veiligheid
aan die geskiedenis oorlaat.

Dawle Burger, Wes-Kaapland,
skryf:

'n Kaapse oggendblad bekommer
hom in sy gereelde rubriek op 12
November oor die geweldige sterk
proses van polarisasie in Suid-Af-
rika. . .

Hy skryf dit toe aan drie probleme
"wat individueel ook elders te vinde
is, maar nie tegelyken s6 sterk soos
hier nie: rassisme; botsende nasio
nalisme; en die grootwelvaartskloof
tussen dieEersteendie Dade Wereld".

Volgens die rubriekskiywer is daar
vir Suid-Afrika net een oplossing.
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AFRIKA

Amerikanersnou hartliksat vir verkiesings

'Stille massamoord' in die Soedan

George Bush

maar nie voedsel nie.
B aie wat diestad weer verlaat het

om oeste op dieplatteland in te samel,
is dood of vermink deur myne wat
deur die SPLA sowel as die regering
geplant is..

"Die duisende oorlogslagoffers
is gewone hardwerkende mense, wat
moes toesien dat alles wat aan hulle
behoort vemietig word. Dit is 'n
slagting,' het 'nwelsynswerker gese,

In 'ndesperatepoging om 'n einde
aan die konflik te bring, het wei
synsorganisasies op 21 Oktober 'n

.brief aan die Soedan-regering en die
VVO .gestuur: "Die wereldge
meenskap behoort woedend te wees
oor die grofste verkragting van die
menseregte van 'n onskuldige en
hulpelose burgeriike bevolking.

"Sal die wereld toesien hoe nog
300 000 mense in die Ekwatoria
provinsie van die honger ornkom?"

Vyf dae laterhet die eerste VVO
- voedselvoorrade aangekom, - AFP

Die kandidate word beskou as
gyselaars, soms van hul eie media
adviseurs, wat hul vir verkoping
verpak - hulle verkoop die sis, maar
nie die biefstuk self nie.

Opposisie
Roone Arledge, diehoofvan ABC

televisie, verdedig die 'FV-dekking
deur te se dis moeilik om substansie
te verkoop wat nie bestaan nie. Hy
beskuldig die verkiesingsagente
daarvan dat hulle die 15-sekonde
lange woordflitse vervaardig.

Maar die TV-netwerke saai hier
die flitse oor die aandnuus uit,

TY word ook daarvan beskuldig
dat dit die gebeurtenis self geword
het, eerder as die waamemer, en
soos 'n parlementere opposisie in
ander lande optree.

Die netwerke bestee groot bedrae
aan meningsopnarnes, en het op die
wyse 'n prentjie van 'n onoorwinlike
Bush geskilder - 'n faktor wat vol
gens baie mense die resultaat
beinvloed het.

Die netwerke, watkiesersnet buite
die stemlokale oor hul keuse gevra
het, het 'n onoorwinlike posisie vir
Bush voorspel 'n uur en 43 minute
voor die einde van die stemming in
Kalifornie, Daarom het baie mense
nie gaan sternnie, - AFP

het in onderhoude gese die mense
van Suid-Soedan is slagoffers van 'n
"stille massamoord" waarin die reger
ing sowel as die rebelle hulle
doelbewus van diehonger laat sterf.

Juba word deur die Khartoein
regeringbeleer nadat die SPLA in
September 'n voedselkonvooi na die
stad afgesny het. Die regering het
daarna steeds wapens en voedsel met
militere vliegtuie vir die weermag
ingevlieg, maar geenvoedsel vir die
honger mense nie. .

'n Regeringsamptenaar in Juba,
wat nie sy naam genoem wi! he nie,
het die situasie as volg verduidelik:
"Dit lyk nie of die wereld verstaan
dat die regering in Khartoem Ara
bies is nie. Ons is Afrikane. Hulle
wi! he ons moet doodgaan van die
honger.

, "Dit is erger as apartheid in Suid-
Afrika." •

Die 100 000 vlugtelinge in Juba
.het weI relatiewe veiligheid gevind,

WERELD

HerveCouturier
Dit word gevolg deur nege maande

waarin die veldtog hoofopskrifte
oorheers, en kandidate die stamina
van 'n marathon-atleet, die stem van
'n donkie, en die vel van 'n renoster
nodighet terwyl hy die land deurkruis.

Mense voel sterker as ooit dat die
soeklig van die media die beste
kandidate ontmoedig om na yore te
tree..

Baiedernokrate het die goewemeur
van New York, Mario Cuomo, of die
senator van Georgia, Sam Nunn,
verkies - maar albei het besluit om
nie deel te neem nie.

Geenbesonderheid is te klein om
opgediep te word nie. Selfs
hoerskoolpunte, in die geval van
verkose vise-president Dan Quayle,
en die vroue van kandidate word
onder die vergrootglas geplaas. '

Dieverhouding tussen die pers en
politici het oor die jare verander.
Joemaliste was bewus van president
Kennedy se verhoudings, maar het
nooit daaroorgeskryf nie omdat hulle
dit as irrelevant en persoonlik beskou
het.

Noukyk Amerikanders nahul eie
sondetjies van 20 jaar gelede en is
dankbaar dathulle nie 'n kandidaat is
nie. Terselfdertyd kry hulle die kan
didate jammer.

VVO-voedselvoorrade is aanvanklik
deur rompslomp vertraag.

Die stad het 150 000 permanente
inwoners, terwyllOO 000 mense wat
die ooriog op die platteland ontvlug,
nou ook daar veiligheid soek.

In September verlede jaar het die
regering van Soedan die meeste
buitelandsewelsynsorgansies die stad
verbied, terwyl ander onlangs die
stad verlaat het namate die situasie
haglik geword het.

Buitelandse noodlenigingswerk
ers wat nog in Juba is, se hulle voel

. dat die Weste Suid-Soedan totaal in,
die steekgelaathet. Dit wil voorkom
of die Weste die Khartoem-regering
steun in sy stryd teen die rebelle
organisasie, die SPLA. ,

"Daar is geen politieke wins te
put uit steun aan enige van die twee
kanteinhierdie konflik nie. Die enigste
moonlike wins is dat menselewens
gered kan word," het een gese,

" Plaaslike noodlenigingswerkers

W AHINGTON-Amerikaners begin
wonder of hul stelsel van pre
sidentsverkiesing nie heeltemal gek
geword het nie, en of die media en
die uitputtende verkiesingsveldtogte
nie die beste kandidate uit die stryd
dwing nie..

Baie mense is siek en sat na die
duur en bitter jaar lange veldtog.wat
oorradioen televisiegeveg is. Hulle
is moeg vir die kandidate, en verag
TV wat bloot oppetvlakkig oor die
veldtog gerapporteer het,

Hulle dink die kandidate en tele
visieregisseurs is kop in een mus, en
dat hul die kiesers beledig met ge
poseerde foto's en kort woordflitse
waarmee dieteenstander afgekraak
maar niks oor die kandidaat se
standpunt oor belangrike sake gese
wordnie.

Begin vroeg
, Die afsydigheid van die kiesers is

in die lae stempersentasieweerspieel,

Verkiesingsveldtogte, wat elke vier
jaar gehou word, kos honderde
miljoene dollars. Buiteperde begin
gewoonlik twee jaar voor die tyd in
'n poging om publisiteit te kry. Die
harde gevegtewatuiteindelikop party
nominasie uitloop,beginmaande voor
die eerste voorverkiesings in Febru
arie van die verkiesingsjaar. '

Veronica Forwood
JUBA (Suid-Soedan) - Die treur
mare van die hongersnood in Soedan
duurvoort.

Hoewel VVO-noodvoorrade nou
uiteindelik die honger en sterwende
mense van die stadJubabereik, is 87
skoolkinders in ander dele van die
land onlangs aangehou nadat hulle
teen die tekort aan voedsel betoog
het

Verskeie bakkerye en voedsel
kooperasies is geplunder, en die
regering het skole gesluit.

Frankryk het ook nou aangekon-
. dig dathy in die Soedanbetrokke wll
raak en die minister van humanitere
aksie, Bernard Kouchner, het gevra
Qat die VVO 'n vredesmag in Soedan
stasioneer.

"Ditisnoodsaaklikdat 'nneutrale
mag die sterwendes kan bereik," het
hy gese.

Hongersnood hethonderde lewens
in Juba geeis. Die verspreiding van

Doodse stilte
oor Aids in
Zambie: siekes
nie ingelig

Shehnilla Mohamed
LUSAKA - Maer en amper leweloos Ie Maxwell, 38, op sy hopitaalbed. Hy
het diarree, enhetnouallanger as 'njaar koors en 'n slegtehoes. Hy voel swak
en word gou rnoeg.

Ondanks die feit dat hy "n gekwalifiseerde boekhouer is wat vir 'n groot
maatskappy in Lusaka werk, het Maxwell geen idee watter siekte hy het nie,
Sy dokters het hom nie vertel nie.

"Mydokters seekheteen ofandervirus en dat ek binne 'npaar weke gesond
behoort te wees."

Maarsy mediese verslag lyk anders. Drie virustoetsewatop hom uitgevoer
is, was positief. Volgens sy dokter sal hy gelukkig wees om nog ses maande
te le.ef. Maar hy weet steeds nie dat hy Aids het nie,

Moontlik is 'n voordeel van sy
onkunde die feit dat hy besoeke
ontvang. Vriende en familie wat om
sy bed staan, is salig onbewus dat hy
die dodelike virus het,

Ondanks ontkennings deur die
regering, is alle mediese werkers in
Zambie verbied om enige inligting
oor die onderwerp aandie buitewereld

.bekend te inaak.
In Junie vanjaar het Zambie

amptelik slegs 993 gevalle van Aids
aan die Wereld-Gesondheidsorgan
isasie bekendgemaak.Volgens hier
die syfer is daar 13,9 gevalle van
Aids vir elke 100 000 van die be-
volking. . '

Dokters hierseegterdat15persent
van die bevolking Aids onder lede

, het en dat die getalle besig is om te
styg.

Onlangs het president Kaunda
ontken dat hy die Aids-vraagstuk
onder die mat gevee het. Hy het die
Westerse .media gekritiseer omdat
hul hom daarvan beskuldig het.

Verlede jaar het Kaunda onthul
dat sy seun Masuzyo aan die siekte
dood is. "My eie seun is aan Aids
dood en ek het dit nie weggesteek
nie. Ek is ook nie van plan om dit te
doen nie,' het hy gese,

Maar in Junie vanjaar het 'n
amptenaar van die minsterie van
gesondheid gese geen inligting oor
Aids kon sonder regeringstoestem
ming Iand-uit gestuur word nie.

Dit lyk nie of veel opvoedingoor
Aids gedoen word nie. Behalwe vir
'n paar plakkate in die hospitaal,
noem niemand die siekte nie.

Joseph, 27, is 'nmediese assistent
wat die Aids-simptome ken. Toe hy
begin gewig verloor, swak voel en
koors en diarree kry, het hydie ergste
verwag. "Maarekhetprobeeromnie
aan Aids te dink nie en slegs na die
derde toets vir dievirus positiefwas,
het ek besef ek het Aids."

Hy dink hy het die siekte in Mos
ambiek opgedoen waar hyvanaf 1979
twee jaar lank gewerk het. "Ek het
daar baie meisies gehad en by baie
prostitute geslaap," erken hy.

Joseph, wat drie kinders het, is
bang dat hy die siekte aan sy vrou
oorgedra het, Hy word deur dokters
minder as 'njaargegee om te lewe en
sy vrou effe langer, "Ekweetnie wat
met ons kinders sal gebeur as ons
altwee nou doodgaan nie."

Hy is dankbaar dat Aidsnie vrye
lik in Zambie bespreek word nie.
"Indien dit so was, sou Aids-slagof
fers soos ek nie in algemene hospi
taalsale geplaasenmet mense om
ring wees nie. Ons sou geisoleer
wees en soos rnelaatses behandel
word."

Maar hoewel Zambie se beleid
van "onkunde is 'n seen" deur sorn
mige waardeer word, word dit sterk
afgekeur deur hulle wat weet die
siekte kan net beheer word as dit
openlik bespreek word. - AFP
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SAKE

Ekonomie: die regte
diagnose isnodig

Meer taxi's, minder belasting

'n Sterker taxl·bedryf beteken mlnder belasting

WAARHEEN isdie Suid-Afrikaanse
ekonomie op pad... groter voorspoed
vir die hele bevolking of kruipende
armoede? Indien die verloop van
ekonomiese gebeure gedurende die
afgelope dekade en langer as grond

.slag vir ons toekomsvisie geneem
word, Iyk sake maar duister.

Gedurende diejare sestig het die
gemiddelde reele groei van die bruto
binnelandse produkop5,8 persent te
staan gekom. Groeikoerse van hoer
as ses persent wasgedurende hierdie
bloeitydperknie 'II vreemde verskynsel .
nie.

Intemasionaal beskou, het Suid
Afrika gedurende hierdie periode
gemiddeld dieselfde groeikoers
gehandhaaf as diegeweegde gemid
delde vir die kategorie van hoer
middelinkomstelande waarin die
Wereldbank die Republiek plaas,

Vanaf 1972 het sake begin
skeef)oop. Gedurende die periode
1970-79 was die gemiddelde groei
3,1 persentperjaaren gedurende die
1980-87 'n skamele 1,3 persent, wat
aansienlik laer as die bevolk
ingsgroeikoers isen dus op 'n daling
in per capita inkomste dui.

Suid-Afrika het ook gedurende
hierdie periode uit pas begin raak
met die klub van hoer-middelinkom
stelande. Terwyl gemiddelde ekon
omiese groei in hierdie groep lande
ook teruggesak het, was die ver
swakking van Suid-Afrika, se
groeirekord pet soveel kwaaier.

Gedurende 1980-86 was die
gemiddelde ekonomiese groei van
0,8 persent in Suid-Afrika aansien
lik minder as die helfte van die 2,5
persent waarteen die hoer-middel
inkomstelande gegroei het..

Die verswakking in Suid-Afrika
se groeipersentasie het saamgeloop
met die toenemendeonvermoe van
die ekonomie omdie werksgeleent
hede te skep wat nodig is om die
jaarlikse groei indie arbeidsmag te
absorbeer, laat staan nog bestaande

Des Latham
MEER minibussies beteken minder
treine, minder busse en minder be
lasting, het Pat Corbinvan die Johan
nesburgse Sakekamerop 'n onlangse
konferensie in Sandton gese,

Die South African Black Taxi
Association het sytiende verjaardag
op die konferensie gevier.

In 1978 het Sabtamet 'n handvol
lede begin, en vandag is die organis
asie R3-miljard sterk.

Treine en busse kos die be
lastingbetaler RI,5-mi1jard 'njaarin
subsidies en verliese. Die toename
in minibussies het tot gevolg dat
Vervoerdienste hul treine en busse
wat op 'n verlies werk, reeds begin
~ny het.

Kleinerbelasting hap
Corbin voel dietendens sal sterk

voortduur en die hap uit die be
lastingbetaler se sak sal al kleiner
word.

Mens sou dink die staat se de
regulasiebeloftes dra Sabta se
goedkeuring weg,maar die organis
asie glo dit sal tot onregverdige
kompetisie aanleiding gee.

Sabta se opleidingsbeampte, Knox
Matjila, het verwys na die Witskrif
oor die nasionale vervoerbeleid van
Januarie verlede jaar wat die alge
hele deregulasie van die taxi-bedryf .
aanbeveel het,

Hoewel die wetnog nie verander
is nie, bestaan 'n toestand van de
facto deregulasie reeds, het Matji1a
gese.

In sommigeswartstedelike gebiede
besit b1ankes na raming reeds meer
as 30 persent van die taxi's. .

Dit sal rampspoedig wees as
blankes die swart taxi-bedryf, wat
met groot moeite begin is, oomeem.

Daarom kan Sabtanie saamry op
die deregulasie-bus nie.

. Vrye Weekblad, 18November 1988

werkloosheid en onderindiensneming
te verminder.

In 1987 was daar marginaal min
der werkers in die private sektor as in
1980. IIi totaal, maw met die open
bare sektor bygereken, is slegs 210
000 nuwe werkgeleenthede in die
nie-Iaridbousektore gedurende die
sewe jaar sedert 1980 geskep.

As in aanmerking geneem word
dat die arbeidsmag jaarliks met
ongeveer 320 000 nuwe toetreders
groei, ontstaan 'n prentjie van toene
mende armoede wat selfs nie deur 'n
optimistiese beskouing van die in
formele sektor as oorlewingsektor
mooi ingekleur kan word nie..

Dat 'n ommekeer in Suid-Afrika
se ekonomiese heil noodsaaklik is, is
voor die hand liggend. 'n Deeglike
en korrekte diagnose van die ekon
omiese siekte is egternodig alvorens
regstellende optrede kan plaasvind,
enhieroor mag menings verskil,onder
andere omdat ekonorniese groei en
werkskepping die resultaat van 'n
verskeidenheid faktore is.

'n Aantal oorsake van die laer
groeineiging waaroormin
meningsverskil in die geledere van
ekonome bestaan, kan egteruitgewys
word.

(a) Internasionale sanksies en
boikotte, ontoereikende uitvoeraan
sporing, asook 'n algemene gebrek
aan uitvoergerigtheid in die sakesek-,
tor van 'n beskermde ekonomie het

Blankes se toegang tot finansiele
hulp plaas hulle in 'n baie gunstiger .
posisie as swart mense, Die kom
petisie tussen die twee groepe sal nie
naastenby gelyk wees nie, het Matjila
gese.

"Ons werk hard om rassistiese
.wetgewing uit te skakel," het die
adjunk-besturende direkteur van Ver- '
voerdienste, Louis Kluever, aan die
konferensiegangers gese,

Daarom kan hy nie saamstemmet
. Sabta se weerstand teen deregulasie
nie. "As deregulasie blankes daar-. '
van weerhou om in die swart mark

Slegs 210 000 werkgeleen·
thede In die nle-landbousek
tore Is sedert 1980 geskep,

maar die arbeldsmark groel
jaarllks met 320 000.

Colin McCarthy, professor In
ekonomJe aan die Unlverslteit
van Stellenbosch, doen.berlg

meegebring datSuid-Afrika nie na 'n
uitvoergeleide groeistrategie kon
oorskakel toe die ekonomies-le-

,wensvatbare geleenthede vir
grootskaalse invoervervangende

.industrialisasie uitgeput geraak het
nie.
(b) Dekades van apartheid en die
negatiewe invloed wat dit op die
doeltreffende enbuigsameaanwend
ing van produksiefaktore het, het sy
to1 begin eis. Beperkings op die
mobiliteit van swart arbeid en 'n
gebrekkige onderwysbeleid het die
land met 'n groot ongeskoolde ar
beidsmag en lae produktiwiteit ge
laat.

Die hoe koste om apartheid in 8J.
sy vorme in stand tehou; het 'n las vir
die skatkis rneegebring, watmoeilik
uit die Republiek se beperkte be
lastingbasis gefmansier kan word.
Die ekonornie word oorspan, pryse
styg, belasting neem toe en bespar
ings daal omdat mense probeer om
hul lewenstandaard te handhaaf.

rnee te ding, kom dit neer op ras
sisme."

Hoewel Sabta se opponente hul
van monopolie beskuldig, het 'n
onlangse proefneming deur die
WNNR in Kimberley Sabta se vrese
bevestig. Die WNNR het die
taxibedryf geleidelik gedereguleer
en onmiddellik het 20 blankes taxi's
gekoop en die mark binnegedring.

Sabta glo dit is 'n aanduiding van
wat op groter skaal kan gebeur as
deregulasie gei"mplementeer word.
Sabta gaan egtervolstoom voort,

Sabta stuur volgende jaar 'n taxi-

(c) 'n Kwynende spaarneiging tref
Suid-Afrika besonder sleg. In die
a1gemeen sit ontwikkelende lande
met dieprobleem dat die behoefte
aan kapitaalvonning (investering)
hulle vermoe om' te spaar oortref,

. met die gevolgdat hulle hul heil in
buitelandse besparings (kapitaal) soek.

Hierdie moontlikheid is die Re
publiek egter ontneem en vandag
bestaan die tragiese situasie dat die
land met die gereelde terugbetaling
van buitelandse skuld sy skaars pro
duksiefaktor, kapitaa1, noodgedwonge
rnoetuitvoer.

Hiermeehet diebetalingsbalans,
waarop 'n surplusin lopende reken
ing nodig is om buitelandsebetaalmid
dele vir die skuldterug betaling te
vind, 'n ekonomiese rernskoen ge
word watkwalik 'ngroeitempobokant
die bevolkingsgroei toe1aat.
(d) Investering en sake-uitbreiding
verg positiewe toekomsverwagtings
in die gemoed vandie sakeman. Die
ongunstige intemasionaIe klimaat
waarin Suid-Afrika as verstote lid
van die wereldgemeenskap funksion
eer en twyfel oor toekomstige poli
tieke ontwikkelings, skep 'n gevoe1
van onsekerheid wat risiko-neming
en ekonomiese groei benadeel.

Die ingesteldheid om risiko's te
loop, word oenskynlik ook aan bande
gele deur die traumatiese ervaring in
1984 toe die gebrek aan fiskale dis
sipline die Reserwebank genoop het

vloot in Maputo van stapel. As die
dit goed gaan, sal hu1 ook na Zim
babwe en Zambie uitbrei.

Op die lang tennyn kyk hulle ook
na klein vervoerdienste in blanke
gebiede, stedelike verspreidings
dienste, kontrakte met werkgewers
om werknemerste vervoer, klein.
verpakkingsaflewering, vervoermet
eenton-vragmotors, swart toerisme

. en plaaslike dienste vir oorsese toe
riste.

Intussen, se Kluevervan Vervoer
dienste, is sy deuroop vir onderhan
deling oor deregulasie.

om die koste van krediet in 'n baie
kort tydtot historiese hoogtepunte te
laat styg.

'. (e) Kapitaalvorming in die ekon
omie het plaasgevind op 'n manier
wat niedie skepping van werlcgeleent
hede en die produktiwiteit van ar
beid en kapitaal bevorder nie,

Die hoeveelheid kapitaal per
werker het skerp toegeneem as ge
volg van meganisasie en 'n nywer
heidsontwikkelingsbeleid wat die
groei van die chemiese, metaal- en
ander kapitaa1-intensiewe
bedryfstakke bevorder het.

Die produksie per eenheid kapi
taal het gedurende 1970-86 vinniger
gedaalas wat die produktiwiteit van
arbeid toegeneem het. Dit dui op 'n
ondoeltreffende aanwending van
skaars produksiefaktore.

Oor die oplossings vir hierdie
probleme kan lank geredeneer word.
Die oorweging van industrialisasie
gerig op die potensiele mark wat die
groeiende stedelike swart bevolking
bied - sogenaamde inwaartse indus
trialisasie wat tans gewild is - verteen
woordig 'n poging om oplossings vir
sommige probleme te vind.

Dit word egter al hoe duideliker
dat die kern van ons ekonomiese
probleme 'n politieke oorsprong het
en dat ons nou op ekonomiese terrein
maai wat lank op .politieke terrein
gesaai is. Suid-Afrikakannie apart-
heid bekostig nie. -

.Cosatu kry
steeds gelq

uit VSA
Mari Gerber,

GEORGEBUSHseverkiesingtot
president van Amerika gaan nie
die fmansiering van swart vak
bonde in Suid-Afrika raak nie.

Die invloed van die Congres
sional Black Caucus (CBC) en die
reuse vakbondorganisasie AFL
CIOsalhiervoorsorgo Jesse Jackson
het ookna Bush se verkiesing gess
dat die armes, die onderdruktes en
werkloosheid steeds aandag in 1989
sal geniet,

Volgensdie ontspoorde Ameri
kaanse sanksiewetgewing sou die
twee swart vakbondorganisasies
in Suid-Afrika, Cosatu en Nactu,
finansiele steunkry.tnBedrag van
$4-miljoen dollar is genoem,
hoewel die geld nie net aan vak
bonde toegese is nie.

Dit isduidelik dathierdie steun
vir Cosatu en Nactu nie terug
getrek sal word nie,

Die rol van die AFL-CIO en sy
geaffilieerde vakbonde moet nie
onderskat word nie. In die jare
tagtig het 'n hele aanta1 Suid-Afri
kaanse vakbonde, veral die des
tydse Cusa-vakbonde, opleiding
by die AFL-CIO se opleidingsen
trurn in die VSA ontvang,

Suid-Afrikaansevakbonde praat
nie graag oor hul verhouding met
die AFL-CIO nie, en die woord
"vakbondimperialisme" is al teen
die organisasie gebruik. Daar is
ook gefluister dat sekere Suid-Af
rikaansevakbondleiers CIA-agente
is.

AFL-CIO is sterk gekritiseer
omdat hulle aanvanklik teen dis
investering gekant was. Sedert 1986
het die AFL-CIO programme om
hul werkers oor apartheid in te lig,
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ONS LESERS IS BAlE SPESIALE
MENSE.

DIE BESTE MANIER OM HULLE TE
BEREIK, IS OM OP ONS BLADSYE TE

ADVERTEER.

Tariefkaart

Standaard-tariewe .
Enkel-kolom em (wit en swart)
Volblad(swart en wit)
Halfblad(witen swart)

R8,50
R2300
Rl 150

Kleur
Een spot
Twee spot
Volkleur

R140
R280
R420

. Spesialeposisie
Voorblad Vrydag-tydskrif +25%

Spesiale tariewe
4 opeenvolgende plasings
13" "

. 26" "
52" "
2 plasings per maand * 6
2 plasings per maand * 12
1 plasingper rnaand* 6
1 plasingper maand * 12

7,5%
12,5% af
20% af
25% af

10% af
20% af·
10% af
15% af

Tegniese besonderhede
Standaard poniegrootte (tabloid) van 39em diep by 26 em
wyd, 7 kolomme van3,6 em elk. (Nie dieselfde as . .
redaksionele kopie nie.)

"Spertye
Swart en wit: Laaste bespreking Maandag voor publikasie
Laaste .materiaal Dinsdagvoor publikasie . '
Kleur: Laaste bespreking Vrydag voorpublikasie .

.Kansellasies: Op die laatste 12 uur middag, Dinsdag voor
publikasie. . '..

I
II
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SPORT

Willie Basson: '0 ewige optimis

Nie-rassige
eenwording
Saru se ideaal

sportskrywers beskou hom nie as
een van hul ses sterre van, die jaar
nie.

Op die Nasionale Party se kongres
die- week in Pretoria was daar 'n
beskrywingspunt dat mense in Suid
Afrika wat sportboikotte bepleit tot
Rloo 000 beboet word.

Ongelukkig is daar nie 'n woord
gerep oor die mense wat sportboikotte
veroorsaak nie. As iemand wat vir
boikotte voorspraak maak Rl00000
moet betaal, wat moet gedoen word
met mense soos die voormalige
skoolraad van Menlopark?

In Pretoria word daar volgende week
'n belangrike vergadering oor sport
gehou. 'n Nuwe konfederasie van
Suid-Afrikaanse sport met 'n spor
traad wathom sal beheer, word ges- '
rig. .

In diestadium lyk dirnie ofrugby
wil deelneemnie. Die rede? Per
soonlikheidsbotsings.

Ook nie krieket nie. Die rede?
Omdat Afrikaanssprekendes' aan
beheer gaan kom? Ons hoop nie so.
nie.

Ook nie Sacos nie.
Die redes? Waarskynlik baie,

waarvan sommige selfs goed mag
wees. Sacos sal egter in die toekoms
ook 'n positiewe rol in Suid-Afri-:
kaanse sport moet sped. As hy dit 
nie doen nie, sal hy onthou word as
die organisasie wat met 'n goeie doel
gestig is,maar later in 'n nee-broer
ontaard het.

Die wyse waarop die ouers van
Menlopark werk gemaakhet met die
skoolraad, is darem 'n ligpuntjie in
die donker wereld van Suid-Afri
kaanse sport. Die hele kaboedel is
sonder seremonie uitgeboender. Dit
gee 'n man weer hoop.

Ondersoeke en sportondersoeke is
volop in Suid-Afrika, 'n Tragiese
een wasdie nadoodse ondersoek die
week van Brian Baronet. wat vroeer
vanjaar in die kryt dood is.

Die amptelike bevinding is be
kend. Mens kan net hoop die Suid
Afrikaanse Boksbeheerraad lees wat
in die bevinding staan - en dat hulle
optree, Die raad met sy kwasi-me
diese ondersoeke voor gevegte is
besig omgoeie argumente te gee aan
mense wat die oudste van alle
sportsoorte wil verbied.

Dok wen

Fritz Eloff was pas terug uit die
Kaap of Noord-Transvaal neem weer
'n mosie aan wat Dok kritiseer.

Dit raak nou 'n bietjie belaglik.
Voor Dokis diemanne tjoepstil maar
terug op eie werfkraai die haan.

So wen rugbynie. Miskien moet
Noord-Transvaal eerlik se hy aan
vaar nie Dok se woord dat hy nie
kontak met die ANC nie maar met
Afrika-sportbase gesoek het. Of hy
moet Dok se woord aanvaar en die
saak as afgehandel beskou.

loshande

Peter Kirsten

DAVE LEVINsounooit verlede week
se geveg in die Rugbyraad aangebied
het nie. Davewas 'neerlike bokspro
motors wat vir sy mense waarde vir
geld gebied het,

Verlede week se "konfrontasie
op die stasie" in die Kaap by die
kantore van die Suid-Afrikaanse
Rugbyraad wassoeensydig dat 'n ou
later gewonder het wie het nou eint
lik die storie loopen vertel dat Dok
Craven op sy laaste bene is.

WeI, Dok het gewen en so ver
gewen dat daar glo'nondersoek gaan
kom na die promotor wat die geveg
aangebied het, .

onderonsie

David Frost het toe in sy laaste
toernooi in Amerika "net" sewen
tiende gekom. Diesewentiende plek
het hom egter 'nverdere R 100 000 in
die sak gebring.

Sy amptelikeverdienste was meer
as Rl,7 miljoen. Dit maak die
donkerkop Bolander nou die Suid

, Afrikaanse sportrnan wat die meeste
geld in die geskiedenis gewen het.·

Net jammer die Randse

gestort Of hul middelorde het ver
krurnmel.

In sekere kringeword die kop van
Lee Barnard, Noord-Transvaal se
kaptein, geeis, "Ekstaan by Lee. Dit
is nie syskuld datdaar anderproblerne
was nie. Mense is te haastig om '
sommer 'n man se kop te eis," se
Basson.

Hoewel Basson sy vertroue in
Barnard uitgespreek het, was dit
bekend dat Noord-Transvaal probeer
het om Peter Kirsten te 10k.

In 'n stadium wou dit voorkom
asof die aas groot genoeg was. Die
vis het egter weggekom,

LAPPE

op die skoonveld

LAUBSCHER

Die moontlikheid van internasion
ale toere laat baierugby-entoesiaste
se oe blink. Maar, se Patel: "By ons
gaan dit hoegenaamd nie oor toere

, nie.
Dit gaan oor die moontlike een

.wording van rugby in Suid-Afrika."
Oor die SARR se vergadering

wat.verlede Vrydag in Kaapstad is
en die implikasies wat eenwording
vir skolerugby inhou,wou Patel hom
nie uitlaat nie. Sulkesakekan moont
lik op 'n agenda geplaas word wan
neer verdere samesprekings tussen
Saru en SARR plaasvind.

"Dit sal onregverdig en oneties
wees om samesprekinge vooruit te
loop."

Patel glo die teenstand wat Noord
Transvaalse rugby-administrateurs die
afgelope week teen die inisiatiewe
geopper het, het niks met Sam te
doen nie omdat dit 'n interne
aangeleentheid vir die SARR is.

Sam verwag om binnekort van
die SARR te hoor.

die eenwordingsvoorstel verwerp.
'n Verdere poging is op 7 Mei

vanjaar in Kaapstad aangewend toe
die volle bestuur van Saru lede van
die SARRontmoet het. Saru sien dit
as nog 'n bewys daarvan dat die
SARR bereid is oin oor eenwording
te gesels. '

"Saru se benadering is een van
eerlikheid en opregtheid," het Patel
in "n onderhoud met die Vrye
Weekblad gese,

"Ons is terdee bewus van die
problematiek van die Suid-Afrikaanse
samelewing en sal alles in ons ver
moe doen om 'n bydrae tot vrede in
ons land te lewer."

Saru het in hul verklaring dr Danie
Craven se beroep dat apartheid
afgeskaf word, sterle ondersteun. Patel
het sy misnoee uitgespreek oor ber
igte dat Sam sy beginsels in die
proses sal versaak en hulself in die
Rugbyraadpoel gaan dompel.

"Ons stel slegs belang in 'n lig
gaam wat gebaseer is op ware nie
rassige beginsels. Die SA Rugbyraad
sal beslis nie daarin slaag om ons
samewerking te kry as hulle rugby
op die basis van apartheid wil ad
ministreer nie." '

In die verklaring betreur Saru die
aanvalle wat deur sornmige mense
en organisasies binne die demokra
tiese beweging op die unie gedoen
is. Saru plaas die blaam hiervoor op
verwronge beriggewing, oor die
Harare-samesprekings, en se Sam
bly toegewyd aan die strewe na vryheid
vu: die onderdruktes in Suid-Afrika.

Thabo Lennerd

Lappe Laubscher

"Onshet staatgemaak opSylvester
Clarke. Ongelukkig het hy met 'n
besering gesukkel nadat hy hier
aangekom het. Dit het die span
beinvloed. Hy is egter nou oor sy
probleme en nou sal julIe 'n ander
ding sien kom."

Wat B asson nie gese het nie, was
dat Noord-Transvaal se probleem nie
sodanig 'n gebrek aan 'n skokbouler
is nie, maar 'n gebrek aan be
stendigheid in sy kolflys. Telkens
het Noord-Transvaal Ofvroeg in duie

DIE EWIGE optimis. Niemand in
Suid-Afrikaanse sport verdien die
naam meer as Noord-Transvaal se
meneer Krieket, Willie Basson, nie.

N adathy vroeervanjaarvoorspel
het dat minstens een beker vanjaar
Verwoerdburg toekom, hetsy span
hom lelik in die steek gelaat en nog
nie 'n wedstryd gewen me.

Toe VryeWeekblad die week met
hom praat was die glirnlag steeds
daar.

"Ons was' ongelukkig sover. Ek
het nog volle vertroue in my span. Ek
is sekerons gaannog die haas uit die
hoed trek.

DIE toeskouers van die eerste wed
stryd om eenwording in Suid-Afri
kaanse rugby inHarare het tot dusver
net die skeidsregter, die ANC, en die
eenspan, die SARugbyraad, raakge
sien.

Die ander span, die Suid-Afri
kaanse Rugbyunie (Saru), is ietwat
uit die prentjie. Hierdie span het 'n
honderdjarige tradisie van nie-ras
sige rugby, getalle wat groei, is
aanvaarbaar vir Afrika en werk al
lank met die "demokratiese bewe
ging" in Suid-Afrika saam.

Hierdie eienskappe kan van le
wensbelang wees inpogings om rugby
binne 'n nie-rassige ligg aam te laat
saamsmelt.

Sam se algemene raad het onlangs
in Kaapstad vergader om die 'gesa
mentlike verklaring wat uitgereik is
deur hul uitvoerende komitee, die
ANC en die SA Rugbyraad, te be-

, spreek.
Die algemene raad het na afloop

van die vergadering 'n verklaring
uitgereik waarin hulle hul volle
vertroue in die uitvoerende bestuur
en president, Ebrahim Patel,
uitgespreek het.

Die president is volmag verleen
om voort te gaan met die Harare
inisiatiewe.

.In die Harare-verklaring het die
drie partye ooreengekom dat Suid
Afrikaanse rugbyonder een nie-ras
sige beheerliggaam saamsmelt.

Dit is egter niedie eerste poging
om rugby in die land te verenig nie.
In 1977 het die onderskeie beheer
liggame van rugby 'n onderneming
onderteken wat aandie Minister van
Sport voorgele is. Die minister het

Rowland's Song die' gunstelling
DIE VROUUKE geslag steel die
naweek die kalklig.

Van die land se beste driejarige
merrievullens word in aksie gesien
in die Ultimate Fillies Guineas wat
oor 1600 meter op Gosforth Park
beslis word. .

Met die grootprysgeld van Rl 00
000 wat op die spel is. kan verwag
word dat elkeen van die 16 memes
hul beste sallewer. Diejokkies sal ry
om te wen en geen genade sal aan
ander deelnemers gegun word nie.

,Dieverskyningvan die topmerrie
Rowland's Song in die wedren wek
groat belangstelling onder
wedrengeesdriftiges oor die hele land.
Die meeste van die provinsiale
wedrenklubs het die Fillies Guineas '
by hul plaaslikeprogramme ingesluit.
Die gevolg is dat wedders se oe

-Tandwyd op haarvertoning gevestig
sal wees.

. Rowland's Song spring as die

gunsteling weg nadat sy vyf agter
eenvolgende wedrenne gewen het en
steeds onoorwonne is. Sy het reeds
getoon dat sy uiters veelsydig is en
oor vaart sowel as stamina beskik.

Sy beskik beslis oor die vermoe
om in die prestige-wedren te seevier
ondanks die groot struikelblok in
haar pad - 'n buiteloting op nommer
14. ' "

Dit salinterressant wees om te
sien of Rhys van Wyk haar groot
vaart sal gebruik om die swak loting ,
te oorkom en haar vroeg in diewedren
in 'n gunstige posisie te kry. As die,
s~ategie slaag, lyk die pad oop na
die wenkampie vir die jong kampioen
in Jean Heming se stal,

Heming het 'n baie sterk houvas

Equus
op die groot wedren. Benewens '
Rowland's Song word haar stal ook
deur Sweet Prerogative, Trustwor
thy en Tudor Rullah verteenwoor
dig. '

Trustworthy sal sterk deur die
wedders gesteunwordomdatsydeur
die puik Muis Roberts gery word.
Roberts is tans inSuid-Afrika vir 'n
kort besoek en maakdeel uit van die
internasionale span van jokkies wat
eersdaags teen Felix Coetzee en sy
manne kragte meet. ,

As die onverwagte gebeur en
Rowland's Song en haar stalmaats
slae kry, sal baie wedders die Kies
Ses-pot mis sit. Die versigtiges ~an

Yquem oorweeg, wat reeds vyf van
sy nege wedrenne gewen het, terwyl
die Kaapse merrievul Thatching's
Fire, wat deur die afrigter James
Lightheart hoog aangeskryf word,
ook oorweeg kan word.

Northern Singer, wat tot dusver
oor 1000 meter groot vaart getoon
het, en Gay Tune kan as die beste
buiteperde beskou word.

Nog 'n interessante bespreking
spunt in wedrenkringe die naweek is

, die belangrike aankondiging eergis
. teraand dat die Volbloedrenperdteler
vereniging besluit het om in 1990 sy
eerste wedren metprysgeld van R1
miljoen in Suid-Afrika aan te bied.

Dit sal nie aIleen 'n belangrike
inspuiting wees vir die teelbedryf

nie, maar ook afrigters en perde
eienaars aanspoor om hul hande diep
in die sakke te steek by die jaaroud
veiling wat aanstaande jaar gehou
word.

'n Verdere aansporing vir die
Bloodline Million vir tweejariges,
soos die wedren bekend sal staan, is
die besluitdat altesame tien perde in
die prysgeldsal deel, Al sou 'n eienaar
se perd nie 'n erkende plek uitloop
nie, sal hy nogtans 'n kans kry om'n
deel van die prysgeld te wen en
sodoende die koopsom van die perd
versag.

Kles Ses
Bedrag R18, Gosforth Park
Eerste been: 2en 8

.Tweede been: 10,12 en 7
Derde been: 6 en 2
Vierde been: 10
Vyfde been: 11
Sesde been: 1. 11 en 12

Vrye 'Weekblad, 18November 1988
oo~I IOOUI':;'VVfi tJ! ,~UU.UA..J",\~ J\l'f

.., 2&1 W22 :_&2& £



SPORT

Dok se meesterskuif

Luyt sePik
en Fritz het
van Harare
geweet

Lappe Laubscher
WIE het wat geweet oor die Craven/
Luyt-sending na Harare?

Die week het LouisLuyt inJohan
nesburg beweer dat Fritz Eloff wel
ingelig was oor die Rugbyraad se
skakeling met Afrika. Eloff self het .
oor TVontken dat hy enige kennis '
van die ekspedisie gedra het

Luythetook beweerdat twee van
min Pik Botha se amptenare twee
kopieevan 'n memorandum oor die.
raad se plarme by hom kom afhaal •.
bet. Pik Botha pleit ook onskuldig.

Dit wil voorkom asof tussen al
die ontkennings en bewerings'n
spelery met woorde ontstaan het. Dit
willyk of Eloff sowelas Botha bewus
daarvan was dat die raad 'n sending .
na Afrika sou stuur in 'n poging om
skakeling met sportleiers te bewerk-
stellig. . ,

Toe die skakeling egter plaasvind,
het geen sportleiers van Afrika
opgedaag nie, maar 'n afvaardiging
van die ANC het Craven-bulle in

. Harare ontrnoet.
Die afwesigheid van Afrika

sportleiers word aan RobertMugabe
se inmenging toegeskryf.

Cravenen Luythetbesluitom tog
voort te gaan en met die ANC en die
South African Rugby Union (Saru)
te praat aangesien die doel van die
sending was om Sam die geleen
theid te gee om op neutrale terrein
openlikte gesels. .

Eloff het lank reeds sy mes vir
Craven en Luyt in enhy het blykbaar
die storie rugbaar gemaak het Cra
ven met die ANC onderhandel. Dit
was blykbaar 'n poging om voor
lopig net vir Luyt, maar laterook vir
Craven te diskrediteer.

Luyt hou vol dat Eloff geweet
het,

.Luyt beskou die toestemming wat
gegee is as 'n blanko-tjek. Eloffvoel
datdie teenwoordigheid van die ANC
dieaanvanklike toestemming ongeldig
gemaakhet.

Die ontkennings wat tans been en
weer vliegis niks anders as 'n gespe
lery met woorde nie.

AandieeenkantwilEloffLuyten
Craven begrawe en aandie ander:kant
is daar geen liefde tussen Luyt en
Eloffnie.

• 81. 15 Willie Basson oor N Tvl
se kriekiet

Louis Luyt

N a die drama om die Maori's was
dit die einde van Louw. Daarna het
Jan le Roux gekom en gegaan.

Dok het ook nie nagelaat om sy
posisie as rugbybaas vir ander lede
van die raad in te vryf nie. Hy het
Eloff en Steve Strydom daaraan
herinner dat slegs diepresident van

. die Suid-Afrikaanse Rugbyraad die
reg het om met die pers te praat.

Dit was 'n kwalik bedekte
verwysing na Eloff se persverklar
ing dat hy nie kennis gedra het van
die besoek aan Harare nie.

Die verwydering indie geledere
van die Rugbyraadraak al groter. Dit
wil voorkom asof daar redelik gou
niemand oor gaan weeswat die moed
het om Craven teen te staan nie.

Die tegniek van die ElofflStrydom
alliansie is blykbaar om van agter
hul skanse inPretoria en Bloemfon
tein te baklei, maar die witvlag te
waai wanneer hulle hul skuilings
verlaat,

• 81. 15 Lappe Laubscher se
Sportrubriek .

waarmee die Raad die kloof wil
oorbrug.

Eloff was nog nooit bekend as 'n
besonder verligte denker nie, In on
derhandelinge met Saru sal verligte .
denke - wat ruirnte laat vir gee en
neem - noodsaaklik wees.

Sou Eloff in die sending misluk,
sal dit sy aansien in die raad finaal 'n
nekslag toedien.

Dit sal beteken dat hy uit die
wedloop is om Craven op te volg,
maar dit sal ook beteken dat 'n baie
belangrike geleentheid tot versoe
ning verlore is.

In sekere kringe word Craven
steedsverkwalik vir die wyse waarop
hy destyds van Kobus Louw,sy vise
president. ontslae geraak het, Hyhet
Louw in 1965 op die kamikazi-sen
ding as bestuurder van die Spring
bokspan Nieu-Seeland toe gestuur.

Lappe Laubscher

Rugbyraad se vergadering was toe
hysehyhetnooitprobeerhetommet
die ANC te skakel nie, maar met
sportleiers van Afrika. Die feit dat
die ANC in Harare opgedaag het,
was vir hom 'n verrassing.

Dokhetreguitgevradat sy woord
.aanvaar of verwerp moet word.
Niemand was bereid om sy woord in
twyfel te trek nie,

In 'n tweedemeesterskuif is opdrag
aan FritzEloff gegee om binnelands
die kloof tussen die South African
Rugby Union (Sam) en die Suid
Afrikaanse Rugbyraad te oorbrug.
Die taak is waarskynlik in die sta
dium die moeilikste taak wat op die
skouers van 'n sportbaas geplaas kan
word.

Dit is juis hierdie skuif van Cra
ven wat in sommige kringe emstige
bedenkinge laatontstaan oor die ems

. . . ,

kelder Eloff se .ideale
SUID-AFRIKAANSE rugbypolitiek
het verlede week in Kaapstad die
spreekwoordelike woestyn betree. N a
die Kaapse ''kompromie-vergadering''
is daar in sommige kringe ernstige
bedenkinge oor die ems waannee
die Rugbyraad sy versoeningspog
ings met swart rugby bejezn,

Die enigste saak wat inKaapstad
herbevestig is, is dat dr Craven nog
steeds 'n byna onaantasbare posisie
inrugbykringe beklee. UitdieEloff
kamp is na dievergadering gese dat
Dok nie aangeval is nie omdat dit
volgendejaardie raad se eeufeesjaar
is.

Ingeligte bronne verwerp egter
.die standpunt as 'n kwalik bedekte
poging van Fritz Eloff om dievuurvre
ters in Pretoria te kalmeer. Die po
ging het egter ook nie geslaag nie.
Die week is op Noord-Transvaal se
jaarvergadering 'n verwoede aanval
op Craven van die vloer geloods. .

Dok se meesterskuif tydens die

Lappe Laubscher bespreek die implikasies van Brian
, Baronet senadoodse ondersoek.'Straatfiks'. ,

IS nou
die

•norm vir
boksers

DIE bekende Natalse bokspersoon
likheid en afrigter van wyle Brian .
Baronet, Dougie Dolan. het geweet
dat Baronet deur die Amerikaners
beveel is om eers 'n deeglike brein
ondersoek te ondergaan voordat hy
toegelaat sou word om weer in
Amerika te boks.

Dolan het die inligting egter nie
aan die Boksbeheerraad openbaar
nie en toegelaat dat sy bokser aan
drie gevegte- die laaste noodlottig 
in Suid-Afrika deelneem. Die skok
kende feit het die week aan die lig
gekom by die nadoodse ondersoek in
Durban.

Die ondersoek het bevind daar is .
geen bewyseisdat die ongeluk waarin
Baronet 'n week voorsy dood be
trokke was, enige bydrae tot sy dood
gelewer het nie, Niemand is vir die

bokserse dood verantwocrdelikgehou
nie,

Die bevindinge het egter twee
belangrike sake uitgelig, hoewel dit
nie uitgespel is nie.

Die eerste is die ondoeltreffend
heid van die mediese ondersoeke
watvoorgevegte op boksersuitgevoer
word. .

Daar is al lank reeds beweringe
dat 'n bokser se hartklop op die
stetoskoop genoeg is omhom fiks te
verklaar. Selfs al is die klop, soos in
die geval van Johnny duPlooy, meer
as sewentig.

Mediese kenners was dit die week
eensdat 'n polsslag van tussensewen
tig entagtig vir die man opdie straat

aandui dat hy redelik fiks is. Vir 'n
swaargewigbokser wat twaalf ron- .
des moet boks is so 'n hartklop
kommerwekkend.

'n Mediese dokter het die week
aan Vrye Weekblad gese polsslag is
nie die finale antwoord oor 'n per
soon se fiksheid nie.

"Dit is een van vele aanduidings,
As 'n hoepolsslagegter in'n ontsparme .
toestand geregistreer word. is daar
rede tot kommer en behoort verdere
toetse gedoen te word.

"As my kollegas by die Boksbe
heerraad van mening is dat 'n polss
lag nie 'n belangrike aanduiding van
fiksheid is nie, hoekom doen hulle
dan die moeite om dit hoegenaarnd

teneem?"
'n Bloeddruktoets' is die enigste

ander toets wat op boksers gedoen
word. "Onthou dat die vereistes wat
twaalf rondtes in die kryt of die
Comrades-marathon aan die liggaam
stel totaal verskil van die van 'n man
watvan sy motor na sy kantoor loop.
Ditwil voorkom asof 'straatfiks' die
norm is vir ondersoeke voor
boksgevegte,' se hy.

Die etiek van boksafrigters kom
ook onder die soeklig na afloop van
die ondersoek. Omdat geld op die
spel is,lykdit asof afrigters soms nie
die volle belang van boksers op die
hart dra nie.

Die bevinding teen Dolan isskok
kend - om die minste daarvan te se 
enhy iseen van Suid-Afrikasernees
gerespekteerde afrigters.

'. ~,
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Cassidyen Rachabane In dlep gesprek

met township-jazz legendes soos KippieMoeketsi en
, Early Mabuse in die Early Mabuse Quartetopgetree,
Hy hetsaammetMoeketsi en Satchmo (dieSuid
Afrikaanse een,hoewel hy latersaam die groot
Amerikaanse delta-bluesmeester in Zimbabwe gespeel
het), inMalawigetoer,
, Sy werkmetMasekela in Botswana watBlow

.BarneyBlowtotgevolg gehad het, is 'n Suid
Afrikaanse "Classic".

Hoewel sommigemense teleurgesteld mag wees
oor diemin tradisionelejazz-mbaqanga in
Conversations (op Grahamstad het net een nommer,
Kwela,direkteherhinneringe van die township-jazz se
'goeie oudae opgeroep),en oor Cassidyse ietwat

, .neerbuigende "lesing" oor die EVI (Electronic Valve \
, Instrumentwatbasics .n gesintetiseerde trompet is), is

die musiek nogtans van die hoogste standaard wat
Suid-Afrikaners iii 'n lang tyd sal sien. '

SHIFIY Records gaan oor die
volgende jaar of wat 'n reeks
konserte reel om Suid-Afrikaanse
musiek op groot skaal te bevorder.
Die eerstereeks konserte, watby
die MarketWarehouse gehou gaan
word,begin volgende Dinsdag ",

.SA musiek nou
hier beskikbaar

MUsmK

DIE enigste manwat voorkom het dat vanjaarse
Grahamstad-fees se totale musiek-program vandie
planke afgelagword, wasBarney Rachabane.

Sy hoe-drama vertoning, Conversations, metdie
voormalige trompetspeler van Blood SweatandTears,
Bruce Cassidy, was nie net die hoogtepunt vandie
musiek-fees nie.Dit was die enigste hoogtepunt,

Conversations kom nou op 24 Novembernadie
Markteater. Endit is 'n moot vir Suid Afrikaanse jazz
aanhangers (en alle ander).

Saammet hulleop die verhoog is BakithiKhumalo,
. wat diebas agterGraceland was en VusiKhumalo, ook

deel vandie Graceland-sagaen Bob Marleyse '
dromspeler metZimbawe se onafhanklikheidskonsert.
Rashid Lanie speelweer klawerborde.

Rachabane iseen van die lewende Suid-Mrikaanse
musiek-legendes. Hy het sy loopbaan op agt jaarmet een
van die tradisionele Kwela-groepe (vyffluite,eenkitaar)
op Johannesburg se strate begin. Hulle wasbekend as die
KwelaKids.

Rachabane het in dieselfde buurt as eenvandie groot
SA Kwela-konings, Lemmy "Special" Mambaso (van '
King Kong-faam), grootgeword. Soos meestevandie
township musiek-heldevan destyds is hy deurdie
Amerikaanse big-bandswing wat in Sophiatown hoogty
gevier het,bei'nvloed. Hy het gou sy pennywhistle met 'n
klarinet,en laterInsaksofoon vervang.

Hy heteers in 1963 bekendheid verwerfmetsy
insluiting op diebekende Castle Lager BigBand- ,
'opname,Daarna is hy na Kaapstad waarsy lewenslange
musiek-verhouding met Dollar Brand beginhet,

Hy hetgedurende die sestigerjare onderandere ook

Loskop-
\ Lauper kry
matriek
(amper)
CINDI LAUPER, die
loskop "blondlne" wat
saarn met Jeff "nature Is
Just one big toilet"
Goldblum rn die kem
ende rolprent "Vibes",
optree en wat sA"Girls
Just Want to Have Fun",
het onlangs eers matrlek
gemaak. Wei, amper. 'n
Ere-dlploma Is ultelnde
Ilk aan haar toegeken.Sy
gaan blnnekort In
Amerlka saam met
Michael Jackson,
veteman blues-man "
Stevie Ray Vaughn en
Luther Vandross, In 'n
tekenprent verskyn wat
gebaseer Is op die ou
Beatles-treffer "Straw·
berry Fields"

Saamgeflans deur
Chris du Plessis

rUES 22 - SUN 27 NOVEMBER

MARKET THEATRE WAREHOUSE
CNR. BREE &WOLHUTER ST

Musiek
knipsels

'0 Helder
blou
verskynsel
EMI het so pas aangekondig dat
Bright Blue se nuwe langspeler,
TheRising Tide, teen dieeinde
vandie maand vrygestelgaan
word.

Die groep se kortspeler
Weeping het vroeer vanjaardie
eerste Suid-Afrikaanse deuntjie
geword wat meer as tweewekebo
aandie Radio 5 se trefferlys gebly
betvan 1M Radio se daeaf.

Hulle is tans besig omdrie
video's te skiet om die langspeler '
enbulle komende Desember
konsertein Kaapstad te adverteer.

Intussen sal hulle nogelke
Maandag by die Roxy Rhythm Bar
optree tot 5 Desember van8:45
nm.

Ditsal die eerste geleentheid
weeswaardie publiek die
geleentheid kry om Shiftyse beste
kunstenaars (en 'n paar ander
verrassing -vertonings) op een .
verhoog te sien. Die program loop
so:

Dinsdag 22 November:The
Genuines (op die vooraandvan
hullevertrek oorsee) en dieSuid
Afrikaanse Linton Kwesi,
Mzwakhe.

Woensdag23 November: Top
trio Tananas (met Gito Baloyi van
Pongola, Ian Herman van die
Genuines en Steve Newman) en
Simba Morri, die Keniaanse
kitaarspelerwatlaas met die
Pantsulas gehore se boudelaat
swaaihet.

Donderdag24 November:
EH...Hi Bruce! JamesReyne, die Na syaankoms uit Afrika in die NuweAfrikaanse musiekaand.

-nuutste rock-sensasie uit Australie land vandie Koalahet hy blitsig sy GereformeerdeBlues Band,Andre
is eintlik in Nigeriegebore. Wat branderplank verruil vir 'n kitaar. LetoitenBernoldus Niemand.
bewys dat plekke met baievliee Tydens sy regstudieshet hy vir Vrydag 25 November: Die
goed is vir basieserock-ritmes. Of 'n groep met dienaam Australian, Cherry Faced Lurchers enBright
so iets, Crawl (Nee, niedrawl nie) begin Blue. '

Waar hy ook al vandaan kom, speel, Sondag 27 November: The
bly die feit staan dat die nuutste Ditwas so opwindenddat hy sy Kerels en die Kalahari Surfers.
musiek-held van DownUnder met studiesookgougelos het. Hoewel OpSaterdag is daar 'n middag
sy Fall of Rome 'n stormin die Crawl vierstudio-langspelers en en 'n aandvertoning. \
rigtinglose Westersemusiekmark twee "live"-langspelers uitgebring Saterdag 26 November om twee
veroorsaak het. het en meer as In miljoen uur: Mzwakhe en Simba Morri.

Hy word beskryfas 'n ' eksemplare in hulle sewe jaar as Saterdag 26 November om
kombinasie van JamesDean en groep verkoop het, was die musiek nege-uur: Die Lurchers enBright
John Cougar, en volgdie tradisie te uh...plaaslik. Blue.
van gewone ou Midwest Rock (met James het daarna 'n solo- Aldievertonings (behalwe die "Skorokorro" Ziqubu, Saterdag-
'n tikkie tuisland-nasionalisme). loopbaan gevolg. Saterdag-middagvertoning) begin middag sal optree.

Sy nuutste langspeler was Hyhetsaammet 'n vriend, om nege-uurby die Warehouse. *Die wat desperaatisom die
dubbel-platinum binnedieeerste SimonHussey, Inpaar van sy R8 virenkel-vertonings enR35vir Cherry Faced Lurchers tesien en
ses maande na vrystelling. Die komposisies bysy huis in Australie sewevertonings. <lit nie Saterdagaand na die
kortspelers Fall of Rome, opgeneem. Hyisdaarmee na Daaris 'n moontlikheid dat een Warehouse kan maaknie,kan
Hammerhead en RipIt Upwas Hollywood, en van daar was dit net vIII)- diembaqangaiste watnogoor hulle ,op Vrydag by hulleou
alma! top-lO treffersin Amerika, voorspoed. 'n sin virhumor beskik, Condly "tuiste", Jamesons, te sienkry.

_.-.wJilY~__
Conversations .
kom na die
Mark-Teater
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VERMAAK

ODS musiek verkoop soos goud oorsee

Back to

kan ooknie se datek glad niles
geweet hetvan dieprent se inhoud
nie, want ek het." .

Dit isduidelik dat baie van die
akteurs omdie bosgelei is. Die
propagandais skaarsmerkbaar in
die geskrewe teks. Dit is meestal
vervat indie visuelekomponent ...
die uniforms, dieoorlogstuig, die
slagspreuke(soos "Cubans go
home') wat 'n lesernie sou
agterkomnie.

Agente lees draaiboekenamens
hul kliente. Charteris, die agent vir
Gould enGreg Latter(wat ook 'n
Kubaan speel) sesy het weI dice
hele draaiboek gelees."Dis deur
die vervaardiger aan ons verkoop
as 'n prettige, tong-in-die-kies
aksie-avontuurprent wat toevallig
in Afrika afspeel. Onshet geen
vermoedegehad dat die Weermag
betrokkesou wees nie."

"Ek isveral ontsteld dat
DorothyAnnaanso 'n prent
deelgeneem het. Eksou nooit
toelaat datsy 'n propagandaprent
maak nie, Ek maak "npunt
daarvan ommy kliente van
politiekeprenteafweg te hou. My
kliente sinB nie info-liedjies nie,
tensy hulle wil,' .

Dievervaardigers het die feit
dat dieprentas 'npakket saam
met TheGodsMustbe Crazy n
oorsee versprei souword, as
aansporing gebruik,

Gandhi. Biko.
En nou Charlie
Chaplin
SIR Richard Attenborough wit sy .
volgenderolprent rnaak oor die
lewe vandie snaakste mannctjie
wat ooitopdie silwerskenn was,
Charlie Chaplin.

Attenborough het die,
toestemming vanChaplin se
weduwee, Oona,en sy sewe
dogters watnog leef,berig die
Observerin Londen. Universal

, Studio's is reg om sowat RI60
miljoen virdie prentbeskikbaar te
stel. .

Die keuseis nieso vreemd as
watditmag Iyknie. In 1952,
tydens dieMcCarthy-heksejag op
linksgesindes in die Amerikaanse
kultuurlewe, hethyna
Switserslandgevlug. - AFP.

rolprente te werk. As mens aan die
lewe wil bly, moet jy bereid wees
om jou kreatiwiteit prys tegee.
Hierdie fliek het ten minste beter
gelyk as die seksistiesegemors wat
toe beskikbaar was,"

Hy het ook gesedat baie
akteurs in Suid-Afrikahulself
moet prostitueer. "Baievanons
voorste akteurs werk virdie
SAUK. Mense watonderdie
omstandighede ons deelnarne aan
die prent veroordeel, is net
eiegeregtig...

Hy se ook dieprent waaraan hy
gewerk het, radikaalverskil van
die eindproduk wathy laas week
gaan sien het.

"Die musiekgroepe wat deur
Shifty Records verspreiword en
wie se musiek in die prentgebruik
is, het niks geweetvan die inhoud
nie. Ek het as publiseerder self die
besluit geneem en aanvaar
verantwoordelikheid daaroor. Ek

--,
met Paul Simon optree,word
Kerfees wereldwyd vrygesteL
Suid-Afrikaners sal dit teen 7
November op dierakke sien.

Hulle is so populer inAustralie
dat daar nou "nplate-bundel van
hulle beste deuntjiesdaarvrygestel
word (deur Laser Records teendie
einde van die jaar), Hulleverslcyn
ookopTV.

Mbongeni Ngemase musikale
verhoogstuk by die CourtTheatre
op Broadway is so gewild datdie
speelvak met tweejaar verleng is.
'n Tweede stel akteursisbesig op
plaaslik te repeteer vir 'n opening
in Washington binnedievolgende
paar weke,

Sipho Hotstix Mabuse senuwe
alburn by Virgin (London) is pas in
Belgic voltooi en wordvroeg
volgende jaar vrygesteI. Hy het
reeds na Brittanje vertrek vir
promosie-opvoerings.

Enten spyte van al die
negatiewe hoorse, is PJ Powers .
goed ontvang by die bekende Roxy
Club in Los Angeles.

Mens wonder nog steeds of dit _
.goed genoeg sal weesvii Suid
Afrikaners om vir "nslagnahulle
eie musiek te luister?

Gewoond aan gemors

DrPaul Fleming (Philip Brown) byt vas aan die mes enverloor sy greep aandie vllegtuig In 'n
toneel ult Back to Freedom

Lloyd was weI bewusvandie
Weermagtoerusting, maarhet nie
veelagdaarop geslaan nie: "Suid
Afrikaners in die rolprentbedryfis
gewoond om aan gemors-

Haaragent, Penny.Charteris,
het virhaar gese dis 'n skertsende,
spottende prent - 'n soortvan
Raiders of the Lost Ark.Dorothy
hetnooitdie hele draaiboekgelees
nie.Sywas maar vier daeop die
stel.Sy het geen uniformsof
weermagvoertuie gesien nie.

Syerken dat sy miskiennalef
was, maar was nie bewusdis 'n
"propaganda-prent" nie.Daaris
waarskynlikbaie min akteurs in
die landwat uit so 'n oogpunt
heeltemal smetteloos is. Dinkmaar
aandierolprent Wild Geese, se sy.
En voortaan sal sy baie meervrae

'vra.

Mambazo, die eerste Suid
Afrikaners wat 'n Grammy
ontvang, deur Amerika. Hulle gaan
by diebekende Apollo-teater in
Harlem optree, Mense soos Stevie
Wonder, Smokey Robinson, en die
Supremes het almal hulleloopbane
by die Apollo begin.

Marnbazois tot 3 Desember in
Amerika en Kanada voordat hulle
na Brittanjevertrek vir 'n paar
vertonings. Die toer eindig op 18
Desember in Belgic. Diembube
veterane se nuutste plaat "Journey
of Dreams",waarop hulleweervir
eenlied,"Amazing Grace"saam

Noord-Transvaal geskiet,"
Vandie akteurs en

produksielede se hulle is deur die
vervaardigers 'n rat voor die oe
gedraai. Hulleintegriteit is
daardeuraangetas.

Lloyd Ross van Shifty Records,
wat verantwoordelik was vir die
musiek, het vandeesweek aan Vrye
Weekblad geseas hy geweet het
wat dieonderliggendeboodskap
van dieprent was, hy nooit deel
van dieprojeksou gewees het nie:

"Nadatek snitte van die prent
gesienhet, hetek vir die regisseur,
Ivan Hall,gevrawatter rol die
Weermag daarinspeel, Is dit rneer
as net 'n paarvliegtuie en tenks as
rekwisiete? Hyhet my verseker dit
is net 'n avontuurverhaal wat in
Afrikaafspeel.

Wantroue

"Ekhet al vantevore met Hall
gewerk," het Lloyd gese. "En ek
het geen rede gehad om hom te
wantrou nie. Ekhet gevra waar die
geld vandaan gekom het, Ek het in
daardie stadiumdeur Mimosa
gewerk. Ek wasonder die indruk
dat ditprivategeld was. Ek het
vemeemdat dit dieselfde klomp
was watThe Gods Must be Crazy
vervaardig het," .

Hyse ook dat as hy geweet het
waaroor die projek gaan en
ingestem het om daaraan te werk,
hy niesy eie naam sou gebruik het
nie.

Aktrlse Dorothy Ann Gould,
wat 'n Kubaanse majoor speel, het
nog niedie prent gesien nie. Sy se
dat syuit goedgelowigheiddie fout
gemaakhet.

PJ
Powers:

Goed
ontvang

by die
Roxy

Belgic, Switserlanden Brittanje
voltooiwaarhulle by meeste van
die konserte staande toegejuig is.
Hulle worddeur Celluloid
Records in Frankryken in Franse
Afrikaversprei.

Hulle het ookpas 'n groot
opname-kontrak geteken wat hulle
musiekna feitlikal die uiteindes
van dieaardbolsal neem, Dit is 'n
direktegevolg van die sukses wat
hulle langspeler Soweto/paris
behaalhet Hulleis bespreek vir
die Winnepeg Musiekfees in Junie
volgende jaar, '

Inmssen toetLadysmith Black

DAT JOHNNY Cleggmet 'n
balaklava in Parys moet rondloop
om skreeuende aanhangers te
vermy, is 'n bewys dat die
belangstelling in Suid-Afrikaanse
musiek nie na Gracelandgaan Ie
hetnie.

Die verkope vanSavuka se
Shadow Man is nou allank reeds
verby die eerste miljoenin
Frankryk. Na verwagting saldit
binnekort in Belgic, en Duitsland
goudword.

Die ophef oor Cleggenander
SA musikante het geld tot 'n groot
bernarkingsveldtog deur Gallo
GRC se nuutgestigte Intemasionale
bemarkingstak, ShisaRecords.
(Ironies genoeg het Suid
Afrikaners eers aanhulleeie
musiek begin aandaggeenadat
daar so 'n ophef daaroorindie
buiteland gemaak is.)

Die kunstenaars wat nou'deur
Gallo bemark word,volgkortop
Clegg se hakke. Mathlatini en sy
Mahotella Queens, 'n bobaas
mbaqanga-groep, se gewildheid
versprei soos 'n veldbrand deur
Europa.

Hulle het onlangs 'n 2().stop
toer deur Duitsland, Frankryk,

Akteurs lelik om
die bosgelei

Freedom

Marie Oberholzer
OPIREE in 'n propaganda-prent
vir die regeringl

Toe ~e storm om dierolprent
Back to Freedom verledeweek
losgebars het, het verskeie
kunstenaars wat daarbybetrekis,
gevoel dat hulle lelik om diebos

. gelei is deur die vervaardigers.
Die SAUK hetmeer asR2

miljoen tot die vervaardiging
bygedra. Die SA Weermag se
vliegtuie, tenksen ander
wapentuig is op grootskaal in die
prent gebroik.

Die rolprent worduitgereik
deur Ace Films Incorporated, 'n
maatskappy wat nie in Suid-Afrika

" gereg~s~r is nie, maarBoet
Troskie se Mimosa Produksies het
dit vervaardig.

Name is op die kredietrol
verander. Rozanne Botha,die
staatspresident se dogteren
produksie ko-ordineerder,se van
verskyn as Both. Professor Hennie
Hwnan van die Universiteit van
Potehefstroom, die
draaiboekskrywer en vervaardiger,
word aangegee asHenryHyman.

Back to Freedom is met die oog
op buitelandse verspreiding
vervaardig. Dit isdeur verskeie
gerespekteerde kriticias"blatante
regeringspropaganda" afgemaak.
Volgens 'n vooraanstaande kritikus
"is die boodskap, wat onder
komedie verdoesel word...dat
Suid-Afrika nie militermet sy
buurstate inmeng nie."

Troskie, egter, se hy daag
enigiemand uit om te bewys dat dit
'n propaganda-prent is. "Datdele
in Suid-Angola geskietis,se niks,"
se hy. "Ander dele is ookin
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MUSIEK

/:

• Koos
Muurmuslek In teenstelling met "kamsrmusisk".
Kornmet Interessantebruin - papiarsak verpakking
en lae prys.
K•••elt RIO

• Bernoldu. Nlem.nd
Enigmalies. blik ophoaveldStraal- kultuur. Slyl
wissel van kwasi - reggaetot dansvloer "Booqie",
K.ssell Rl8

Ole wenners van vanlaarse
Shell Road to FameIs
onlangsby Ster City
aangewys.Onder die nuwe
talent wat deelgeneemhet,
wasThe Big Three, 'n
mbaqanga-komedlegroep van
Kimberley wat Afrlkaanse
IIrleke oor tradlslonele
township sing (hul "Ole
HoenderKraal" Is onlangsop
TV3geslen). John Perlman
wasdaar om na die groot
verskeldenheld rou talentte
kyk.

Vibration Youth Club, watook die
dans-afdeling gewen het.

Mthembu het 'n Mbube/gospel
deuntjie gekies, miskien weens .
haaroortuigings. Dit was'n
uitstekende keuse wat haar
omvangrykestem toegelaat het om
te styg en te vlieg. Menskan haar
moeilik in die glinsterende, hoe
hakdisko-wereld voorste!' Magsy
raakgesienword deur iemand wat
meerhou van Anita Bakeren
Alison Moyet as Brendaof
Yvonne.

Dis'n jamrnerte dat daarnie 'n
pryswas vir Nqobile Sibeko, 'n .

Die plaat is ook 'n soort
mylpaal in Shifty se kortmaar
gebeurtenisvolle bestaan.Lloyd

:Ross se produksieleiding is bier
die beste wat ek dit nog gehoor.
het:dis asof hy 'n nuwe
volwassenheid bereik het.

Dieomslagontwerp, deurShifty
se eieSarah Hills, weerspieel ook
die goema-"plak".

Die plaat is opgedra aanGrilsie' ,
. (mev Wilhelmina) McKenzie.

Hieris nou 'n stukkieSuid
Afrikaanse kultuur waarop 'n mens
onvoorwaardelik trots kan wees;
watniks behalwe genot envreugde
verskaf nie. Kry "Mr Macand the
Genuines",en maak elkedag
Nuwejaarsdag.

• V..elvry •
AI die bestenuwe Afrikaanse musiek op aenplaat.
L.ng.peler en K••••l1 Rl8

Afrikaanse mbaqanga
op pad na roem

negentienjarige van Empangeni,
wat haar eie Zoeloe-komposisie
uitgevoer het nie. 'n Stem wat 'n
mens koue rillingsgee... Dieselfde
kan gese wordvan Haze,'n
verstommende nuweMbubel
gospel-groep van KwaMashu.
Kimberley se beoordelaars behoort
geluk te wens te wordmet hul
besluit om The Big Three na die
eindrondte deur te stuur, Ons hoop
om nog baie Afrikaanse mbaqanga
tehoor.

Verder het vanjaarse
kompetisie geenopwindende nuwe
groepe opgelewer nie,wat jammer
is. Ook manlike sangtalent was
skaars.

Wat natuurlik nie betekendat
hulle nie moosdeelneem nie. Die
Shell Road toFameis 'n soeke na
talent, en nie almal slaag nie. Maar
onder kolligte wat helderderwas
as wat hulle ooit gesien het, het nie
een van die deelnemers 'n voet
verkeerd gesitnie.

Daarvoor moet die
organiseerders die eerkry. Van
begin tot einde was dievertoning
wonderlik vry van pretensie.

Die verhoog waseenvoudig
dit het gelyk of dit gebou is met 'n
heldergeel reusemeccano-stel,
Baie beter as die troukoek
gedoentes watdie TV vervolmaak
het

Dit was 'n verfrissende kontras
met die SAUK senasionale
sangkompetisie. Enanders as by
die Nasionale Sangkompetisie 
waar die meeste deelnemers
"soeter" en "positiewer" as die
Info-lied probeer wees - was daar
geen teken datdie deelnemers
punte verwag het virdieregte
woordenie.

Baie van dieNSKsenomrners
bereik die verhoog eers nadat hulle
deur opname-ateljees gegaarthet
en daar gesintetiseeris. Dit wys.
Die deelnemers by dieRoad to
Fame het net op eending
staatgemaak: hul eietalent

TERWYL diebeoordelaars
kopgekrap hetoor wie die Shell
Roadof Famevroeer
vandeesmaand moes wen, is die
skarevermaak deur drie vertonings
wat invorigekompetisies pryse
gewenhet.

Die Kaapstadse groep Peto, wat
al hoebeterword,het gewys dat
1985se beoordelaarsregtig talent
kon raaksien. Die Junior Pantsulas
van Sharpeville, wat laasjaar se
danskompetisie gewen het, het
gewyshulleheupe is nog net so
glad geolie.

Vandie driehet Rebecca,
verledejaar sealgehele wenner,
die meeste kommersielesukses
behaal.'

Haareersteplaat, "Rebecca"
was binnesesmaande na
vrystelling goud, Sy loop egter die
gevaardat sybinnekort net nog 'n
disko/funk-mbaqanga sangeres
soos Yvonne Chaka Chaka of
BrendaFassie gaan word.

Vanjaar wasdaar 'n paar
belowende, maar ongeslypte
talente. Dit'salinteressant wees om
te sienof diemusiekbedryf soveel
aandag aanhulle sal skenk as
vorigejare.

Patricia Phwnzile Mthembu, In
15-jarige vanDurban met 'n sterk,
vloeiende stemhet R2 000 gewen
as beste sanger en die algehele
prys (R12(00) gedeel met die

~THE
KERELS

--------------------- lOOk Beslelbaar:
• Andr' Leloll
. Wel- bekende eksjstensie~le troebadoer,punk

skrywer, plzza-maker. hoender - rep... en
Iiedskrywer.
K••sell Rl8
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Sluur asb. die volgende:

1,

2,

3.

4.

5.

6,

7.
Ek slult in R Nota: Slegs tjeks en posorders wat
aan Shifty Records uitgemaak is sal aanvaarbaar wees,

, I . ' •

• 01. K6rel. - Ek ••
PotJiekos popvan aen van Jhb se meer energieke
graepe. Nouhistoriese matariasl aangeslen hulls
reeds ontblndhet.
L.ng.p.ler en K.ssell Rl8

Kode

Ja soe waar, hies os weer
Mr Mac and TheGenulnes, soos belulsterdeur WlIJem Moller

beteken nie, is hierdieplaatdie in dieChicago-gemeenskap 'n heel
plek om uit te vind. besondere rolvervul het.

Mr Mac (Sam)McKenzie is Dieliedjies wissel van .
basspeler/sanger Gerald "Mac" tradisioneles soos "Vrot Tamatie"
McKenzie se pa, en soos die . en "Blikkie seBoem" tot nuwe
Genuines op die omslag self se, die Genuines-komposisies in die
bron van hul goema-tradisie. genre, soos"Won't Discuss It" en

Sam McKenzie speel die banjo "00 It Right" ("You've got a
so mooi dat my tandebegin bewe, CasspirlI'vegot a stonelPain and
'n Mens weet sommerdadelikjy hatred! Won'tleave us alone...")
luister na regte volksmusiek; die Die talente van Robbie Jansen
tipe wat sy betekenistrek uit die (alto-saksofoon) en Tony Cedras
kulturele rol watdit spee!. Seker (trompet) smeltheeltemal in by
soos Muddy Waters sediep-blues die loslyf-goemagevoe!.

e
--'~-X-~

Nuwe Afrikaanse. Musiek vir vandag
te ·w.' ~ttJ

Telefoon

Pos aan: P.O. Box 27513
Bertsham
2013

• Mr M.c & Th. G.nuln••
Tradlslonele Kaapsa Go.malKlopsemuslek.Hulle
word ondersteun deur veleraan banic-speier Mr
Mac.
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HOEWEL die IOOe vandie
Genuines onderSuid-Afrika se
voorste musikante gereken word
endi6 groep gesofistikeerde jazz
vandie hoogste gehalte kan speel,
wasdie grand waaruithulunieke
"plak" voortspruit, nog altyd
Kaapse goema of klopse musiek.

En hoewel hulle eerste
langspeler, "Goema", baie .
genotvolle dosisse klopse musiek
verweef het met oorwegend jazz
funk-klanke, is die splintemuwe
"Mr Mac and the Genuines" die
warejakop - Kaapse
Nuwejaarsmusiek presies soosek
ditonthou, maar metdieGenuines
semusikale verfyndheid en "plak".

En as jy nie weetwat"plak"

Wlndry Speelman,vanThe Big Three sing "OleHoender Kraal" •
. 'n lied vir mense wat moelllk wakker word

. .-_ .•.......
~' ....
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FILM

Verwoeste Mosambiek verfilm
. .

JAY MciNERNEY (regs)se novelle, Bright Lights, Big Chy het
aan die elnde van 1984 'n storm veroorsaak onder die Intellektu
ele-snob-krltlcl van die"nuwe w~reld".

Ole boek was 'n blltssukses wat New York se boheme op hoi
gehad het. Dis beskryf as DIE yuppie-novelle van die tagtlger
Jare.
Mcinerney het self sy boek In 'n draalboek verwerk. Ole film Is
onlangs deur UnitedArtists ultgereH( enbegin vandag by Metro
teaters In Suld Afrika draaI.
Ole storie, wat handeloor 'n Jong kokaien-dronk New Yorker
wat die dood van sy rna en die verlles van sy vrou wat hom
verlaat het, probeer verwerk, Is seml-outoblografles.
Nes die karakter In diefilm (vertolk deur Michael J Fo'x,wat
krltlcl voorspel die rolverdellngsblaps van die eeu gaan wees)
het Mcinerney ook Indie "factual verification" departement van
'n bekende tydskrlf (dieNew Yorker) gewerk.(Ole tydskrlf word
nle In die film of boekgenoem nle). HyIs 'n bekende skrywer
van kortverhale vir Esquire. Bright Lights, Big City, sy eerste
boek, Is met behulp van 'n vriend uit 'n versamellng "essays" In
novelle-form verwerk.
Mcinerney se sterk Ironlese, en soms skreeu-snaakse uitbeeld
Ing van die verval vanWesterse waardes word In die die novelle
voorgestel deur die hoofkarakter se pslgologlese vorderlng van
sleg na vrot. Olt Is Indie tweede persoon geskryf ("You walk
Into the smokey club. You feel dizzy..." ens) wat die leser
makllk laat identlflseer met die karakter se agterultgang. (selfs
'n tokkelok sal empatle kan voel met die vulsvoos New York
nag-wllreld van root oeen versonke neus-brOe.)
Sy tweede novelle, Ransom, het ewe veel positiewe krltiek
uitgelok. .
DIe verhaal van 'n Amerlkaner se rels naJapan skeer goed die
gek met Westerse mlskonsepsies van die Ooste. .
Lede van die publlek sal die naweek al kan oordeel of Mcin
erney en die produkslespan van die rolprent dieselfde stan-
daard as sy skryfwerkgehandhaaf het. ,

Helena Nogueira 58 debuut as
reglsseuse met Quest for
Love Is met gemengde
gevoelens deur beldedie
publlek en kritlcl ontvang.
Nletemln word sy aseen van
Suid-Afrlka se voorste nuwe
filmmakers beskou enIs druk
beslg met planne vir haar
volgende rolprent. Felice
Orsini praat met haaroor die
nuwe projek.

Terwyl Helena Nogueira se eerste
rolprent nou by Metro-teaters
draai, is haar volgende projek al
reeds in 'n gevorderde stadium. "A
Farewell to Africa" watvroeg
volgende jaar geskiet word is 'n
ko-produksie wat die
Mosambiekse regering en'n
Portugese vervaardiger salbetrek.

"Questfor Love" souop
soortgelyke wyse tot stand gekom
het. Die ko-produksie tussen 'n
Mosambiekse en 'n Portugese
vervaardiger en Anant Singh (wat
Darrel Roodt se eerste projekte
geborg het), is met die dood van
President Samora Machel in die
wiele gery,: Machel sevliegtuig
drie weke voordat die verfilming

op die eiland Inhacasoubeginhet,
geval: "Daar wasvir 'n jaarlank
geen kulturele ontwikkeling in die
land nie. Onshet gevoel ditsou
swak smaak gewees hetommet
Suid-Afrikaanse akteursentegnici
in Mosambiek op te daag onder die
omstandighede," se Nogueira.

Maar sy se dat die
Mosambiekse regeringtydens
onderhandelings nie teen Suid
Afrikaners gekantwasnie:
"...natuurlik metdie
verstandhoudingdatonsniedie
Suid-Afrikaanseregering
verteenwoordignie."

Sy het reeds diedraaiboek van
"A Farewell to Africa" aan
Chissano se regering voorgele en
is verseker vanhulle
goedgesindheid teenoor dieprojek.
Sy versterk vroeg aanstaande jaar
na Mosambiek om navorsing te
doen en plekke uit te kies waar die
rolprent verfilm kan word.
Verfilming sal kortdaarna in
Maputo en Zimbabwe begin.

"A Farewell to Africa" handel
oor 'n wit kaptein in diePortugese
weermag,sy vrou,'ensybeste
vriend, 'n swartkaptein indie
weermag. Die swartkaptein weet
nie dat sy broer 'n lid van Frelimo
is nie. Soos "Quest" fokus
"Farewell" op persoonlike
verhoudinge in 'n politieke
woestyn.

'n Britsejoemalis sluit by
Frelimo aan en infiltreer Sena
Sugar, die belangrikste Portugese
belegging in Mosambiek. Sena
Sugar was vir die Portuguese
weermag baie belangrik. Toe
Frelimo Sena infiltreer, hetdie
Portugese regeringgeweet dat
hulle die oorlog verloorhet.

Een van Helenase oogmerke is
om die ooreenkomstetussen
Mosambiek gedurende daardie tyd
en Suid-Afrika se huidige situasie
uit te beeld. Volgens Helena, wat
gebore en getoe is in diedestydse
Lorenco Marques, is synog steeds
"woedend vir die Portugese
regering orndat hulle ons van aIle
inligting oor die oorlogberoofhet,
Teen die tyd dat ons gehoor het
van die oorlog, wasdit reeds te
Iaat," se sy.

Die verhoudinge tussen die drie
hooffigure speel af teendie
agtergrond van die "BigBand"-era
in die bekende HotelPolana en die
oorlog wat in die Noorde begin en
stadigaan nader aandiestad
beweeg.

Nogueira het die stormagtige
geskiedenis vandie revolusie
aangevul met biografiese
besonderhede. Die uittog van die
wit buitelanders, gevolg deurdie
uittog van die wit Mosambiekers,

die totale paniek wat daaruit
gespruit het, dieuiteindelike vlug
van die inheemse bevolking en die
Suid-Afrikaanse vlugtelingskampe
word indie prent uitgebeeld. ;

"Ditis vir mybelangrik om
stereotipes te vermy," se Helena.
"Ek istweedraaiboeke aangebied
wat soopenlik anti-Suid-Afrikaans
was datek hullevan die hand
gewyshet, Dit isso maklik om die
konflikop te som as 'n groep
swartes teen 'n groepwittes."

Syverkies ook om akteurs wat
aan haar bekend is te gebruik en
byna die hele rolverdeling van
"Quest" is weergekies om in
"Farewell" te speel: Jana Cilliers,
SandraPrinsloo, Joanna Weinberg,
Andrew Buckland en verskeie
swartekstras.Gretha Fox is nuut,

Helena het diedraaiboek met
behulpvaneenvandie swart
akteurs op "Quest" geskryf. "Hy
het met 'n pragtige draaiboek
vorendag gekom," vertel Helena.
"Dis die verhaal van Michael
Knightindie townships. Ek het
my idees in 'Farewell' met hom

.gedeelenen hyhet uiteindelik
help skryf aandiedraaiboek. 'n
Karakter met dienaam van Joseph
het deur die samewerking
ontwikkeJ..."

Dieswartgesin in "Farewell" is
gegrond op dieswartgesin wat 'n
kleinhoewe indieHartebeespoort
gebiedmetNogueira dee!'

Symeen daaris 'n magdom
visuelemateriaal beskikbaar
waarmee sy dieatmosfeer van
Lorenco Marques voor en na die
revolusie kan herskep.

"Dithet amper surrealisties
gevoelom in daardie dae deur LM
se stratete ry. Aldie mense se
besittings is in krattegepak en het
langs diestrategestaan. Die hele
'stad' is'inkrattegepak en
weggeneem oordie see..." .

"Daama hethonde in die lee
state rondgedwaal. Daar was 'n
epidemie wat honderdekatte laat
sterfhet. Stywe, geswolle katte het
die strate vol gele," vertel Helena..
"Die nuwe bestelhet met 'n
enormeagterstand tot stand
gekom.Almalblameer Frelirno vir
die verwoesting. Maar toe Machel
oorgeneem het,wasdie land reeds
gedoem. Die Portugesehet alles
verwoes voordat hulle die land
verlaathet..Vandie
weennagbevelvoerders behoort
tereggestel te word vir hulle
kriminele gedrag."

Intussen is Helenabesig met 'n
tweedeprojek: 'nverwerking van
WesselEbersohn se "A Lonely
Place toDie"wat haar goed gaan .
besig hou tot dieverfilming van
"Farewell".

Onskuldiges in oorlogstydThe Raggedy Rawney
Met Bob Hoskins
Regie: Bob Hoskins. Geskryf
deur Bob Hoskins enNicole
de Wilde. .
Begin vandag by SterKlnekor
teaters

Felice Orsini.
Met Raggedy Rawney maak die
Britse filmvonds van diedekade,
Bob Hoskins, sydebuutas
regisseur, En die akteurwat hom
nogal dom gehouhet inprente
SODS The Long Good Friday, Once
Upon a Tune in America, Mona
Lisa, A Prayer for the Dying en
The Lonely Passionof Judith
Hearn, kwyt homgoed van die
taak. .

Hy speel ook 'n hoofrol in
Raggedy Rawneyen is saam met
Nicole de Wilde verantwoordelik
vir die draaiboek.In TheRaggedy
Rawney is Hoskins (Darky) die
leier van 'n groepSigeuners iewers
in 'n ongenoemdeland in'n
ongenoemde tydperk wat
vasgevang wordin 'n ongenoemde

oorlog.
Hy(Hoskins) het doelbewus nie

die tyd en plekgespesifiseer nie.
Sy boodskap is eenvoudig: die
vyand is oorlog, en in The
Raggedy Rawney word spesifieke
aandag gegee aan die lyding van
onskuldiges inoorlogstyd.

Tom, 'n jongsoldaat, dros nadat
sy eenheid aangeval is en hy sy
bevelvoerder se oog uitgesteek het.
Hy strompel deur die
onherbergsame, deur geweld
geteisterde plattelanden ontmoet
'n dogtertjie wat met haar rna se
grimering speel. Terwyl sy hom
grimeer, besefhy hy kan oorleef as
hy hom vermom as 'n vrou.

Syomswerwinge lei hom na 'n
groep Sigeuners wat hom herberg
geeenas 'n "rawney" • half
towenares, half-mal - beskou.

Die verhaal van ontluikende
liefde tussen Tom en Darky se

dogter Jessie (Zoe Nathenson) kon
met'n ander regisseur en '

•draaiboekskrywer sentimenteel
aangedoen het. Maar met die hulp
van sy karneraman, Frank TidyI en
'n hoofsaaklikOos-Europese span,
skep Hoskins 'n onheilspellende
amper-fantasielandskap vol
fassinerende karakters met
vreemde karakter-eienskappe en
byna Middel-eeuse bygelowe.

Dieatmosfeer - die van 'n
naiewe skildery - wordondergrawe
deur 'n groteske werklikheid wat
deurentyd deurbreek. Dit is 'n
tegniek wat die prent van enige
sweem van soetsappigheid red.
Hoskins gee 'n insiggewende, ryk
blik op die lewenstyl van die
Sigeuners... en suggereer
deurgaans dat dit 'n lewenstyl is
wat aan die uitsterwe is.

Diebrutale bevelvoerder, wat
diebedreiging van buite

•••

Sigeuner·troue In The Raggedy Rawney.

verteenwoordig,wordeffektief te weerspiel!l
met die volksfeestegejukstaponeer Pretensieloos. Eenvoudig.
om ten einde die weerloosheid en Eerlik.
die sterflikheid vandiemensdom Enbynaondraaglik droef.
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BOEKE-

Meesterlike vertellings oor

'n "Swak geskrewe bock", noem
hy dit; "swak skriftuur"; 'n "kru en
weersinwekkende" behandeling
van homoseksualiteit. Iemand wat
sulke uitsprake oor DieHemel
Help Om maak,hoef nieverder
ernstig opgeneem te word nie.

Behalwe deurdie bakleierige
prof Joan Hambidge. Profvan
Rensburg het so knaend op sy
snaartjie getokkeldat diewater in
die jonger hoogleraaruit
Pietersburg se knieholte uiteindelik
begin kook het,

Dit is moeilik om samevattend
iets oor die alomteenwoordige prof
Hambidge se omvangryke oeuvre
te se. AIleen haarbriewe aan die
pers sal eendag meer dele beslaan
as Langenhoven se versamelde
werke.

In 'n btief aanBeeld beskuldig
sy Van Rensburg daarvandathy
tydig en ontydig prekeoor
moraliteit afsteek.Endanbestry sy
Van Rensburg se preekmet 'n
ander soort preek,watsydeesdae
ewe knaend totdie lesende publiek
rig.

Hambidge se gesagis die gesag
van die kateder, Ex cathedra wys
sy Rika CiUiers tereg;
skoolmeesteragtig slaan sy die
lesende publiek met dikboeke om
die ore; en teenoorVan Rensburg
se gesanik beroepsy haar op, raai
wat, literere gehalte.

Nou wil ek nie beweer dat
literere gehalte 'n irrelevante ding
is nie, Maar sensuurgaan oor iets
anders. Sensuur gaandaaroordat 'n
klein groepie mensebepaal wat die
hele bevolking se leefwereld sal
wees.

Hambidge segesag isnet so
outoriter soos Van Rensburg s'n.
As Die Hemel HelpOns 'n vrot.
boek was, sou ek nogdaarop
aangedring hetom hom te mag
lees.

Die hemel help ODS

OlePresident 88 dogter, Mooiste Melsle, krap die Mensvreter 88

rug totdat hy begin snork. Dan vlug sy en Hans...

Pront-uit deur,Gerrit Olivier~lr~-

DIEHEMEL help ons, Onder die
veleslagoffers van prof Joan
Hambidge is daarnou ookprof FIJ
vanRensburg, plaaslike pomo
kenner, Dit was onvermydelik dat
hy hom die een of ander tydin
haarsouvasloop.

Laat ek u eers meer vertel oor
diedeelnemers aan bierdie
wjndmeulgeveg.

Nii 'n deurlugtige loopbaan aan
dieRAUis Van Rensburgnou
professor in "honorere kapasiteit".
Ditbetekendat hy baie tydtot sy
beskikking het om in die openbaar
vanhomself 'n oorIas te maak.

Hy praat al jare lank oor
sensuur en pornografie enoorniks
anders nie; sy verrnanendevinger
duikopin brief na brief, artikelna
hoogdrawendeartikel omdie
euwels aan om uit te wys.

Hy se ook steeds maardieselfde
dinge, Verslapping van morele
standaarde; objektiewe
maatstawwe; verontmensliking. En
hy houdie verstommende teorie
daarop na dat strukturele
gevoegdheid en niks anders nie sal
bepaal of 'n werk onsedelik is. Prof
van Rensburg betoog in sy
Pomografiedat die literere
deskundige, dws prof Van
Rensburg self, die beste waghond
oor OIlS sedes moet wees.Alles
watvoeg,se hy, is oak welvoeglik.

Hiervolgens sou 'n
"pornografiesefilm 'n groot
kunswerk moet wees, want daarin
word met die minimum aan
struktuurmiddele• 'n penis, 'n
vagina en 'n kamera • 'n eenheid
geskep waarin alles voortreflik
voeg, pas en geintegreer word.

Profvan Rensburg hetKoos
-Prinsloo se Die Hemel Help Ons
gelees en aangegryp as voorbeeld
vanverdorwenheid, as ietsom oor
te praat, Hy het 'n smeerveldtog
teendieboek.begin,

ruimtemanne moet die klipuiteindelikterugvat om die
vrede tehersteI.

InDieBetowerde Bos •met 'n einde wat platval - is
dit diesterk verteltrant watdie aandag hou. Ene
Niksnuts word deur 'n klomppyprokendegedaantes
verras,

"Niksnuts skrik hom boeglam, maar hy hou hom
dapper. Luidkeels roep hy vir die pyprokers: 'Naandse,
oudstes!'· -

"Ditmoes hy nie gedoen het nie.Girts! draai hulle
nekke soos een man na sykant toe.En kla-kla-kla!
klaphulbene soos hulle ophom afstorrn. Nee, bier
gaan 'nkruithoring en geweernie help nie, dink
Niksnuts. Hy sal maar sy toorkierie moet gebruik.

"Hy vlieg onder die geraamtes in, en hy slaan links
en regs dat jy net spaanders sien waai. 'So ja,' se hy toe
dit weer stil word. 'Ek hetjulle mosniks gemaak nie.
Hoekom wil julle my dan staanenverrinneweer?"'.

Maar hoekom die verhale Afrikaanseoustories
genoem word verstaan ek niemooinie, Grobbelaar
probeer 'n spesifiek Suid-Afrikaanse geur inwerk, maar
diestories is biervoor meesalnet teEuropees. Soos
daaropdie agterflap toegegee word: "G'n feetjie sal dit
'n dag lank in ons oorwegend dorreklimaat hou nie."

. Diekinders wat deur die
Eenoog-Mensvreter gejaag word
het nouwelnamesoos Doors,
Floors,GawieDawie en San; en
daar is 'n Hans, Maans en Stefaans
in DieEsel,dieTafeldoek en die
Kierie;maar origens is dit meestal
Royalty, en nogalmet eksotiese
namesoosPrins Damon en Primes
Milana.

Volgens dieagterflap het Die
Betowerde Bosen Die Maanklip in
Suid-Afrika ontstaan - die laaste
glo na aanleiding van die
aardbewings indie Boland in
1969.Maarhierdie verhale is nie
Suid-Afrikaans in die sin dat die "
gebeurtenisse nie op enige ander
plek kongebeur nie.

Disweldiegeval in my
gunsteling-storie: die van Kaptein
van Hunks endie Duiwel. Dis mos
net Tafelberg wat Tafelberg se
kleedkandra,en as dit nie vir die
tweeourokers was nie, sou daar
nie 'nkleedgeweesnie.

Maarhoekom om nog in
hierdiedaehoegenaamd aan
sprokies steur? WeI, dit lyk asof
daar belangrike lesse uit hul te leer
is; lessewat in die land nie uit die
praktyk geleerword nie. Soos ons
byvoorbeeld inDie Maanklip sien,
weetselfsstukke rots dat jy nie
sommer iemand se bestaan kan
ontwrig deur tebesluit dat hy/syl
die klipop 'n ander plek moet gaan
woonnie.

Enin Hans die Geluksoeker
skepGrobbelaar 'n sprokie-Suid
Afrikamet 'nheel interessante
staatkundige bestel; moontlik 'n
sprokie-model vir die toekoms. Dis
nou aseekhoring-demokrasienie
wil werk nie.

Diestorieeindig waar Hans die
President se dogter, Mooiste
Meisie - watdeur 'n mensvretende
reus gevange gehou is - aan haar
vaderterugbesorg.

"Vader en dogter ornhels
mekaar, en toese die President vir
die Mooiste Meisie: 'Ekhet Hans
belowe dat hymet jou kan trou as
hy jourSrig terugbring.'

"Dit sal ek tog te graag doen,'
se die Mooiste Meisie.

"'Buitendien is die Eerste
Minister pas dood,' se die
President, 'enjy kan sy plek
oorneem, Hans.'''

Enso het ditgebeur dat Hans
met dieMooiste Meisie getroud is
en eersteministergeword het,

"Enhy hetsy mense,lank en
voorspoedig gelei."

In Goeiehoek
is die enigste

sleutel wat
die deurvan
vrye gedagte

oophou

maanklippe
monsters en

Kafka is hy dwalende deur 'n stad.
Sy kennismaking met diestruggle
- as liberaal - herinneraan die
situasies wat Gordimer uitbeeld
(maar hy doen dit metmeer
menslikheid).

Die apokaliptiese toon herinner
aan1M Coetzee se werk (maar
sonder die ingewikkelde
taalfilosofie).

Die eggo's plaegternie, omdat
dit behendig verknoop word tot 'n "
uiters leesbare verhaal.

Die verhoudings tussen mense
word fyn en oortuigend uitgebeeld.
Die simboliek is liries,maartog
nie opdringerig nie.Die
plaaslikheid en herkenbaarheid van
Kaapstad is 'n bykomende plesier,

Die einde stelegter teleur.
Eindes is 'n algemene probleem

vir Suid-Afrikaners wat"politieke
romans" skryf. (Gordimer het in
The Conservationist, July's People
en Sport of Naturein dieselfde
heining vasgehaak.Serote se To
Every Birth its BloodenEtienne
Leroux se Onse Hymie hetewe
moeilik geeindlg.)

Miskien het ons hiermetdie
grense van die romanvorm te
make, wat dalk nie so 'n totale
ornkering van sy oorspronklike
funksie kan verdranie,

Of dalk is dievraagwaarmee
Jacobs worstel, se antwoord nog
histories buite ons bereik: hoe vind
die liberale enkeling wat sy rug
gedraai het op 'n sick,
verbrokkelende ou orde, 'nplek in
'n nuwe orde wathomditskaars
toelaat?

€rattf&~
~otktuirt'ktL "Ons vind wat usoek"

Langstrut257· 261 ... Kaapstad .~. Tel: 244970 .

ONDERREDAKSIE VAN

VICTOR MUNNIK

Towerlantem: Afrlkaanse oustorles oorvertel
deur Pleter W. Grobbelaar.Met tekenlnge deur
Liz' Groenewald. Human enRousseau,
Kaapstad en Pretoria,1988. Prys.: R13.95

Sosiale orde
verbrokkel: en dan?

WlllemMoller
EK. HOU nou eenmaalvan'n goeie storie- nie soseer
indie sin van interessante gegewens nie, maar in die
sinvan lekker luister,oflees,omdatdie verteller weet
wathydoen. .

In Towerlantem vertel PieterW.Grobbelaar 'n
klompiestories - partywatek uitmy kinderdae
OIIthOU. en 'n pur nuwes - op 'nmeesterlik boeiende en
musikale manier.

'n Mens lees met groot Iusvanallerhande Jong
Mans op Sock na Geluk, vanEenoog-Mensvreters,
MooisteMeisies, van Konings, Prinsesse, Prinse en
ander Royalty - net soos in dievrouetydskriftevandag
• omnie eens te praat vangelukkige eindes nie.

Een van die mooistes is diemoderne sprokie van
dieSingende Maanklipwatdeurruimtevaarders kom
haal is om op Aarde tenloon gestelte word, en dan so
huistoe verlang dat hyn aardbewing veroorsaak. Die

Victor Munnlk
EEN VAN die oudstefunksies van
dieroman is om sy lesers raad te
gee. Raad oar hoe die wSreld is,en
hoedie enkeling daarinpas. Die
tradisionele formaat isdanookom
'njongman as sentralekarakter te
kies en hom te volg terwyl hy 'n

-plek in die son vind: hornself
vestigin die gemeenskap.

In Steve Jacobs se
eerstelingroman wordhierdie
patroon aangepas.

Die sentrale karakter is 'n
gevestigde, ouer man omwiedie
sosiale orde verbrokkel. '

Hy soek na 'n nuweplekvir
homself.

Die effens verdoeselde realiteit
vandie roman is Kaapstad, waar
hyas prokureurpraktiseer.

Sy jonger broerkom as
vreemdeling terug (nA diens in 'n
weermagwat optree teen
opstandige mense in townships) en
komsock blyplek by hom.
Terselftertyd raakhy bettokke by
dieman.wat die tirannieke
presidentverrnoor het,Hyraak
verliefop 'n meisie in diestruggle
ensy skrywervrou verlaat hom...

Jacobs vertel sy storie baievlot,
Dietegniek is konvensioneel, en
baiebekende dinge valop.

Die hoofkarakter senaamis
JosefS., en nes 'n skepping van

Under the lion, deurSteve
Jacobs. Ad Donker,
Johannesburg 1988. P!'Ys nle

. vermeld nle.
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met vrae wat pia." Kabaret terg die
kop en nie die drifte nie, voeg
Elsabeby.

Hy en Elsabe ken mekaar nog
betreklik kort, Hulle het twee jaar
gelede by die Baxter-tearer in
Kaapstad ontmoet waar Casper
Hallo Suid-Afrika opgevoer bet.
Terug in die Transvaal sou hy •
dieselfde stuk met Joanna
Weinberg vir Truk opvoer, maar
Weinberg bet 'n rolprentaanbod
gekry en Elsabe bet 'die rol
onrniddellik oorgeneem.

Aan Casper se oordeel beg
Elsabe oneindig baie waarde. "Hy
is die brein en ek die koei," se sy

'beskeie. "Ek doen wat by se. Ek
dink ons werk goed saam. Ons bet
albeiredelik baie ondervinding in
kabaret en revue. Casper kan skryf.
Hy hetdie verbeelding. Ek nie,

"Onskan eerlik met mekaar
wees. Omdat ons mekaar vertrou
kan onskritiek van mekaar
aanvaar en dit verwerk," som
Elsabedie geheim van bul

Casper de Vries,die blou bul van kabaret

TEATER

Blits Bisholo
se wilde
radio in
die hemet
. Kathy Bennan
"BUTSVINNING" is omtrent al
boe 'n mens Solomzi Bisbolo se
eenmensvertoning, Channel 48,
wat tans in die Markteater se
Rebearsal Roomspeel,kan
beskryf. Ditgaan so vinnig 'n
mens voel of jy 'n uur lank in 'n
Magimix is wat jy nie kan afskakel
nie.

Channel 48 is 'nradio-stasie
erens in die hemel,met die
befaamde Henry Nxumalo van die
tydskrif Drum as OTIS gasheer, Die
vertoning bestaan uit 'n string
kitsboodskappe wat deur die eter
op ons stortreen,

Teen die spoed van lig sweef
hierdie kornmunikasie-masjien van
engelekore tot boodskappe van ons
borge, halsoorkop in 'n bele paar
mal situasies in.

Die een oomblik grynslag jy
oor 'n skreeusnaakse skets van 'n
snordraende amptenaar,wat
sakkie-sakkie op maatvan die
tronkbewaarderslied, en dan
krinkelsnit jy op die aartappelplaas
waar Nxumalo sy onthullings oor
gedwonge arbeid gaan uitgrawe
beL

Daar is bytende politieke satire
wanneer dit gaan oar Steve Biko,
Neil Aggett en John Vorster,

Ons sien 'n nadoodse Vorster
besig om die aaptrop oor wie hy .
beers, te dissiplineer.

Oomblikke later word hy deur
turbo-aangedrewe engele
weggevoer bemel toe om .
geoordeel te word .

Met hierdie oorweldigende
opeenhoping van sketse gee die .
skrywer, Bisbolo, sy geboor 'n
insiggewende kyk op ons
gemeenskap.

En deurentyd spreek uit die
kunstenaar en sy werle 'n energie .
wat nie tedikwels op ons verhoe
gesien wordnie.

Die skrywer self is net so
energiek as sy werk.

Hy het sy tearer geleer in die
"bra Gib Skool" (Gibson Kente,
die oupa van township-tester deur
wie se regisseurshande omtrent al
die swart akteurs in ons land

. gegaanhet), sowel as van
Mbongeni Ngema, (regisseur van
die Asinamali en Sarafma, 'n
treffer opBroadway.)

As eenvan die spelers in
Asinamali het hy omtrent die bele
wereld gesien, Noudat by terug is,
is by besig om sy akteursreputasie
verder te vestig - blitsvinnig.

mense in jou gehoor te he wat
luister en op jou golflengte is," se
Casper. Die eerste week byClub
58 bet horn neerslagtig gemaak
omdat net drie of vier mense elke
aand sy vertoning waardeer het.

"Die ander bet eintlik gekom
om na musiek te luister en te
gesels, Maar.teen die tweede week.
bet die 'regte mense' begin kom en
toe kon ek laat waai," se Casper.

Elsabe bet Arnold Vosloo by
die Pretoriase Technikon ontmoet

, waar hulle drama geloop het. "Ek
was twintig en hy agttien." Hulle
bet vyf jaar lank uitgegaan en
onlangs is Arnold met Nancy
Mulford getroud.

Die Vosloos is vandag nog vir
Elsabe, 27, soos haar tweede
familie. "Hulle isvan my beste
vriende, Dit is moeilik omnie van
Arnold te hou nie. As jy homuit sy
eie omgewing neem, kom hy
arrogant voor, Maar tussen sy eie
mense weet jy hoe 'n wonderlike
mens by is."

Carol Coetzee

suksesvolle samewerking op. ,
Maar al ken hulle mekaar goed,

is Elsabe tog verras toe Casper oor
sy kookvernuf praat, "Ben van my
spesialiteite is hoender."

"Jymaak volgende Sondag kos,
Skapie,".se Elsabe.

Casper gee sy wenresep: "Ek
gooi hoenderboude en -borste in 'n
baksak met meel. Voor die tyd
gooi ek oreganum, tiemie,
basielkruid, sout, peper,
hoenderspesery, knoffel,
uievlokke, twee heel geskilde uie
en naeltjies in die sak. Danbak ek
dit anderbalf uur per kant." .

HouCasper van oorgaar
hoender?

Twee van bul getrouste
ondersteuners is die gewese boof
van die SAUK, Riaan Eksteen, en
sy suster, Cecile Greyling. Elsabe
was verbaas oor Eksteen se sin vir
humor toe sy born die eerste keer
met Hallo Suid-Afrika ontmoet .
het.

"Dit is wonderlik om sulke

Hy is die
brein en sy
is die koei
DIE een is so lank as wat die ander kort is, so spraaksaam as wat die ander
ingetoe, arnper sku voorkom, Maar soos 'n mes en 'n vurk kan hulle saarn
'n sakie takel soos geen ander span nie,

Hulle is Elsabe Zietsman en Casper de Vries wat sedert Hallo Suid
Afrika verlede jaar onlangs weer saarn te sien was in Truk se kabaret, Die
Blou Bulle Revue.

Oor etc en 'n glasie wyn by Freddie's Tavern in Mellville gesels hulle
oor hul werkverhouding, politick,kabaret, hul gunsteling-geregte...

Elsabe vertel hoe bly sy was om uit Mayfair te trek, waar blankes hul
neus optrek vir Indiers wat die buurt wil verbeter. Casper se die wittes voel
hulle bedreig. "AI wat hulle het om hulle te beskerm, is hul vel."

"JulIe is besig om my ongelooflik neerslagtig te maak, Kan ons
asseblief oor iets anders praat," roep Elsabe halt. Sy verkies om haar
kritiek deur kabaret uit te spreek, daaroor te lag.

"As 'n mens realisties oorrasseverhoudinge in ons land is, raak dit
arnper ondraaglik. 'n Mens is so hulpeloos, maar kabaret help dalk om
party mense tot nadenke te stem.

"Maak 'n plakkaat van my met stert en tiete en skouers, verleidelik,
sodat iemand wat verby loop, dink: 'Ha,lekkerontkleevertoning'. Hy kom
kyk en loop dalk halfpad uit.Maar ons het hom daar gekry, 'n saadjie
geplant wat tog dalk eendag kan ontkiem."

Sy en Casper het groot planne vir volgende jaar - hulle wil 'n stuk
saamstel wat "so na as moontlik aan kabaret is".

Die verskil tussen revue en kabaret is dat eersgenoemde suiwer
vermaak is, terwyl kabaret hoofsaaklik sosiale kornmentaar lewer en die
gehoor vra om te dink. '.'Jy gaan na albei om te lag, maar met kabaret moet
jy dink en weet hoekom jy lag," se Elsabe,

Volgens Elsabe was Hallo Suid-Afrika merendeels revue. Die Blou
Bulle Revue wat deur Truk as 'n ''kabaret'' adverteer word, bevat volgens
haar ook net een skets wat werklik kabaret is: Die toneel waar Suid
Afrikaners op Pluto kennis maak met sy hiper-intelligente bewoners.
Omdat die planeetbewoners niks
van rugby af weet nie, gee PW
Botha opdrag aan Pik Botha Om
onmiddellik terug te keer en alle
kontak te verbreek,

"Dit is kabaret omdat 'n
ongelooflike stelling oor rugby 
ons nasionale godsdiens - gemaak
word," verduidelik Elsabe.

Die bekkige Casper watons op
die verhoog ken, is verbasend stil
totdat jy agterkom hy praat net as
hy werklik iets te se het, En as jy
hom 'n moedelose trek opsy gesig
wil gee, moet jy vra hoe hykabaret
defmieer. Hy het dit dan al soveel
keer gese.

"Die hoofdoel is om mense te
laat dink oor dit watjy uitbeeld. In
teenstelling met revue is dit
byvoorbeeld nie 'n klomp
Broadway-liedjies wat aanmekaar
geryg is vir die aand nie. Soos 'n
.&.ediz~ dit 'n spel met die taal en
hoe meer vertroud die gehoor met
die taal is, hoe meer kan bulle dit
geniet en verstaan. .

"Dis 'n verrykende ervaring, 'n
knypie in die boud van die
samelewing, 'n gespot en gekla

Dansers nit die kollig: Eduard en Phyllis

Phyllis Spira en EduardGreyllng, In hulle 'swanesang'

Catherine du Plessis
PHYLUS SPIRA, prima ballerina, het vandeesweek afskeid geneem van
Kruik en baar menige bewonderaars. Mediese probleme het haar loopbaan
beeindig,

Haar dansmaat van 17jaar, Eduard Greyling, het spesiaal van Landen
gekom om haar by.te staan in die galavertonings waarmee Kruik se 25ste '

. verjaarsdag gevier is.
Greyling se loopbaan htt ook vanjaar tot 'n einde gekom.
Altwee beklemtoon hoedans bullewens verryk het, Spira: "Om iets te

kan bydra tot mense se lewens is eintlik by my die hoofsaak. Ek hoop dit is
wat ek deur my verhoogloopbaan bereik het.. .

"Ballet is uiteraard 'n kunsvorm wat nie werklik vasgevang en bewaar
kan word nie. My verboogloopbaan was net 'n deel van my lewe en ek sien
uit daama om jong dansers verder by te staan met die instudering van rolle
- nie om vir bulle voor te skryf nie, maar om hulle te help om bul eie
interpretasie te vind." Ditdoen sy al lank, '

Eduard Greyling sal ook 'n ander danskuns beoefen wanneer by einde
1989 terugkeer van sy choreografiese studies in Landen. AsKruik se
choreograaf sal hy ballette sorgvuldig noteer vir die toekoms. Ook sal by

.aktief belp met die afrigting van nuwelinge.
Die oordra van waardevolle ondervinding aan 'nnuwe geslag is 'n ou

dans-tradisie wat deur hullevoortgesit word.
En hoe voel hulle oar daardie laaste oomblik in die kalklig7 "C'est la

vie," s8 Greyling. "Die lewegaan voort,"
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Koos Coetzee .

.pro.~ met sy
beesstert

BJ LanloYarden
BAlEmenseweet nie waardie
Nuy-Koop - wat die beste
muskadel in Suid-Afrika maak 
geleeisnie. Hulle ken OQk nie die
koopsewyne me.

Diewynmaker van Nuy;
Wilhelm Linde, is verlcdeweek
deur diegesaghebbende Diners
Clubassy Wynmakcr vandieJaar
aangewys. Vanjaar se prysis in die
wit enrooimuskadel-kategorie
toegeken.

Vyfvandie agt beoordelaars
het Linde eerste geplaas endrie
tweede.

Daar is meer inskrywings as in
enigeanderjaar ontvang - 38-
maarditwas gou duidelikwiedie Wilhelm Linde met sy
wenner sou wees. d I

Viringeligtes het Nuy lank top-muska e
reedsn uitstekende naam. Ditword op die Nederburg-veilingsaangebied
en ekhetvriende wat van dieTransvaal Kaap toe ry dikwels versoek om
tussendieberge by Worcester 'n paarkiste muskadel of ChantdeNuy te
koop.

Chant de Nuy is 'n ligtedroe wyn met 'n volmaakte vrugtige geur wat
mens aan pynappels herinner.

Ongelukkig verkoop hicrdie koop wyn net by die kelderof perpos. Dit
is jammer dat hulle nie in diehandelverkoop nie - afgesienvandiewyne
wat reeds genoem is, is hulColombards en Red Muscadels in 'n klasvan
huleie.

Wilhelm Linde, 'n stillerige menswat toegewyd is aansy werk, is reeds
17jaarbyNuy - en sy produkte wysdit, Min landgoedere lewerdie
kwaliteit van hierdie koop,

Asprys vir sy 1985 White Muscadelhet Wilhelm 'n vliegkaartjie na
enigeplekin die wereld en R2000 kontant ontvang.

Totdusverhet die wynjaar 1985vier Diners Club-wennersgelewer:
Gunther Brozel se Nederburg Gewurtztraminer, Sydney BackseBacksberg
Chardonnay, Beyers TruterseKanonkop Pinotage en nouWilhelm Linde
se NuyWhiteMuscadel.

Laasgenoemdemuskadel kry nouuiteindelik 'n mate vandieerkenning
wat ditverdien. Dit is eenvandie beste wyne in die hele wereld.

Vervang likeur na 'n belangrike maaltyd met die volgende: Vul 'n
brandewynballon met drieblokkies ys, twee sopies muskadel (hou die
bottelindie yskas), en 'n derde of 'n half sopie KWV IO-jaar'oue
brandewyn.

Skud die glas liggies rond, ruik die wonderlike aroma en teug versigtig
- die resultaat is hemels.

Hieris Nuy se adres indien u wilbestel: Nuy WynkelderKOOp Bpk,
Poskantoor Nuy 6700. Tel (02331) 70272.

genoegboeljon omalles mooi te
bedek, enworddanstadig gekook
tot die vices sagis.
. "Dievetword afgeskep. 'n
Klont botter word in die pan
gesmeltenmetfynmeelen 'n paar
eetlepelsvol room tot 'n sous
geroer, enmet dievleessous
gemeng.Daamamoet die vlees
nog vir vyftien minute lank stadig
smoor, Deeglduitjies kan bygevoeg
word." '

Hierdie resepis soos 'n rowe
kaart - jymoetselfsoek. Laat jou
tong jou lei.Diebevrediging is
groat asjy die resepvolmaak kook
met behulp vanLeipoldt se "kaart",
en jou tong as rigtingwyser.

'n Paarwenke: Laat beestert
maar langerig stowe,anders is dit
taai. Moenie dievleis insout of
aanvanklik enigesout byvoeg nie.
Die boeljonblokkies wat jy
gebruik,bestaan omtrent net uit
sout (Ons sal latergesels oar hoe
om jou eieboeljon te kook.)

Gebruik Inbaieklein stukkie
suurlemoenskil.lndien jy die
badkamerskaal ofcholesterol
vrees, kanjy dieroom uitlos,
Meng dannet diebotter met die
meel - ditverdikdie vloeistof in
die pot.Laat diebeesstert lank
genoegkook sodatdie meel kan
gaar word. Roumeel smaak sleg.

Voorspoed, enhou vas om die
draaie.

dit reg gaargemaak word, maar
sonder smaakmiddels smaak dit
derderangs.

Om uit Leipoldtte leerkook is
'n avontuur: dit hetnie die
sekuriteit van suiwermeetkunde
nie, maar is so onvoorspelbaar
soos 'n tydren: oorstuur jy metdie
een spesery of krui, loopjoukar
van die pad af.

Volg daarom di6goeie raad:
gebruik aanvanklik minkruie en
spcscrye. Proe gerceld enmaak
geleidelik aanpassings totdat die
kos net reg smaak.

Jare gelede, kortnadatekin
kos begin belangstelhet, hetek
gehoor Robert Carrier, die
Amerikaner wat metdie Franse
naam, is net die man.

Ek het 'n ingewikkelde
beessterttresep vanhomgekook:
dit was hopeloos teryk endie
smaak het nie bevredig nie.

Daama het ek Leipoldt se
eenvoudige beesstertresep gebruik,
en Carrier het sleg afgestcek.
(Carrier lyk opgesmuk langs die
Fransemeesters, watdie wysheid
van eenvoud gelecrhet.)

Hier is Leipoldt se resep uit
Kos vir die Kenner (1933):
"Osstert, Gestowe - die stert word

. uitmekaar gekap, ingesout enin'n
kastrol gesit met uie,geelwortels,
lourierblaar, suurlemoenskil,
peper, sout, 'n'eetlepelvolasyn,en

Leipoldt:
kom ODS leer

"GEEN mens kan uit Leipoldt se
kookboeke kook Die. Hy gee dan
niemate en gewigte aannie,"

.Ditis 'n algemene beswaar teen
Louis Leipoldt Be resepte- mens
hoar dit ook onder hogere
koskcnncrs. Dit is WW: oubaas
l.eipoldt s8 me vir jou hoeveel
gram sout of tiemie jy in 'nbrcdie
moet gooi nie. Leipoldt,die
snydoktcr, het nie van mediese
prcskripsies by kos gehounie.

Bogenoemdebeswaarkom
gewoonlik van mense watnie hul
eie ondcrvindingen oordecl
vertrou nie, of nooit geleer proc
hetnie.

As ons uit Leipoldt kook, m6et
OIlSleer proc, anders is OIlS

verlorc. As jy wil koskook sander
omte proe, is jy soos 'n mcsselaar
wat watnooit geleer het om'n
winkelhaak of waterpas tegebruik
nie.ly het geen maatstafom
tussen lekker en sleg te ondcrskei
nie,

Ekg10nie die storie daticmand
'ngebore kok is nie - sommige het
wei meer talente as ander. Die tong
is'norgaan wat touwys gemaak
kanword - jy kan hom ieerpraat
enjykan hom leer proc.

Leipoldthet met kruieen
spcscrye gegoel, Goeie
bestanddele is die eerste
voorwaarde vir goeie kos,maar
selfs die beste bestanddele is.
dikwels smaakloos sonder die
regte smaakmiddels. Diebeste
biefstuk is sag en sappigwannecr

Drink bier en proe die dagga
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Kom kuier by ODS vir.
huiskos, goeie wyn

en lekker mense

'. Die ideale plek vir u kersfunksie
Bespreek vandag: 836·6611/2

DIE meeste mense drink bier
sonder omdaaroor na te dink: 
miskiendinkhulnet aan wie die
volgenderondte gaan betaal. Bier
verdienegter meeraandag.

Bier,of tenminste sommige
biere, het'n aantreklike en
aangename geurwat die mond
dikwelslaatwater. Die hops kan 'n
kruie-agtige geurhe omdat hops
verwantis aandiedaggaplant 
dus: die enigste wettige manier om
dagga teverbruik is om bier te
drink.

Ons moet Castle beskou as een
van die bestelagersin die land,
veral dieongepasteuriseerde een,
en Amstel, wat volgens my mening
baie beteras dieHollandse Amstel
is. Oit salmy nieverbaas as ons
Amstel diebestein die wereld is
me...

Dit iselkebierliefhebberse plig
om 'n pelgrimstog na Barney's
Tavern byGoldReef City at te 18
omdat diekleinbrouery op die
perseel 'nmerkwaardige, heerlike,
vrugtigebier lewer,

Dit is 'n ongepasteursieerdebier
met 'n baie laerbitterheidsgraad en
ook baiemindergas as die rneeste
biere - maardit het 'n lieflike
smaak, enalbeigeslagte hou ewe
veel vandiebier.

Dit isnie vreemdom te"hoor dat
mense dievolgende rondte bestel
voordathulglaseleeg is me. As
die Michelin-gids op hierdie bier
van toepassing wassou dit drie
sterre by, en as "worth a detour"
beskryf word.

B J Lankwarden

Hier is 'n Iys van ingevoerde
lagerswatredelik algemcen
beskikbaar is.

PilsnerUrquell: Die
oorspronldike bier van Tsjeggo
Slowakye, nou in heelwat
drankwinkels beskikbaar. Ferm, en
ietwatdonkerder as ander lager,
maar 'nbier wat mens.onthou - een
van diebeste.

Fuerstenberg: Hierdie brouery
behoort aan die koninklike
Fiirstenberg-farnilie van dieSwart
Woud.Diewater wat vir diebier
gebruik word kom uit die fonteine
wat dieDonau-rivier voed. Party
mensevrees die rivier sal opdroog
as te veel van hicrdie bier verkoop
word.'nGoeie, tipiese Duitse bier.

Dottmunder KronenClassic: 'n
Interessante bieruit die stad
Dortmund, wat ses broueryehet
Dit is 'ngeval van die grootste is
die beste. Die Kronen-brouery het
'n uitstekende reputasie en eensluk
bier saljou vertel waarom.
, Warsteiner: 'n Top-kwaliteit

pilsener uit Wes-Duitsland.
Holsten: Hierdie brou

ondememing is een van die
grootste in Wes-Duitsland enhet 'n
aantal brouerye in noordelike
stcde.Hulbiere het 'n vars
hopkarakter en 'n werlclik
smaaldike bitterheid.

lever: Hicrdie bier vandie
Friesland-brouery is ietwatvan 'n
wereld-ldassiek. Dit is omtrentdie
enigste bier met 'n bitterheid-

• t' - • • • , ~ • •

telling van 47 eenhede. As ons dit
vergelyk met metonsplaaslike
biere met tellings in die lae
twintigs, kan menssiendatdit 'n
ongewone bier is.

Beck's: Hierdiebrouery in
Bremen is die grootste uitvoerder
in Duitsland. Die bi.l:r.is-ferm en
groot, minder bitteras die meeste
noordelike bier, maarbaie
aangenaam.

Daar is amper 1500broueryein
Duitsland en die Duitsers drink 'n
groot klomp bier, soveelso dat die
groot Duitse filosoofNietzsche
gewonder het hoeveel bierdaar in
Duitse intelligensie is.

Grolsch: Dit is die enigste
Hollandse bier watop dieoomblik
op die mark is. Die tradisionele
porselein- en draadprop isbaie
gewild en die bier is getrou aan sy
reputasie as een vandiebeste
Hollandse biere. Grolsch is die'
tweede grootste brou-ondememing
in Holland na Heiniken, watdie
vierde grootste in die wereld is.

Carlsberg:Dit is 'n aanduiding
van die vindingrykheidvan
plaaslike sanksiebrekers dat daar
nog steeds Carlsbergopdiemark
is - hoewel die Deneonsal 'n
klompie jare boikot. Carlsberg is 'n
goeie middeweg-bier watniemand
aanstoot gee me. Dis goed gebrou.

Benewens hierdie kontinentale
lagers is daar nog 'n paar
beskikbaar soos Kronenbourg van
Frankryk, Maes PilsvanBelgic en
Sgres van Portugal,watalma!
goeie biere is.
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MENSE )

Die dorp gaan
vrek, my kind

Heel bo: Omtrent alles word
by diedorpswlnkel gekoop.

Bo regs: Ole lewe In
Wuppertalls eenvoudlg. Ole

take word tussen die
geslnslede verdeel, maar I

dis altyd die vrouens wat
OOslg Is.

Bo: Ole hoofdorp Is omrlng
deur klein nedersettlnkles.

Een keerper maand • en
elke Sondag. kom die

mensedorp toe met hul
karretJles vir kerk en Inkop

les.
Regs: Elke famllle het 'n

stuk grond. Ole ou mense
wer!< nog op die lande,

maarvir die Jeug Is so 'n
bestaanleeg en vervellg.

Wanneerdie oumense hul
Implemente nearslt, speel

die klnders nog.
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Ismail Abrahams
"ONS het 'n witmanhier nodig, want as hy so na
jou kyk met daaiblouoa, dan sien by sommer
dwarsdeur jou."

Terwyl Frikkie Valentyn, 'n breker van
Wuppertal, so praat,ry 'n meisietjiemet ligbruin
hare en helder blouoe stadig voor OIlS verby op
haar fiets,

Dit het my laat dink un 'nstorie wat 'n
sosiaal-wetenskaplike 'n pur jaar gelede vertel
beL

Hy was op reis op die spore van die JesuietC,
toe 'n ou Indiaan-opperhoof aanhom se: "Julle
blouoog-mense kombier en probeer OM voorse
hoe OM moot lewe. Oatonsonsmaniere moot
laat staan en julle s'n moetaanvaar. Eendag kry
ons genoeg daarvan en vemietig julle hele
blouoog-volk..." .

Die Indiaankaptein hetvan sendelinge gepraat,
Die besoeker het blouoe gehad, maar hy was 'n
antropoloog.

In Suid-Afrika is die patroon en die kleure
anders, maar die probleem blydieselfde. Neem
die sendingstasie Wuppertal as vorbeeld. Op
sekere gebiede wasdie sendelinge se werk
uitstekend, op anderhet hulle klaaglik misluk,
Die strukture wat hulle-geskep het, is aan die

.verkrummel.
Die kerkgebou stun nog, maar daar is maar

min inwoners van die eertydse sendingstasie wat
kerk toe gaan,

Toe die Rynse Sending indie vroee jare
sewentig onttrek het, hetdie Morawiese Kerk die
l!<:!minis.trasie van Wuppertal voor
die Nederduits-Gereformeerde
Kerk weggeraap.

Die administrateurs het
verander, maar die deuntjie bly
dieselfde.

Die kerk besit diehuise,endie
inwoners betaal elkejaar 'n
minimale huur. Diedorpsbestuur,
die leerfabriek en al die arider
fasiliteite is in die handevan die
kerk.

Hoewel drank asongewens
verklaar is, is nugterheidbloot 'n
woordeboekwoord.Tuisbrouery en .
stookketels in die berge
onderstreep die hulpeloosheid van
die kerk, Ben oom vat smOrens
voor sonop sy sak vrugteberg toe
om te gaan stook. .

"Die dorp gaan vrek,mykind,"
verklaar tant Ous vanMiddelstraat
somber. "Die kinders wilnie meer
in die lande werk nie. Hulle wil
nou almal stad toe.Dieoumense
kan nie meer op huleie aangaan
nie,"

Bike familie "besit" 'n stuk
grond wat deur diekerk aan hulle
toegese word. Weenssy ligging is
die grond besonder vrugbaar.
Wuppertalle in dieTra-Tra-vallei
waar 'n rivier ontspring.
Tradisioneelleef diemense van
die opbrengs van die grond.
Terwyl die mans op die lande
werk, is die vrouens in enomdie
huis besig.

Die afgelope lienjaar het ai
meer mense uit Wuppertal
gestroom, Die kindersword deur

_,_~~~ en s}ede~elo~, ter.vyl
ander elders skoolgaanennet
terugkom om te kuier.Daar is 'n
skool in die dorpie. Die
Departement van Opvoeding
fmansier die skool net tot by
Standerd Sewe.

Families lewe al geslagte lank
bier, maar met die ernstige verval
wat hulle in die gesig staar, .
wonder mens of Wuppertal oor SO
jaar sal bestaan.

Ben ou dame het 'n vlymskerpe
aanval geloods opdie kerken sy
amptenare - terwyl sy goed dronk
was. Sy is uit die dorpverbano
Maar waar moot syheen op 72 en
'n hele lewe in die dorpagter haar'!

Die skoenfabriek op diedorp,
waar baie modebewuste reisigers
al "rooi vellies" komkoophet, 10k
baie toeriste.

Maar toerisme is 'n probleem 
inbreuk word op mense se
privaatheid gemaak,Toeriste hang
nie net by motors uit nie, hulle
stap in mense se huisein om te
kyk hoe hulle leef.



KUNS

,~

Battle of Rorke's Drift, John Muafangejo

New Visions wys
somber aanvaarding

Kathy Bennan
Die Markgalery se Ian Haeggie-toekenning, wat in 1986 gedeelisdeur
Paul Stopforthen William Kentridge, en verlede jaar gladnie toegeken is
nie, is vanjaargebruik vir 'nkompetisievir kunstenaars watnognieop hut
eie uitgestal het nie.

NewVisions, tanste sieneby dieMarkgalery in Newtown,
Johannesburg, is die uitstalling watdaaruit gespruit het,

"Miskien moes ons dit eerder Visions 88 genoem het," se 'n self
kritieseHazel Friedman.

En syis half reg, want dieuitstallingvoorspel nie juis grootvemuwing
nie, As 'nmens tekens van sterkopposisie teen die heersendekompetisie-
kuns in ons land verwag het,was dit 'n teleurstelling. .

Wantten spyte van 'n emstige poging van die organiseerdersomnuwe
beoordelaars aan te stel, en tenspytevan die relatief oop kriteriavir

deelname, word die werke
gekenmerk deur 'nkonserwatiewe
benadering.

Dit verras 'n mensniewerklik
nie. Plaaslike kompetisies en .
uitstallings word deesdae deur die
tradisie van die Salonoorheers.
Selfs die mees andersdenkende
politiekekunstenaars volg hierdie
benadering, sodat daarmaar min
alternatiewe modellevir jong
kunstenaars is. (Diemeerderheid
van die New Visions-uitstallers is
studente, of het onlangs afstudeer.)

Tog is die uitstalling 'n
ontstellende barometervan wat om
ons aangaan. Diesielkundige
foltering van die landkan'n mens
nie miskyk nie.

In New Visions skreeu
afgeskeurde ledemate,verminkte
Iiggame, vuur, bloedvergieting,
ballingskap en begrafnisrituele hut
woede en ontnugteringuit

Van die optimismevoor die
Noodtoestande is niks meer te
merk me. In die plek daarvan is 'n
sombere aanvaardingvandie tye
waarin ODS leef. Ekdinkhierveral
aan die stillewe van Leora Farber
(Jewels of Disintegration enThe
Beauty of Brutus' Biceps).

Dietrich Grimm se
monumentale Zonesof Action on
15th April 1988, Pretoria, wys 'n
bomgerukte ledemaaten 'n
thalidomied-agtige figuur wat
opkyk na die dier wat ooralles
waak: 'n aasvoel,

Soortgelyke sirnbole kom voor
in Jacobus Roux se TheGriffin
and the Blast, waardie ,
legendariese dier van die
verwoestingstoneel af vlug.

In Jane Duncan se Arrival/
Departure, ('n krat met
bagasiestrokies, briewe en
reisdokumente) hetdie vlug reeds
ballingskap geword.

Uit die drie wenners isChabane
Manganye se BuriaIof a Hero, 'n
reuse houtsnee, meeroptimisties.

Sophia Ainslie se Working
Things Out, 'n houtskooltekening,
is 'n waardige medewenner.

Russell Scott se enorme It
Dreamed It Was AMan is 'n
behendig uitgevoerde werk, '
tegelyk organies en eksentriek
tegnokraties. Ook 'n waardige
wenner, al was dit blykbaarnie :
goed genoeg vir die Kaapstadse .:.
Triennale nie,

09h30tot17h30 Dinsdag tot
Vrydag; 09h30 tot 13hOO Saterdae;
14hOO tot17hOO Sondae.

Gertrude Posel, Wits.
NewAquisitions, 'n versarneling
Afrika-kuns tot 10 Februarie 1989.
10hOO tot18hOO Dinsdag tot'
Vrydag, IOhootot 13hOO Saterdae.:

SA Kunsvereniging
Monumentsentrum, lste vloer,
Pretoriusstraat, Pretoria.
Weefwerk van Marguerite
Stephens wat deur Judith Mason,
IlonaAnderson, Andrew Verster,
KarelNelen Walter Battiss
ontwerpis.
Sluit 18November.
Kunsenhandwerke van ELC
Kunssentrum by Rorke's Driftnog
tot 19Novemberuitgestal.
Ure: 09hoo tot 17hOO weeksdae
09hOO tot17hOO Saterdae.

Galery 21
Derde Vloer,Victory House,
Harrisonstr.
Drieman-uitstalling van werk deur
Pieter Roux,Andrew Breebaart,
en WalterMeyer. Tot 3
Desember.
AndrewBreebaart gebruik olie
pastelle op grootpapier
oppervlaktes. Dubbelsinnige
sosiale kommentaar met
"troosteloosheid" as algemene
tema. Wordnog as "tekeninge"
beskryf oar sygebruik van
kalligrafie, tonaliteit en papier as
medium,maarkon ewe maklik
monochroom-skilderkuns heet,
* Pieter Roux gebruik ironiese en
humoristieseargetipes om
alledaagseabsurditeite te
beklemtoon.In sy etse, waaronder
van die grootste wat nog in SA
gedruk is, word tonale kontraste
dramaties gebruik.
*WalterMeyer projekteer
prirnitiewesimboliek deur middel
van 'n vrye, semi-geslruktureerde
styl watsterkherinner aan die
Duitse expressioniste.
10hOO tot 17h30 Maandae tot
Vrydae; OOhOO tot 17h30
Saterdae.

Desember.

Pateggebou-Galery
Richardstraat 222,Pretoria
Beelde enskilderye deur bekende
Suid-Afrikaners soos Villa, Judith
Mason.Hannes Harris en Penny
Siopis.'
09hoo tot14h30 Maandag tot
Vrydag.

Pretoria Kunsmuseum
Arcadia-park.
Gratis video-vertoning oar Walter
Battiss op20 Novemberom
15h30. ~

10hOO tot17hOO Dinsdag tot
Saterdag; 13hOO tot 18hoo Sondae.
Tel: 44 4271/2 .

wat verlede jaar verskyn het),
gebruik Younge die term sonder
om daaroor te dink.

Vir homsluitdit stedelike en
plattelandse tradisies in.

Younge redeneerdat selfs die
mees afgesonderde plattelandse
kunstenaars in 'n "township"
tradisie werk omdathulle - deur
trekarbeid - in gedurige kontak .
kom metdie stadslewe.Dit is, om
dit sagkens te stel, 'n
onkonvensionele sieningl

Dieselfde geldvir die drie
opstelle waarmee die township as
sosiale verskynsel bespreek word.
Die indrukis dathy die
vraagstukke omseil omdat hy te
ongeduldig is omby die volgende
skilderagtige toneel uit te komI

Die grootgebrek is 'n konteks
, vir formulerings soos
"tradisioneel", "oorgangs-"en
"townshipkuns". Wat ook
jammerlikontbreek is 'n kritiese
ondersoekna diehistoriese
kunskriteriawat allank die hestaan
van hierdiekunsvormeignoreer.

GavinYounge se Art of the
,South African Townships (Thames
en Hudson, Landen1988) is '
landswydin boekwinkels te koop
teen R29.95.

Roodepoortsentrum
Burgersentrurn, Christiaande
Wetstraat, Floridapark.

. ,F:erke vanDirkMeerkotter,

Kathy Bennan

Karen Mc Kerron-galery
Mandeville straat 42, Rosebank.
Bryanston
Werke van Monika vonMoltke 
tot 22 November.

Les Art International
The Mews, Rosebank,
Werke van oorlede bleekpop
profeet Andy Warhol sowel asvan
Chagall, Gaugin, PaulKIee en
Picasso.

Markteater-galery:
Markteater-kompleks, Newtown.
New Visions uitstalling

Natalie Knight-gaIery
Hyde Park-sentrum
Rh6 Wessels: keramiekpluswerke
van Errol de Jager en gemengde .
uitstallingvan werkevir dle''Kers- .
aanloop" (reproduksies van' .
Picasso, Cocteau ens)tot einde

Die bock is 'n hoogs
eksentrieke, maar opwindende
persoonlike reis deurdie landskap
van OIlS hcdendaagse kuns.
Altesaam 51 kunstenaars vanoor
die hele land word behandel. 'n
Mens lees van die vurigeNelson
Makhuba (ook van Venda) wat
homself en sy gesinverlede jaar
tragies uitgewis het, en vandie
monumentale, dromerige
houtbeelde van NoriaMabasa.
(HaarN~ Flood Disaster was.
eenvan die werklik
indrukwekkende stukke byvanjaar

, se Kaapstadse Triennale.)
Maar Younge besoek ook

Iradisionele handwerkers,
gcmeenskapswerkers en
"professionele kunstenaars",Daar
is Titus Moteyane (wat
blikvliegtuigies maak),TitoZungu
(koevertversierder) en onlangse
pryswenners soos Tommy
Motswai en Sfiso Mkame.

Wat is Younge se definisie van
"township-kuns"7

In teenstelling met Matsemela
Manaka, wat aanstootneemaan
die term "township-kuns" (in sy
hoek, Echoes of an African Art,

As jou tone begin wikkelvan
Ladysmith Black Mambazo en as
Woza Albert jou gewete laat
bntel, wag tot jy Jackson .
Hlungwane se handgekapte tempel
aien. Is die naam. vreemd7

Disnie snaaks nie. Want terwyl
Joseph Tshabalala, SiphoHotstix
Mabuse of Johnny Clegg
wereldwyd gchoor word, isdit net
toegeWyde kunskenners wat weet
van Jackson Hlungwane,Noria
Mabaso of John Muafangejo. (Om
vanJohannes Pholeka of
Mpolokeng Ramphomanenieeers
teprot nie.)

In OIlS land is die beeldende
kunste nog altyd gesien asiets wat
vcr verwyderd is van alledaagse
versiering en omamente,

Ditgaan verander, asdie ,
Kaapstadse beeldhouer, dosent en
s1crywer, Gavin Younge,sysin
kry. Hyhet pas 'n hoek "Art of the
South African Townships"die lig
laatsien. 'n Hoogs toeganklike
sagteband vollewe en kleur.

Diewerk wat hy byeenbring
wissel van konvensionele
skildcrye, beeldhouwerke en
afdrukke, tot meer toegan1dike
vonnesoos muurversierings, t
hemde, graffiti en tattoe!erwerk.

Crake-Galery
Grantstraat, Norwood.
Uitstalling van Laurence Hall. Tot
26November. .
09hoo tot 17hOO Maandagtot
Vrydag; 09hOO tot 13hOO Saterdae,

Cassirer Kunsgalery
·Mutual Plein, Rosebank.
William Kentridge met "Land
scapes and ThreeJohannesburg
Silkscreens". Tot 19 November.
10hoo tot 17h30 Maandagtot
Vrydag; 10hOO tot 13hOO Saterdae.

Opwindende reis
deur township-kuns

Everard Read-galery ,
Jellicoelaan, Rosebarik.
Gemengde uitstalling vanverskeie
plaaslike en buiielandse
kunstenaars se werk.
09hoo tot 18hOO Maandagtot
Saterdag.

Gallery on the Market
·Wolhuterslraat49, Newton
Skiiderye en beeldhouwerkvan
verskeie SA-kunstenaars.
09hOO tot 17hOO Maandagtot
Sondag.

Goodman-galcry
Hyde Square 3b, Hyde Park.
Keith Dietrich se olie-pastel
portrette vanaf26 November
09h30 tot 18hOO Dinsdagtot
Sondag•. '.

,DieJohannesburgse Kunsgalery
Joubertpark, Kleinstraat.
"The Neglected Tradition:
Towards a New Historyof South
African Art (1930-1988)" vanaf 22
November
Intaglio-iIdrukke tot 27
November.

·Tel:725 3180

1-------------------------------
Art House
Algemonslraat 98, Norwood.
Kunswerke van vyf eietydse
kunstenaars: Wayne Barker,
Maggie Dunbar, AndrewLindsay,
Kate Gottgens en Morris
Lamancha. Tot 19 November.

Johannesburgse Kurisstigting .
. Eastholdweg 6, Saxonwold.

Werke van Grant Chapman en
Robert Gilpin. . '

10 'VryDagl 18November 1988;' " ;



TEATER EN TV

Wie is dit?

Wie is Rozanna Both? Kan dit
wees dat diePW Botterkopdinastie
direkte verteenwoordiging het in
die SAUK seGoebbels-afdeling?

Oat die SAUKR2,5 miljoen in
'n propaganda-film stoot waarin
mej Both naby die aksiewas. kry
natuurlik geen aandag op TV nie.

Die naam van 'n Britse
popgroep som dit alles op: "Pik
Botha Logic".

Bill Cosby bo andersitcoms
. uittroon metsy beskaafde humor. '

vermaak Night Courtmet die .
onverwagte,byna asernrowende,
kwaliteit van sy kwinkslae.

In die Ma-Plotters berus die
"snaaksigheid" op swak smaak. In
kontras daarmee, wordswak
smaak in Night Courtbeklemtoon
en gesatiriseer. Onseie komedies
is ligjare verwyder vandie .
vermaak.

Snaaks

Vir die Klaagvoorts is Night
Court die beste ding op TV.Waar

cuckoo. 'n Tyd van blommeprag,
voelgesang, sonskyn. En Edwin
van Aarde. Alles in die leweis dus
gebalanseerd.

Wanneer jy niksvermoedend die
grasie van wit flennie teen groen
gras gade slaan, die simfoniese
klap van leer teen wilgerhout
aanhoor, is daar Edwillvan Aarde.
" Soos 'n dief in die nag. nee soos

die pestilensie, bewandelhydie .
aandkrieket. Soos die siektewat op

. die rniddag verwoes, werkhyhom
soos 'n virus deur jou gesteltotin
jou sitkamer. En dan?

Obsessiewe statistiek en .
verduidelikings vir onbenullige
blapse wat hy vroeer vandag (of
gister of in 1965) begaanhet,Kon
hy nie maar 'n boekhouervir 'n
kleremaker geword het nie?

o aarde Van Aarde

Somer is bier. und laudie sing

jou wragtig 'n heeld van twee
aarbarstende heeste. Dit was so
hitteteofhy hang hulle eenvan :'
daai blink toekennings vir VD om
die nek. Foeitog. En 'n toespraak
oor dieosop die koop toe!

Maarof dit nie genoeg isnie,
wordGeneraal Maljan onderdie
hoenders losgelaat. Seg hy;die
aftakeling van die SAW salnie
geduldwordnie. "We have dealt
with the ECC." 0 so? Na hul
interdikhet ek dan gedink "the
ECC has deiut with the SADF".

Miskien het die minsame
Generaal met sy silwertong en
sprankelende persoonlikheid by
voorbaat probeer beskermingbied
aan Reccie (nog 'n stukkie indie
SAUKsepropaganda
bloemlesing), Maar daaroor later
meer,

.i...·'~ti
Oliepruik en Iluit
.was puur verniet
. .

Hulda aan osse

DIE ganse Indle is in exile. Ben vir
een stap ditvoordie kamera verby.
Glimlagteverbreed. India-in-exile .
stroom dieDurbanselandrosgebou
binne: dieJames-kommissie sit
weer.

'n Luuksheidjie hou voor die
kameras stil. 'n Pruik word geolie.
Dan verskyn 'n alombeminde gesig
in beeld: dis Sy Edele A Rags
banjo. politieke goelaar, draer van
die groenen goudvir enterprise en
dikvelligheid. 'n Dubbele .
Springboksoos Tony Harris. .-

Hy speel 'n towerfluit wanneer
hy die geboubinnestap; maar nog
steeds kanhy regterJames nie uit
sy mandjieKOnkel nie. Magic all
sold out?

Isdie lewe soos In
korfbal-wedstryd?

Isdie dood In
gehoorsame

staatsamptenaar?
Is vrouens werktuie

van die duiwel?
Sulke vrae • as In

mens persvrystellings
glo - korn ter sprake in

In nuwe stuk by die
Black Sun. Andrea

Vinassa was by die
repetisie

Netwerklyk deesdae meer na 'n
gemengdeboerderyas die
propaganda-program waarop hy
hom room. Eers wasdit
eekhorings, toe stemvee - en nou is
dit osse net waarjy kyk. Meer
BoIs en ditwas 'n spul bull.

Simboliese osse,afgestorwe
osseo en noudie cherry on top: die
Volksheld"bringhulde aan die
os", worddit met 'n strak gesig
aangekondig. Maarhet die hele ou
spul nou die klutsbehoorlik
kwytgeraak? Neererig, I wouldn't
tell a lie,daar onthuldie Volksheld

o eerwaarde,
o broer ...
"The Illuminati". watbinnekortby
die nuwe Black Sun in Orange
Grove op die planke gebring word.
is 'n apokaliptiese komedie waarin
Soli Philander en RobertColman
gewigtige vraagstukke soosdie
dood, vroue in die kerk,kortbal en
wat gaan word van aldie werkers
in kemwapenfabrieke ni
ontwapening, aanspreek.

Soos mens van di61ys "issues"
kan aflei, is "The Illuminati" nie 'n
Suid-Afrikaanse stuknie. Die
Amerikaners Larry Larson enLevi

"Lee het "The Illuminati" geskryf 
dit sal my nie verbaas as hulle die
seuns van dominees is nie. Die
appel val mos nie vervan die
boom afnie.

"The Illuminati" handeloar
eerwaarde Eddie (Philander) en
broer Laurence (Colman)watin
die loop van die stuk
gedaanteverwisselings ondergaan:
van "gelowiges" na Dr
Frankenstein en Igor of the Cloth.
Terwyl die wereld vergaan,verval
die twee se onderskeie
geloofsoortuiginge in 'n paranoiese
parodie...

Met die repetisie verledeweek
het regisseur Chas Unwin gese:

. "Ons het drie weke lankgesukkel
om by 'n styI uit te kom.Ditis 'n
baie Amerikaanse stuk,maarons
het besluit om teen die
Amerikaansheid in tespeel,"

lets wat makliker gese as
gedaan is: "Omdat dit
Amerikaanse satire is, gee dit'n
blik op die Amerikaanse
samelewing soos net die
Amerikaners dit kan doen," sehy.
En om die stuk heeltemal te
lokaliseer (daarmee bedoelhyom
die korfbal-verwysings in rugby
verwysings te verander, ens.) was
ook onmoontlik. Dit sou vier
maande lank geduur het, volgens
Philander.

"Daar is 'n tikkie PieterToerien
van die Fringe in die stuk,"se
Colman. Met ander woorde, dis
avante garde, maar die
teaterbestuur hoop om 'n wye mark
te 10k.

"The llluminati" vaar uit teen
die wat geinstitusionaliseerde
godsdiens bedryf en gaanheel
oneerbiedig met Nostradamus te
werle.

"Dit stel eintlik baiepertinente
vrae maar dis nie 'n heavystuk
nie," se die mense wat "The
illuminati" opvoer.

·····Uitstekend •••·Goed Johannesburg. 'n Oordadige en hooffiguur word in 'n rewolusie. verdieping, gewoonlik Saterilag, Sondag.
···Middelmatig verbeeldinglose vertolking van . Knap spel, maar ook Laaste kans om Tertius Dinsdag enWoensdag aangebied
··Ondergerniddeld ·Swak Peter Shaffer se jongste komedie teleurstellende vertolkings. Met Meintjies se veelbesproke Dis word.

oor twee bejaarde vroue wat in die PieterBrand. Aletta Bezuidenhout, . Seker die Honde met Jennifer Op Sondag begindie ''Whizz-

·.···FRANKIE ANDJOHNNY greep vandie geskiedenisen die TjaartPotgieter,Nomhle Nkonyeni Steyn en Nicky Rebelote sien: duo" van ouds, SteveNewman en
AT TIlE CLAIR DE LUNE, teater vasgevang is. en PeterTerry. ' Vrydag- en Saterdagaand. Tony Cox, weerby dieBlack Sun
Leonard Rayne-Tester, Met MoiraLister.Paddy Vrydagaand om lluur isook speel, Drie dae 'n week om
Doomfontein, Johannesburg. In Canavan,JohnHusseyen ·DIE PROPONENTnE. Drama. die laaste vertoning van die a 1O:3Onm. Diegene wathulle
Deernisvolle en teer komedie deur CharlotteButler. Staatsteater, Pretoria. 'n Onnodig capella-gekkery, Not the Midnight virtuositeit nognie ervaar het nie
die Amerikaner TerrenceMcNally. oordadige vertolking deur Mass. kan maar nouhulle koppe in

Dit handel oor tweesiniese ···**NUNSENSE. Alhambra- regisseur Francois Swart van'n Soli Philander en Robert skaamte laatsak.
liefdeswrakke wat op 'n aanddie Teater. Doomfontein, swak gestniktureerde en Coleman se nuwe 00... (Tel. 728-3280 vir meer inligting.)
helende genade van maanlig en Johannesburg. 'n Vonkelende en" onafgewerkte klug deur Pieter godsdienstige satire. The
musiek belewe. Skitterendespel sk:reeusnaakse Broadway- Fourie. Illuminati. begin volgende Die Free-flightOanceCompany

.deur Jana Cilliers en Bill Flynn, musiekspel oor teatrale nonne wat Dit handel oar 'n nuwe Woensdag (sien langsaan). gee 'n vertoning by dieWitsteater
geld probeerinsamel. predikant wat deur drie ambisieuse Voorskoue vir die publiekteen R7 van 16 tot 20November.

••..·UWAN. Upstairsbydie Met Kate Normington.Natalie rna's aangekeer word vir hulle elk hierdie Sondag en Dinsdag. Die groep van elfsluit twee
Markteater. Newtown. Gamsu, Gaby Lomberg,Suzanne dogters. Intussen stroom die mensenog gaste van Trok se Contemporary
Johannesburg. Sandra Duncan Braun enMarilynVanrenen. MetLidaMeiring. Lida Botha, na The Return of the Thomas Dance Company en vier nuwelinge
lewer 'n kragtoer in hierdie Regie: Tobie Cronje. Christine Basson, Lizz Meiring. Aquinus Show met JeffZerbst en in. Van dieoorspronklike musiek
eenvrou-drama deur William Luce Kim deBeer. Shereen Swart,Bill Mike Sarakinski. Blke Vrydag en . is 3Dimensions en Kaleidescope ,oor die lewe van die beroemde ···PANTAGLEIZE. Momentum. CurryenHannes Muller. en Donderdag om halfelf. wat deur drJeanneZaide-RudolphAmerikaansc dramaturg Lillian Staatsteater,Pretoria. 'n Die musiek-revue met gekomponeeris.Hellman, Verbeeldingryke vertolking deur THENEW BLACK SUN. 262 Darlington Michaels en Duma Twee nuwe werke,The. lise van Hemert vanMichel de LouisBotha-rylaan,Orange Grove. Mnembe, Ababhemi, is die week Elements enGate of Dreams. sal••LETTICE AND LOVAGE, Gheldrodese tragie-komedie oor 'n Twee teaters: die Black Sunen vir liefdadighcid vol bespreek ook opgcvoerword.Andr6 Huguenet-Teater, Hillbrow, onskuldigeswaapwat die The Fringe op die boonste maar sal volgende weekweersoos
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Goldie Hawn In
"Best Friends",

Maadag op M-Net .
children- You better
watchout - 'n
Kersvaderland per
ongelukper valskerm
in dieBundies se
agterplaas.

6.30 Newhart - The
Stratfordhorror picture
show - Vreemde
geluideen vermoedens
van spoke.

Intekenare
7.00 The Competition ..
- Romanse teen die
agtergrond van 'n
intemasionale
kompetisievir
klassiekemusikante.
Met:Richard Dreyfuss,
AmyIrving en Lee
Remick
9.04 Edge of
innocence- Romantiese
dramaoor 'n student
wat virdie Polisie vlug.

. Liefde seevier op die .
einde.Met: Alwyn van'
der Merwe, Wanda van
Zyl, Brilmildavan
Rensburg

10.40 Newsnight:
Rugby injuries - .
Besprekingsvan rugby-.
beserings in Nieu
Seeland ..

i 1.00 Roots - The next
generation
(Heruitsending) .
11.47Carte Blanche ..
Joernaalprogram
(Heruitsending)

,TV4
9.04Rules of marriage
- 3 Mike en Joan Hagen
se stabiele huwelik is
aan die wankel.
10.54 Night Court
Constitution (deell)
Iemand steel die
grondwet. Intussen
verdwyn Roz.
10.26 - 'n Sonneblom
uit Parys - Gegrond op
'n suksesvolle
radioverhaal. 'n Ryk
dokter, wat op 'n arm
verpleegster verlief is,
se strydteen sy mao
Met:Babs Laker, WiJ.l
Roberts.

MoNET
3.00 Garfield's
Thanksgiving special 
Die beroemde tekenkat
hou partytjie.
3.25.Peanutsspecial:
A Charlie Brown
Thanksgiving - Charlie

.Brown moot by sy
\' oumagaanfees vier.

3.50 WaltDisney
world's special: Totally

. Minnie, totally hot - 'n
Byderwetse Minnie

-, Mouse. Sy dans onder

TV4
9.03Therules of,
marriage - 'n Gelukkige
huwelik beland op die
rotse.
Elizabeth Montgomery,
ElliotGould en
Michael Murphy.
10.01 Cover story 
Gesprekke met Don
Johnson en Whoopi
Goldberg.
10.29 - Die goue
skoene
11.34 - The beam 
Poptreffers .

Clint Eastwood In "Bronco Billy", Sondag op MoNet

6.00News meermet Elton John.
6.15Nojacket required 4.40 Henry's cat - The
7.00 Together we stand TV 1 correspondencecourse

. 7.30Who's the boss? 6.00_8.15 GoeiemOre . - Diekat besluit om 'n
8.00Netwerk Suid-Afrika/Good kunstenaar te word.
9.05 Die Ma-plotters - morning South Africa Ooptyd
Lotter-hulle raak met 3.30Wat se die reg? 5.00 OK Hot hits -
die Ontvangervan 3.50Meaty moments. Musiekvideo's .
Inkomste deurmekaar. 3.55Die Oefs _ 5.30 - Loving - Intriges
9.35 Diagonal Street Grietjie se geskenk _ en warmromanses
10.00Topsport Grietmoet haar pa Komedie-aand
11.45 Oordenking teken. 6.00 Married...with

4.00 Vegskip-X- .
Grafkelder van die
ruimte- 'n Doodstryd
met die magtige kapt,
Mary .
4.30 Silhouette
5.25Tekkies 
Joernaalprogram vir
tieners.
5.57 Kompas
6.00Nuus
6.15Uiten Tuis 
Joernaalprogram vir die
hele gesin.
7.05 Reccie - Kpl.
ArrieSwiegers maak
met die nooi van sy
drome kennis.
8.00Network
9.00 thirtysomething 
I'm inlove - Melissa en
Ellynsevriendskap kry
'n knou wanneer hulle
in dieselfde man begin
belangstel.
lO.OO Topsport
11.35 Faceto face

MoNET
3.00- Smooth talk
4.30 - Where there's
life
Ooptyd
5.00- The adventures
of thespace rangers
5.25 - Liqui-fruit se
pikkieflikkers
6.00-Mega-T tuffy
toothclub - Vir die
kleinspan.
6.02, Mariah state 
Walls (deel 1) - Die
lewein 'n Amerikaanse
tronk.
Intekenare
7.00 - Supersport
Hoogtepunte uit die
besteBritse
sokkerwedstryde.
7.52 - Supersport - Nog
sporthoogtepunte
8.00 - Supersport 
Amerikaanse voetbal

·9.00 - Making the
grade- 'n Ryk student
huur 'n straatwyse jong
man om in sy plek
skooltoe te gaari. Met:
JuddNelson en Eddie
Keaton
10040 - 60 Minutes 
Billionaireboys club .
11.00- Don't look now· '

. - Uitstekend verfilmde
moordverhaal met
"bonatuurlike"
clemente. Met: Donald
Sutherlanden Julie
Christie. Gebaseer op 'n

, verhaal van Daphne du
. Maurier.

SA
3.30 Vrouekeur
3.50Miena Moe en kie,
4.00 Mofen Mat -
Oepswie't gewen?
4.10 Wielie walie
4.30 Klere mask die
man
5.30 Die wonderwereld
van Isabelle
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
* 7.05Spioen-spioerr
Amanda se vorige man
raak metdie eerste
minister van 'n Afrika
staat deurmekaar.
8.00Network
9.00 The Hamptons
lO.OO Topsport
11.30Eveningprayer

TV4
9.03 Tribute to Cliff
Richard
10.15 Women in Love
(1969) - Ken Russell se
weergawe van D.H.
Lawrence se roman.
Met Glenda Jackson,
AlanBates en Oliver
Reed.
12.20Amen

M-NET
3.00Thrashin' (1986)
4.30 The adventures of
Teddy Ruxpin
Oop tyd
5.00 G.I. Joe
5.25 Liqui-Fruitchit
chat
5.30 Loving
6.00Ohara
Intekenare
7.00 M-Net Supersport
- sokker
9.00 John F. Kennedy'
9.50 Lifestyles of the
rich and famous - Prins
Charles, Wayne'
Newton, Roger Moore
en sjeik Mohammed
Bin Rashid AI
Maktoum.
10040 Improve tonight
11.00Stranger's Kiss
(1984) - 'n Rolprent oor
die vervaardiging van
'n rolprent,

TV 1 ,
6.00 0 8.15 GoeieinOre

'SA ' .
3.30 Agriforum '88
4.00 Ovide
4.15 Tele 6
4.25 The boy and the
Book .
4.30 Another life

. 5.05 Cosby ill
5.35 Curiosity show

::pln~dag ~~ N~",~~
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TVI
6 - 8.15 Goeiemore SA
3.30Luister en hoor/
Listen and learn
3.35Impact
4.00Ovide - The
treasures of the
endzones.
4.15 Pumpkinpatch
4.30Theboy and the
Book
4.35 Another life
5.00We got it made
5.30Bionic Six
6.00News
6.15Graffiti
7.00Murder she wrote
8.00Netwerk
9.00Verhalevan Guy
de Maupassant- slot
10.00 Topsport
11.45 Oordenking

TV4
9.03 Head of the class
9.32Hotel
10.26 Spencer for hire
11.18 Sing Country

van 'n tweederangse
ondememingwat
WildeWeste
vertonings aanbied.
11.00M-Net
Supersport• Tennis

MoNET
3.00Edgeof Innocence
(1984) Romantiese SA
dramaoor 'n
onskuldige student wat
vir diepolisie vlug.
Met Gavin van den
Berg,Briirnildavan
Rensburg, Alwyn van
der Merween Wanda
van Zyl.Regie deur
Chrisdu Toil.
4.30 60Minutes
Ooptyd
5.00 Mega-T turfy

Steve McQueen In "TheGetaway",Vrydag
op MoNet

toothclub
5.04The Enterprise

, Smurfers "Smurfs" 
Jokey's funny bone &
Gargamel's misfortune.

. 5.30Loving
. 6.00Crime story

Intekenare
7.00Anneof Green

'., Gables
9.00John F. Kennedy
11.00 Best Friends. ,
(1982) BUrt Reynolds
en GoldieHawn mask'.

. , die foutom te trou•. ' .

TV4
9.04Kupid
10.03 TraumaCenter

M-NET
3.00Thecat from outer
space
4.35 Henry'scat
Ooptyd
5.00M-NetSupersport:
Soller
Intekenare
7.00Thrashing (1986)
8.30West 57th: Oral
Roberts, Amerikaanse
prediker.
9.00M-NetSupersport:
Rugby
10.3060Minutes:
Israeliin die tronk oor
geheime.
11.00 BodyHeat
(1981) - 'n Wulpse
maarbeeldskone
getroude vrou verlei 'n
sukkelende jong
prokureur en laat hom
moord pleeg.
MetWilliamHurt,
Kathleen Turner en ·Ted·
Danson.
12.50 OKHot Hits

0.19The Dam deLuisc
show
* 10.44 Baretta - twee
ou mans steel pclsjasse.

TVI
12.00 Topsport.
3.00Heidi
3.25Zet!
5.35Collage
4.30Lassie Film
Festival
6.1050/50
6.50Kruis en Kroniek
8.00Netwerk
9.00TIl Chamber
Music Festival
10.00 Insight

10.58 Topsport.'.-
M-NET
2.30Messageto my
daughter (1973) .
3.50Themaking of
Redheat
4.30The adventures of

, 'TeddyRuxpin
. Ooptyd ." " ,

5.00Mega-Tetuffy '.'
.toothclub .
5.02 Wuzzles,en .. ,·

"' Ghostrustlers ' ." ':_: .
6.00.Carie Blanche .
7.00 Anne.'of Green
Gables - slot.
9.00Bronco Billy
(1980) Clint Eastwood
is dieeienaar en ster

M-NET
3.00Walt Disney
5.00Mega-T turfy
toothclub
5.04The real
Ghostbusters
5.30Loving
5.55Hyperama price
busters
6.00M-Net Supersport
Intekenare
7.00M-Net Supersport
- tennisen motorsport
8.00Roots - Alex
Haley hoor sy
familiegeskiedenisvan
syoupa.
9.00: The Getaway
(1972) Steve McQueen
en AliMacGraw.
Regie: Sam Pekinpah.
11.00 Edge of
Innocence(1984) SA
prent oor 'n onskuldige
studentwat deur die
polisiegeja$ word.

Saterdag,t19 N~V;:
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TV1
6.00Goeiemfue SA
3.30Take a Break
4.00Ducktails
4.30The Boy and the
Book
4.35Another Life
5.05Fast Forward
5.35Topsport
6.00News
6.15Sundowner
7.00Matlock
8.00Netwerk.
8.45Police File
* 9.00Simon en Simon
~ Ricken AJ. moet die
boeme1aars se saak
oplos,
* 9.50Misdaad
Walter beland in 'n
geldverknorsing.'
11.20Klub '88
11.45 Oordenking

TV4
9.03Story of three
loves(1953) • Pier
Angeli,Ethel
Barrymore,Leslie
Caron,Kirk Douglas,

. James Mason, Moira
Sheareren Zsa Zsa
Gabor.
11.08 M*A*S*H
11.35 The Radio Five
show

TVI
6.00Opvoedkundige tv
6.30Agriforum '88
7.00Goeiemore SA
9.00Opvoedkundige tv
11.00 Topsport.
1.00KootWik en
Weeg
1.05 Kuifie
1.10Ben die Beer
1.35 Die verkenners
2.00Topsport

.5.57Kompas
6.15Te1etreffers
7.05Hardcastleen
McCormick
8.00Network
8.40Magnum VI
Going home - Tom
Selleck se pa speel sy
oupa.
9.30House CaUs:
Komedie met Walter
Matthau, Glen<ta
Jackson en Art Carney.'
11.10 The Story of
Rock 'n Roll- Ax Mari.
11.3~ Epilogue.', .

TV4 .
9.03A Different World
9.31 The Bold and the
Beautiful
09.54 Capitol
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