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DIE sage van die Suld-Afrikaanse
PollsIe se moordbendes en

internaslonale terreurdade is
vandeesweek verder oopgeruk.

In 'n verwikkeling wat Suld- frika se
bande met Brittanje kan bej'nvloed en
die regering groot verleentheid gaan
besorg, is die Brit wat in 1982 vir die

veiligheldspolisie 'n bom by die
kantore van die ANC in Londen

geplant het, Peter Casselton, in Suid
Afrika opgespoor waar hy bang en
platsak vertel het dat sy eertydse

makkers hom soek en sy lewe bedreig
word.

Interpol soek wereldwyd na hom en
het reeds sy en sy vriend,

Presidentsraadslid Craig Wlliamson,
se seiljag gekonfiskeer. (Bladsy 5)

Intussen het 'n Sweedse burger wat
na bewering vir die veiligheidspolisie
gewerk het, uit Suid-Afrika gevlug en
by die ANC in Harare gaan aanklop.
Hy se terwyl hy vir seksie A1 van die
veiligheidspolisie gewerk het, was hy
betrokke by die moord op die ANC
leler Dulcie September In Parys in

1988. (Bladsy 4)

En in 'n verdere verwikkeling In die
sage random onwettige pollsie

optrede wat vir Staatspresident FW de
Klerk 'n ernstlge kopseer geword het,

het 'n polisieman met dertien jaar
dlens, Barend Petrus Horn,

vandeesweek na vore gekom en 'n
verhaal vertel van pollsle-martellng

wat nou roetlne geword het; van wilde
pollsiegeweld tydens cnkrsslnrasles:

onskuldlge omstanders wat
koelbloedlg gesklet Is en 'n jong

aktivls wle se bebloede Iyk deur drle
velllgheldspolisiemanne In 'n

mynskag afgegool Is. .

Horn se merkwaardlge verhaal
verskyn op bladsye 8 en 9.
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Wye.gevolge vir noodmaatreels
bof ges~ by het tyd nodlg om dit te gekla Is van 'n oortreding van die

Anton Steenkamp bestudeer voordat by ultspraak kim 1988.noodmaatreels, wat reeds

Daar kan verrelkende gevolgevir lewer. , verval het toe die klag In Septem-
vervolglngs ond er ,die Du Preez en die uitgewers ,van' ber 1989 op hom bedien Is.'
noodmaatreels wees as Vrye Vrye Weekblad, Wending Pub.' Volgens wet kan 'n noodtoestand
Weekblad onskuldlgbevlnd word llkasies Bpk, is op 8 September net vir 'n tydperk van twaalf maande
In 'n saak wat gister In die Johan- 1989 daarvan aangekla dat hulle afgekondig word. Die 1988-noodtoe-
nesburgse landdroshof gedlen het, die mediaregulasies van die stand, wat die basis vir die ver-

Ultspraak In die saak teen die noodmaatreels oortree bet deurdat volging vorm, is op 10 Junie 1988
redakteur van Vrye Weekblad, ondermynende verklarings oor afgekondig en bet dus outomaties
Max du Preez, op ses aanklagte dlenspliginVryeWeekbladgepub. verstryk teen mlddernagop9Junie
van die publlserlng van "onder·' llseer Is, 1989.
mynende verklarings" oor dlens- In 'n betoog wat toekomstlge Op dieseJfde dagbet die staatspre-
pUg onder die noodregulasies, sal vervolglngs onder die noodmaatreels sident 'n nuwe noodtoestand

,op'12 Februarie gelewer word. ' beelwat kan beinvloed,bet adv Edwin' afgekondig sonder dat die 1988-
Landdros py du Plessis bet nil' Cameron (vir die verdedlglng) gear- noodtoestand uitdrukllk berroep is.

dle aanheor van argumentegister \' gumenteer datgeenvervclgingkan -, , Cameron het daarop gewys dat
In die Johannesburgse Landdros- ! plaasvind nie, omdatDu Preezaan- die Interpretasiewet van 1957 bepael '

t '

dat waar 'n wet of proklamasle
uitdruklik berroep word, 'n ver-«

· volging onder die herroepe wet steeds
kan plaasvind.

In die Sutherland-saak, waar die
1960-noodtoestand ter sprake was,
bet die Appelhofegter beslis dat dit
nie die geval is waar wetgewing
deur tydsverloop verstryk nie. In
so 'n geval kan die vervolging on
der die wetgewingwatverstryk het,
nie voortgaan nie.

Cameron bet aangevoer dat dlt
in die onderhawige saak die geval
was. Die 1988-noodtoestand bet deur
tydsverloop verstryk, en 'n ver
volglng onder daardle
noodmaatreels kan interme van

die Interpretaslewet nie meer plaas

.vind nie.
" Onder die gemenereg word die

reg van vervolging ook nie voorbe
hou waar wetgewlng verstryk bet

.nle, bet Cameron betoog met
verwysing na 'n uitspraak van 'n
volbank van die Oos-Kaapse afde~

ling van die Hooggeregshof,

• Advv Edwin Cameron en
Gilbert Marcus het in opdrag van
'Bell, Dewar en Hall vir die verde-

, dlging opgetree. Dse vail der Walt
was die staatsaanklaer enlanddros
PF du Plessis die voorsittende
beampte.
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Vrae oar geweld teen spoorwegstakers

Konferensie in Nederlandvereer vroue in die stryd
, . . {'- . - .

,- -

AntonSteenkamp

VRAE oordieoptrede van sogenaamde.
vigiiantes het die week ontstaan 08-

.dat minstens sewe stakende spoor
:!vegwerkersdoodgemaak en minstens '

,: .,i31 beseer is in 'n bloedige geveg op ,
'~ :;me Germiston-stasie. '

. Toe twee treine vol stakende wer
kers op pad08'n vakbondvergadering

, en gewone passasiers Dinsdagoggend
die stasie binnekom, ishulle aangeval
deur sowat 800mans, gewapen met

. pangas, by1e, knuppels, staalpjpe,
messe en kieries.

Volgens ooggetuies bet die meeste
van die aanvallers bruin SA Vervoer
dienste-oorpakke aangehad.

'n Woordvoerder van die SAVD,
. ~'lan'Bleasdale,hetWoensdag ges~hy'

, het vemeem dat die aanvallers nie-'
stakende SAVD-werkers was, en by
kandit nie ontken me. Op die vraag
hoe dit moontlikis vii'sovee1werkers
om nege-uur die oggend afwesig te .
wees, bet hy gese: "Niemandbet verlof
gekry om van die werk afwesig te
wees nie, Hulle het eenvoudig nie
opgedaag nie, en daar is nie vee1wat '
onsdaaromtrentkandoennie.Terwy1 '
die staking aan die gang is, wissel
bywoning in elk geval van dag tot
dag, Dissiplinsre stappe sal teen die
afwesiges gedoen word,'!

Die 'South African Railways and
Harbours Workers' Union (Sarhwu)

, se reguit die stakers en passasiers is
'deur SAVD-vigilantes, wat deur die'
SA Polisie bygestaan is,' vermoor.

, Die sekretaris-generaal van Sarhwu,
Martin Sabakwane, het briewe aan

, die SAVD en die SAP gestuur om .
hulle te vra ombul van gewelddadige .
optrede te weerhou, en die vakbond is
van plan om 'ninterdik teen die SAVD

, en die SAP aan te vra.
Die Demokratiese Party se

woordvoerder oor vervoer, Robin
Carlisle, bet 'n ondersoek 08 die
voorvalle. van gewe1d aangevra en
gevra hoekom so 'n groot groep ge
wapende mans boegenaamd toege-

. last is om opdie stasie te vergaderom
die stakers in te wag. :

'-'Dr Dawie die Villiers, minister
van Mineraal- en Energiesake en
Openbare Ondernemings, het
Woensdagaand 'n beroep op die stry~

dende partye gedoen om kalm te bly ,
en hulle van geweld te weerhou. Hy
het gese hy is tevrede met die manier
waarop die SAVDtot dusver die ste
king hanteer bet en gevra dat die on
deJ:bamelinge metSmhwuhervat word. '

? Sarhwu beskoo Dinsdag se gcbeure
as "die jongste in 'n reeks aanvalle
deur die SAVD en die SAP in 'n
poging om die tien week oue staking
te breek," en heweer dat daar 'n:
"georkestreerde veldtog van geweld" ,
teen die stakers gevoer word.

'n SAVD-woordvoerderbet .die

2

aantyging yerwerp en die verseke
ring gegee dat die SAVD geheelen al
teen gewe1d gekant is. Die SAP het
die aantygings dathulle dieaanvallers .
bygestaan het, as 'n-"infame 1euen" ,
verwetp. Die Witwatersrandse
.woordvoerdervandieSAP, kol Frans
Malherbe, ontken dat die aanvallers
deur die polisie bygestaan is. "Die
klein groepie polisiemanne wat
'oorspronklik teenwoordig was, was

Chris Louw

AMSTERDAM - Nagenoeg 100 Suid- '"
'Afrikaanse vroue trek van vandag af
in Amsterdam saam vii' een van die
grootstevroue-konferensies war nog .
in die buite1and gehou is.
, Die konferensie, met die naam
Malibongwe, is 'n opvolg van die
hoogs suksesvolleCulture inAnother
Suid-Afrika (Casaj-saamtrek van twee

,jaargelede in Amsterdam. Malibongwe .
is 'n Xhosa-woord wat, 1etterlik ver
taal, heteken"ons eer die vroue in die
stryd".

Altesame 110 vroue binne Suid-

Anton ste8rikamp

ROELOF FREDERIK BOTHA,
.minister van Buite1andse Sake, is'
op 27 April 1932 op Rustenburg,
Transvaal gebore,waar sypa skool
hoof was. Hy bet' aan die Hoer
Volkskool, Potchefstroom, gema
trikuleer waaihy voorsitter vandie
Debatsvereniging en leier van die
Voortrekkers was. Hy waseerste in.
sy k1as. ' •

Daama bet Pik 'n BA- en LLB
graad aan die Universiteit vanPre
toria behaal, In Febroarie 1953 bet'

.by by die Departement van Buite
landse Sake aangesluit.

InJunie 1956is hy na die Suid
Afrikaanse diplomatieke sending,
inStockholm, Swedeas derde sekre-
taris verplaas, .

In Junie 1960 is hy 08 die Suid
Afrikaanse ambassade in Keulen, ,
Wes-Duits1and.

Nadat hy in 1963 08 Suid-M
rika teruggekeerhet, het Bothadeel
gevorm van die regspan wat Suid
Afrika in OmHaag voor die WereJ.d-,
hofverteenwoordig het in die Suid
wes-Afrika-saak.

hee1temal magteloos," se hy.
. "Hulle moes versterkings inroep
van ander stasiesaf, en dit bet omtrent

, 45minute geduur. Toe het hulle drie
hae1geweerskote in die lug afgevuur,
maar dit het geen effek gehad nie.
Daarna' is ses traanrookgranate
afgevuur, wat diegewenste effek gehad
het,"; • .

Sarhwu beweer dat traanrook in
die trokke waarin die stakers gereis

Afrika is genooi. Hulle is'verteen
woordigendvan 'n bree,spektrurnvan
me samelewing: studente,huisvroue,
vroueuit dietuislande, huishulpe,
vakbondwerkersen politieke aktiviste.
Die vroue sal hulle in Nederland
aans1uit by 50 ANC-vroue uit alle
dele 'van die were1d.

Die (tema van die konferensie
sentreer rondom die vrouestryd teen
apartheid en die rol van die vrou in 'n
ander,' hevryde Suid-Afrika. 'Die
Iconferensie word deur 'nNederlandse
vrouekomitee wat spesiaal vii' die
doel byeengebring is, gereel en staan

In Februare 1966 is hy aangestel
as regsadviseur vandie Departement

,van Buitelandse Sake. Van 1966 tot,
1974het hy sewe sittings vandie VV
as afgevlUirdigde van,Suid-Afrlka
bygewoon,enhyis intussenhevorder

het, afgevuur is.' Dit het hulle
genoodsaak om uit te spring op die

· perron, waarhulle deur die vigilantes
aangeval is.

Afgevaardigdes van -'die bree
- demokratiese beweging bet gister met
Sarhwu-beamptes samesprekings

·gevoer in 'n poging om die geweld
,wat die staking tot dusver gekenmerk
het, te probeer bekamp en die geskil
tussen Sarhwu en die SAVDte probeer

, -onder die leiding van Conny Braam,
die president van die Nederlandse
Anti-apartheidsbeweging (AABN).

'Hoewel die hoofprogram eers op
12 Januarie agtergeslotedeure begin.
is 'n volledige program reeds van 7
Januarie afgereel, '

Vrye WeekbladhetinAmsterdam
met ConnyBraam oor die planne met
Malibongwe gaan gesels. Vo1gens
Braam,.wat reeds meer as 20 jaar in
die stryd teen apartheid hetrokke is,
gaan daar nie net emstig gese1s word
me, daar sal ook ligter oomblikke
woos in die vorm van film- en nmsiek-

tot ondersekretaris en hoof van die
SWA- en VV-afdeling van die De
partement van Buitelandse Sake. 'n
Maand nadat hy sygeloofsbriewe as
SA ambassadeur aan die VV oorhan
dig het, is Suid-Afrika uitgeskop en

oplos. Sarhwu en die SAVD het ook
gister hul samesprekings voortgesit.

,Minstens 22menseis al die afgelope
tienweke dood in geweld wat met die
staking gepaard gegaan het. Skade
van sowatR38,5 miljoenis aanSAYO
eiendom aangerig en die stakers het
reeds sowat R28,5 rniljoen se lone
verbeur. Minstens 22 843 van die
sowat 26 000 stakers is reeds afge
dank.

aande,
Die Suid-Afrikaanse vroue sal ook

die kans he om iets vanhul Neder
landse geslagsgenote se 1ewenswyse
te leer ken. In die eerste week word
hep1an om sovee1 moontlik van die
Suid-Afrikaanse afvaardiging 08 die
Hollandse p1atteland te neem waar
hulle 'n paar dae by Nederlanders sal
deurbring. ' , .

Vo1gens Braam word dit gedoen
om te toon dat die Nederlandse vroue
se "solidarlteit met die stryd van Suid
Afrika se vroue verder strek as blote
retoriek",

hy moes terugkom huis toe.
Bothahet in 1970die eerste keer

as kandidaatvir die Nasionale Party
gestaanenop 22 April die Wonder
boom-setel verower, wathyin 1974
hehouhet.

In 1975 is Botha aangewys as
buitengewone ambassadeur 08 die
VSA en permanente verteenwoor
diger by die VV.

• ,InApril 1977 is hy aangewys as
minister van Buitelandse Sake, 'n
pos wat hy vandag nog beklee. Hy

.het dieselfde jaar Volksraadslid vii' '
Westdene geword.

PikBothahethom in 1978beskik
baar gestel vii' die pos van Eerste
Minister en sodoende daarin geslaag
om stemme van dr Connie Mulder,
wat in die Inligtingskandaal
geiinpliseeris,weg te bon. PWBotha
is toe tot Eerste Minister verkies.

Van 1984 tot 1989hetPikBotha
bekendheid verwerf met sy dip1o

. matieke rol in die ondertekening
van die Nkomati-verdrag en die
skikkingin Nanubia.

Hy isgetroudmet Helena Susanna
(gebore Bosman) en hulle het twoo
seuns en twee dogters.

VrycWcekblad, 121anuarie 1990
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Spioen moet diensplig voltooi
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CAnna ZlMIIMkI - Atraplil)

Winnie Mandela

\

bevestig dat Carelse deur 'n militere
hofweens drostery skuldig bevind is.

Hy is tot 'I! boete van R600 plus
detensie van drie maande,opgeskort
vir twaalf maande, gevonnis.
, 'Hy moet ook die laaste sesrnaande
van sy dienspligtydperk voltooi en
verlore toerusting vervang.'

Carelse hetna sy terugkeer by 'n ,
hotel in Hillbrow gebly, waar sy pa,
Lee Carelse, die bestuurder is. Lee
Carelse was nie bereid om met Vrye
Weekblad te praat Die.

Walter Sisulu

Govan Mbekl

geneemis,
Die'verwelkonrlngsaamtrek vii

'die vrygelate leiers by Soccer City
irrNovember.waarANC-kIeure en
vaandels ,openlik vertoon is en'
sprekers hul openlik met die ANC

,geidentifiseer het, was die eerste
aanduiding dat die verbod op die
mc gou iets van die verlede kan
wees. Die posisie van die vrygeIate
ANC-IeiersWalter Sisulu, Govan
Mbeki, Elias Motsoaledi, Andrew
Mlangeni, Raymond Mhlaba en
AhmedKathrada sal tydenshulbesoek
aan Lusaka bespreek word.

Sisulu was sekretaris-generaal en
Mbeki nasionale voorsitter van die
ANC voordat hulle in die sestiger-.
jare in hegtenis geneem is.

Op navraag het ANC-Ieiers in
Lusaka gese'die jaarlikse verkiesing
van lede van die NUK sal soos ge
bruiklik in .Junie plaasvind en die
vrygelate leiers se posisie sal daar
op demokratiese wyse beslis word .

Die status van die ANC, hetsy as
'n wettige of verbode organisasie,
sal egter nie die omvang van die'
verkiesingsproses beinvloed nie.

... Die vrygelate leiers sal dieban
neling-gemeenskap van die ANC
Woensdag op 'n groot saamtrek in
Lusaka toespreek. .

African War Resisters (Cosawr) ge-'
spioeneer het. Hy het in Maart 1989
na Suid-Afrika teruggekeer,

Carelse, wat beweer dat hy steeds
vir MIwerle., is nie aanspreeklik gehou
vir syuitstaande dienspligtydperknie
totdat Vrye Weekblad op 8 Desember
1989 sybedrywighede oopgevlek bet. '
Hy is die week daama deur die Mi
litere Polisie op 'n aankIag van dros- '

, tery in hegtenis geneem.
'n Woordvoerder,van die Suid

Afrikaanse Weermag bet vaodeesweek

Elsabe Wessels

'nvry·ANC
Mandela-manie en

Anton Steenkamp
ROBERT CARELSE, die recce wat
erken het hy is Nederland toe om in
opdrag van Militere InIigting (MI)
opgewetensbeswaardes te spioeneer
voordat hy sy diensplig voltooi het,
moet noudie laaste ses maande van
sy diensplig by sy ou eenheid op
PhaIaborwa voltooi.

Carelse, 19" is in. Julie 1988
Amsterdamtoe, waarhy sewemaande
lank op die Committee on South

'N VERDERE voorspel tot die wet
,tiging van die ANC sal Maandag in

Lusaka afspeel waar 'n rooitapyt-
, ontvangs deur die Zambiese rege
ring vir die sewe vrygelate ANC
leiers voorberei word.

In politieke kringe is dit nou
omtrent 'n uitgemaakte saakdat die
ANC-leier, Nelson' Mandela, se
vrylating deur die wettiging van die
ANC gevolg sal word.

Hemieude Mandeia-manie bet die
week losgebars nadat 'n stralende
Winnie Mandeia die eerste keersedert

.haar man se 28-jarige gevange
nisskap verklaarhet datsy vrylating
binne 'nkwessie van wee sal geskied.
Daar is egter.nog geen aanduiding
van regeringskant oor 'n moontlike
datum nie. VoIgens 'n afgevaardig
de, van 'n kerkgroep wat staatspre
sident FW de KIerk die week te
woord gestaan het, het De Klerk
bevestig dat geenvaste reelingsnog
vir Mandela se vrylating getref is
nie,

Volgens die tesouriervan dieUDF,
Azhar CachaIia, wat Mandela die
week saam met Iede van die Nasio
naIe Vereniging vir Demokratiese
Regslui besoek het, het Mandela
geen idee wanneer hy vrygelaat gaan
wordnie. Volgens CachaIia wil
Mandela so gou moontlikvry wees.

Nie net in Suid-Afrikame, maar
, ook in, diebuiteland het Winnie
Mandelase 3ankondiging 'n nuwe
Mandela-manie laat posvat en hon
derde nuus- en televisie-netwerke is
reeds' op 'n gereedheidsgrondslag
geplaas.

, Volgens die bree demokratiese
beweging word sowat 1 000 akti
viste landwyd gemobiliseer om ver
welkomingsaamtrekke te reel met
die oog op Mandela se vrylating. 'n
Massa sentraIe verwelkomingsaam
trekenverskeie kIeiner streeksaam
strekke word in die vooruitsig gestel,
volgens 'n woordvoerder van die
bree demokratiese beweging, Murphy
Morobe. ''Nelson.Mandela behoort
aan die mense en almal moet gelyke
geleentheid he omhom terug te ver-

, welkom," se Morobe,
Ook in Lusaka is' Mandela se

vrylating di6 week druk bespreek.
Op 'n vraag oor wat Mandela se
posisie binne die ANC is, het 'n lid

, van die ANC se Nasionale Uitvoer
ende Kornitee (NUK) gese datMan
dela nog altyd as 'n lid van die NUK
beskou is ondanks sygevangenisskap.
Dit sal dus ook sy posisie met sy

. vrylating wees, Mandela was die
adjunk-nasionale president van die
ANC voordathy in 1962 inhegtenis

dieselfde taal'

Alfred Nzo Oliver Tambo
lP-ter Auf Ow IMyde - A""",x)

AN-C en die
regering 'praat

Elsabe Wessels
BELANGRIKEpolitieke toegewings wat die vredesproses inSuid-Afrikakan
bespoedig, is die week deur ANC-Ieiers by die 78e veIjaardagherdenking van
die organisasie in Lusaka bekend gemaak.

Gesprekke tussen die regering en die ANC oor'nwedersydse opheffing van
geweId kan teen die middeI van die jaar reeds begin, was die mening van 'n
senior ANC-lid.

"Dis noodsaakIik vir ons en die regime om so gou moontlik om die tafeI te
sit om ooreen te kom oor die beeindiging van vyandige optrede," het hy gese,

In persoonlike gesprekke het ANC-Ieiers sover gegaan om staatspresident
FW de KIerk te prys virbeIangrike hervormingsinisiatiewe soos dievryIating
van die sewe ANC-Ieiers en die oopsteI van die strande.

'n Seni()Jwo?!dvoerder het seIfs gese dat die ANC en die regering reeds
"dieseIfde taal" praat enop gemeenskaplikegrondbeweeg deurdat albei tot die
uitwissing van apartheid en die beeindiging van.geweld verbind is.

Die komende vryIating van Nelson Mandela word in politieke kringe
beskou as 'n deurslaggewende gebaar van regeringskant om die onderhande-
lingsproses aan die gang te kry. '

Die ANC se veIjaardagboodskap is deur leiersfigurein Lusaka as 'n subtieIe
vredesboodskap beskryf. Die boodskap bevatooksobere tekens van seItkritiek
ten opsigte van die uitlewing van demokratiese werkwyses in die organisasie,
mobilisering en bewusmaking op straatvIak, politieke verantwoordeIikheid,
verdeeIdheid en seIfdissipIine.

Met die uitsondering van 'n bondige en uitdagende retoriese posisie oor 'n
verskerpte gewapende stryd, is die verklaring deur versoenende ondertone
gekenmerk. '

Die aanvang van 'n onderhandeIingsproses tussen die regering en die ANC
is steeds nie 'n uitgemaakte saak nie, maar Ieiersfigure by die ANC se
hoofkwartier inLusaka was uitgesproke optimisties oor die uitwissing van,
struikeIblokke op die weg na 'n onderhandelde vrede. ' -

Die ANC beklemtoon in die verklaring dat huI die eerste geleentheid sal
aangryp om aan'n poIitieke skikking mee te doen.

Die twee belangrikste kIemverskuiwings wat deur Ieiersfigure gemaak is,
is die ANC se voorvereistes vironderhandeling endie status van die Nasionale
Party tydens die onderhandelingsproses.

'n Groter buigbaarheid ten opsigte van die vereiste kIimaat vir die aanvang
van skikkingsgesprekke is merkbaar, Vorige onwrikbare voorvereistes is Iaat
vaar ten gunste van 'n redeIike versoek vir gelyke politieke deelname vir aIle
Suid-Afrikaners.

"Die ANC eis gelyke politieke geleenthede vir almal in Suid-Afrika. Dit is
. ons enigste voorvereiste tot onderhandeling," was die mening van 'n senior

ANC-lid, kort nadat Ieiersfigure en meer as 'n duisend uitgewekenes die 78e
herdenking van die ANC in die Zambiese hoofstad gevier het.

In die amptelike herdenkingsverklaring word dit deurgaans gestel dat die
hef in De KIerk en die NP-regering se hand is om die regte klimaat vir
onderhandeling te skep,

Die vryIating van politieke gevangenes, die wettiging van verbode poli
tieke organisasies, die ophefflng van wetgewing wat vrye politieke assosiasie
verbied en die beeindiging van die noodtoestand is die enigste werklike eise
wat tans in die pad van onderhandeIing staan, se ANC-Ieiers.

Selfs die voorgesteIde riglyne vir 'n onderhandelingsproses - soos vervat in
die Harare-verklaring wat op 21 Augustus verlede jaar in Harare deur die
Organisasie vir Eenheid in Afrika aanvaar is - is die week met groter
toegewings aangebied. Een van die beIangrikste toegewings wat deur 'n
regskenner beklemtoon is, is die erkenning van die Nasionale Party as
bewindhebber tot enmet die aansteIling van 'n tussentydse regering wat tydens
die voorgesteIde skryf van 'n nuwe grondwet die land sal regeer.

Hoewel daar nie melding van die Nasionale Party se posisie in die Harare
verklaring gemaak word nie, het 'n regskenner van die ANC die nuwe
komprornie as 'n "groot toegewing" beskryf. Prakties maak dit daarvoor
voorsiening dat die NP sy bewindsposisie laager sal kan handhaaf..

Die toegewing genietnienoodwendig die steun van aIle faksies binne die
, ANC nie. Daar is uitgesproke weerstand, binne die ANC en die MDM, oor 'n

, : t~ sagte onderhandeIingsposisie. Dit het duidelik: geblyk uit die uitlating deur
die ~e~eIvoerder van Umkhonto we Sizwe, Chris Hani, na afloop van die
verngtmge toe hy die belangrikheidvan die voortsetting van die gewapende
stryd benadruk het. . ' , ' ,.' -

Vrye Weekblad, 12 Januarie 1990
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Nou gaan split hy my."

Casselton het gese dat hy soos 'n held deur
die veiligheidspolisie ontvang is nadat hy in
1984 uit 'n Londense tronk gekom en na Suid
Afrika temggekeer bet. (Casselton is weens
inbraak skuldig bevind. Sabotasie is nie bewys
nie.) .

'n Jarelange boesemvriend van Casselton
wat vandeesweek as tussenganger opgetree het,
het Coetzee se onthullingbevestig dat William
son die rnede-eienaar van die seiljag is. Die jag'
se naam is The twe Lises, die name van Wil
liamson se suster wat in die vroee tagtigerjare in
'n motorongeluk dood is, en sy poedlhond.

Coetzee het vertel dat nadat Casselton tronk
toe is, hy as luitenant in die veiligheidspolisie
bevorder is en sy salaris elke maand in 'n reke
ning inbetaal is.

Casselton het self gespog dat hy die eerste
offisierin die veiligheidspolisiegewordhet wat
nie Afrikaans kanpraat nie..

Die tussenganger, 'n gewese Rhodesier wat
hom net as Twiggy voorgestel het, het gese dat
Casselton vertel het hy moes self wapens in
bosse buite Londen versteeknadat ieniand ver
moor moes word. Onder die wapens is 'n .22

. sluipskutgeweer met 'n teleskoop en knaldem-
per.

Casselton het gese as die veiligheidspolisie
sou weet dat hy oor sy verlede praat, sy lewe
gewis in gevaar sal wees. "Ek het te lank vir
hulle gewerk en ken hulle te goed. Ek het my
trade leer ken onder harde manne soos William
son en Piet Biko Goosen."

·,,'t
1

Hoeernstig is
die polisie dan

! _. \-

nouregtig? ""

.' I,'

positief gei'dentifiseer.

Casseltonhetherhaaldelikgese: "I'mstuffed,
I'm stuffed. Why did Dirk do it to me? I will rot
injail for25 years. I was injail before and I don't
want to go back."

In sy onthullings oor polisie-moordbendes
het Coetzee vertel hoe hy via baasspioen Craig
Williamson met Casselton bevriend geraak en
uiteindelik 'n vertroueling van albei gewordhet,

Casselton en Williamson het vir hom vertel
hoe die plofstof vir die Londense bom met die
diplomatieke sak van die Suid-Afrikaanse
ambassade in London na hom gesmokkel is. .

Casselton het vertel dat hy 'n ruk na die
"Londense voorval" 'n "helse uitval" met Wil

.. liamson gehad het en sy bande met die veilig-:
heidspolisie heeltemal verbreek het.

"Die veiligheidspolisie het my gedrop. Ek is
moeg virhulle, Hulle agtervolg my en ekis bang
hulle maak my deod. Ek het nsrens waar ek kan
heengaan nie," het hy gese,

Daar is na Coetzee se onthullings wyd be
spiegel dat Casselton steeds op sy jag op die
Middellandse See rondvaar. Casselton, 'n opge
leide vlieenier, het egter gess dat hy 'n gedeelte
van verlede jaar vir die Rooi Kruis in Mosam-
biek gevlieg het. . .

Casseltonhet gese dathywe~kloosenplatsak
is. Hy bet ooknie blyplek nie en kannie terugkeer
na Mosambiek nie.

Casselton het gese: "Ek kan nie verstaan
hoekom Dirk alles moes vertel nie, Ek was nog
altyd net goed vir hom. Ons het in Swaziland
baie saamgedoen en van mekaar se <tinge geweet.

Jacques Pauw.

Casselton, wat deur Interpol glo as "intema
sionale terroris" gebrandmerk is, is in Suid
Afrika vasgekeerenkannie die land verlaatnie.
Hy se by kan nie na sy seiljag in die Middel
landse See terugkeer nie omdat Interpol klaar
beslag daarop gele het. Williamsonis die mede- .
eienaar van die jag.

Die veiligheidspolisie het Casselton verlede .
Vrydagaand vii-drie ure agtervolg nadat by met
Karin Coetzee in aanraking gekom het om te
boor hoekom haar man bom verraai het en hoe
by met hom in aanraking kan kom. Sy bet hom

MOORDBENDES

Craig Williamson

"Ekhet Dulcie
help vermoor,"
se Sweed

ERNSTIGE bedenkings bestaan-oor
die vermoe van die polisie om sy eie
moordben~s te ondersoek nadat dit
bekend geword bet dat die hoof
ondersoekbeampte vir byna 'n maand
met vakansie gegaan het en boonop
baie goeie vriende is met 'n brigadier
wat hy moet ondersoek.

. Op die vooraand van een van die
belangrikste polisie-ondersoeke nog
bet genl-maj Ronnie van der West
buizen aan die begin van Januarie op

'N SWEEDSE burgerhet hom verlede maand aan die ANC in Zim- sy jaarlikse verlof vertrek.
babwe gaan oorgee en beweer dat hy 'n agent van die Suid-Afri- Oitbetooknouaandieliggekom
kaanse veiligheidspolisie is wat deelgeneem het aan die beplanning dat Van der Westhuizen groot vrien- 'n verklaring afte Ie. Van der West- "Van Dyk bet aan my gese dat
van die moord op die ANC.leier Dulcie September in Parys in 1988. de is met brig H van der Hoven, een lmizenhet die verklaring al so halfpad brig Engelbrecht vir brig Nick yan

Vrye Weekblad bet gister bevestiging gekry dat die Sweed, H Hu- van die beweerde meesterbreine agter klaar geskryf dat ek van niks weet. _Rensburg (hoof van seksie C 1 van
di rd di kureur nie die veiligheidspolisie) beeltyd opman, en sy agtjarige seun op 1 Desember verlede jaar sy toevlug tot e moo op e measeregte-pro .

die Nigeriese ambassade in Harare geneem het en vir dae_daarna Griffiths Mxenge. "Hy liet vir my gese ek moenie boogte van sake hou. B~g Engel-II
. ant niks al be ." brecht het ook voor die tyd dieJdeur die intelUgeilsie-afdeling van die ANC ondervra is. Intus.!len het kapt Dirk Coetzee worry me, w s ge urme,

• C tz" getuies aangese dat hulle moet se
. Human, 'n kort, plomp man van sowat 40 jaar, s~ hy het vaste gese Van der Westhuizenbet hom in se oe ee. hul weetniks. Ek het ookdie

verblyf in Suid·Mrika en het die afgelope jare vir seksie Al van die die verlede gebelpom'n saakwatteen Van der. Westhuizen bet Vrye
kbl d _1 'hoodskapgekry," se Coetzee.Suid.Afrikaanse VelligheidspoUsie gewerk. Die seksie beheer buite- bom ondersoek is, toe te smeer. Wee a owangs gevra om n

b d ka C tz t t' Coetzee bet gese dat hy steedslandse operasies. "Dit is. ondenkbaar dat Vander 00 s P aan oe ee e gee om me
h · akin t 1. H h t bereid sal wees om op enige. Human beweer dat hy asagent die sluipmoordenaar wat Septem- Westhuizen nou skielik teen 'n ou .' om m aanr g e Lom. y e

V • "Dirk 1_ weet hy kan afgespreekteplekterwereldvoor'n I'. ber geeUmineerhet, op Heathrow.lughawe .moes gaan haal. Die makker gaan optree. an der Hoven gese: Len my en
h . li di 1 . di iny vertrou." ona1hanklike kommissie of regter ,\ sluipmoordenaar en Human het elkeen 'n balwe dollarnoot by hulle et ons mge g oor e p anne VIr e

\\ gehad waarmee hulle hulself moes identiflseer. aanslag op Mxenge se lewe en van . Toe Vrye Weekblad Van der te getuig.
H V d W . th· ,. . v ,,' "Ek Slu met die polisie begin\"Die ANC was vandeesweek tjoepstil oor Human, maar dit is inligting voorsien. y en an er es UlZenLort.voor n.erSlees gaan druk

bekend dat die organisasie 'nperskonferensie in Harare wou reel om .Westhuizen is ou vriende wat saam sien het, het hy gese dat hy nie Coet- saamwerk sodra ek die in kry
d di be h " · C . aanty • 1 h t·e daar is iets positiefs besig om tehom aan die media bekend teo stel. Die konferensie is intussen eur e range weeg et,' .se oet- zee se gmgs ge ees e m en

b · be" d dat 1 f gebeur. Ek wil sien dat lede van dieuitgestel. ~ ...... zee. was ale Lommer sy ver 0
....... . 1 d . moordbendesaangeklawordennie

Human het ook metdteSweedse ambassade in Harare in ver- COetzee is omangs deur die ge- . Ultgeste mag wor . . dat die polisie weer eens met 'n
binding getree wat op hul beuri die Sweedse sending in Suid-Mrika wese 'kommissaris van die SA Poli- 'Met Vander Westhuizen op sy massiewe toesmeerveldtog besig is
laatweethetomnasygesinom tesien.Ditisonb!kendwaarhywoon. sie, genl Joban Coetzee, daarvan jaarlikse verlof, word die ondersoek nie," se Coetzee.

Dit is in die stadium nog onbekend wat die ANCbeplan om met ,beskuldi~ Idatdh
b
YIP~rtugesekkeimmIlh .- nou d~ur brig Engelbrecht, gewese *Die vrou van die selferkende

hom te doen, maar volgens onbevestigde berigte mag Human in- i grante die an . e p msmo et. bevelvoerder van Brixtonse Moord inoordbendelid David Tshikalange
tussenweerteruggekeerhetnaSuid-Afrlka.Hyhetsyseuntjlesowat ......... : hVandi~rWakesondethUIZen,tk.oenogkolOnel, en Roof-eenheid, waargeneem. Hy is kort voor Kersfees onder valse.

ek S id Afrika ;- et e sa rsoe was deel van die McNally-kommissie.
twee w e nadat hy in Harare aangekom het, weer na u - -~-' . . .• voorwendsels deur die polisie. in
teruggestuur. . "Ow-was 'nvrou~l\!op een of ~de~ die in~ van getuiems ..

andermanieraltydpermittegekrybet- __ tydens di6 kommISSle het Coetzee hegtems geneem. .
BenewensdieaanslagopdielewevanSeptember,beweerHuman . P di 1 d' b' Oda' be k l·t P 1 'n VIOU. wat haarself as Karin

dat hy ook betrokke was by ander terreurdade in die buiteland. bom ~rtudegese aake anEemdte ~. ns eenDyk,' g n .soe
d
-vanC~tz all vansy_. __Coetzee •...,.,....;..L-.het,hetMumsie

et vnen ger n ag ISsy met n ou vnen van oe ee en " ·""·6...........
Kort na sy aankoms is by vir dae deur intelligensie-oMsiere van diamante betrap en om vir baar 'n tweede-in-bevel in die moordbende, Tsbikalange by die huis van haar

die ANC ond~rvrawat sy storie met besklkbare inligting probeer alibi op te boo, betekbeheerstempels gehad. werknem~r kom sien met die ver-
bevestig het. . haar rt druk. . V Dyk bet • dat h 1£ b • onderstelling dat bulle na Coetzee. m paspoo ge . an gese yse, ng .

Human het ook vertel dat kort n~ die aanslag op September se "In die hofsaak is sy uitgevang en . Willem Scboon, Brian Nqulunga en se twee:kinders ~aan k:>:k. .
lewe, die vellighei~spolisievir hom· n sa~e.onderneming in Suid- genl C t het opdrag gegee dat ek Joseph Mameselala klaar voor die Tshikalange IS na die Sentrale
Afrika gekoop het wat hy glo vandag nog bestuur, onders::: vervolg moet word. Ek 'kommissie getuig het en dat by nie. Gev~in Pretoria~waar

By het aan die ANCges~ dat hy kort na Coetzee se onthullings ·onthounog toe ek die dag inkol Van bekommerd hoef te wees nie, want- SYV1letlikeure~dervra~sy
deur die veUigheidspoUsie ondervra is. Hy hetbanggeword enbesluit der Westhuizen se kantoor instap om . almal het gese bulle weet niks. weer vrygel~t IS.. ".
om te vlug. r· r !

het.
Casselton het vandeesweek via 'n tussen

ganger laat weet: "Ek vrees vir my lewe, Ek
moet uit die land kom, Ek bet genoeg inligting
om die regering tot 'n val te bring. Laat ek
asseblief met Dirk Coetzee praat."

Casselton het teen druktyd gister nog niks
weervanbom laat boornie. Hy skuilby 'n vriend
op 'n kleinhoewe buite Pretoria.

Hy bet gess Coetzee se onthulling dat by die
born geplant het, kan bom 'n lewenslange von
nis op die hals haal.

Dirk Coetzee

VryeWeekblad, 121anuarie1990
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'Ek het hom baie op Daisy
'gaan besoek terwyl hulle
hom opgelei het in veral
plofstof, agtervolging en

Intelligensiewerk.' .

,; , •.•••_••••••Vl}'eWeekblad, 121anuarie 1990

Britse

Genl Johan Coetzee

beenkome elders soek riadat die veiligbeidspo
lisie hom opgespoor het terwyl hy kontak met
kapt Dirk Coetzee probeer bewerkstellig het.

Casselton het vandeesweek erken dat hy 'n
polisie-spioen was, dat by betrokke was by

. buitelandse operasies in London en vertel van
sy gewese vriendskap met baasspioen Craig
Williamson.

Vrye Weekblad bet hom verlede Vrydagaand
in 'n restaurant inPretoria opgespoor terwyl die
veiligheidspolisie hom ingewag bet. Hy is vir
drie ure agtervolg voor by die polisie ontglip

landse rekening gekom. Hulle bet altyd van
'bulle boot' gepraat.

"Die boot is uitemdelik vernoemna Craig se
~ster, Lise, wat in 'n ongeluk doodis. Syen
Casseltonbet 'nvemouding gehad. Hybetnadie'
begrafnis haar as oor die Hartdbeespoortdam
uitgestrooi. Hy het 'n poedelhond ook na Lis.e
vemoem. .

"Casselton wou baie graag met diamante
handel dryf. 'n Veiligheidspolisiebron in
Swaziland, Peter Lockwood, bet 'n diamantmyn
in Boshoff in die Vrystaat gehad.

. "Casseltonbet gese ek moet Lockwood oor
reed om vir my diamante te gee wat ons.deur die

C • diplomatieke sak na h?m toe kan stuur en vir'~

baie beter prys verkoop. .
. "Hy bet gese ek moot die pakkie net vir

Williamson gee om in die diplomatieke sak te
sit, want hulle maak nie meer sy pakkies oop
nie. Hy het gese dis boe bulle die plofstofvir die
bom in Landen by bom gekry het." .

"Williamson het my laat weet dat Casselton
gevang is. Ben van sy informante was toe al die
tyd 'n polisie-lokYink:.Williamson bet die tran
skripsie van die gesprek tussen die twee aan my
voorgespeel. .

"Nadat Lockwood uit die tronk gekom het,
bet by my een of twee keer weer gebel. Ek bet
nie geweet wat van hom geword bet nie. Ekhet
gedog by Ie nog erens op die seiljag," se Coet- .
zee.

DIE Brltse bomplanter .
en SA

veJIIgheldspolisle-agent
Peter Casselton Is
vandeesweekln
Johannesburg

opgespoor • vlugtend,
skuilend en In vrees vir
sy gewese makkers. Hy .
het wanhoplg probeer

om kapteln Dirk
Coetzee op te spoor

voor hy laat
, vandeesweek weer

verdwyn en naby ,
Pretoria gaan skuil het
Hy word deur Interpol
gesoek enkan nle die
land verlaat nle. Deur

JACQUES PAUW.

"I
i:

'PETER CASSELTON,die Brit wat as agent van .
die Suid-Afrikaansepolisie die ANC se kantoor
in Landen opgeblaas bet, is vandeesweek in
Suid-Afrika opgespoorwaarhy platsakenbang
probeer bet om die veiligheidspolisie, wat by
glo na hom soeken sy lewe bedreig, te ontglip.

Casselton word nou wereldwyd deur Inter
pol en die Britse polisiegesoek vir sy aandeel in
die bomontploffing by die Londense kantore
van die ANC in 1982. Hy bet die bom geplant
onderwyl hy virseksie Al van die veiligheidspo-

~ lisie gewerk bet.
Casselton, 'nBritse burger, wou Suid-Afrika

vandeesweek inderhaas verlaat en 'n veilige

noue kamerade

Casselton en Craig
. " . '

Williamson: die

DIEvoortvlugtende kaptDirkCoetzeehet
vandeesweek gese dat baasspioen Craig
Williamson, deesdae 'n Presidentraadslid,
.die mede-eienaar van Peter Casselton'se
seiljag is' wat pas deur Interpol gekon-
fiskeer is. . I'

Die jag se~ is "The two Lises", wat
vernoem is ria Williamson se oorlede suster,
Lise, met wie Casselton 'n verhouding gehad
het. Die ander Lise is sy poedelllond.

Coetzee het vandee~weekvertel boe Cassel~

ton vir die veiligheidspolisie gewerfis, sy noue
verbintenis met Williamson en die werk wat by
vir die veiligheidspolisie gedoen het. Die drie
was in die vroee tagtigerjare groot vriende.

Coetzee se Casselton is deur-twee buite
tandse spirenevan Williamson, Bruce enMark" .
Asmeson, vir seksie A 1 van die veiligheidspo
lisiegewerf ehbet vir maande op die geheime
plaas Daisy gebly waar by opleiding vir sy
Europese sendings ontvang het.

"Ek het hom baie op Daisy gaan besoek
terwyl hulle hom opgelei bet in veral plofstof,
agtervolging en intelligensiewerk. Hy moes sy
eie bronnenetwerk in Europa opstel en is sp
esiaal voorberei om in ANC-kantore in Europa
in te breek en terreur te pleeg.

"Williamsonbet my in 'n stadium gevra om
vir Casselton 'n besproeiings-vlieglisensie in .

'. Swaziland in die hande te kry. Ek dink by is
vandag nog 'n vlieenier.

"Eindelik is Casselton London toe gestuur
waar hy 'n kothuis gehuur het terwyl by die
terreur beplan bet. Dis daar waar by die-jag
begin bou het. Hy bet my vertel dat die boor-

. houers as informante uit sy bronnerekening
betaal is.

"Die b;onnerekening is op.die Isle of Man
gehou. Die geld w~t in daardie rekening inbe
taa! is, het natuurlik uit Williamson se buite-

•
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Speeches of comrades Walter Sisulu and
Ahmed Kathrada recorded at the national
reception committee's "Welcome Back
Rally" (29th October 1989)' .
Recordings madebyShifty Studios .
FormoreInformation/contributions to the People'sRadio Cassette
Serieswrite to P.O. Box 27513 BertshamSouthAfrica 2013
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"Negatief!"
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"Is jy '0 polisieman?"

I.

DRIB lisievoertuie vol veiligheidspolisiemanne bet verlede Vrydagaand 'nwinkelkompleks in .
PretoJ:'omsingel nadat die Britse bomplanter Peter Casselton 'n ete-afspraak met Karin Coetzee .

gemaakhet.· . .
Enkele ure later het 'n mikrobus vol swart polisiemanne en 'n WIt bakkie agter Casselton

aangejaag. Hy bet bulle drie ure later afgeskud en by 'n vriend gaan skuil. .' ..
Dieselfde polisiemanne het vroeer in die aand, terwyl Casselton en Karin Coetzee m die

restaurant was, aan Vrye Weekblad se motor gepeuter wat buite die winkelkompleks geparkeer

was.' .
Die sage bet hom by die Barclayplain-sentmm in Sunnyside afgespeel en soos volg verloop:

, Vrydagmiddag omstreeks 16hOO: Karin Coetzee kry 'n oproep van Casselton dat hulle mekaar
dringend moet sien. Hulle spreek af'om mekaar by 'n motorhawe te ontmoet vanwaar hulle na 'n

restaurant sal gaan. . .", ' .'.. .
. 19h30:,Hulle ontmoet mekaar op die afgespreekte plek en gaan na die SIr Loin-restaurant m
diesentrunl>Casseltonhet agtema gese toehulle daar aankom, het by 'n veiligheidspolisiemanwat
daar gesit en "eethet, onmiddellik herken. Ten einde daar te kon wees, moes. die polisie Karin
Coetzee se' telefoonmeegeluister bet. . _ .

20hOO: Drie veili~dspolisie-voertuie staan opdrie verskillende plekke random die winkelsen
trum geparkeer. In 'n wit bakkie (MWH 541 T) sit twee witmans, In 'n wit~obus.~CT404 :>

· siteenwit en vyf swart polisiemanne. 'n Wit Jetta (MHD 634 T) ry met twee WItpolisiemanne die
helel tyd om die plein. ~. .. . . '

• 22hOO:.KarinCoetzee staan op;l.?0p uit die restaurant en ry buis toe. Cassel~onbly sIten bestel , .

'. nog drankies. . ~ . ; '. (1. •

• Twee swart veiligheidwagte vandie~arclayplem-inkoopsentmmlig Vrye Weekblad se ver- .
, slaggewers, Max du Preezen Jacques Pau~.in"" di~polisie~ewat met;bul ~otor g~lol h~t.

Die twee verslaggewers gaan na die bakkie waann die twee polisiemanne sit. Die een SItmet n
. oopgeslaande leer op sy skoot terwyl by oor 'n tweerigtingradio gesels, Die polisiemanne skrik
hulle morsdood, versteek die radio langs die sitplek en slaan die leer toe. . .

· Die gesprek verloop as volg:. . .
Vrye Weekblad: "Meneer, het julIe met ons kar gelol?"
Persoon in bakkie: "Negatief."

·VryeWeekblad: "Was julIe glad nie naby ons kar nie?" ,
Persoon in bakkie: "Negatief. Is daar enigiets verwyder? Is daar dalk vingerafdrukke?"
Vrye Weekblad: "Mcneer,wat isjou naam?"
Persoon in bakkie: "Gert Prinsloo."

·Vrye Weekblad: "ls jy 'n polisieman?"
·Persoon in bakkie: "Negatief."
22h15: Vrye Weekblad gaanna Casselton toe en vra om met bom te gesels, Hy skrikewe groot

en ontken dat hy Casselton is en weier dat iemand by hom sit. Vrye Weekblad skryf vir hom 'n
brietie waarin hy meegedeel word dat die gebou deur veiligheidspolisieomring is. . .. ' .

23hOO: Casselton staan op en stap uit, Vrye Weekblad agtervolg hom. In die parkade draa! hy , .
dreigend om en se: "Justleave mealone. I'm very nervous. I am an oldhand at this. lust tum around .
'and walk away. Don'ttalkto me. You have to get up much earlierin the morning ifyou are dealing
with me." , .

23h15: Buite die kompleks wag die Jetta klaar aangeskakel vir Casselton. 'n Entjie verder aan
. staan die bakkie en die mikrobus. Hy kom egter nie uit nie, Later vertel hy dat hy teruggestap het
\ in die restaurant in en na die man toe gegaan het wat hy as 'n veiligheidspolisieman berken bet.
Die man bet onmiddellik opgestaan en geloop.· . . .

23h30: Casselton kom uitgery en word agtervolg, Hy het later gese dat hy vir drie ure lank
rondgery het met die polisiekarre op sy hakkevoordat by hulle kon afskud en by 'n vriend gaan

. skuil het, : . .
Vrydagnag het 'n bakkie met twee persone binne in die hele nag voor Du Preez se huis gestaan

en 'n mikrobus voor Pauw s'n, . .

• .4.•••• ~ .••••••. :, . .
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Nousteun Magnus.;se neef dieANC···

I
), .

'.

"7'

Mervyn Malan; 'n
beroepsoldaat wat .

speslaal opgelel Is om
ANC-Iede "ult te wls", het •
In Holland met lede van .

die African National .
Congress kennls gemaak

- en onmiddelllk
"gedraai". Ole neef van

die Suid·Afrlkaanse
minister van Verdedlglng,

Is nou openlik 'n
ondersteuner van die

ANC. CHRIS LOUWhet in
Nederland met die long
Malan gaan gesels en

. doen verslag·

(Foto:AfIM Vaillmt-Afrapix)

Mervyn Malan

VryeWcekblad, 121an~8rie i990' .

'N ENKELE ontmoeting met die African Na
tional Congress in Amsterdam was genoeg om
genl Magnus Malan se neef, Mervyn, te "draai"
en hom 'n ondersteuner van die ANC te maak.

Die 27-jarige Malan, 'n gewese recce wat in
'n spesiale eenheid in die Suid-Afrikaanse
Weermag gedien het, waarvan die primere taak
was omANC-guerrillas binne- en buitelandsuit
te wis, het in 1988 Holland toe gevlug en daar
om politieke asiel gevra. Hy beplan nou om
aktiefby anti-apartheid-bedrywighede betrokke
teraak en sy volle steun in te gooi agter die ANC
- dieselfde mense wat hy vroeer as die vyand
beskou het en wat hy sonder om te aarse1 sou
doodmaak.

Vrye Weekblad het die jong Malan onlangs
in Nederland opgespoor en 'n wydlopende on
derhoud in 'n restaurant digby die tteinstasie op
Amhem met hom gevoer. In die onderhoud het
Malan vertel ...

* hoe hy ooggetuie was toe swart soldate
onder sy bevel vroue en kinders met masjienge
wereafgemaaibet nadathulle'nRussiesevragm()o
tor vol burgerlikes in Angola in 'n lokval gelei
het;

*waaromhyuit die weermag bedankenhom
op Phalaborwa gaan vestig het; gehoop hUllesou van my vergeet,"

* hoe hy die motor van sy vrou se minnaar Volge08Malanhethyindie stadiumheelwat
aan die brand gesteek het; .met swart mense te doen begin kry. Die meu-

*hoe hy die grens oorgesteekhet Swaziland belsaak waarvoor hy gewerk het, was op die
toe en daar om politieke asiel aansoek gedoen swart mark gerig en daarwas net drieblankes op
het; kantoor. "Ek het gereeld partytjies in die swart

* van die nag toe 'n gewese soldate-makker . townships bygewoon. Ek het dinge vir myself
vanhom, 'n sers Da Costa,by sy huisin Mbabane beginbesef. Ekhet gedinkekwi! nie dee1he aan
opgedaag en hom deur digte bosse agtervolg het die kak'van die regering nie," '
toe by op die vlug slaan; Ben nag het hy sy goedjies gepak, sy klere in

* hoe by via Wes-Duitsland na 'n dronk sykargegooiendiegre08oorgesteekSwaziland
naweek in Frankfurt, die grens na Holland toe. Aanvanklikhet hy by vriende gewoon, later
oorgesteek en daar om politieke asiel aansoek 'n meisie ontmoet en by haar ingetrek. "In
gedoen het; en Swaziland het ek gesien die mense lewe lekker

*hoe by, nadat hy 'nenkele vergadering van IEen van my manskappe het die kindonder die trok . saam, swart en wit, sonder probleme. Dit het

:e:~~e~d~t~~~e::::~~~:~~~:::,s;o~ uitgesleep en met die magasyn op homlosgetrek. f~:t:';~~~::r~w:~~~,!S al die

die minister van Verdediging, 'n "terrorjstiese Weet jy hoe Iyk 'n mens as hy met 'n heavy HyhetaansoekompolitiekeasielinSwaziland
organisasie" genoem word, die enigste hoop vir ,gedoen.Meer as 'n jaar het verbygegaan. Later
'n demokratiese Suid-Afrika bied. machine gun op kort afstandgeblaas is7' is hy in kerinis gestel dat dit vir Swaziland "'n

Wat die demokratiese politiek in Suid- .., ,.verleentheid" sou wees as hy asiel sou Jay. ~':

Afrikabetre£, is Malanooglopend 'n leek. Hoewel kort afstand geblaas is?" ~ani tobe a teacher'. Maarhyhet nie juis '~keuse "Ek het paranoies begin raak. In November
hy na sy jare in die weermag gereeld partytjies Daardienag, se Malan, het hy "begin scheme gehad nie, Swart troepe kon nie uit die weermag 1988 was ekby dieWhy Not Disco in Mbabane.
in swart townships op Barbertonbygewoonhet, dis nie 'n way om 'n oorlog te voer nie", Hy het bedanknie. Hullepaspoorte is afgevat,hulle was Toe ek ry, kon ek sweer ek word deur twee
hethy geen kontak met die swart politiek gehad vir die eerste keer werklik begin dink, dinge gefok. Maar hulle het darem goeie pay gekry," swartmans agtervolg. Ben het vir my bekend
voordat hy uit die land gevlug het nie.. uitgekyk, en "besluit die army is nie die plekvir In Namibia is hy as onder-korporaal in bevel gelyk." ,

Sy politieke bekering het veel meer op 'n my nie", van nege troepe, almal swartes met jare se oor- Toe kom die besoekvan Da Costa, 'n sersant
emosionele verwerping van apartheid as op 'n Volgens Malan was sy hele lewe tot in daar- logondervinding agter die blad, geplaas. "Ek wat hy aan die grens ontmoet het, 'n mede-lid
bewuswording van politieke alternatiewe be- die stadium daarop gerig om van hom 'n dode- dink dis omdat ek wit is dat ek inbevel geplaas van.5 Recces,
rus. 'n Voorval in Angola aan die einde van like instrument van apartheid te maak. Hy was 'is. Maar aan die ander kant het ek ook goed "Dit was twee dae later. Daarwas 'n klop aan
1984, waarin vroue en kinders- voor die voet die aangenome seunvanAndre Francois Malan, gedoen inmy kursus, so miskien was dit ook 'il ,die deur. Toe ek oopmaak, staan Da Costa claar.
vermoor is, het hom s6 geskud dat hy daama 'n klipharde boer op die plaas Doomplaat in die .rede," , Hy hetniksgessnie, Hy was 'nheavy in Angola,
heeltemal "naafgat" (Weermag-uitdrukking vir Petrusburg-distrik in die Oranje-Vrystaat, en 'n Die taak van so 'n eenheid was om ses weke gevaarliker as ek. Hulle het in klein spanne ge-
iemand wat lyfwegsteek) geraakenkort daarna oom van Magnus. . in 'n spesifieke gebied te werk "om info op te tel, operate, Toe sien ek sy kar en in die kar sit nog
uit die Staande Mag bedank het. "My outoppie is 82, my oulady 78. Ek is 27. spore te volg, dievyand te vernietig as ons hulle een. Ek sien die ou indie karmaak die deuroop,

Vandag verwerp hy die rol van die weermag Daaris 'nhelse generationgap. Onswas nooit 'n - kry"., . toe sluit ek vinnig die voordeur en ek gap by die
in sygeheel, selfs al sehy dathynooit regstreeks hegte gesinnie. Ek is hard op die plaas grootge- Voor Operasie Askari is Malan seeenheid in . agterdeuruit, in diebosse in.Daarwas 'nhetiwel
opdrag gekry het om burgerlikes kwaad aan te . maak, sonderveel liefde. Ekis nie kwaad vir die Angola ingestuur om agter Swapo se basisse in agter die huis en toe ek omkyk, sien ek Da Costa
doen nie. "Indiepraktykhetuit~elkgevalnie oumense nie, Eintlik is ek jammervirhnlle, . te beweeg,landmyne op hul terugval-roetes te en die ander een maak 'n opvolg. TQb gap ek
so gewerknie. Die doodmaak van civilians was hulle is besig om dood te gaan en ekkan nie Vir-~plaas, hinderlae te stel, en om konvooie aan te tussen die bosse deur, sovinnig as ek kon, na

.onvermydelik, In aanvalle op villages.___....-!lulle verduidelik hoekom ek gedoen het wat ek val en haastig teoiittrek., .._,_. vriende toe,". . .'
byvoorbeeld, is baie civilians doodgeskiet. Dit gedoenhetnie.Hulle sal dit nooit verstaannie." -Was hy bang in sulke "kontakte"1-·--·-_. , Kortna die voorval, het Malan by die Neder-
was maareenvandaai dinge," hetMalanoor'n Afrikaanse skole;-Uie-Univel'si~Jt van die Malan trek sy skouers op. Hy 1yk nogal~;landsekonsulaatinMbabaneompolitiekeasiel
bier vertel, terwyl sy blonde Hollandse meisie, Oranje-Vrystaat ("BSc, maarna 'njaaren'iihalf-~e[kwaardigna sy stief-oom, Magnus, al is daar aansoekgedoea, Hulle konhomniehelpnie. Die
Maria, uitdrukkingloos gesit en luister het. het ek opgegee"), en toe Weermag toe, naLady- geen-bToedbande-niCl - vera! as sy oe die horison konsul-generaal het aanbeveel Wit hy'Holland

Hy het vertel van diemoord-voorval wat tot smith in Natal. bespied. "Nee wat, ekWas niebang,QJ,ll dood te toe gaan en daar om asiel vra.. .
sy politieke ommeswaai gelei het. "Dit was net logies dat ek sou volunteer vir gaan nie." Maar enige mens het tog 'nsekere -- Malan het sy motor virR6 500 verkoop, 'n

"In 1984 het ons 'n Russiese trok noord van die recces, Ek het iets gehad om te bewys; ek vrees vir die dood1."Die opleiding maak 'n ou vliegkaartjie vir R2 200 by Air Mozambique'
Quiteve in Angola ge-ambush, 008 het nie wou wys hoe tough ek is. Dis die way hoe ek hard. Ek het nie ge-worry nie, ook nie as ODS gekoop en na Frankfurt in Wes~itslandver.~_
geweet daar is vroue en kinders in die trok nie. grootgemaak is. En toe bulle kom met die glam- kontakte gehad het nie. Ekhet so gedink: As my trek. Dit was sy eerste besoek aan Europa. Hy
OnshetmetRPG-7-gunsvanvoorafgeslaan, en our-stories oor special operasies, toe dink ek: klokkie lui, dan lui hy _so what?" was verstom oor hoe baie mense daarinFrank-
van die linkerkant af in die bakvan die trok. Die Hoekom nie?" Nit die voorval waarin die vroue en kinders flirt was. Tussen al die mense, ver van die huis
mense in die cab was onmiddellik dood, die Van die 120 troepe wat die jaar-kursus in afgemaai is, hetMalanseingesteldheidjeens die' af, het hy besefhoe eensaam hy skielik gevoe1
ander ~as ge-stun, :roe gooi' ons fosfor agter in Durban deurgemaak het, is net twee uiteindelik weennag en dieaorlog ingrypend verander."Daar . het. .
sodat die trok aan die brand slaan. Die vroue bet gekeur volgens Malan: hyself en ene Andrew was nog operasies, ja, maar ek het nooit weer "Oit was 'n Saterdag toe ek inFrankfurt land.
uitgespring, party was ami die brand. Hulle bet Jaffe. Malan is in Julie 1983 ingedeel in 53 enige kills gehadnie. Ekbet naafgat geraak.•.Fokkol Ek moes wag tot die Maandag. Daardie naweek
geweet ons ga:m hulle kry, maar hulle kon niks Kommando op Phalaborwa, 'n anti-ANC-een- gedoen,nie beweegnie,net onder'nboom op my bet ekheavy gedrinkom die senuwee8 te kalmcer."
anders doen me. heid wat indieselfde jaar op die beengebring is. gat gesit met my troepe en valse ruitverwysings Die Maandag het hy 'n visum aangevra vir

"Die sw.artsoldat~ onder my was alma1 vet" "Daar was geen operasies teen die ANC nie, toe basis toe gestum: Onshet spore gekry, ons soek Holland. Dinsdagis hy met dietreindeur. 'nPaar
erans van die Rhodesiese oorlog, gewese Selous word ons bos toe gestuur in Angola." hulle, ons het die spore verloor... In Mei 1985 is daehethy inAmsterdam"rondgehang",onseker
Scouts - heavy killers, mettien, vy~enjaarop- .'n Rassis, se Malan, was hy nooit, Sy stiefpa ek weg.' oor waarbeen om te gaan. Toe is hy na die
eratio~ experience in die bos. Daardie nag het het goodvir sy swart werkers gesorg, enhyen sy Nadat hy uit die weermag bedank het, het Committee on South African War Resisters
ek ges1en hoe ~~lle vroue en kinders op kort ouerbroer, Alvin, het lekker met die swart seuns Malan '''n job gekry by 'n chemiese fabriek van (Cosawr). Hulle het gereel dathy 'nregsverteen-
afstandmet maspengeweredoodskiet, Die troepe op die plaas gespeel. "Ek het nooit oor die Fedmis op Phalaborwa, as process controller". woordiger kry wat sy saak by die departement
het net berser~er geraak toe die trok aan die politiek gedink nie, Ek het geglo ek gaan veg Nli drie maande was hy voonnan. In Januarie van Justisie kon stel. . .
br~d sll1a11; Die ergste was dat hulle dit regtig . teen die vyand • die ANC en die kommuniste en 1989, riahy onder groat onaangenaamheid van Dit was meer as 'n jaar gelede. Intussen bet
gemet bet. ,soaan." sy vrou geskei is, bet hy as kredietbestuurder by Malan syeerste ANC-vergadering, wat in Okto-

"Da~was een vrou met 'nkindvan so eenen Van sy beste makkers in Namibia was juis 'n meube1wink:el op Phalaborwa gaan werk. ber in Amsterdam gehou is en oor die ANC se
'n halfJ~ op haar rug. Hulle het haareerste swartmense."Ek anthou spesifiekvir Bob Dixon. ."Ekhet geweet ekgaan opgeroepword. Maar . grondwetlike riglyne gehandel het, bygewooD.
doodgeskiet. Ekhe! gesienhoe die kind vanhaar Hy was 'n swart Mosambieker van Maputo wat die eerste keer was ek gelukkig. Daar was 'n "Vroeer was ekbang vir die ANC.Ekhctgedink
rug a~al en oor .die grond kruip om agter een gevang is in 'nANC-basis in Operasie Matola, stakingby die werkenekhetuitstelgekry.Ekhet hulle sou my as die vyand~u, maar ekis
van die trok ~e ~ele te skull. Eenvan my man- en toe deur die Weermag •gedraai is'. Ofeintlik besefek gaanweer opgeroep word. Ek wou niks soos 'n vriendontvang. Hulletd:.myagtcf8!ODd
ska~e het die kind onder die trokuitgesleep en is hy nooit eintlik •gedraai' nie. Ou Bob was 'n met die anny te doon he nie. Ek het al sterker geken. Tog souek kon opstaan by dievergader-
met,diemagasynop hom losgetrek. Weet jy hoe onderwyser. Hy het altyd vir my gese, 'I don't gewete08besware teen diensplig ontwikkeC. Ek ing en my siening stel as ekwoo. Ditlykvir.my
lyJc.nmens as h! met'nheavy machine gunop want to fight. I don't want to be a soldier. I only , het nie my adresveranderings ingestuur nie en na demohasie. Dit was ookdie keerpunt. Nou

. ondersteun ek die ANC." .



SA·POLISIE

Die "SAP se martel-arsenaal
" .,

'n Dooie aktivis .io 'nkattebak
, ,

gese ons moet asseblief seker maak
dat die mense nieso baie skree nie.

, Die publiek kon dit hoor,"
'n Geval in laat 1987 waarln drie

wit huisbraakverdagtes met "Dr
Groenewald" behandel is, het bo die
gewone martelvoorvalle uitgestaan.
Die verdagtes "is versmoor met
p1astieksakke oor lm1 koppeen geslaan,
geklap en geskop",

Hom onthou die geval omdat
speurder-konst Frans Van Niekerk,
ten aansien van speur-sers Joban
Coetzer, die "snoekerstok"-metode
gebruik het. c

"Van Niekerk het beide sy hande
in deursigtige wit plastieksakke, soos
toebroodjiesakke, gesit. Hy het
ysblokkies van die vrieskas in die
teekamer geneem. Hy bet een ysblokkie
in die verdagte se anus opgedruk. Hy
het later aan ons verduidelik dat dit
geen merke laat nie en dat dit brand."

Die verdagtes het beken.
Hombet 'nerekode rnkende misban

deling voorgele en die gebruik daar-
van regverdig. '

"Ek dink dit behoort aIleen in 'n
baie emstige geval gebruik te word,
soos byvoorbeeld wanneer :n vrou
verkrag is. Ek is gekant daarteen dat
dit . so dikwels gebruik word, soos
tans die geval is. EIke tweede persoon
ontvang sulke behandeling."

Hom het sterk beswaar aangeteken
teen 'n voorval waartydens twee
motordiewe deur lede van die voer
tuigtak van Benoni aangerand is.
Hoewel Hom, sers Johan Coetzer en
konst Nicolas Nel alreeds "Dr Groe
newald" en'''die pyp" gebruikhet, het
hulle gevoel dat die Voertuigeenheid
die ongeskrewe grense van misban
deling oortree het. ,

"Hulle het 'n brandbluspyp ge
bruik om die kaal mans te spuit om
die bloed vanhulle afte was. Hom se
hy onthou Nel se woorde: "Ons moet
wegkom, daaris 'nmoordsaakaandie
kom. Ons wil geen aandeel hierin he
Die."

tusposisie gele. Hy was besmeer van
die blood en sy Dewas toe. Hy het nie
beweeg of asem gehaal nie,

"Hierna het Prinsloo en sy twee
kollegas onder mekaar bespreek dat
hulle Maswai in'n ou mynskag van
ERPMgaan afgooi. Hulle het in die
Golf geklim en weggery.Daaris sowat
vyf mynskagte in daardie omgewing
wat nie operasioneel is nie.

"'n Halfuur later was 'die mans
weer terug. Ek het agter in die voer- ,
tuig geloer. Hy was nie langer daar
nie. Ekbet aangeneemdatlmlle gedoen
het. wat hulle gese het hulle gaan
doen. I

"Ek wou niks weet van wat daar
gebeur het nie en het glad nie vrae
gevra nie,"

Hom vertel hoe hy behandeling teen
depressie ontvang het.

"Nadat ekinUitenhage was, moes
ek mediese behandeling teendepressie
ontvang. Ek glo die depressie-aan
valle was 'die gevolg van die geweld
wat met die bandhawing van wet en
orde in die polisie gepaard gaan.
Daaromglo ek ook dat die depressies
die gevolg was van wat in die Oos
Kaap gebeur het. Voor 1985 het ek
geen problemeondervind nie," lui
dens Hom se verklaring.

Hy het dit oak duidelik gemaak
dat hy niles het om weg te steek nie.
Hy het breedvoerig in die verklaring
beskryf watter anti-depi-essante aan
hom voorgeskryf is. Hy bet ook die
ruime van dokters, klinieke en die
hospitaal sowel as die dominees se
name met wie hy gesels het en waar
hy hulp ontvang het, bekendgemaak.

VryeWcekblad, 121muarie 1990

beveel om veral opdie uitkyk te wees
virene David Maswai, 'njong aktivis
tussen 13 tot 18 jaar oud.

"Daarisbaieduidelikaanonsgese
om hom uit te haal. Ek en almal om

, my het verstaan dat hy geelimineer
moes word. Ons kon hom egternie in

" die hande kry nie. ,
I "Aan die einde van die dag is ons
. terug na die polisiekantoor waar ekin
die agterplaas tussen die motors

_rondgestaan bet. Sers Prinsloo en twee
ander leek van die veiligheidstak op

, .Benoni het met 'n Volkswagen Golf
ingery. Hulle het gespog dat Maswai
nie langer 'n probleem is nie,

"Ek het nader gestap om te kyk of
hulle hom in' hegtenis geneem het.,
Maswai het in die kattebak in 'n fe-

het voordat hy bekentenisse gemaak
het. ;

Hy is tot sersant bevorder en is in
1984 verplaas na die Brighton Beach
Bedrogseenheid, waar meerendeels
wit oortredings ondersoek en marte
ling nie gebruik is nie,

Hom is op 3 Desember 1985 na
Boksburg verplaas. Dit was kort voor
die geboorte van sy enigste kind. Hy
het vier jaar lank daar gewoon.

Die gebruik van"Dr Groenewald"
het 'n paar problemeveroorsaak in
Boksburg waar die'bevelvoerder van

"<, die s~urafdeling, kapt 51de Beer, en
sytw;(Jeinbevel, kapt Blackie Swart,

, "aan ons gese het om dit stil te hou,
die verdagte maak te veellawaai".

"Die stasiebevelvoerderbet by twee
geleenthede na ons gekom en vir ons

"Ons was
soos wilde
diere'

derd 9 by die polisie aangesluit het,
het gese: "Ek wil die bose kennis uit
my uitkry. Ek is moog daarvoor om 'n
leuen te leef,"

Hom het die polisiemag in Okto
ber vedaat. Hy bet 'n beedigde verklar
ing van 25 bladsye wat voor 'n Our
banse prokureur afgele is, aan Vrye
Weekblad gegee en in onderhoude

HORN som sy motivering om alles vryelik oor sy 13 jaar as polisieman
oop te vlek, s6 op: "Ekhet besluit om gepraat.
my inligting bekend te maak omdat Hom is daarvan oortuig dat die
ek nie 'n Christelike lewe kan lei met hoogste gesagstrukture, insluitende
die geraamtes in my kas nie," die Minister van Wet en Orde, Adriaan.

WatHomveralgehinderhet,issy Vlok, kennis gedra het van die
deelname aandie onluspolisie se orgie' vreesveldtog van die polisie. ,
van geweld in die Oos-Kaapse town- "Ons weet almal dat die polisie 'n
ships in 1985. begtebroederskap is. Hulle staansaam,

"Ons het nie beheer oor die situa- ,lieg vir mekaar en beskerm mekaar."
sie gehad nie; Ons was soos wilde ,J • Uit vrees dat die polisie, in 'n
diere. Dit was 'n malhuis," het Hom poging om hom te diskrediteer, hom
gese. Die oud-Durbaniet,wat na Stan- c • verstandelik onstabiel sou Doem,bet

stabel Hermie PeIser, later Hom se
strooijonker, vir Sophie gebruik op
Victor Nkosi, 'n inbreker van die
Malagazi-plakkerskamp buite Dur-
ban. , '.

Die speurders het "omtrent Rl00
000 se gesteelde good" by die plak
kerskamp gekry, insluitende 'n paar
vuurwapens en 'n silwerpelsjaswaarop
.'nhond gele en slaap het. Nkosi is tot
gewoontemisdadigerverklaar,ondanks
sy bewerings dat hy gemartel is. .

Hom het steeds opgang in sy
loopbaan gemaak, Hy Bet'nbriefvan
bevordering ontvang vir die Nkosi
geval en vir 'n ander geval, saam met
speurder-konstabel George Mouton,
vir 'n Whitfield Park-huisbraakgeval
van 15 Oktober1980 waarin Sophie
die verdagte laat stuiptrekkings kry

,DRIBveiligheidspolisiemannevan die
Oos-Rand het aan die einde van 1988
met die lyk van 'n jong aktivis in hul
kattebak rondgery. Hulle het gespog
dat hy nie meer langerprobleme gaan
gee nie en hom daama in 'n mynskag
afgegooi. ,

.Die gewese polisieman Barend
Homse in sy beedigde verklaring dat
hy deel was van 'n patrollie wat na
VosloorlJ~ gestuur is om 'n onrus
situasie te bekamp, Voor die groep
polisiemanne oppatrollievertrekhet,
is hulle deur 'n speurder-sersant Isaac .
Prinsloo van die veiligheidstak op
Benoni toegespreek. Foto's van "jong
moeilikheidmakers" is hiertydens aan
hulle gewys. . ,
i Die veiligheidspolisiemanbet hulle

\'»
"SOPHIE" en "Dober Groenewald" Hy't gesS 'Khulumal' (praatl'): Die

'was twee getroue kollegas in marte- swartmanhet ontken dathy 'n motor-
lingsessies,roetinc in strafondersoeke radio gesteel het, Eia:smus het die
toe hy op Amanzimtoti en Boksburg slinger begin draai. Hyhet geglimlag
gestasioneer was, vertel oud-speurs- terwyl hy dit doen.
ersant Barney Hom. "Die man het krampagtig
, "Sophie" en "DokrerGroenewald" saamgetrek. Hy het gebewe en sy
was die byname wat speurders gegee spiere het getrek. Hy't geskree en sy
het aan twee skokmasjiene, gemaak blaas laatgaan. Dis 'nalgemeae reaksie
uit ou slingertelefone met elekrriese daai,"
drade en krokodilknypers. Hom het Nli sowat 'n mimmtbet die verdagte
by die CR Swart-polisiekantoor in sy bewussyn verloor, "Dit was nogal
Durban ook so 'n masjien gesien. 'n lang ruk,'" se Hom; "gewoonlik

, "Die hele tyd toe ek op Boksburg draai hulle net so drie of vier keer,"
gewerkhet, is mense wat vir Skedule Die skokrnasjien is in sywegsteekplek
Een-oortredings gevang is, gemartel. in die kantoorkas teruggesit, en die
Ek skat omtrent 90 persent van die seilsak van die verdagte se kop afge-
speurders bet sulkemetodes gebruik," haal, '
se Hom. Die vetdagte, 'n middeljarige man, ,

Volgens hom het uniform-manne was onsamehangend en "het skuim
en bevelvoerders nie die metodes om die mond gehad",
gebruik nie. Diegenewat na aanaftree 'n Informant van KwaMakhuta-
was, het dit vermy. Hy se hulle het dit township, wat slegs deur sy nommer,
op die verdagtes segeslagsdele, arms DS37, gei'dentifiseer is, het hom,
en nekke gebruik, en voeg by: "Ons bygebring met water uit 'n beker wat
het aIle rasse gemartel, maar meestal gebruik word om die plante nat te
swartes." gooi.' ,

Hom se hy is op Amanzimtoti, "Die informant het 'n geel Che-
nadat hy op 25 Junie 1980 by die ckers-plastieksakuitgehaalenditoor
speurtak aangesluit het, aan die ver- , die verdagte se kop getrek. DS37 het

-skillende marte1metodes,bekendgesteI. dit styfgetrek sodat hy nie kon asem
, Toe hy kort na sy aankomsby·'n, , kry nie, Die verdagte het heeltemal

, speursersant Khabanyama se kantoor '. 'paniekerig geraak. Hy het probeer
inloop om vingerafdruk-vorms te kry, om dieboeie te breek, geskop en
het hy afgekom op 'n swartman wat rondgewikkel en geskree."
op 'n stoel sit met sy bande agter sy , Die verdagte se toe hy sal alles
rug geboei, "Khabshet reg agter hom vertel. Agt minute nadat die geskree
gestaan met 'n stuk binneband. BIke begin het, was Erasmus" die infor-
'keer as die verdagte "ungaze' (ek mant en die verdagte op pad in 'n
weet nie') se of nie sy vrae kan Datsun. .
beantwoord nie, het Khabs die tube Erasmusbetteruggekomengespog:
oor sy gesig gesit en dit styfgetrek." "Jy sien Sophie werk!" Hy bet omtrent
Die verdagte het gebieg. , ,agt motorradio's, talle hiidsprekers

"Ekhetniksvir Khabs gesenie.en ,en"omtrent 70 kassetbande op sy,
,hy't niks vir my gese nie. Dis soos -'it lessenaar uitgestal. ' .:: , . s-s .

broederskap, die een ou beskermdie' "Tot vandag toe word die Toti- c

volgende ou," se Hom in sybeedigde skokrnasjienSophie genoern," se Hom.
r : "verklaring.

c

, "Wanneer die speurders dit wil ge-
<, 'n Paar dae laterbet Hom 'ngeskreeu bruik, vra hulle nie 'Wie het die skok-

uit adj-offRassie Erasmus sekantoor masjien' nie, maar 'Wie bet vir So-
gehoor. Weer het 'n swart verdagte . phie?'"
gesit en beur teen 'n stoel waaraan hy Die nuwe speurder, toe maar 19
vasgeboei was. Die keer was 'n jaar oud, het besluit dat die soort
natgeswete seilsak,waarin gevangenes ondervraging "heel effektief" is en
se besittings gewoonlik gehou word, besluit omdit self te probeer - maar
oor sy kop getrek. " nie voordat hy meer daarvan'geleer '

. "Ben draad was vas met 'n kroko- hetnie, want adj-offJanGeelhethom
dilknyper aan die man se nekspiere, vertel van 'n verdagte wat so erg
net onder die haarlyn. Nog"n draad, geskokisdathydeur'ndrHendrickse
was aan die sagte vleis net onder bo- "van Uritkomaas bygebringmoes word.
arm vas. . ,Op 1Augustus 198O,omtrenftwee-

"Erasmus het agterhom gestaan. uurdie middag, bet Hom~ speurkon-

-
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Die waregesig van.die SAP

.Barn~y hOll van FW en Adriaan

Barney Hom op sy troudag

'Ons was hee/temal
butte beheer. Olt was
gekheld. Op patrol/Ie
het die /ede k/lppe In.
die Cassp/r ge/aa/~
Hulle het klippe na
en/geen waf hulle,

slen rondstaan het,
gegoo/. Ek dink dlt

was ult pure .
frustrasle. Ole

owerhede het hiervan
geweet want 'n

he/lkopter het dlt .
gerapporteeren ons
Is aangese om ons

reg, te ruk. I

''Oaar is aanonsgcse dat die meose
as opstokers, kamerade en groepleiers
geldentifiseer is. Wanneer ons bulle
sien, moes ons bulle wegneem..Al
mal teenwoordig het verstaanwat dit
beteken: Maak hulle dood.

"DietweeoffisierebetODS~
om versigtig te wees met die gooivan

.petrolbomme nabnise. Ek weet dat
party van dielmise wat aanODS geldeD-
tifiseeris later deur anderpo1isiemaooc ,
gepetrolbom is." "

Ledebetklippe inHomse Casspir
gelaai. Hombet mags met syCasspir
se. ligte af deur die strate vail
KwaNobuhle gery. Polisiemanne bet
k1ippe gcgooi na enigi.emand wat lmHe '
sienom inTrojaanse styl'n klipgooi
ery uit te 10kenklipgooiers inhinder
lae te lei..

"Almalbehalwe die bestuurderen
die plaaslike swart gids het ongeveer
dertig tree agter die Casspir aange
loop. Ekhet stadig bestuur, ongeveer

, teen die pas van '0 vinnige st8ppie,
sodat die Casspir 'n maklike teiken
vir klipgooiery sou wees,

"Wannecr die polisie nie reagcer
nie, het die mense van agter die hnise
en heinings na yore gekom, terwyl .
hulle lag en skree, Hulle is dan voor
die voet aangeval deurdiepolisielede
dertig tree agter die Casspir.

"Diepolisieledehetdandieniense
geskop, met pype en sambokke en
geweerkolwe geslaan. Hiemabet die _
lede by die Casspiringespring enbet 
ons 'n ander pad gery en die ~le
proses sou bomself berllaal. Ons is '
nooit beveel om hiermee op te hou
me." 1

Homhet in sylangbeCdigde vedda
ringverSkeiegcvalle vanpolisie-wette
loosheid aangeteken. Dit sluit in die
volgende: '

• 'n beleid van passiewe waar
nemingtoe vigilantes na KwaNobuhle
aangery is om kaIiterade aan te val. ,
"Ons bevele was om nie in te meng
nie;"

,. dr Allan Boesak bet 'o,heftige
, woordewisseling gehad met polisie
wat'npadblokkadevanKwaNobUhIe,

, 'bemanhet. Boesak, bygestaandeur'0
buitelandse televisiespan, bethaastig
onttreknadat 'npolisieman "sy gewecr
onder Boesak se neus gedruk en aan
hom gese het dat indien hy nie gaan
nie, die polisieman hom sou met;"

• tydens patrollie in Bontrug, '0

, township naby Kirkwood in die Oos
Kaap, bet Hom sep1aaslikcpolisiegids
'npetrolbomna'nhuisgegooi. Ookin
BontIUgbet 'nSAP-lid'nrubberkoeCl
gevuurna "'n onskuldige bystaander.
'n vrou wat buite haar huis staan". in
weerwraakvir 'n bakstcenwatdeur 'n
onbekendena'nBuffelgeg~is. "Sy

.' bet ongeveer tweeIDCtersw~staan.
'n Polisieman het haar met 'n: rub
berkoeel g~slriet.Haarkopvi,lhetvan
haar kop af gehang. Van waar ek
,gestaan het, kon ek die wit ,~haar
•skedel sien. Sy was beWustel~'Die ,
man wat haar gesnet het, bet die
kopvel geneem en terug op haar kop
ged1uk en vertrek.'" :

eenheid moes van4vmtot 100000, elke
dag, patrolleer, 'n sessie wat te lank
was. Dit bet oneindige druk op ons
geplaas."

Die soldatehet '0weeklaternog 'n
.besoek van Vlok ontvang. "Hy het
gese die situasie in die township was
danker, baie mense het gesterf, en '
om moes onsself inhou wanneer ons
wapens gebruik, '
, , "Uit sy toespraak het ons afgelei

'dathy weet waarmee ons besig is, dat '
hy baie kritiek in die media ontvang
beten dat bywou ¥ em moctkalmeer.
Ons ammunisie-rantsoene is onmid
dellik verminder na 20 haelgeweer
rondtes per persoon per dag.

"Om vir die verminderlng te ver- '
, goed, het ons ons traangas- en rub

berkoeelrantsoene vermeerder. Ons
bet agt kiste granate geneem, 300
rondtes rubberkoeels en 300 rondtes
traangas." "

Die polisielede :.' duidelik baie
ontevrede oor Vlok se nuwebeper
kings ~ het nog dieselfde dag '0 de
monstrasie deur 'n offisier ontvang
oor hoe die inperkings omseil kan
word.

Die offisier wat die demonstrasie
gedoen het, het in Homse tent 'n
knipmes oopgevou endit gebruik om
gaatjies rondomdie rand van die •
slagdoppies vanhaelgeweerkoeels te
maak. Die soldate het onmiddellik
begin om hul ammunisie te dokter,
Die knipmesgaatjies bet die los kor
rels in 'n soliede en dodelike metaal
bal verander.

,"Onsis ook geleer om die voorlamt
van '0 rubberkoeel af te haal en dit
dan te vervang met 'n tlitsbattery. Dit
pas baie goed en stewig," bet Hom
gese.

Hombeweer ook dat die offisiere
in beheer geweet bet dat bulle bat
terye indie rubberkoeelsplaas omdat
'n dokterbeswaar aangctekcnhet nadat
by tydens 'n nadoodse ondersoek 'n
battery in die liggaam van 'n dooie
persoon gevind bet.

"Vlok moes weet wat ons gedoen
bet, want dit was algemene kennis in '
die }wnp. Die batterye was vrylik
beskikbaar in die ammunisietent. Ons
kon elke dag gaan vra viibatterye en
betdan 'npakvan twee dosyn ontvaog.

,"Dit moes vir enige persoon wat
toegang gchad het tot die telekse wat
tussen ons kamp en die Pretoria
:hoofkwartiere gestuur is om bykom- '
stige toerusting, aan te vra,
vanselfsprekend gewces bet dat daar
'n abnormale aanvraag vir flitsbat-
terye was.~ ,1

Twce ander offisiere bet,later aan ,
die soldate gewys hoe om petrol-.~
bomme te maak, met die gebruikvan
'n sakdoek en 'n Klipdrift-bottel wat
oor was van die plundertog op die
drankwinkeL

Hulle bet ookvergrotekleurfoto's '
van skares, wat deur lede van die
veiligheidspolisie gencem is, uitgedeeL'
Op die foto's is die gesigte van bek- "
'ende comrades in omkring en later is
•hu1huise uitgewys.

'Ek het bes/ult om
my In/Igtlng bekend
te maak.'Ek kan nie

,'n Christen/ewe
voortsit met die

geraamtes In my
kas me:

ning raak te veel, en saam met die '
onsekerbeidkiditrotdieenutige
probl~mewat so baie polisiemanne
deesdae het met drank, dwelms en
buweliksverhoudinge.,,'

Hom se by het groot respek vir
luit Gregory Rockman gehad toe hy
C?pgestaan en die waarheid vertel
het. "Ek het net soos hy gevoel, en
ek het net sulkegoed gesien. Maar
deesdae lyk dit my Rockman blaas
net sy eie beue}." . i

Hom se by glo die meeste poli
siemanne steun nie die Nasionale

, Party nie, maar cerder die A WB.
"Daariselkc dag praatjies.van

opstaan teen die regering, of goed
soos Boesak ofTutu ofHendrickse
wat 'uiigevat' moet word, of dat die' '
regerlngaan die kaffers uitverkoop.

"Vera! die roer polisiemanne, die ,
,-so tussen 30 en 45 jaar, is aktiewe
AWB-lede en bulle gryp gou die
jong maDne wat uit die kollege lOOm
om aan te sluit. Eugene Terre'Blan
cbe selfbet boe aansien in die poli
siemag"~ ,

"Die effek op my kollegas was
dieselfde, Wanneer die manne van
patrollie af kom, bet hulle grootge
praat oor hoeveel mense lmlle gemel
het envertelboeveelplesierdit was.
Die situasie het vererger totdat lede
met mekaar gewedywerhet oor wie
dieboogste sterfte-enbeseringsyfer
kon aanteken." ,

Hom blameer die sinnelose ge
weld daarop dat gewone mensever
houdings induie gestort bet; waar
mans vanuithnlnormale omgewing
geneem is en in 'n oorlogsituasie
gelos is.

"Omdat ons so gou opgeroep is,
het my vrou nie geweet waarekwas
nie. Ons is vyf minute gegee om 'n
slaapsak, waterbottel, uniform en
persoonlikebesittings te pak. Urena
my aankoms het ek 'n Casspir in
KwaNobuhle bestuur met genoeg
ammunisie om 'n klein oorlog te
begin."
! "Dit was baie erg," onthou hy.

I "Daarwasversperrings wat gebrand
I het, huise wat gebrand het, groat
, skates mense wat klippe na poli-

sievoertuie gooi. Ons bet geen sp
esi-fiekebevelegehadnieendit was
werklik chaoties.
. "Die mense in my Casspir was
baie oorgehaal en opgewonde. My

Dm 29-jarige Hom wai inMaart 1985
een van 'n paar bonderd polisiemannc
wat in 'n noodvlug vanaf 'n polisie
Tceninsurgensie Opleidingskamp by
Maleoskop in die Transvaal vir "spe
siale diens" na die Oos-Kaap gevlieg
is.

Volgens Hom bet twee insidcnle
binne een week polisiegcweld onlketen:
In Plundery deur die polisie van 'n
drankwinkel wat met petrolbomrne
aangeval is en 'n inspirerende besoek
deur Adriaan Vlok, die minister van
Wet en Orde, aan hut basis op Uiten
hage.

Hom beskou die strooptog van die
KwaNobuhle drankwinkel, die eien
dom van plaaslike raadslid, as "siek",
Terwyl 'n magslid aan die voorpunt
van die optog 'n plunderaargeskiethet,
het drie konstabels van die Casspirwat
hy bestuurhet, dose en kratte vol bran
dewyn en whisky asook 'n paar kratte
bier uitgedra; "Kom boys, hier is baie
gratis drank," het hulle gese:

Die konvooi van gevegsvoertuie was
vol onwettigc allroholgepak. "Die ouens
moes bo-op die kratte sit, want .daar
was nie ander plek vir hulle nie." ,

,Geen senior offisiere het ooit 'n,
poging aangewend om die daaropvol- '.
gende drinkery van agt weke stop te sit
nie. In die tyd is ander drankwinkels
ook geplunder,

"Die polisie mag DOll weI nie omval
dronk gewees bet Die, maar hullewas
permanent onder die invloed... ag
gressief... en skoorsoekend," bet Hom
gess,

"As ons soggens opstaan, het ons
iets gesoekomte drink en wanneer ons
ammunisie gelaai het, het ons altyd
minstens tien bottels sterk drank
saamgeneem. Dit was deel van die
daaglikse rantsoene," ,

'n AIouette-helikopter bet 'n paar
dae latergelandmetministerVlok, aan
boord. Hy het die tydelike polisiebasis
wat by Uitenhage serugbyveldopgerig
is, toegespreek.

"Vlok se woorde was duidelik:
Hierdie is 'n oorlogsituasie. In 'n tyd
waarin geen polisieman gedood is, en
net enkeles lig beseer is, het Vlok gese
ons het die regering se volle onder
steuning en indien ons lewens in gevaar
is, moet ons nie huiwer om te skiet nie.
Onsmoes probeer om die situasie onder
beheer te kry voordat dit eskaleer.

"Na Vlok se toespraak bet ons die
geweld laat toeneem,' se Hom.

"Ek het gevoel dat ek die maksi
malehoeveelheid magkanuitoefenvir
die kleinste oortreding. Ekkoniemand
met 'n Rl skiet eerder as met rub
berkoeels wanneer ek sien dat hy 'n
klip optel."

"Die grootste deel vaniny loopbaan
het ek gevoel ek staan in die diens van
die gemeenskap. i

"Maardit was nooit die geval as ons
in 'n onlus-situasie was nie. Dan weet
jynie wie is goeden wie is sleg, enwat
is reg en,wat is verkeerd Die.AI wat jy
weet, is dat jy vir die regerlng optree.

"Onluswerkis dieeending watbaie
polisiemanne sielkundig aantas en vir
bulle later probleme met hul gesinne
en die publiek gee. Die meeste poli
siemanne is te jonk eo c;mvolwassevir
die werk, enbulle isnooitpresies gese
\vat gaanaanenhoe ver bulle mag gaan
enhoever hulle nie mag gaannie. Die
gevolg is dat hulle soos diere tekere
gaan.

"Ekdink om die polisie regte ruk,
moet lmlle die aansoekers eers sielkun
dig evalueer. Nie enige mens kan In
polisiemanwees nie. Ek keo party baie
knap eo slim mense wat net wou
doodmaak toe hulle by die mag aang
esluit bet. En natuurlik is die ander
probleem datdie polisiebopelOOs omer
betaal word en t~hard werk. Die span-

Maxdu Preez

'n Polisieman het
vandeesweek na
dertlen jaar diens
opgestaan en 'n

, verhaal vertel van
brutale en

wydverspreide
polislegeweld, van
martelmetodes wat
alledaags geword
, het, van twee

vel IIgheids
polisiemanne wat 'n
swartman se Iyk In

'n rriynskag
afgegooi het, van

wilde skote wat die
_onluspolisle In 'n

staat van
dronkenskap in
skares Ingeskiet

het, en van
rubberkoeels wat
met flitsbatterye

',vervang Is om dit
meer dodelik te
maak.Barend
Petrus Horn,

magsnommer
W71801 N, het In

Oktober vanjaar die
polislemag verlaat
en beslult om alles

te vertel.
CHRISTINA SCOTT

doen verslag.

BARNEY HORN is' 'n groot aan
hanger van die kommissaris van Po

: lisie, genl Hennie de Wit, en '0onder
, steuner van FW de Klerk se "her

vomiingsregering".EnbydinkAdriaan
Vlok is 'n "billike en goeie" minister
vir die polisie.

, Hom,wat oorkomas 'n senuagtige
en sensitiewe jong man, se daar is
baie goeie manne in die SA Polisie.
Hy het bomself ook as 'n goeie poli-

, sieman beskou wat sy gemccnskap
gedien bet, en by sou graag steeds 'n
polisieman wou wees.

"EIcbet my polisiewerk baie geniet.
Ek was 'n baie suksesvolle polisieman
en het gereeld lof van landdroste en
regters vir my speurwerkgekry. Ek is
verskeie kere deur die kommissaris
of die bevelvoerder in briewe aange-

• prys. '
"Oit is deel vimmy persoonlikheid

.0mmensetewilhelp.Ditwaseenvan
die belangrikste redes waarom ek by .
die mag aangesluit het•
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RATANDA

Aa.I1~ie Suikerboschrand is daarRatanda...

Ratanda Is 'n township bulte Heidelberg in die Transvaal. Daarwoon na
, ramlng sowat 30 000 mense Indie township. In 1984het die groot'

huurboikot In die Vaaldrlehoek totdie noodtoestand gelel. Die huurbolkot
het egtervroe6r In die [aar reeds In Ratanda ultgebreek en talle mense Is

doodgesklet. Sakebegin nou weer donker Iyk In die Oos-Randse township
en die afgelope Saterdag was daarIn protesoptog watweer regstreeks met

huurgelde te doen het. CHARLES LEONARD het gaan ondersoek instel

VERLEDE Saterdagoggend het al die
, " stofstrate in Ratanda pa die Rooms

Katolieke Kerk gelei.Stiptelik tien
uur het die volgepakte kerk gedrenn
met die melodieuse sang van Nkosi

,SikeleI'iAfrika. Daama het 'n statige
:dominee die vergadering met gebed
geopelL

Die vergadering was' uit protes
teen die toestande in die townshipr-
Mense hetbuite soos vinke aan die . "Hulleverwagvandag van ons om
vensterbanke gehang omdat bulle nie die verwerpte 1984-styging te be-
binneplekkonkrynie. Di6teenwoor- taal," se hy.: '
dig was'n deursnit van die township- Die mense van die Ratanda-ge-
inwoners: Van laerskoolkinders tot meenskapsvereniging- die "Civic" - "
kamerade in die jongste politieke T- .wat die vergadering gereel bet, praat .
hemde, gewone werkers in oorpakke,.. ook' van korrupsie.: Hardnekkige.
mense in modieuse klere, dU geseite ,,' gerugte, soos deposito'sop erwe wat
tantes mettjalies oorhul skouers, was ' betaal is en toe 'net saam met die

. almal daar. " . "ontwikkelaar" verdwyn het, 'n ver-
Daarismet'aandagnadietoesprake, lore halfmiljoen rand waarvoor nie-

geluister, kopknikkenden met ' mand pa of ma wil staan nie, 'n ge-
gedempte opmerkings, meenskapskombi watuit die bewaakte

In 1984 het 'die stadsraad onder administrasiegeboue onder die neuse
druk van die township-inwoners van gewapende polsiemanne gesteel
bedank. Korrupsie het hoogty gevier is, wil net nie verdwyn nie. ,
en die mense was omgekrap oor die . Die mense se griewe strekverder,
skerp huurstyging. Die ironie is dat Hulle eis dat die raadslede, wat nie"
die mense wat toe aan die spits van demokraties verkies is nie, hul goed
die protes gestaan het, nou in die-' vat en loop.
selfdekussingssit, se die eenspreker, ' . Baie van die mense met wie ek

gesels bet, waslette~1ik in die donker..
Hul elektrisiteit was sonder enige
waarskuwing afgesny nadat bulle
navraag gaan doen het oor skielike
reusagtige elektrisiteitsrekenings.
. Toe die skolekwessie op die ver
gadering genoem word, kon 'n mens .

. duidelik die kommer op die ouerge-
sigte sien. ,',

Die Departement van Onderwys
en Opleiding (000) het dit goed
gedink om fondse by te dra om 'n
vakansie-oord am die Suikerbos-

, chrandrivier aan die grens van die
township te bou. .Toe ons later die
middag Round 14 met sy twee vuil
sweinbaddens, glybaan, braaigeriewe '
en speelparkbesoek, was daarenkele
mense. "

"Hulle is van ander townships af.
ODs mense gaan nie soontoe nie. Dit

is te dum," se Obed Nkosi, een van
die civic-Ieiers, Dit kos R3 per per
soon om in te gaan.

As dit nie so emstig was Die, kon
die toestand in die een skool amper
komies wees. Tot halftwaalf in die
oggend bet die betrokke skool 'n sekere
naam, met sy eie onderwysers en
Ieerlinge. 'il HaIfuur later kry die skoal
- ,dieselfde geboue en tetrein - 'n
ander naammet ander onderwysers '
en leerlinge.

Asdie IXX> geldhet omaan"Round
14" te bestee, hoekom bou hulle Die
eerdernog 'nskoolDie,vradie mense,

Behuising is 'n ander groot grief. '
Aan die teenoorgestelde kant van die
vakansie-oordis 'n plakkersdmpvinnig
besig om te ontwikkel. Dit is reg
langs die township en Heidelberg se
hoof-vullishoop gelee, .

Met al di6griewe en 'npaar ander
het die mense 'n uur later ordelik die
kerk verlaat ell met hul optog na die
polisiekantoor in die township begin.
Die 15 000 mense is deur '11 motor,
waaruit drie veiligheidspolisiemanne
soos wafferse koerantfotogcawe foto's
probeer neem het, begelei.

Die optog, vreedsaam gehou deur
goed georganiseerde marshalls, het
voor die omheinde polisiekantoor tot
stilstand gekom.

'n Afvaardiging van vyf kerk- en
gemeenskapsleiers het 'n memoran
.durn, gerig aan die Transvaalse Provin
siale-administrasie en die DOO, aan
die streekspolisie-kommisaris, maj
Visser, oorhandig.

Visser het met 'n verligte glimlag
die memorandum ontvang en gese hy
sal sorg dat dit by, die regte mense
uitkom, •

Met die polisiekantoor in die agter
grond het die mense die protesoptog
geeindig soos hulle hom begin het:
met die sing van Nkosi SikeleI'iAf
rika.

Enigiemand wat gehoop het dat
die optog sou hand uitruk, moes bit
terlik teleurgestellmis- ofbarakwaarts
keer.

~ ' :

• •vra Ole vrae ole
"SOMS dink ek daaraanom myself dood te maak." ,

Die skokkende woorde kom uit die mond vandie 26-jarige Sipho Mazebuko, 'ninwoner van
Ratanda. .
, 'Net meecas driejaargeledehetSipho sy vriendineen soelvroce Desemberaandgaanbesoek.
Dit was omtrent sewe-nur toe hulle van baar huis die straat instap. Daar was soos altyd in die
townships heelwat mense in die straat,vertel Sipho. , I
, Hy het drie kitskonstabels in die straat gesien, maar hom nie aan huDe gesteur Dieen saam
met syvriendin die straat afgestap, Hy het gehoor bulle skree "Heil" maar doodrustig
aangestap. '

"!?aar was baie mense in die straat en ek het nie gedink hulle roep my nie," se Sipho.
Die volgende oomblikhoorhy net 'n skoot ldap en terselftertyd is daar 'nbrandpynin sy rug ,

wat hom dadelik na die grond toe ruk,
"Geen waarskuwing, niksnie. Ek is net in die rug geskiet. Hulle kom toe na my toe en sa

dat bulle 'n geweer van my wil he. ' '
"Ek was heeltemal geskok en in kwaai pyn. Ekhet geen wapen gehad nie, want ek besit nie

een nie,
, "Ben van bulle is na die plaaslike kantoor waar hy 'n voertuig gaan baal bet. Hy het oor my

bene gery, terwyl ek daar in die straat gele en bloei het. " I

"Hulle het my omsingel en al die mense in die straat weggejaag. Ek het aan die voorkant .
gebloei, Hulle wou nog steeds 'n wapen by my he enhet my hardhandig deursoek en natuurlik
niks gekry nie, ' , ' ,

"Hulle hht my inhul voertuig geboender, maar intussenhet ekmybewussynverloor. Ekliet
weer die volgende dag in die Baragwanath-hospitaal bygekom. Ek moes vir agt maande daar
~~ .,' , .

Sipho - toe 23 jaar oud ~ bet in daardie stadium, soos baie Ratanda-inwoners, 'vir die
Rembrandt-sigaretfabriek op Heidelberg gewerk. ' . . '
. "Vandag kanek niks doen nie," se Sipho en wys na sy lewelose bene wat oor die rand van
syrolstoel hang.. ' ' .

, ~y regsverteen~gers liet 'n cis teen die polisie ingestel en dit sal waarskynIik vroeg
vanJaar aangehqo;~rd~ . ...... ,,.

10

SlphoMazeb'uko en Obed Nkosl, .

Die nuwe
generasie in die
Hoeveldson
DlEHoeveldsonisnieenige mens se maat indie
laatsomer nie. Daarom was ons baie bly toe die
ouens van die Ratanda Civic ons IIi die optog in
Ratanda se stofstrate vir 'n bier in die koelte
langs een van die vuurhoutjiebokshuise nooi.

'n "Ag maak Die saak Die" was nie goed
genoeg Die- ons moes kies of ons van die "new
generation" of Charles Glass se lagers wou he.

En toe begin die groot gesels, In die begin
moes ons ODS mening oor die sukses al dan nie
van die optog gee. Later, toe dinge losser begin
raak, is oor aIles gesels,

John, 'n veteraan van menige aanhoudings,
bet ODS vermaak met 'n in-die-kol nabootsing
van'nveiligheidspolisiemanwathom ondervra.

"Julle kaffers raak lekker wit hierso. Ons
soekniejulle kommunistiese kaknie, ODS moer
vir julle,'

Ben van die ander ouens, Sam, het na 'npaar
vet slukke "new generation" vertel dat hy die
voorsitter van die interim-komitee van die S9Uth
African Drinkers Congress is.

Later, toe ons moes terugkeerJ~esburg
toeenonse1keenvanODSnuwevri~devier-vyf

keer gegroet bet, besef 'n mens dat die struggle
nie net oor mobilisasie, organisasie, opvoeding
enwatter fancy terme ookal gaan nie, maar ook
oor vriendskap, kameradie en hoop.

Vryc Weckblad, 12Januane 1990



.,

.,.~

..

"Ek is ~an,mening datin'
80 persent van aile

verkragtingsake die vrou
.aanleiding deenoe

gegee het. " ;. profJohan
Heyns van die NG Kerk.

, -' .. "

. '

1986 en lucie 1987 wettige ahorsies ontvang.
Van die getal was 52 op swart vroue, 29 op
Indiers, 92 op Kleurlinge en 637 op wit vrou~ ,

_.gedoen, Die swart bevolking styg egterjaarHkS:
'. met 2,8 persent terwyl die wit bevolking met

slegs 0,83 persent styg. Meer as 769 000 swart,
babas word jaarliks gebore en70 428 wit babas.

Rape Crisis en die People's Organization
Against Women Abuse (POWA) het,as twee
organisasies wat .veral met verkragtings en
ongewensteswangerskappe te doen het, beide
gewys op die traumatiese ervaring waardeur 'n
vrou moet gaan om 'n wettige aborsie te onder-.
gaan. Volgens Lydia Levin van POWA moet 'n
vrou wat 'n wettige aborsie wil ondergaanen om
verskeie redes nie die verkragtingby die polisie
aangemeld het nie, die landdros oortuig.dat sy
wel verkrag is en goeie redes gehad het waarom
sy nie die saakaangemeldhetnie. "Diehele saak
rus dan in die hande van die magistraat en die

· vroue is magteloos indien hy nie hulstorie glo
nie," se sy.· . . . , ' . I'.

· Rape Crisis sa hulle moedig op geen wYse
aborsies aannie enverskafooknie inligting aan
vroue wat onwettige ahorsies wi! ondergaannie.
As 'n vroue-organisasie het hulle dit beklem
toon dat die Wet op Aborsies gewysig moet

· word sodat vroue self kan besluit 001: hnl lig
game.

Die moderator van:die NG kerk, prof Johan
Heyns, se aborsie is moord, "Van die oomblik
van konsepsie is 'n menselewe betrokke - die
wederregtelike heeindiging daarvan isF anders
as moord nie." " .' .':

. Hy se egter daar bestaan weI uitsonderHke
gevalle. "As ek se ahorsies is altyd moord en
·mag nooit plaasvind nie, moes ek ook sa oorlog
is altyd verkeerd. In sommige gevalle, soos by
.verkragtings en wanneer die moeder deur
voortgesette swangerskap sielkundig enemosio
neel dit nie sal kanhanteernie, sal aborsies eties
regverdigbaar wees,"

Heyns beweer egter dat ongeveer 80 persent
van aIle gevalle van verkragting nie "bewese
verkragting" is nie, "Ek is van mening dat in 80
persent van alle verkragtingsake die vrou aanlei-
ding daartoe gegee het."· .

Die minister van Nasionale Gesondheid en
·Ontwikkeling, dr Rina Venter, het na ongeveer
'n weeknog nie daarin geslaag om te reageer op
vrae wat aanhaargestel is ooraborsies nie. Haar
assistent, Frans Loots;het reeds Dinsdag gese

· hy salhaarantwoordetemgstuur. Vrye Weekblad
· het teen~d nog niks-van ho~fVente~

ontvang me. .: 'y,. '
· ... Omdat uitspraak nog gelewer moot word
en omdat sekere inligting vertrouIik is,.is 'n
skuilnaam gehruik. '

•
Ole

, ,

aarliks
aborsies

ABORSIE

derduisende

ofmiskramehet ofahorsies ondergaan. Meer as
.die helfte van die bedderis wat deur vroue met

ander ginekologiese operasies gevul moet.
•• word, word opgeneemdeur die vroue, Dit is

bykans onmoontlik om vas te stel hoeveel
miskrame weens mislukte agterstraat-aborsies

" jaarliks in hospitale plaasvind. ARAG is egter
.~:\ van mening dat nege van die vroue jaarliks

.,...~~~'\ weens mislukte aborsies sterfen haie meeron-:d::'~.~., dervindernstigekomplikasies. Volgens '
'l;~\:'~~;:- ARAG is di~ een van die laag-

. ste dodesyfers vir
*moet 'n distriksgenees- die soort opera-

beer woosindien die vrou swanger . sies terwereld
geraak het deur verkragting of V 0 I g ens.
bloedskande en 'n ondersoek in . ARAG bet die
samewerking met diepolisie regeringreeds
gedoen is. . ,., in 1969 hesluit om .

.Aborsies mag ook slegs in staatsbeheerde aborsies onwettigte rnaak.
hospitale uitgevoer word. ' Eers iD. 1975 is die wet gewysig. ARAG beywer ,

Indien 'n aborsie uitgevoer word sonder dat hul reeds sedert die vroee sewentigerjare om
die bepalingsgeld, word 'nkriminele oortreding drukop die regering te plaas om ahorsies in die
begaan en kan 'n boete van R5 ()()() of vyf jaar eerste drie -maande van swangerskap en op
gevangenisstraf opgels word. versoek van die rna moontlik te maak.

Slegs 'n klein persentasie wettige aborsies Volgens Diamondhet ARAG by vele geleent-
vind jaarliksplaas omdat vroue verkrag is. Vol- hede saam met HelenSuzmangewerk. "Suzman
.gens adj-off JH Fourie van die Afdeling Mis- het haie maal in die parlement gevra dat 'n
daad-statistiek van die polisie, is daar verlede ondersoek-kommissie na aborsies deur die rege-
jaar 819 wit vroue verkrag en 18 549 swart ring aangestel moet word. Die regering het die
vroue, ' versoek nog altyd geweier," se Diamond.

Meer as 77 persent van die wettige aborsies Hy sa die regering se verbod op ahorsies ver-
wat verlede jaar in die Transvaal uitgevoer is, is hoed geensins dat dit plaasvind nie. "Deur dit
weens sielkundige redes goedgekeur. wettig te maak en aan vroue professionele me- ,

Volgens die Abortion Reform Action Group diese hulp en sielkundige bystand te gee, sal
(ARAG) kan agterstraat-ahorsies tussen R500 agterstraat-aborsies verhoedword." Volgens hom
en R600 kosoIn Engeland kos 'naborsie onge- geskied agterstaat-aborsies daagliks en word in
veer Rl 200, In staatshospitale word die prys diemeeste gevaIle deur mense met geen me-.
van aborsie deur die inkomste van die vrou wat diese opleiding gedoen. .
die aborsie ondergaan, bepaal. Volgens dr M Dyer van die ARAG-kantoor

Volgens die registrateur van die Suid-Afri- in Kaapstad is die besluit om 'n aborsie te
kaanse Geneesknndige- en Tandheelkundige ondergaan ofnie "volkome die besluit van die
Raad, Nico Prinsloo, is daaroor die afgelope vrouenhaardokter". Volgens haaren Diamond
jare gemiddeld een dokter perjaar uit die Raad kan 'n regering en kerke nie die besluite neem
weens onwettige vrugafdrywing geskors. In- . nie. "Dit kerk besluit aborsie is moord en die
dien 'n dokter skuldig bevind word aan die regering verhied dit, en steeds vind dit toenemd
misdryf, wordhy uit die Raad geskop enkannie plaas, As die meerdeIheid vroue van mening
weer as medikus registreer nie, _ '. was dat aborsie moord is, sou daar niemeer as

Meer as 'njaar gelede is 'n aborsie-kliniek, 200 000 aborsies jaarliks plaasgevind het nie",
die Well Woman Centre, in samewerking met se Diamond. . .
oorsese gesinsbeplanningsorganisasies op Volgens statistieke van die Britse regering
Mafeking opgerig. Teen die einde van verlede ondergaanmeeras 1000 Suid-Afrikaanse vroue
jaar, nadat onder andere die Huisgenoot enYou, jaarliks aborsies inEngeland. Persentasiegewys
'n artikel oor die kliniek onder die opskrif: beteken dit dat elke vliegtuig wat na Londen
"Aborsie in 'n Bop-kombuis", geskryf het, het vlieg, ten minste een vrou aan boord bet wat 'n
die polisie die kliniek besoek en al die leers aborsie sal ondergaan,

. gekonfiskeer. Die kliniek is kort daama toege- 'n Artikel in die Suid-Afrikaanse Mediese
maak.

Volgens ARAG was die Mafeking-kliniek .' Tydskrif, geskryf deur dr DE Bourne vIII). die
. Universiteit van Kaapstad, heweer dat meer as

die enigste plek in Suider-Afrika waar vroue 609 Suid-Afrikaanse vroue in 1985 aborsies in
professionele ahorsies kon ondergaan. AIle vroue Engeland en Wallis ondergaanhet. Diamond sa
kon dit ook bekostig terwyl hoofsaaklik wit .sowat 3 000 vroue het in 1988 aborsies u.,
vroue dit tans kan bekostig om na Londen.te' .. , Engeland ondergaan.
vlieg en 'n aborsie te ondergaan. Volgens maj Chris Blignant van die Speur-

Volgens die skak:elbeamptevanARAG, Chris' tak-hoofkantoor van die polisie, is daarin 1988
Diamond, vind daar jaarliks meer as 250000 ongeveer 147 gevalle van onwettige aborsies
aborsiesinSuid-Afrikaplaas. VanafSeptember aangemeld. Van die gevaIle het 45 in die hof
1987 tot Augustus 1988 is 1 112 wettige abor- verskyn, 20 aanldagte is teruggetrek, 32 was
sies in Suid-Afrika uitgevoer. Meer as 82 persenr . ongegronde aanklagte en 35 is onopgelos en .
van die aborsies is op wit vroue uitgevoer.· word steeds ondersoek. .

In die Baragwanath-hospitaal aIleen word Volgens die 1988/89 uitgawe van die Race
daarjaarliks meer as 3 600 vroue opgeneemwat. Relations Survey het 810 vroue tussen lucie

Moordof

Meeras
'200000
aborsies

word klaar
blyklik jaarliks

In Suid-Afrika
gedoen. Gevalle van

strafbare manslag - vroue
wat nie wettige aborsies

kon ontvang nle en self'ldie
fetusse geaborteer het-

verskyn toenemend in die
howe. Die regering verbied
steeds aborsies en onlangs
is die enigste aborsie-kliniek '
in Suider-Afrika toegemaak.

PEARLIE JOUBERT doen
.verslag.

IN November verlede jaar het 'n 24-jarige on
getroude rna van die Wes-Kaap haarpasgebore
baba in 'n emmer water verdrink. Sy het skuldig
gepleit en is skuldig bevind op 'n aanklag van
strafbare manslag. "Ek erken dat ek my baba
wederregtelik gedood het deur dit in 'n enuner
water te verdrink,"het sy in 'n verklaring gese.

Sy het 'n paar maal probeer om die kind te
aborteer deur agterstraat-aborsies en het ook
aansoek gedoen om 'n wettige aborsie. Dit is
geweier.

Marie Hoon* en haar twee kinders woon
saam met vyf ander mense in 'n tweevertrekhuis.

· Volgens 'n verslag wat deur die Child Guidance
Clinic van die Universiteit van Kaapstad opgestel
is, en ter versagtende omstandighede voor die
.hofgedien bet, woonsyin "hopeloos mvoldoende"
omstandighede. ,

Nadat sy haar swangerskap vir nege maande
vir haar ouers weggesteek het uit vrees dat haar
pa haar uit die huis sou skop, het sy een nag
aileen in 'n toilet geboorte aan 'n kind gegee.

'n Sielkundige het gess die keuse van 'n
moeder om nie die kind in die lewe te bring nie,
is 'n baie natuurlike verskynsel.· .

Volgens die Wet op Aborsies enSterilisasie, .
1975, word aborsies slegs toegelaat wanneer
twee mediese dokters saamstem dat:

* voortgehoue swangerskap die rna se fisieke
gesondheid emstig in gevaar stel,

* haargeestelike gesondheid bedreig,
... daar voldoende bewyse is dat die kind

gebore gaan word met onherstelbare geestelike
en fisieke skade,

... daar voldoendebewyse is dat di~ vrou
swanger geraak het deur verkragting 6f
bloedskande, en .. .

* daar voldoende bewyse is dat die vrou
swanger geraak het deur onregmatige omgang
en die vrou sodoende nie die gevolge vanvolge
houe swangerskap en moederskap salkan ver
duur nie. Dit sluit ook geslagsomgang met 'n
idioot of imbesiel in. .

Die twee mediese dokters wat 'n sertifikaat .
moet teken indien 'n vrou 'n wettige aborsie wi!
ondergaan, mag op geen wyse betrokke wees in

· die uitvoering van die aborsie nie. Die twee
· dokters mag ook nie vir dieselfde. praktyk werk
.nie. . , .

Ben van die mediese dokte~s:
· . ... moe~ reeds ~ir vier jaar as rnediese dokter
werk, "".' ". -'. -.

, ... moet 'n sielkundige in diens van die staat
.wee's, . .

a
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Ole artlkel, 'n
verwerklng van twee
toesprake deur prof,
Fatima Meer van die

Unlversltelt van
Natal, verskyn In die
Jongste ultgawe van

Indicator South
Africa. Ole foto's Is

. afkomstlg ult Nelson "
Mandela, His Life In

the Struggle, 'n
draagbare foto-
, versamellng

ultgegee deur die
International

Defence &Aid Fund
.for sou.thern~IC8.

Winnie en Nelson Mandela op hul huwellksdag 14 Junle 1958

Mandela en Slsulu op Robbenelland, 1986

I

!

Die strateeg
Mandela se welslae as 'nleier Ie in

sy bevoegdheid om besluite te neem
wanneer dit van hom verwag word,
en om nuwe strategiee aan te wend
indien die oues gefaal het. Hy is nie
bekend vir haastige en impulsiewe
optrede nie. Toe wetgewing in 1953
nie-gewelddadige protes per defini
sie gewelddadig gemaak het, was hy
die eerste een wat 'n verandering in
strategie voorgestel het,

Sy eerste prioriteit is datdaar vrede
en eenheid tussen sy mense moot
wees, en hy sal alles in sy vermoe
doen om dit te bereik.

In die onlangse geskicdenis het
die vulgare leerstelling, wat mense
as of samesweerder Ofbevryder kat
agoriseer, ontstaan. Die naamgewing
bet skrikwekkende afmetings in Natal
aangeneem. Mandela se bekende brief

,aan Hoofman Buthelezi is 'n duide
like aanduiding van sy standpunt oor
die aangeleentheid. Hy beskou mense
nie as polities gestigmatiseerd nie,
Hy aanvaar dat hulle rolle uitspeel in
die posisies waarin hulle hulself
bevind, englo dathullekanverander.

Terselfdertyd beskou Mandela
individue se optrede nie as uitsluitlik
deur eksteme faktore bepaal nie, Hy
glo aan die inisiatief van die indi
vidu. Dit verklaar sy veelsydigheid,
sy vermoe om situasies te begryp en
korrekte besluite te neem, By doen
dit egter altyd in konsultasie met
ander, want hy weet dat doeltref-

. fende implementering samewerking
en toewyding vereis. Hy dring daarop
aan om saam met die mense te beweeg,
want sonder hulle, glo hy, kan 'n
mens glad nie beweeg nie.

; nie, Hy is 'n jeugdige' 71 jaar oud,
lanken aantreklik, en involle beheer _. "
van sy Iiggaam.:Hy rook ofdrinknie.

, Miskien is sy mees uitstaande
kenmerk die oortuiging dat wat hy
verteenwoordig reg en regverdig vir

, hom, sy mense en sy land is. Hy skep
die indruk dat hy 'n oop gemoed het
entoegewydis tot 'n breeomvattende
humanisme.

. ' .'...

Die simbool '
I

Die isolasie van die afgelope 28
jaar het Mandela bo faksiegeskille
verhef, en diegene wat vandag hul
hoop op hom plaas, wissel van lede
van Inkatha en Uwusa tot lede van
die bree demokratiese beweging en
Cosatu, selfs lede van die Nasionale
Party. ,

Die charisma het in Mandela se
afwesigheid gegroei, en miskien kan
'n mens selfs sa dit is ,in sy afwesigbeid
gesctel. Mandela se leierskap het die
vorm van 'nrnite aangeneem. Hy kan
in' geen vorm verteenwoordig word
nie, hy kan nie met ons, en ons nie
met hom, kommunikeer nie.

Mandela is nie beWU8 van die
super-mite wat rondom hom bestaan

'n erkenning van oorsprong, 'n verdry-
. wing van die indoktrinasie van die ,
sendelinge wat die swartmense min
derwaardig gelaat het.

Mandela se werklike gesag is in
1961 by die Pietermaritzburg-kon
vensie gebore, Hy het volle ver
antwoordelikheid vir die besluit van
die 1500 afgevaardigdes - om 'n Na
sionale Konvensie te belS en die
regering sodoende uit te daag ~ aan
vaar, Die feit dat hy juis t6e - met
apartheid en Afrlkaner-Nasionalisme
op sy hoogtepunt, en die bevryding
stryd op'n laagtepunt - die verantwoor
delikheid aanvaar het, is 'n teken van
sy toewyding, Hy het alles gehad om
te verloor, sy familie, sy bloeiende
regspraktyk... In die populere oog

r het hy al die dinge opgeoffer om die
bittere pad van die stryd te loop.

In terme van politieke strategie
het Mandela en die ANC onderhan
deling altyd as die beste uitweg beskou.

Tydens sy verhoor is hy gevra of
hy sal toestem tot 'nhervormingspro
gram van 10 of 20 jaar, Mandela het
geantwoord: "Onsvereis universele,
volwasse stemreg en is bereid om
ekonomiese druk, verset- enwegbly
aksies te begin om die eis te ver
werklik, maar as die regering sS:
'Here .., kom oils praat' ... Sal ek se:
'Ja, kom ons praat',"

Mandelavoor Westmlnster-kapel, Londen 1962

eie woorde: "In die proses van ons
polltieke ontwikkeling het van om
leiers sekere foute gemaak ... Maar

, dit dien geen doel om nie verder te
beweegnie as 'ngeraasen'n verwer
ping van die Afrika-Ieiers wat ons
voorafgegaan het,"

Ondanks Bulhoek, Sharpeville en
die bloedvergieting in Natal koester
hy geen persoonlike wrok nie, Hy
plaas die gebeure binne historiese
konteks. Sy standpunt betreffende
die Nasionale Party en Inkatbabewys
die stelling: "Ons moot ons koppe
bymekaarsit om te bou aan dit wat
beskadig is, en om 'n weg uit die
huidige lyding te vind,"

. Hy is ook bereid om met FW de
Klerk te gesels omdat hy glo dit
nodig is. Hy sal dit egter nie doen
sonder die ANC endie volle onder
steuning van sy mense nie,

Dit is bekend dat Mandela nooit
'ndoktrinere standpuntgehuldig het
nievHoewel hy met Afrikanisme
geidentifiseer het, het hy die leer
stelling nooit sy eie gemaaknie. Hy
bet dit as metodetot selfbesefbeskou,

Foro:Ell Welnbe/v
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Mandela was 'n kranlge
amateurbokser

••

Moderne leler
Mandela se eerste kennisinaking

metmodeme stadspolitiekindie swart
townships het by Healdtown en Fort
Hare begin. Daar het hy die eerste
keer met die ANC en die All African
Convenlion in aanraking gekom. Later,
in Johannesburgin die vroee veer
tigerjare, het hy by 'n klein groepie
kollege-opgeleide swart mans, wat
later die intellektuele kruitvataandie
Rand geword bet, aangesluit,
. In 1944wasby een van die stigters
lede van die ANC se Youth League.
Rekords van die tyd sonder hom egter
nie as inisieerder of katalls uit nie,

Ondanks die kritieke houdingjeens
hul voorgangers, het die lede van die
Youth League nooit respek vir hulle .
verloor nie, Hulle het kragte
saamgesnoer en die ANC na mill-

, tante optrede beweeg. In MaIldela se

andela

tekortkominge, verskillende
standpunte te eerbiedig totdat daar
uiteindelik konsensus bereik is. Dit
-was die betekenis van woord "in
daba", Dit is ookdie woord wat Man
dela vandag aan die konsep van
"demokrasie" verleen - 'n geba
lanseerde deelname aan die besluit
nemingsproses.

Mandelais 'nmodeme leier, maar
'n outydse familieman - en die een
beihvlqed'die ander; Die modeme
leier versag die patriarg, die patriarg
verleen kleur aan die modeme leier,
en sy gesag spruit uit 'n mengsel
tussen die twee.

Sy gesag is getemper, en diegene
wat al saam met hom gewerk bet, se
hulle beleef dit seIde as oordonde
rend. In sy persoonllke familiever
houdings, egter, kan hy soms ou
toriter optree ... pa weet beter.

DIE meeste Suid-Afrikaners hoop'
dat die oorgang na 'nnuwe orde deur
middel van vreedsame onderhande
linge sal plaasvind, en dat die rege·
ring is gevolg van intemasionale druk:
en die binnelandse werldikhede ge
dwing sal word om Nelson Mandela

,vry te laat en die African National
Congress, die Pan Africanist Con
gress en die Suid-Afrikaanse Kom
munistiese Party sal wettig.

Sodoende sal'n geskikte klimaat
vir onderlumdeling oor 'nmrwe grond
wet 'geskep word sodat ons met 'n
nuwe samelewing kan begin.

.Maar ons kan nie van hoop aileen
leef nie. Want hoewel die leiers van
Nasionale Party weet dat onderhan
deling hul belange die beste dien, sal
hulle sonder aarseling terugkeer na
apartheid-denke indien ons verslap,

, Nelson Mandela is sonder twyfel .'
die sentrale figuur in die i>nder~- ,
delingsproses." IDie' charisma' ~at
rondom hom ontstaan het, verleen };'

. merkwaardige mag aan hom binne
die Suid-Afrikaanse politieke ge
meenskap. Die aanduidinge is daar
.dat - indienhy betyds vrygelaat word
- hy die mag konstruktief en in die
land se beste belange sal gebruik.'

Maar om Mandela se styl as na
sionale leier te begryp, is ditnoodsaak:
lik om sy. tradisionele leierskapsrol
te verstaan.

Nel;o~fand~iaIs 'n
moderne leier, maar 'n
outydse famllleman •
en die een befnvloed

die ander. Ole
moderne leler versag

die,patrlarg, die
patrlarg verleen kleur
aan die moderne leier,
en sy gesag sprult ult
'n mengsel tussen die

twee. Sy gesag Is .
getemper, en dlegene
wat al saam met hom'
gewerk het, S8 hulle
beleef dlt seide as

oordonderend. '
FATIMA MEER, \ '

Mandela se amptelike
. bfograaf, bespreek die

man agter die mite

•

Tradlslcnele leier
Mandela het nie sy vader se'

hoofmanskap of tradisioneel patriar
gale mag oorgeerfnie - die het na sy
ouer broer, die seun van sy pa se
senior vrou, gegaan. Mandela is die
enigste seun van sy pa se derde vrou,
Die gesag wat binne die uitgebreide

.familie aan hom toegese is, was gro~

tendeels van sy moeder afkomstig,
OnIhefvan sy verantwoordelikhede

in die platteland, was dit onafwend
,baar dat hy die verantwoordelikhede
in die stad sou aanvaar.

Mandela het in 1941 in Orlando
Wes gaan woon. Sy opvoeding, ver
westering en diefeit dathy 'nprokureur

.is, het hom in sy familie se aansien
laat styg, hoewel dit nie hulle respek
vir die uitgebreide familieonder-

. grawe het nie,
Omdat die familie in die Afrika

konteks nie 'n private huwelikseen
heid is nie, is 'n balans getref tussen
die modeme en die tradisionele, die
platteland en die stad, die patriargale
en die politieke.

~ Mandela se houding jeens gesag
en leierskap is dus eerstens gevorm
deur sy posisie as 'n ondergeskikte
seun, en tweedens deur sy opleiding
deur die oudstes van Mqekezweni,
die Groot Plekvan longintaba, waar
nemende opperhoof van die Tern
boes,

'n Jong seun is nie toegelaat om
deel te neem aan die gesprek tussen
die oudstesnie, maar daaris vanhorn
verwag om di,t1i~.tewoon, 191uister .

" ~ en te leer..,geit/fJdig te wees met hul
-'-...

•
•
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HULDEBLYK

'Hyllet ODS dorpie opdie map gesit'

~...
14 ~~,.,..

I

Vrye Weekblad, 121anuarie 1990

kaanse Skrywersgilde en vra in 'n
mosie datdie woord "nasionaal" daaruit
moot verdwyn. Hy ondersteun die
demokratiseringstrewe van die Gilde,
maar verdoem die kulturele boikot.

NOll is ons vriend met die skewe
glimlaggie en die kalfsoe dood. Jantjie
gaan sit droe blomme op oubaas '
Stephen se plek in die dameskroegie
van die Karee-hotel,
, Die gemeenskap betEtienne Leroux:
vergewe soos hy bulle al die jare
vergewe het. .

, Die dag van sy begrafnis bring 'n
kroegvlieg in die' Central op Kof
fiefontein die hoogste lof: "Hy het

, ons dorpie op die map gesit. Hy was
'n groot man."

Dr Charles Malanis die voorsit
. tervandieAfrikaanse Skrywersgilde

enskryfaan 'n biografie oor Leroux.

AluanderStrachan. isdie skrywer
,vandieboeken rolprent '''nWereld
son'!er grense". .

sjampanje, Henry van Eeden trou
met Salome, by Magersfontein raas
die doedelsakke, dr Johns en regter
O'Hara wandel deur die tuin, die
skole en die kerke brand, kaptein
Flash Gordon het sy rit begin. '

Weg vandie plaasafhou Stephen
vakansie op Onrus. Hy vertel van
die groenflits wathy gesienhet, die
oomblik toe die son die see raak. Hy
wil nie meer deur die woonwapark
stap nie, vertel Elizabeth, die mense

, staarhom am. In die kombuis maak
sy kos, sy gesels met sy vrienOO,
sorteerdie korrespcmdensie. Sy sien
om na die man wat die booke skryf.

So groet ek vir Stephen.

ons 'n derde oog oop.
Deur sy oe sien ons ons eie "brave

new world" vorm kIy. Ons sien die
groot mites uit ons Christelike, Ju
dai'ese en klassieke erfenis tot trans
parantbeelde vervaag agter ons nuwe
mites Vlln kartonhelde, modekultusse,
seksgodinne en dies meer, Ons sien
hoe die adel enkultuurvan die lande
like Afrikaner tot 'n kapitalistiese
tegnokrasie omvorm word. Ons sien
die ontstaan van eendstert-, pop-,
geheime diens- enander kultusse, die
ontwikkeling van 'n apartheidsame
lewing, die toenemende manipulasie
van die gemeenskap en die
"werklikheid" deur die massamedia
en dieideoloe.; ' . - '"

Die skrywer raak jaarliks jonger,
sygees meer onbeheerbaar. Hy beskou
die Watervalberaad met die ANC as
'nkeerpunt. Hy werk geesdriftig mee
aan die nuwe grondwet van die Afri- •

'"

van die satire en die ironie moet jynie
speel nie, maar jy moet bedoel om
dood te maak,' se hy in i980.

Terwyl hy plaaslik deur elke Jan
Rap en sy maat sleggess word, ver
werfhy groot internasionale aansien.
Bekmde skrywerssoos Graham GreetJ:,
en Paul Theroux, wat later sy groot
vriende word, skryf gloeiende resen
siesoorsywerle. OladesLarsonbeskou
hom as een van die werklik groat
skrywers van ons tyd. ,

Plaaslik word talle siele van die .
staat, kerken skool egter deur sy
werkgeslrok, geruk, geprikkel engepla.
Tot sy eie verstomming was Leroux
skielik die beskermheilige van die
malles, Hy begin steeds meer sy eie
mite Ieef die blinde, bebaarde pro
feet maak sy orakeluitsprake in die
woestyn van die half-Karoo. As ar
tistieke geskiedskrywer van ODS tyd
maakhy in eenromanna die andervir

ALEXANDER STRACHAN

OAAR was vir my van meet a.r aan
iets rnities rondom die figuur Etienne
Leroux - die lang onversorgde hare
wat mettertyd al hoe yler geraak het,
die swart klere en die donkerbril
waardeurhy na die wereld gekykhet.
Oaar was iets aanEtienne Leroux wat
my aan tyd laat dink het, en afgelee
plekke. Van agter die swart lense het
hy dieper gekyk as die gewone mens,
~tby insywetkinterpreteerder geward
van die sosiale strukture waarin ons
leef.

By Iiterere saamtrekke slaan hy
uit vanwee sy andersheid. Hy kom
die konferensiesaal binne, onbewus
van die koristernasie wat hy veroor
saak. Gewoonlik staan hy vir 'n paar
oomblikke lank verward in die deur
terwyl die komerensiegangers vir hom
sitplekke aanbied. Hiervan sien hy

Stephenhetverkies om.te luister
.. , i \ ' , , 0 " ,

I

min, Hy beweeg al in die gangetjie af skaduwees van die hoebl~kOmsword
tot waar die stoele begin opraak, Dan tee bedien. Dan inKoffiefontein toe -
gaan sit hy. Aanvanklik is hy glad nie 'n glas bier in die dorpskroeg. Op pad
deelvandieveIgaderlngnie. Hy sukkel terug ldim ons teen die koppie uit
met By pakkies sigarette, bewe, vroetel waar mense 'n duisend jaar gelede in
bier en daar rondo Dan ontspan hy die son gesit en beelde in die klippe
effens, kyk rond, veroorloofhomself afgeetshet. Wanneer dit donker word,
om te stem, word deur syvrou, Eliza- sit hy agter die kliptoonbank in die
beth, betigtig. Op padna sykamertoe voorportaal. OralIe korrespondensie
verdwaal hy. rond, dosies vuurhoutjies, koeiant-

In geselskappe het Stephen ver- uitknipsels, die Gilde se omsendbrief.
kies om te luister eerder as om te' Laataand raak hy spraaksamer. Hy
praat. Opvallend was dat hy oor die IItaanop.Hy stap heen en weer in die
laastepaarjaarveralbyjongermense vertrek rond, tel 'n tydskrif op, trek
aansluiting gevind het. hier en daar 'n boek uil. Met hul oe

, Weg vah die konferensiesale ai, volg die gaste die drif van die swart
op sy plaas Janee, trefjy die gasheer nar.
aan. Hy waarsku teenpofadders as jy Dan raak dit stH. Jy Ie in jou bed.
oar die wed stap. Hy wys dIe swem- lowers hoor jy die onhoorbare
bad uit met sy groenwater enpaddas, tikmasjien. Die skrywer is aan die
die tennisbaan met die verslete net - werk., '

, voor die oe van die besoekers ontvou In sy studeerkamer word die reus
die Welgevonden-tuin. In die"",,'" gestenig, die teringmaer tante drink

",' FolD: C«Irlo Nunn

"In lou uniform van die engele gaan Iy na vore, JyIIg Jou hande, en met volkome vertroue wag Jyop die beeld van waarheld In
, ;\ ' gelid van die lIefde."

,'1,\ - Sewedae bydieSilberstelns (1962)

ETIENNE LEROUX: 1922 - 1989

het nie: "Ons het geen basiese rasse-
. spanning nie...Ons het nie skielik

misdadigers geword nie. Ons is
beskaafde Westerse mense, Ek hou
van sekuriteit enorde en geregshowe
wat nie korrup is nie."

Natuurlik is dit ook die geslepe ,
Hermes, die konkelaar, wat hier aan
die woord is. Geen mens lean glo dat
bierdie skrywer met die masker van
die rumoerige Swart Nar so insy skik

'. met die orde is terwyl hy hom verlus
tig in die skrikwekkende beskrywing

, van katastrofes en chaos nie, As pro
feet beskryfhy vir ons die gruwelike
dinge wat sal kom: "lokasiebrande", '
'nsondvloed op die Vrystaatse vlakte,
'n geheime diens wat die opposisie
laat uitmoor, die val van die Vleis-.
paleis van apartheid...

Wanneerhy sy penoppapier sit. is "
daargeen mooipraatjies meer oor volk
en gemeenskap Die. "Op die gebied

CHARLES MALAN
IN die tagrigerjarc het 'n mens steeds
meerbegin hoor hoe 'njonger geslag
Afrikaanse skrywers hulle teen die
nalatenskap van die Sestigers en hulle
modernistiese kodes begin' verset,
Hulle het Etienne Leroux as 'n opval
leode uitsondering bebandeL Vir lmlle,
en vir talle studente, was hysteeds
dieSwart Nar, die vreemdeGuru,die
wyse ou man wat altyd jonk bly, die
ironiese koggelaarwat vir geenduiwel
indie gemeenskap stuit nie,

Nie lank gelede Die was dit vir
baie mense moeilik om te glo dat
Leroux as 'n geeerde en geliefde lite

, rete volksheld sou sterf Skaars 'n
, dekade voor sy dood was hy vir 'Ii

groot deel van daardie volk juis die
volksvreemde bedreiger van die Af
rikaner so tradisies en waardes, die
bespotter van soveel dinge wat hulle
hellig geag het, '

Terugskouend kan 'n mens die
konserwatiewe gemeenskap skaars
verltwalikdatImllesyskrywersoptrede
asverraad gesienhet. Hy was immers
am die begin van syskrywersloopbaan
'n Nasionalis, seun van die geliefde
oom Stephen, die eerste Nasionale
Minister van Landbou, hy was 'n lid
van die Vrystaatseboeregemeenskap
op Koffiefontein, 'n NG-diaken, op
skool selfs voorsitter van die Ma
righeidsbondl Hy het dit destyds nodig
gevind om koerante te verseker dat
hywel'n Christen is. ' ,

Dit alles ten spyt het hy verwoes
ting met sy romans gesaai, Reeds in '
"Die eerste lewe van Colet" (1955) ,
hethy allerlei seksuele taboes oortree
en Colet 158teksperimenteer in ver-

, houdings met sy skooljuffrou envn
, homoseksueeL Laasgenoemdebeskry

wing van 'n ware, platoniese ver
houdingmet'nvriendwathomtotdie '

, wondere van dienatuur ingew)rhet,
•het rnense lank laat g10 dpt daar iets
: "verkeerd" was met dieskrywer.. ·

, 'Dit was nog nie so erg toe die
'middeljarigemugu's .se mid
, delklaswaardes bespot is nie, maar in

die Welgevonden-wereld van "Sewe
•dae by die Silbersteins" (1962) is
Pandora se dosie behoorlik geopen:
satanisme, kunstenaarshedonisme,
materialisme en seksuele losban- '
digheid is opdie statige ou wynplaas '
losgelaat.. Moontlik die heel ergste
het gevolg toe GertGarries in die jaar '
vandie Soweto-onlusteopdlehelllge

, aarde van Magersfontein pis, om Die '
, te praat.van alleswat hy op suiwer
Afrikaans verder met sy fonnidabele
toerusting doen nie.' '
.t Die skrywer war' die Afrikaner

gedwing het om die donkerte van sy
, skadu-argetipe te aanskou,bet homself ','
assondebok vir alle sede-en volksbe- .
wakers enmorele standaardiseerders "
aangewys. Soossy Reus tydens die
stenigingtoneel konhy egter dikwels
nie begryp waarom sy vervolgersnie
mooi met hom wou saamspeel nie en
die klippe so hard temggooi, Toe
"Sewe dae" in 1964die Hertzog-prys,
onrvang, het die gemeenskap as 'n '

. massa teen hom saamgespan: vier
NG-sinodes het die roman verwerp,
bygestaan deur kultuurorganisasies
en 'n falanks dominees en tantes,
selfs die gesiene Weiss-gesin. wat
terstond deur N P van Wyk Louw die
"Weiss Squad" gedoop is.

Terwyl hy die gemeenskap se
hellige koeie in een briljante roman
na die ander in By tweede trilogie
afgeslag het, het Leroux in sy per

, sooDlike uitsprake die grootste nc-
derigheid en toegeetlikheid openbaar.
In 1967 se hy nog: "Ek woon in 'n

,klein. basies, konserwatiewe ge
meenskap, en ~kmoet my bure in die
gesig kyk. Die beskuldiging dat my
boeke sedelik ondermynend is, is
heeltemal waar, selfs meer as wat die

"kritici selfbesefl". Hywouniehe sy
, eie kinders moes sy romans lees nie.
.In die onderhoud meen hy selfs nie
dat sy gemeenskap u ~ probleme

I '~,
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BOEKE

Rustige, tevrede, huislike poesie

l.

: I

Belize l'an Vuuren doseerAfri
kaans enNederlands aandieUniver~

siteitvanNatal in Durban.'

Ten spyte van die egte toon van
ootmoeD in die vers, kry mens tog
diehinderlike indrukdat die 'Gebed
vir Afrika' uit 'nwit en heel wsreld
kom, waar die verm66de van die
chaos enlyding daarbuite baie vaag
is. Dit is slegs in 'In wyer verband'
dat die buitewereldse bloedige stryd
en konfrontasie en verbrokkeling
sterker deurskemer:

In hierdienag, weet ek,
isdaar Casspirs in ander buurte
en klipgooiersen brandstigters,'
manne aanweerskimte vandiegrens
Ek voel die hartklop in mykeel.
Binnekortsal diehaanbeginkraai.
Ek sleufJdie boeke op my lessenaar
wegen maak 'n digbundeltoe.
Here,maakmy 'nruitewasser. '

Onder redaksle van'
KOOS PRINSLOO

Waaronshier kniel,aanbiden 100f
onsU
en se dankie vir alles wat U gee;
OnseVader wat in die hemel is, '
waakoor ons en oorAfrika. '

Amen

Die Kunderiaanse versugtingom
'n "ruitewasser" gemaakte word, is
enigsins enigmaties, maar die vers 
vergestalt die onrus en angs' tipe
rend vandie Suid-Afrikaansebestel

, in die laat-twintigste eeu. Dit staan
in skerp kontras met die domesti
kale "pais ende vree" wat in die res '
van die bundel die toon aangee,
Hier sou die groeipunte vir Marais
se poesie konIe-wag van die klein
gesins- en natuurpoesie, '

Ek skryfalles om vrede te beraam
vir jou, Azanii, ons moederland
en geboortegrond, en laaste tuiste.
Ek plak teen my motor se agterruit:
I YOU en GODBLESSAFRICA.

Maar ook bier word "ons driege
welhuise" se knusbeid, en die dogtertjie
fie "klam handjies" betrek. Die
slotkonklusie - "Ekstase Iswerklik,
soos werk en speer' - betrekweer die
klein huislike kOng en die gesinsrea
liteite by die groter gang van die
natuur, op 'n manier wat hinderlik
intiem-familier is.

,Die boeiendste verse is die waarin
die knus tevredenheid dewbreek word
mel tekens van spanning en onrus oor
die maatskaplike bestel,

In 'Altematief verwys Marais na
"die geheimtaal vanrewolusie" wat

, hy"leer":

, Die slot se "cloying" cliche's val
egter weer in dieseLfde klas as die
knus huislike tevredenheid - sosio
politieke onrus en dreiging gereduseer
tot aanplakspreuke op 'n motorse ' ,

.' agterruit.
In die slotgedig, 'Gebed vir M

rika', word tot 'n byna-panteistiese
God"wat in aIles isJ In stmike. Voiils:

, 'n Wildsbokkie. Klippe" gebid: ;

Elsabi Brink se MA-verhallde
ling handeloor dieAfrikaansevroue
van die Klerewerkersunie, 1918-39.

Knysna:'houtkappers, Johannesburg se '
, agterbuurtes Doomfontein, Bertrams
en Prospect; is aangeraak. Titels soos
'Piet Draghoender's Lament', The Life
Story ofNdame Malcume', 'The Life-

, ofChiefMoiloa II of the Hurutshe c.
• 1795-1875', 'South Africa's Black

Victorians' ommaar enkeles tenoem,
,prikkel jou nuuskierigheid. '_

Vir diegene wat na 'n lees van
"Holding Their Ground" verder wit
delf, is etlike referate ook elders
gepubliseer en 'n volledige stel refe
rate is in die Wits-universiteitsbib-

, lioteekter insae beskikbaar. •
Die vyfdeWits History Workshop

word begin Februarie gehou en die
ope dag is 'n besoek werd.

, ,

spieel 'n rustige, tevrede huislikheid,
en 'n aanvaarding van sy plek in die
samelewing - 66k in die leer. Die
negatiewe lant van hierdie tevrede
huislikheid is 'n gedig soos 'Teresa',
oor sy dogtertjie waarin mens herin
ner word aan die predikantepoiisie en
"Op die eerste tand van mijn klein
zoontje". Dit is sentimenteel en soet-:
sappig en eintlik niksseggend.

Marais skryf beter as hy oor die
natuur slayf (omdat die natuur ook
onversoenbaaIhede en wreedhede keD,
nie so sag en voorspelbaar is nie?),'
soos in Vliende miere':

Die son is onder en in die skemer
kom miere in ekstase uit gate
gevlleg envlieg in 'noogwinkdle tuin
voloor die kort kikoejoeen heinings,
sirkelom die koorsboomenomen om
die papierbas, worsboom en
vanwykshout
en die skoorsteen van ons driege
welhuis
tot die skemeraand een verruklike
vlugvan die losgelate miere word.
Teresa gryp hoog in die lug. Gryp!
Gryp! '
enuitdiedonker tuinbringsyinhoar
klamhandjies 'ninsek,sag,metvlerke

,gebreekopsyeerste vluguitdiegrond.
, Ekstase is werklik. soos werkenspeel.

Dit is 'n baie interessante verskei
denheid van onderwerpe wat gedek
word.leder referaat is vanhoogstaande ,
gehalte en boeiende leesstof oor

-onderwerpe wat nog nie elders
, aangeraak is nie,

Tog is die boekweens die seleksie
van 'n shale nege referate
teleurstellend.iDaar word'nie ver
duidelik hoekomjuis hierdie referate
uit die totaal van 92gekies is nie. Ook
wonder 'n mens hoekom daarnie rneer
referate gepubliseer kon word nie.'
Was finansies die hoof-oorweging
waarom daar van die formaat van die '
bundels vanvorige History Work
shop-konferensies afgewyk is? Toe
is 'n aantal temas wat op die konfe
rensie bespreek is met referate belig,

, Dit het 'n beter oorsig oor die ver
rigtinge van die konferensie as hier
die' op die oog af lukrake seleksie
gebied. ,

, Die lys,van ieferate wat by die
konferensie gelewer is, spreek van
die ryk verskeidenheid van onder
wetpe. Uiteenlopende temas soos
klasverskille in nedersettings
gedurende die ystertydperk in SA,
stakings in die goudmynbedryf, die

Johann Lodewyk Marais

Die dag is Wits se kampus gepak met
vakbondlede, werkers, kinders,
studentewat kom kyk na toneelstukke
saamgestel en opgevoer deur groepe
soos die Dunlop enSanncol werkers,
en kom luister na kore soos die K
TeamenSoshanguve BlackTycoons.

Soos in die verlede het daar nou
weer eens 'n boek van die konferen- "
sie, die vierde wat in 1987gehou is,
verskyn. "HoldingTheirGround" bevat
nege van die altesaam92 referate wat
by die akademiese konferensie met
die tema "The Making of Class"
aangebied is.

Die nege referate dek 'n baie bree
spektrum. Bill Nas9Q!!g~bruik II\on

~~t.2!~J:!;is om die~~
w~op,W~~~durende die~erste_

~-~~!~~,~-Qji%Se¥!it
~~~ te Qntlee:Peter Delius on r-
soekdie ~~kstelselendie ontstaan
van 'n etniese identiteit onder die
Ndzundza Ndebele. Isabel Honneyr

, beslayf die manier waarop daar in
Engelsin die Waterberg stories vertel
is en Kathy Eales ondersoek Johan
nesburg se swart middelklas en die
kwessie van aandpasse vir swartvroue
in die twintigeIjare.

HELIZE VAN VUUREN

BY DIEDINGE
DeurJohann LodewykMaraIs
Human &- Rousseau, R19.99

Anderjong skrywers (Marais is in
1956 gebore) het hul geloofverloor,
sukkelmet hul seksualiteit,hul ouers,
die verlore geliefde, en veg teen die
verpligte militere wens, ofhul rol in
die leer, op die grens, ofin die town
ships.

Nie Marais nie, Sy poesie weer-

Hoe word klas geskep vra historlci

IN kontras met tydgenootlike jong
,SA digters, wie se poesie sterk in die
teken van 'n verbrokkelende wereld
staan, tref Marais se derde bundel
("Die somer is 'n dag oud", 1983, en
"Palimpses", 1986 was sy eerste
bundels) deur die heelheid van die
wereld waarin hy leef.

Die bundel bestaan uit sewe afde
lings, telkens gebou rondom 'n sen
trale motief: I. stadslewe, werk en
gesin, n. plaas (waarhy grootgeword
het), ill. leer: Voortrekkerhoogte, IV.
kinderdae en plaaslewe, V. plaaslewe:
na-tuurwaamemings, VI. godsdien
stige gedigte,

Daar word 'n gevoel vanlantinuileit
, oor die geslagte heen, en 'n persoon
like sintese met mense en dinge om
hom heen (vrou, kind, plek in die
leer, verhouding mert God, met
voorgeslagte en met die natuur) sug
gereer, wat mense seIde nog vandag
by jonger Suid-Afrikaanse slaywers
voorkom. 'n Harmonieuse lewe wat '
iets van 'nnegentiende eeuse instelling
suggereer,

ELSABE BRINK

HOLDING THEIR GROUND
Class, LOCality and Culture In
19th and 20th CenturySouth
AfriCa
Onderredaksle van Philip
Bonner, IsabelHotmeyr,
Deborah James en Tom Lodge
Wits Press, Ravan Press

DIE Universiteitvan die Witwatersrand
se driejaarlikse History Workshop kan
as die land se mees toonaangewende
akademiese geskiedenis-konferensie
beskryf word. Hier word die revisio
nistiese skool se nuutste navorsing
oor Suid-Afrikaanse geskiedenis voor
akademici van dwars oor die land
asook die buiteland aangebied.

Gewoonlik word die gestote
akademiese konferensie deur 'n ope
dag getitel "A Festival ofHistory and
Culture" gevolg. Die doel is om aan
gehore "from a wide range of back-
,grounds a selection of films, plays,
videos, slide shows and exhibitions
depicting thCf history and struggles of
local communities" (p.iii)aan te hied.

•

I

Lustige limericke
VAN Philip de Vos, wat in die laaste jare die literere
scenebietjie opvrolikmet kinderryrnpiesenselfs deur
die Akademie vir Wetenskap en Kuns met 'n Eugene
Marais-prys bekroon is, het pas 'n nog vroliker boek
verskyn; boonop glo 'n eerste vir Afrikaans. ,

Om ons lesers se dag mee op te kikker, plaas ons
graag twee limericke uit "Die Worcester Asporcester
en ander lustige limericke" (Tafelberg; R19,95plus
AVB).: .

Die ouderling Krisjan Vermeer
Laat 'n naamopsyboud tatoeUer.
5y vrou was, metrede,
Wei vies-ontevrede

En vra: "Wie isBettie de Beer?"

'n Melsie watwoon opDe Aar
DuTjgladnie haarIus openbaar.·
In die agter-kleinhuiste

" Gaan sit diekleinmeisie
, ' En rook haarHavana-stgaar.
a

Vryc Weekb1ad, 121anuaric 1990

Streeksk06rdlneerder

Aansoeke word Ingewag vir die pos van
streeksko6rdlneerder.

Ole suksesvolle aansoeker moet:
*Idasa se doe/steilings van 'n n/e-rasslge ,

demokrat/ese Suld-Afrlka onderskryt
* 'n doe/tregende organlseerder wees en blnne

groepsvetband kan werk
* tenmlnste Engels en Afrikaans magt/g wees

* ondervlndlng van werleIn " '
gemeenskBpsorganlsas/es hI

Aansoeke moet vergesel word van 'n voUedlge CV
met spaslfleke verwyslng na relevante ondervlndlng

en die name en telefoonnommers van twee
referente. Aansoeke moet gerlg word aan:

Andre Zaalman , - ,.
Arcadlastraat 10n
Hatfield Forum 203
Hatfield
0083 .'

Siultlngsdatum vir aansoeke Is 26 Januarle1990

" .
I -~ • ", \ c

\ l ". '" f ~

Speslale Aanbodll
,Vir aile bestelllngs met 'n Dasember 1989-of Januarle 199~

. posmerk: .

Francis Mell
SOllTH AFRICA BELONGSTOUS '

'Ole geskledenls van die ANC \ '
Gewone prys R32,10

Nou: 25 pel'Sent af + R1 per pos == R25,OO

Kasset klankbaan van
CRY::REEDOM

aewone prys: R25,50
Nou: 25 pel'Sent af +R1 per pos =R20,OO

Indres Naldoo & Albie Sachs:
ISLAND IN CHAINS

Ole klass/eke werk oor Robben-el/and
Nle algemeen besklkbaar nle

Speslale prys: R14 + R1 pe~ pos =R15,OO

Stuur posorders. Indlen u met 'n Suld·Afrlkaanse tJekbetaal.
" ',,'" voeg R3.50 by. . '

Besklkbaar Inonsboekwlnkelln dieSwazi PlazaMbabane
Swaziland. Skryfaan Robin Malan of AnneSalelwako

Posbus A456SWazi Plaza Mbabane swaziland
Tel 45561

....._1
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tienduisende simpatiseerdetshetmet die polisie
slaags geraak. In die daaropvolgende slagting
het derduisende mense gesterf..

Intussenbet Ceausescu op 'staatsbesOek na
Irati vertrek.

Op 17 Desember het biskop Papp en die .
polisie daarin geslaag om Tokes na die dorpie
Mineu ·in die verrc noorde van Roemenie te
verskuif.

Op 23 Desember is Takes as lid van die .
tussentydse rcgering, Die Nasionale Red- .
dingsfrontraad, benoem. Een van die eerste
stappe van die tussentydse regering was om die
omstrede dorpeplan te strap. Tydens die Kers
vieringe op dieheldepleininB~dapesthettien

duiseodc Hongarena'n preekv8nTokesopband
geluister. .

EenvanTokes se grootste teenstanders, biskop
Gyulu Nagy, het intussen bedank, en biskop
Papp is na 'nberoerte-aanval met breinbloeding
in 'n Roemeense hospitaal opgeneem.

Tokes is as biskop genomineer. Hy het gese
indieo hy wettig verkies word, sal hy graag wi!
werk om 'n beter posisie vir die Hongaarse
minderheid in Roemenie te beding.

• Die eerste keer in die geskiedenis van die
Wereldraad van Kerke (WRK) het di6 raad
saam met ander ekumeniese organisasies 'n
duidelike veroordcling oor die skending van
mCDSCregte in 'n lromrmmistiese land uitgespreek. .
Tot dusver is 'n beleid van "stille diplomasie"
gevoer. .

'n Woordvoerdervandie WRK, JanKole, het
in 'n ondeIhoud gese: "Die ongekende gebeure

.' in Roemenie van die afgelope tyd vea om 'n
· totaal andcrbeleid."

Die WRK bet saam met onder meer die
· Konfercnsie van Europese Kerke 'n verklaring
uitgereikwaarin die optredevandie Ceausescu-

· regime veroordeel word. In Julie verledc jaar ,
het die WRKnog 8eweierom so 'n verklaringuit
te reik omdat die Roemeehse lidkerke daarteen

. gekant was. - INS

kansel bestyg en die gemeente opgeroep om
"die goeie stryd te bly stry". ' .

Aan die begin van November was daar 'n
aanslag op sy lewe, maar Tokes bet weer eens
ontglip.

Daarna het dinge vinnig gebeur.
., Hy het hom die woede van die Ceausescu
regime OF die hals gehaal toe hy 'n geheime
ondeIhoud aan die Hongaarse televisiediens
toegestaan bet. Op 28 November het Tokes
opdrag ontvang om Timisoara binne agt dae te
verlaat, Hy en sy swangervrou het in die onver
hitte kerkgebou ingetrek, Pogings om hulle van
kos en brandstof te voorsien is deur die polisie
verhoed.

. . Op 7 Desember het honderde simpatiseer- ,
ders 'n kordon om die kerkgebou opgestel en
verhoed dat die polisie hom in hegtenis neem.
Die volgende dag het die protes uitgebrei en

Predikantse
'goeie stryd'
laat diktator
'tuimel

skoolraad stopgesit.
Elderinghet Tokes inMaart 1989 inRoeme

niebesoele, maaris binne vier u'urna sy aankoms
gedeporteer.. '

,Tokes se eerste gemeente was in die to~ris

tedorp Brasov.· In 1980 het hy 'n beroep na Dej
aanvaar. Sykultuurbedrywighede daarbethom
die onminvan die regering op die hals gehaal. In
verskeie ope briewe het hy die twee biskoppe
van sykerk versoek om nie die regime so slaafs
na te volg nie. Tokes het ook bygedra tot die

, emgste ondergrondse Roemeense tydskrif, Ellen
potole, waarvan die redaksie in September 1983·

. deur die gevreesde geheime polisie, Securitate,
in hegtenis. geneem is.

In 1984 is Tokes deur leiers van sy kerk as
predikant geskors. Hy was twee jaarlank sonder
werk, en in 1986 het biskop Laszlo Papphom 'n
tydelike aanstelling ill TJrnisoara gegee. Sodocnde
is die kerkleiding in st~t gestel om hom enige
tyd as "lastige predikant" oor te plaas. Spoedig
was Tokes dan ook weer in die kerklike warm
water. Sy aktuele prediking eo optrede het die
aandag sowel binne- as buitelands getrek. In
September verledcj aar was Tokes byvoorbeeld
in die DUllS weens syweerstand teendie "dorpe~

politiek" van die Conducator. :
Die Roemeense leier bet naamlik aangekon- ,

dig dat hy duisende dorpies gaan vemietig en
die mwoners in sogenaamdc "agro-industriele
sentra" vestig. Tokes bet ook protes aangeteken
teen diebeperkings wat Ceausescu op die teolo-'

. giese opleidilig van predikante geplaas het.
In April verledCjaarhetbiskop Papp besluit

om Tllkes oor te plaas, maar'sy kerkraad het
geweier om saam te werk. Op 14 Augustus bet
die biskop met behulp van die polisie die kerk
raad byeenge1'9Cp en die ouderlinge gedwing
om die oorplasing gaed te keur.· Die \1olgendc
dag, 'n Sondag, het die ,ringvoorsitter na die
kerkgeboU geglilJnom die diens te lei. Hocwel .
die ingang deurdie polisiebewaakis, betTokes',
van 'n geheime ingang gebruik gemaak, die

A
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TIMISOARA, - In die ongekende gebeure in
Roemenie die afgelope weke bet '0 Gerefor
meerdepredikant 'ndeurslaggewende rol gespeel.

Dit was die jarelange verset van ds Laszlo
Tokes, 37, teen die regime van die "Conduca
tor", Nicolae Ceauseseu, wat die begin: van die

.. volksopstandinRoemenie tot gevolg gehadhet.
Volgens 'n Nederlandse medestudent van

Tokes, ds Klaas Eldering, 'n Hervormde pre
dikant van Amhem, was Tokes altyd "baie
onathankliken onortodoks" in sy optrede, Hulle
betvanaf1972 tot 1974saamaandie Teologiese
Skool van die Hongaarstalige Gereformeerde
Kerk in Cluj-Napoca gestudeer.

Tokes is die seun van prof Istvan Tokes,
hoogleraar in die Nuwe Testament aan di6 skool.
Tydens sy studies het Tokes junior verskeie
projekte geinisieer, onder meer om 'n studente
raad en -blad te begin, maarbeide is deur die

DIE WEEK IN DIE NUUS

Suid-Afrika: ,
Die ANC vier ry 7& verjaardag. Die uitvocrendc komitee van die ANC verklaar 1990 as "die
jaarvandue vir 'n dcmokraliesc Suid-Afrika deur die mense". Die organisasie bevestig ook ry
volgehoue verbintenis tot die gewapendc stlyd. . . I •

Ongeveer 1500 onderwysers, ouers en leerlinge kom~So.weto byccn~ndocn n beroep op die
departemcntvanOnderwysenOpleiding omswartmatrtekuitslae~geldigte v~rkl~, ~estelle
oor te merk of bercksamens in Junie te laat slayf. Landswyd begin swartskoliere VU' die nnwe

jaar registreer, ' ", rb' k, sal duld •
Die SAP sa geen geweld om die rebelletoerdeurEngelse ~eketspelerste onde ree ~e
word nie, Ook die Pan-Africanist Movement drcig om die Engelse.rebelletoer te o~g. .
Die departement van Binnelandsc Sake docn ondersockna die maruerwaaropPeter RainSuid-
Afrika binnegekom het, - . .. .
Die Antl.Apartbeldsbeweging in Leaden reageerskerp nadat 'n brief m The Tunes verskyn
waarin gevra word dat Suid-Afrika weer tot wereldkrieket toegel~t ~ord. . '"
Die Portugese weeklikse koerant, Africa, wys FWde Kler~ as. A~-leler v~ ~e Jaar VU'

1989" aan. Di6 onafhanklike linkse kocrant noem De Klerk die politikus met 'die grootste
invloeden projeksie op die toekoms van die kontinent". .
Die South African Black Taxi Association (Sabta) vra vir 'n ondersoek na mini-busse wat
tydens die vakansie grootliks tot die slagting ~p die Suid-Afrikaanse paaie bygedra het. Die.
Nasionale Padveiligheidsraad beplanook om di6 saak te ondersoek.
',',' w, Die brei! demokratlese beweglng en die pas vrygelate ANC-Ieiers vra
x ;:i)i Howard Wolpe,lid van die VSA-kongres, en twee verteenwocrdigers om

.... druk op die Suid-Afrikaanse regering te verskerp, Di6 drie verlaat Suid
Afrika na 'n vyfdae lange feitesending, Volgens hul verklaring sienhulle
geen getuienis dat die Suid-Afrikaanse regering 'n demokratiese, nie
rassige regering sal aanvaar Die. Verdere sanksies sal volgens hom
noodwendig volg indien die regering nie ''binne 'nrcdelike tydperkvan 'n
paar maande" am die VSA se eise vir politieke verandering voldoenhet
nie, Die besoekers vra nie vir 'n onmiddellike verskerping van die
sanksieveldtog nie, en skaar hulle by die vyf voorvereistes vir onderhan
delinge wat deur die ANC voorgels en deur die Organisasie vir Eenheid

in Afrika en die VVonderslayf word. - f," " •.••

Die publlek neem kennis van 'n vriendeliker .Marike de KIerk nadat sy plastiese chirurgie
ondergaan het om 'n frons te verwyder.·. . " '... .
Die minister van Wet en Orde Adriaan VIole, gelas n ondersoek nadat die minister van
Buitelandse sake, Pik Botha, ont;toke is oor die manier waarop sy seun, Piet, in verband met
bedrog in hegtenis geneem is.' , . " . .
BurgerGeldenbuys, kapteinvandie'Noord-TransvaalsemgbyspanenSpnngbok-flank,kondig

sy uittredc uit provinsiale mgby am. '. A .'. • .,

Na 'n besoek aan haar man in die Victor Verster-gevangems se Wmme Mandela dat hy VU' die
eerste keer in 28 jaar voorl?pige vrylatingsre~lin~smet haarbe~reek~et Sy se.dit is "ni~m~r
'n kwessie van maande me". In London stig die ANC en die Anti-Apartheidsbeweging n
futemasionale verwelkomingskomitee. . . .
Bertie Reed seil na Kaapstad nadat hy hom aan die Globe Challenge-alleenvaart om die wereld
onttrekhet, Sy seiljag se stuurtoemsting enmas-voetstukis beskadig toe die jag 0n,tgekant~lhet.
Sewe mense sterfenminstens 31 word beseertoe 'stakers enspoorwegwerkers op die Germlston
stasie rilekaar met pangas, byle en messe aanval. Die totale dodetal indie Sarhwu-st~g staan
nou op 22. Sarhwu stuur 'nbrief aan die SAVD en die SAP~atvanhulle 'no~dernemmgvra om .
nie betrokke te raak in voorvalle van geweld teen stakende werkers me. '; ,
V'erteeowoordlgers van die Suid-Afrikaanse Nasionale Olimpiese Komitee voer samespre
kinge met die Intemasionale Olimpiese Komitee se spesiale raadgewers oor apartheid in Parys.
'n Spltsberaad om vrede in Angola word uitgestel. Unita beskuldig die Angolese regering
daarvainfit hy 'n militerc aanval op Unita-basisse in die suidooste van di6 land uitgevoer het.
Staatspresldent FW de KIerk~ die minister van Buitelandse Sake, Pik:Botha, besoek ~e
Transkei om samesprekinge met die Transk~ise staatshoof, pres' Tutor Ndamase, en die
voorsitter van die militSre raad, genl-maj Bantu Holomisa,te voer. De KIerk en Botha sal
volgende week die Ciskei besoek. .

.-
lnternasionaal:, .' , .
Die staande komltee van die Grondwetgeweode Vergadering van Namibia begin 'n antwerp- :
grondy.'et - volgens berigte 'n "gematigdc dokument" - hersien. Di6 ontwerp moet vandag aan
die GrondwetgewendeVcrgadering ,"oorgele word. In die grondwet word onder meervoorsie-
•_" _ ..; • ninggemaakvirdieinsluitingvanWalvisbaaibyNamibia.

• '.., • • Maandag vier Amerikaners die verjaardag van Martin .
• 'l\.fartinLutherKmg.lt ;. Luther King jm, die Amerikaanse menseregte-leier watin
Ii'• 1968 op 39-jarige oudcrdomin 'n sluipmoordaanvalgedood
: ~, • is. Met die historiese opmars in Washington in 1963, bet
. f' • King onder meer gese: "I have a dream that my four little· '..» . • childrenwill one day live in a nation where they will not be
• . judged by the color oftheir skin, but by the content of their
» : character..."
• .i • Pres JoaqulinChlssano van Mosambiek kondig 'n nuwe
'. ;; • grondwet aan wat voorsiening maak yir regstreckse parle-
'. ~ •. mentere en presidensiele verkiesings, onathankJikheid van

: t • die regbank, die reg om te staat eo die afskaffing van die
l •. doodstraf. Hoewelhy vir 'n veelparty-steiSel te vinde is,
• • benadruk by dat nasionale eenheid prioriteit gemet.
• • Die opposlsle inBrittanje, die Arbeidersparty, verbindhom
• • tot "thecountry's most sweeping constitutional reforms this
: : century", sou dieS party die volgende verkiesing wen. Die
• • . . '.'__ ... • hervormings sluit die afskaffing van die Hoerlmis en die
- - - - - - - - - - - - -, inperking van regeringsmagte in.

Die regerlng van Colombie ontwyk samesprekinge met die VSA oor cliefuoontlike ontplooiiilg
van stope aan die Noord-Amerikaanse kus om dwelmsmokkelaars ter see te ondcrskep. Di6
vertraging van samesprekinge volg op die Organisasie van Amerikaanse State se verwerping
van die VSA-inval in Panama.
In Panama becci speurdcrs meer as 300 gevalle van korrupsie teen amptenare van die geva1le
Noriega-rcgering voor. Daar word'berig dat Noriega na 'n hoe sekuriteitsgcvangenis verskuif
gaan word.· . . .:.
Etnlese konftlk in die Sowjet-Unie duur voort. Daar word verwag dat 'n groot protesoptog vir
onatbankJikheid Gorbatsjof sal inwag wanneer hy die noordclike republiek van Litaue besoek.
Die torlng vanPisa in Italic word die eerste keer in sy 807-jarigebestaanvir die publiekgesluit.
Herstelwerk van etlike maande gaan gedocn word. '-
Ondersteuners van die Ceausescu-regime word inbuitengewone militScc howe inRoemenie
vemoor; Di6 beskuldigde "terroriste" sal volgens 'n woordvoerder van die nasionale red
dingsfront ingevolge die geldcndc wette vemoorword. Die buitengewonehowe bestaanuit twee
burgerlike regters en drie militere offisiere. ."

• Die Oos-Europesf":pmecon.handelsbond beraadslaag te midde van groot verskille oor
maniere om d!~6~t-OOrheerSdeorganisasie te hervorm. ",' .
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Roemeense revolusie '0

onopgeloste raaisel
Michel Castex

BOEKAREST - Drie weke na die
Roemeense revolusie is die gebeure
en hoofakteurs in die opstand steeds
'n raaisel vir die' inwoners van dieS
land. Mense wonder of die opstand
werklik spontaan was, of die revolu
sionere deur Moskou opgelei is, wat
die weennag se rol was, en hoeveel
mense gesterf het.

Waaroor die meeste gegisword, is
of die revolusie inderdaad "spontaan"
was, soos die tussentydse regering
van die Nasionale Reddingsfrontraad
(NRFR) beweer. .

Leiers van die NRFR se die front
het geen strukturele vorm gehad v66r
die eerste opstande in Timisoara op
17 Desember nie. Die opstande was
die voorloper van die bloedige kon
flikwat op22 Desember in diehoofstad
uitgebreek het.

Volgens hulle het Moskou nie die
revolusie beheer nie, Die Sowjet
minister van Buitelandse Sake, Edu
ard Shevardnadze, het verlede week
tydens 'n amptelike besoek aan Roe
rnenie die standpunt bevestig. I

Wat wel twyfel oor die spontanei-'\
teit van die revolusie laat posvat het,
is 'n video-opname wat deur 'n Franse
televisienetwerk verkry is. Op die
video, wat op 22 Desember opgeneem
is, bespreek die NRFR-Ieiers wat hulle
hulself moet noem.

Die opname is op 2 Januarie
gebeeldsaai en wys hoedat voorstelle
vir 'n demokratiese raad en demokra
tiese unie-front gemaak word, asook

die huidige leier, Ion Iliescu, wat die
gebruikvan die woord "demokrasie"

'.. kritiseer. Volgenshomisdit 'nmode
woord.

Die toekomstige minister van
Verdediging, genl Nicolae Militaru,
verskyn ook op die video waar hy se
"die Nasionale Reddingsfront bestaan
reeds ses maande". Gevolgliksou dieS
bestaande naam van die front behou
word.

Volgens die NRFR was hulle
voorheen slegs 'n infonnele groep.
Dit is wel seker dat verskeie siviele
en militere leiers van Boekarest v66r
die einde van die Ceaucescu-dikta
torskap kontak met mekaar gemaak
het. Die moontlikheid word versterk
deur die feit dat ander opstande deur
die res van Europa in 1989 plaasge
vindhet.

Daar word steeds bespiegel oor
beweerde kontak met die Sowjet
Unie voor en tydens die revolusie.
Volgens Silviu Brucan, 'n leidende
figuur in die NRFR, het hy Moskou
in November 1988 besoek en baie
van sy vriende wat hy in die jare as .,.
diplomaat leer ken het, ontmoet. .

Inantwoord op die vraag ofdit die
Front se eerste kontak met Moskou
was, het Brucan grappenderwys gese:
"Kom 008· se dit was 'n reis van
wetenskaplike aard."

Die presiese rol van die weermag
is ewe raaiselagtig.

Volgens die amptelike weergawe
van die gebeure het die weermag baie
vinnig die kantvan die revolusioneres
gekies, en op dieS manier die welslae

van die revolusieverselrer. Die kwessie
lyk vandag egter veel meer kom
pleks.

Volgens ooggetuies het die weer
mag aanvanklik op betogende mense
geskiet, hetsy op bevel ofuit verwar
ring.

Die NRFR het intussen verskeie
leidende militere figure afgedank en
met reserviste vervang. Genl Vasile
lonel het byvoorbeeld by genl Stefan
Guse as boofvan Persaneeloorgeneem.
Die skuiwe word as strafmaatreels
beskou. Strafwaarvoor1

Die grootste raaisel is egter die
rondom die hoeveelheid mense wat
gesterfhet, Die vraag is ofdie veilig
heidspolisie van Ceausescu se sekre
tariaat massamoorde uitgevoer en
mense in die geheirn begrawe het.:

Die syfer van 60 000 wat wyd in
die internasionale pers aangehaal is,
het reuse-steun vir die revolusionere
tydens die konflik besorg.

. Daar bestaan vandag geen ampte
like syfernie. Volgensnie-amptelike
syfers het daar verlede maand tusseri
1 000 en 1 500 mense gesterf. Die
getalle is ver van die aantygings van
volksmoord wat tydens Ceausescu se
militere verhoor - waarna hy en sy
vrou op 25 Desember tereggestel is 
opgehaal is.

Daar bestaan geen bewyse van
massagrafte, wat na bewering 3 000
tot40001yke bevat.In'Timisoaranie,
Ongeveer 30 lyke is opgegrawe en .
deur joemaliste gefotografeer, en selfs
die presiese oorsaak van doodkonnie
met sekerheidbepaal wordnie. - AFP

Japan~e vrouewil
Sumo-kryt betree

Elisabeth Zingg

TOKIO - Vanaf die verwetping van seksuele uitbuiting tot die weiering om.
langer buite die Sumo-stoeikryt te bly - Japanse vroue is moeg vir 'n same-
lewing wat deur mansoorheers word. .

Mayumi Moriyama, die eerste Japanse vrou in die pas van hoof kabinet
sekretaris,het bewys dat dit nie so maklikis om waardes te verandernie. Sy het
verlede week die knie voor tradisie gebuig en haar belofte om die manlike
bastion van die Sumo-kryt te betree, teruggetrek,

Moriyama het in Desember 'n groot opskudding in die stoelwereld veroor
saak toe sy aangekondig het dat sy van plan is om persoonlikdie trofee, wat 40 .
kilogram weeg, aan die wenner van 'n nuwejaarstoemooi te oorhandig. .
. Ondanks die terugslag glo min Japanners dat die verbod van vroue in 0., :.

Sumo-kryt veellanger kan volhou, "Dit is 'n teenstrydigheid in 'n vinnig-ver
anderende gemeenskap," het 'n sosioloog gese. Volgens hom vul vroue tans.
meeras40persent van die Japanse arbeidsmag, 'nstatistiekwat oordie afgelope .
13 jaar gegroei het.

Sosiale evolusie, versterk deur spanningby die werksplek, het die siening .
van die vroulike werker onder vroue en hul manlike kollegas verander,

'n Nuwe woord is ook tot die JlI:PallSC woordeskat gevoeg, naamlik "seknsuara
harasumento", ofte weI seksuele molestering. Dit is die gevolg van die eerste
hofgeding in die verband.

Die saak hou verband met 'n vrou wat afgedank is nadat sy geprotesteer het
teen die verspreiding van gerugte wat volgens haar haarkarakter te na gekom
het. Hoewel geen beslissing nog gemaak is nie, monitor proknreurs en vroue
organisasies reeds die omvang van die probleem.

Volgens die Tokio-balie het 'n derde van vroue wat die organisasie in
Oktoberverlede jaarondervra het, aangedui dat hulle aan seksuele toenadering
deur kollegas of~rs(ne;inhoerposisies onderworpe was. In '0 land waar slegs
ongetroude vroue tot onlangs nog buite die huis gewerk het, word dergelike
gedrag wyd as "norinaal" beskou. .

In die pers wemel dit van kommentaar soos "die meeste vroue op kantoor
werk net omdat hulle mans wil optel", en "hulle dra suIke uitIokkende klere, 'n
mens weet nie of jy op kantoor of in 'n kroeg is nie";

Vroue, wat as "kantoordames" bekend staan, stel huwelike en 'n huislike
lewe toenemend uit. Die vroue woon by hul ouers en maak gebruik van huI
finansiele onafhanklikheidomte reis enweelde-artikels te koop. OpdieS manier
proe hulle aan die lewenstyl van manlike werkers, ofte weI "salarismanne"..

'n Onlangse studie het getoon dat 10 keer soveel vroue kroee na werkbesoek
as 20 jaar gelede. Vroue huiwer oak nie meer om op Sondae gholf te speel of
om gedurende die week op snelwee te bestuur nie. - AFP .

DIE RElE'ASE. 'MANDElA CAMPAIGN
"DIE MENSE SAL REGEER"

,,
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JOESLOVO

.'. ::,::::;};;!~;f:r.i:(:':~ ..
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. • Ons wens die ANCgeluk mel sy 78everJaardag. .', ~ N'C··•
.* DieANC hetgrootsteun binne en buite diegrense van Suid-Afrika. . • • .

-- • -j

.*~ Ole organisasle van die mense hetdeurdie bestaan daarvan die'
toets van die tyd deurstaan en politleke rigting gegee aandie stryd

teen apartheid en 'n nie-rassige Suid-Afrika.

',* Die ANChet eindelose groot prestasies behaal:

- dit het 'n bydrae gelewer Indie vorming van dieOrganlsasie.vir
. Eenheid In Afrika

'-dit hetbygedra tot die bevrydlng ~an baleAfrlka-Iande

.* Ons wens die reuse-crganlsasle en diedlnamlese en
charlsmatlese lelerskap daarvan 'n lang lewe toeen slen ult na die"

.dag wanneer almal sal sa: "Ole mense sal regeer."

WEniG DIE A~C, LAAT DIE BANNELINGE TERUGKEER

NELSON MANDELA

OLIVER TAMBO
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Swart onderwys Is In
'n krlsls ,;, dlt erken .
almal, van swart

lelers tot regeringslul.
Slegs 42 persent van

die 190 000 swart
matrikulante wat

verlede jaar eksamen
geskryf het, het

deurgekom, en in
somrriige skole vlnd

omtrent geen
onderrig plaas nie.

ANTON STEENKAMP
stel ondersoek In.

isvoUe dae soos 16 Junie is by die
skool opgelos deurdemokratiese beslu
itneming van die onderwysers en die
Ieerlinge,

Die komitee wat na Sondag se
byeenkoms in Soweto'gestig is, bestaan
uit vier ouers, drie onderwysers en
drie Ieerlinge, '

Sheila Sisulu, wat op die komitee
dien, se die eerste stap is om die ad
ministratiewe masjinerie van die grond
af te kry om leerlinge in staat te stel
om terug te gaan skool toe.

Die komitee wil metodes vind om
die 000 te oorreed om leerlinge wat
gedruip het, weer toe te laat. "Die
vraag is: Hoekom kry hulle nie toe-
lating nie? Is dit opvoedkundige redes,
ofnet omdat die skole te vol is?" vra
Sheila Sisulu.

.Die gemiddeldeonderwyser: leer
ling-verhouding in swart skole is ,1:50,
in vergelyking met die 1:30 wat deur
die De Lange-kommissie aanbeveel
is. "

Die komitee sal ondersoek instel
na die skole wat oorvol is, enuitvind
of daar nabygelee skole is wat on

, derbenut word. Sheila Sisulu noem
die voorbeeld van 'n skool in Orlando
Wes, Soweto, watvirTswana-spreken-:

I des bedoel is en halfleeg staan.
Daarbenewens word verskeie blanke
skole jaarliks gesluit weens dalende
leerlingtaIle, terwyl naburige swart
skole uit hul nate bars.

Meer as 20 Transvaalse skole vir
blankes word tans vir ander doelein
des gebruik, en minstens lOO blanke
skole landswydkanbinnekortgesluit
word. Verlede jaar is nege blanke
skole in die Transvaalgesluit. Die
regering bet geweier dat die Johan
nesburg HighSchool for Girls viraIle

, rasse oopgestel word, ten spyte van
, vertoedeur die leerlinge en ouers, en

dit moes in 'n privaatskool omskep
word om te verhoed dat die skool
gesluit word.

Ben vandie.laogtermyn-probleme
. in swart onderwys is dat baie on

derwysers hopeloos ondergekwali
fiseerd is. "Dis nog iets wat nou al
aangespreek moet word, maar van
een ding is ek seker: Om bulle af te
dank, is nie die antwoord nie," sa
Sheila Sisulu.

Minder as drie persent vanblanke
onderwysers is ondergekwalifiseerd;
indie geval van swart onderwysers is
dit 'n ontstellende 80 persent•

Sheila Sisulu Ie die klem op "goeie
onderwys", eerder as per capita
uitgawes. Sy erken dat daar onder 'n
nuwe bewindnie soveel meergeldvir
onderwys beskikbaarsal wees as tans
Die, behalwe vir die verdedigingsbe-

. groting wat drastiesbernOei sal word,
maar sywys daarop dat gelyke ge
halte-onderwys belangriker is as mooi
geboue en swembaddens.

Die Direkteur-Generaal van On
, derwys en Opleiding, dr Bernhard

Louw, is deur die Minister aangese
om die matriekresultate te onders,,9l(k

, en praktiese stappe te formulee~
.die krisis aan te spreele. \

Wat

I, .
I

1

skool, teen te werk.
BySondagsebyeenkomsreisdie

inisiatiefreeds geneem om onderwys
temg in die hande van die gemeenskap
en die belanghebbendes te plaas, selfs -,
terwyl swart onderwys nog deur die
DOO beheer word.

Die 000 se geloofwaardigheid is
verlede jaar verder gekelder deurdat
korropsie onder top-amptenare
oopgevlekisen onreelmatighedemet
die merk van vraestelle aan die lig
gekom het, '

Die minister van Onderwys en
Ontwikkelingslmlp, dr Stoffel van der
Merwe, het Maandagaand op televisie

' .. erken dat daarnog nooit goeie sa
mewerking tussen die regering en '
swart onderwysleiers was nie, maar
die SECC is bereid om die krisis met
die 000 te bespreek en oplossings
voor te ste1.

Intussen is 'n komitee, bestaande
uit verteenwoordigers van die 000
en die Soweto-stadsraad, Dinsdag op
die been gebring. Die eerste verga-

. dering van die komitee is gelei deur
die burgemeester van Soweto, Sam
Mkhwanazi, en die direkteur van die
000, Peet Struwig. I

'n Woordvoerder van die National
Education Co-ordinating Committee
bet skerp kritiek daarteenuitgespreek.

"Die DOO behoort teen die tyd te
besef dat die Soweto-stadsraad geen
geloofwardigheid onder die leerlinge
het nie," se hy. "Ons het reeds gese
ons is bereid om te praat, en Stoffel
van derMerwe het te kenne gegee dat
hulle met gemeenskapsleiers moet
praat. Hoekom praat hulle dan nie
met die mense wat Sondag verkies is
om die krisis aan te spreeknie7"

Die NECC is vasberade om ge
meenskapsbetrokkenheid 'n
werklikheid te maak. "Ouers, on
derwysers en die bree gemeenskap
moot toegelaat word om 'n beteken
isvoUe bydrae te lewer," se 'nNECC
woordvoerder.

oin dit te ooreik, sal studenterade
en ouer-onderwyser-leerlinverenigings
weer verkies moot word, en groter
samewerking bewerk:stellig moet word.

"As daar saambesluit word dat die
skool agtuur in die oggend begin. het
geen leerling 'n verskoning om tien~

uur.daar aangeslenter te kom nie," se
. Sheila Sisulu. Dit wordbevestig deur

AllanGraham, skoolhoofvandienie
rassige Woodmead privaatskoo1.
Vraagstukke rondom, byvoorbeeld,
openbare vakansiedae en beteken-.'

Alhoewel swart leiers en leerlinge
erken dat hulle mede-verantwoorde
likis vir die onderwyskrisisendatdie
dissipline om te leer, op baie skole
niebestaannie, is die NasionaleParty
se apartheidstelsel, by name aparte '
onderwys, steeds die grootste sonde->
bole.

"Daar is 'nnalatensbpvan diskrirni
nasie in swart onderwys waarvan ons
nie kanwegkom me," sa Sheila Sisulu.

Selfs al se die DeKlerk-regering
hy wil wegkom van Verwoerd se ~

berugte beleid van "Bantoe-onderwys" .
wat swartes net vir ondergeskikte
hande-arbeid sou vooiberei,worddaar
steeds vyf keer soveel geld op 'n
blanke kind se opvoeding gespandeer
as op 'n swart kind s'n. En ten spyte '
van die DeLange-kommissie se aan
beveling in 1983 dat een oorkoepe-

,,lende onderwysliggaam gestig moet
word, is daaragtien onderwysdepar
temente in Suid-Afrika.
, "Soos die vraag na onderwys

.toegeneem het, het die tekort aan
swart onderwysgeriewe steIker na vore

.gekom," se Sheila Sisulu.·
Voeg daarby die bekende faktore

soos oorvol skele ondergekwali
fiseerde onderwysers, swak huislike
omstandighede, 'n tekort aan boeke
en skryfmateriaal, en politieke on
tevredenheid, en dis amper verbasend
dat die leerlinge nog skoolgaan.

Om die krisis op te los, lyk byna
onmoontlik. Die simplistiese antwoord
is dat die hele stelsel moot verander
maar al kom 'n demokraties verkose
regering mare aan bewind, gaan dit
nie beteken swart matrieks gaan oor
nag 'n 95persent-slaagsyfer he, soos
die blankes tans nie.

Dit besefdie swart onderwysleiers,
en Sisulu dring daarop aan dat die

,probleem nou al aangespreek moet
word.

"Ons kan nie wag vir die post
apartheid Suid-Afrika nie," sa sy, "dan

. is dit te laat. Ten spyte van al die
tekortkominge, moot ons non reeds
werk ,aan ons eie tookoms.

"Ons het onSverbind tot die reg
om te leer, en ons moet self toesien
dat dit gebeur. Onsmoot die leerkul
tuurhervestig, selfsbinne die huidige
stelse1./I

Onderwysleiers is dit eens dat die
gemeenskap, oners, onderwysers en

. leerlinge self betrokke moot raak by ,
hul' opvoeding om die negatiewe
gesindbeid teen regerl6gstrukture BOOS

die 000, en daarmee saam teen die

SWART ONDERWYS

I

en swartbord:

So slen Andy, die spotprenttekenaar van The Star, die krtsls In swart onderwys.

prefekstelsel wat voorheen afgedwing
is, is vervang deur demoktaties verkose .
studenterade en ouer-onderwyser
leerlingverenigings. .Toe is die lig
game egter deur die regering verbied,
en 'n vakuum'het ontstaan sodat dit
onmoontlik is om dissipline af te
dwing,"

Walter Sisulu, voormalige sekre
. taris-generaal van die ANC, het in 'n
.onderhoud ook kritiek gelewer op
regeringsoptrede teen geloofwaardige
onderwysorganisasies. "Dit was nog
altyd ons standpunt dat opvoeding
noodsaaklik is vir die bevryding van
die mense van Suid-Afrika," het hy
gese. "Ben van die grootste foute wat
die regeringgemaak het, was om die
NECC .te verbied, wat die on
derwyskrisis kon help oplos,"
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Die Menseregte Kommlssle ondersoek, monitor en maak die
skendlng vanmenseregte In Suld-Afrlka bekend. In dl6 taak '
dlen die Unlversele Verklarlng van Menseregte as rlglyn. Ole I

. Kommlssle Is In Johannesburg gebaseer.

Aansoeke w~rd Ingewag vIr die pos van

NAVORSER
(Begin so gou as moontllk)

. . " VIR
..Instandhoudlng,toevoeglng van krulsverWyslngs enana/lserlng
van rekords :
..samevoeglng, vefWerking en skryfvanbogenoemdeln/lgtlng vir
die maande/lkse Human Rights Update ,.
..dltj1 skryf van pers,verklarlngs enandergeree/de pUb/lkasles

, VEREISTES
..re8geeropnavrae enskakel/ng metdiepubl/ek omIn/lgtlng In
tesamel '
..die yermolJ omonder druk te werken spertyena tekom
..tlk- en rekenaarvaardlgh9de. "
..kennls van kantoorprosedure endie vermoil om te werkIn n
paslsle wafmeerendeels tot nkantoorbeperk Is '
..vlotheldInnavorslng endie vermoil ommaterlaal teanal/seer
..Inlslatlefenmotlverlng .

,~ bereldwi/llgheld omkollektlef t9 werk
.. 'n begrlpvirdieondercJrukking In$uld-Afrlka en 'n verblntenls
om blnne 'ndemokratlese proseste werk

stuur aansoeke aan: Menseregte Kommlssle, Posbus 32723,
Braamfonteln 2017.Siult assebllef 'n CV, twee verwyslngs

('!fi\n kontaknommer In. Ole slultlngsdatum vir aansoeke Is ,
l~ 15 Januarle 1990.

TOE swart skole Woensdag heropen '
bet, bet die leerlinge begin terug- '
stroom skool toe nli 'n oproep van ge~

meenskapsleiers om nie hul opvoe
ding agterwee te laat in die strewe na
demokrasie nie. Ironies genoeg, is
die meeste druipelinge hertoelating
geweier omdat die skole te vol is. 'n
W oordvoerder van die Departement
van Onderwys en Opleiding (DOO)
het gese droipelinge sal net hertoe
latingkry "as hulle geakkommodeer
kan word".

Die revol~sionere slagkreet van
"liberation before education" is 'n
dekade gelede allaat vaar, en geloof
waardige politieke en gemeenskaps
organisasies soos die African National
Congress, die United Democratic Front
en die National Education Crisis
Committee (NECC) het dit nog nooit
onderskryf nie. Waarom was die
slaagsyfer vir swart matrikulante dan
iill989 die laagste injare7

Swart leiers erken dat die' skuld
nie vierkant op die apartheidstelsel
gepak kan word nie, en dat leerlinge
mede-verantwoordelik is deur klas
boikotte en die afbreek van dissipline.

"Die leerkultuur is stelselmatig
afgebreek oor die laaste tien jaar,
veral van 1984 af," se Sheila Sisulu,
'n woordvoerder van die Soweto
Education Co-ordinating Committee
(SECC), wat Sondag byeengeroepis
na 'n byeenkoms wat in Soweto ge
hou is omdie krisis aan te spreek, Die
byeenkoms is bygewoon deur sowat
1500 onderwysers, leerlinge.rouers

. en gemeenskapsleiers. 'n Soortgelyke
byeenkoms is in Guguletu buite
Kaapstad gehou. •

"In hulle stryd teen diskriminasie
het sommige leerlinge metodesbegin'
gebroik wat daartoe gelei bet datbulle
nie skool bygewoonhet nie," sa Sisulu.

"Die leerkultuuris sodoendeafge-:
breek, en bulle het dissipline afgeleer.

. Selfs anderwyserstmk1ureis afgebreele.
, "Outoritere strukture soos die

~}=,'. "',

Witkryt
gaanaan in swart skole?
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Somer,' son, oop strande en
, .

rampspoedige"matriekuitslae

Waarom daar Die

En as werklike ~ntdeJckmg; 'n
weeklangeuitruilingelke kwartaal

. sodat ons kan leer h66 die ander
deel van ons land se gesig lyk.

Natuurlik kan ons maar sit en
wag totdat die onvermydelike loop .
van sake die sagte kussings op ons
wit skoolbanke onder die wit kin-

.ders gaan uitruk. Maar .andersins
kan ons ons kinders daarop begin
voorberei dat die era van bevoor
regting binne die onderwysopset
vinnig uitloop. Enwat daarna met,
die kinders gaan gebeur, ·is iets
waaroor datirfyn gedink salmoet
word. - 1'- -,

Die somervan 1989bet die8root
vraag weerna YOre gebring: As ons
kan saamspeel en saamswem, wat
verhinder ons danom saamte leer?
Want dan eel~ al die skyn
skanse in 008~elewing finaal
afgebreek word.

Denis Beckett

(Denis Beckett is die redakteur van Frontline). .' .

en plaaslike verteenwoordiging ingesluit het,
sou veelparty-politiek in die streek tot stand
gekomhet. Vleuels en faksies sou onafwend- .
baar binne Swapo ontstaan het., Simboliese ..
politiek sou deur die praktyk getemper word.

Bevrydinghoefnienoodwendig uit 'nhoop
vir-die-beste-verkiesing vir 'n enkele sentrale
parlement te bestaan Die. Dit kan en behoort
deur 'n volle verspreiding van mag verseker te
word.

"OrideIhandelings" verondersteldatdie rege
ring nie aan die eise van die ANC kan voldoen
nie. Daarom bcnodig hulledie ANC segoedkeu
ring vir iets net minder as volle burgerskap,
Stabiliteit verg dat die regering die eise van
gelyke burgerskap oortrefdeur 'n basis virdie
stille meerderheid te skep waarvolgens hulle
ten volle, meer dikwels en vryer as wat die .
bevrydingsmagte wil he, kan stem.

As ditiswatdie regeringwil he.bethnllenie
die goedkeuring van enigiemand nodig nie.
Hulle doen dit net. Daarna begin die eindelose
ondeIhandelings, tussendiepartyewaarvandie
mag en sterkte ten minste nie geraai hoef te "
word nie,

Dieprioriteit is om 'n regeringsvorin daar te "
."srelwat alle mense verteenwoordig. Die teiken

sal meer bereikbaar word as ons besef dat ':
universele stemreg nie nocidwendig 'npresi-

.dent Mandela betekennie. Miskienbeteken dit
'n president De Kl~rlc.

Vandag se regering strompel voort - geblind
doek deur hul groepsidee, HulIehethulpnodig.
HuI!e benodig raadgewers en meningsleiers
om vrae, soos wat behels 'n volskaalse de- .
mokrasie, en hoekan dit beveilig word, aan te
spreek.

Hulle .sal Die daardie hulp ontvang terwyl
hulle eksklusief oP. "onderhandelings". fukus
nie.

onbevoegde onderwysers, boeke wat "
Diebekostig kan word nie, elementere .
hulpmiddels wat nie bestaan nie..

Duisende, tienduisende, swart
.leerlinge weet niks van biologie- of
weteaskapeksperimente nie, behalwe

· wat hulle daarvan in die handboek
· (die gedeelde handboek) sien. Hon

derde skole het nie een enkele biblio
teekboek op die rak nie .

Ten opsigte van sekere van die
dingekan ons reeds baie doen. Terwyl
ons nog apart skoolgaan, hoe lyk dit
byvoorbeeld met 'n projek waardeur
elke wit skool hom met 'n swart skool
verbind. ,. ,

Uit die verbinteDis sou daar 'n
· ondememing kon spruit om daardie
skool t~ help met die opbou van 'n
biblioteek, die oopstel van laborato-

,riumgeriewe aan die verontregte
gemeenskap en sportmededinging (en,
weer,' die beskikbaarstelling van die

·sportterrein).

aanvaar, is die ANC. Fatale fout nommer drie.

Dit mag wees dat die oorgrote meerdeIheid
van swartmense die ANC ondersteun. Niemand
sal weet nie. Onsweet wei dat die grootste deel
van die ANC se ondersteuning, aan die gedagte
van bevryding is - meerderheidsregering in 'n
gemeenskaplike land. Dit is waarmee die ANC
geldentifiseer word, in teenstelling met die
partisies, kantons, Vierde Kamers en ander
foefies, . .

Die NP kan die ANC tot 'ngewone politieke
partyreduseer deureenvoudig universele stemreg
te aanvaar.

Moenie met die ANC "onderhandel" nie.
Dit sal die ANC voorstel as die stem van 80.
persent van die bevolking en die weg baan vir
dieeindelike onbetwisbare ANC-regering, en
die korrupsie van mag. Daar moet ook nie 'n
swartverkiesing vir swartondeIhandelaars wees
nie. Die ANC, geseen deur die baniere van
bevryding, sal sy teenstanders afransel, _

Daar moet geen. "onderhandelings" wees.
nie. Daar moet eers bevryding wees, dan verkie-

- singswaarinookdieNPomstemmekanmeed
ing - alle 'stemme, gelyke stemme•

In Mei .1989 het Paraquay, ni 178 jaar se
· diktatorskap, 'n verkiesing gehou, Die diktator

hetDie 'n ooreenkoms met die bevrydingsparty,
die Egte Radikale Liberale Party, aangegaan .
nie. Hyhet 'nverkiesing, gegiondopuniversele '.C_ ,

stemreg, uitgeroep. Daamahethy 'ngematigde
· manifes uitgereik, en, as eenvoudige gebaar, 'n
- paar woorde in Indiaans oor die televisie gese,

Die Egte Party - fuiks,lank verbode, enwyd
as die party van die mense beskou - het 19

·persent van die stemme getrek. Die on heerser
. sparty het Ioshande gewen. Nou is die gewese

diktator die hoof van 'n demokrasie.

InOvambohetSwapo'nwegholoorwinning
·behaal, en so te se geen vooruitsigte vir die
ontwikkeling van inteme opposisiepartye ge-, .
laat nie. Indien Resolusie 435 sterk regionale

hoor ek· mense daaroor praat. Dit
bevestig net, meen een seun, dat die
swartmense me in staat is om aan die
eise van skoolgaan te beantwoord
nie, Gewoon net te dom, beaam: sy
vriendin, oliebruingebrand in haar wit
tanga,

Ek probeet altyd tot by tien tel as
ek kwaadword.

"Wat weet hull~ per slot van s3ke
van swart onderwys? Wat weet hulle
van hoe daardie kinders skoolgaan?

Kan hulle hulself voorstel hoe 'n
kind moet studeer wanneerhy of sy 'n
tweevertrekhuis met vier of ses of
meer mense rnoet deeI; wanneer die .'
luukse van 'n eie kamer glad niebestaan .
nie, wat nog te se van 'n lessenaar en
'n elektriese lamp om by te studeer?

Miskien moet e1kewit matrlekleer-
" ling in 1990 'n dag by syswarteweknie

gaan deurbring. Dan kan hy ontdek
met watter geweldige agterstand sy
swart maat sit. Te min skoolbanke,

'oDderhaDdel'

MENINGS

moetword Die
om vir die strooikandidaat, Muzorewa, te stem.

· Muzorewa is uitgewis, Smith het 20 nuttelose
en tydelik gesegregeerde setels ingepalm,
Zimbabwe is 'n eenpartystaat.

In Namibia het Dirk Mudge ingespring, en
isnoueenvandiehoofspelersindiemiddelvan.
die verhoog met veel meer swart as wit onder
steuners.

Suid-Afrika het 'n les te leer. Maar nee, ons
skarrel vir "onderhandelings", en sodoende
dwingonsswartmenseomaandieeenkantvan
die tafel, en witmense aan die ander, kant, te
gaan sit. Fatale fovt nommer een.

"Onderhandelings" word gewoonlikbeskou
· as sou dit eindig in 'n ooreenkoms tussen min

derheidsregering enuniversele stemreg. Fatale
fout nommer twee..

Die swartmense, s6 word algemeen aan
'vaar, sal stemreg kry, maar op 'n grondslag
anders as 'n algemene kieserslys vir 'n alge-
mene parlement. .

Wat dan? Is die swartmense veronderstel
om te se: "Sjoe, ons is dankbaar om halwe
burgers te wees," Sal stabiliteit voortduur?

. Vergeet dit. 'n Stilte sal- volg .:: ons is reeds
daarbinne - en dan sal die swart aktiviste
doodnatuurlik min die massas verteI: "Julle
probleemis dat jullenie genoeg burgerskap het
nie, Veg vir meer," Daar sal meerbomme wees,

· meer boikotte, meer sanksies, meer onrus, "en
meer van die aftakelende gevolgevan 'nbevryd
ingstryd. .

. Daar is 'n basiese verskil tussen 'n stabiele
samelewing en 'n onsekere een. Bersgenoemde
spreek die strydpunte san; laasgenoemde stry
oor die vorm van die strukture waarbinnedie
strydpunte aangespreek moet word.' Ons be
hoort tot laasgenoemde, en. die filosofie van
"onderliandeling" gaan ons daar hou.

Ben belangrike party wat by "onderhande
lings" betrokke sal wees, is die regering. Die
ander belangrike party, of so word algemeen

-werklikgeword.

Natuurlik was alles nie maklik
nie. Hoe kon 'n mens dit ook verwag
het wanneer die kodes van leef en
saamleefso ver van mekaarweggegroei
het? Watter besefvan verantwoorde
likheid moet mense he wat nog nooit
geweethet waaruit daardie verantwoor
delikheid voortspruit Die?

.En as hulle binne hulle skoolkon
teks leefin 'n weteld wat ons as bleek
landgenote ons beswaarlikkanvoor
stel1

Dievolgende groot hekkie wat
ons moet oor op die pad vorentoe, is
dan juis ook die een van ons on
derwys. Terwyl tienduisende wit
matrikulante oor A-simbole juig en

.daar gekyk word na slaagsyfers van
in die 90· persent, kom slaan die
rampSP?Cdige uitslae van Onderwys
en Opleiding jou vierkant tussen die
00.

Op die sand iewers aan die Suidkus

DIEsomervan1989salhierbyons
onthou word as die somer van die
oop strande.

Meer as enigiets anders wat die
laaste ruk gebeur het, was die
saamloop van mense op strande
dwarsdeur Suid-Afrika die teken
dat die grondslag van ons samele
wing onherroeplik verander het.

Flieks, teaters, poskantore, busse
- dit was 'nveilige terrein om te
vermeng omdat die vlak vanbloot
stelling, en die duur daarvan, kon
troleerbaar en beperkwas. Maarop
die Durbanse strande is die hei
ligdom van die wit vel die. eerste

.keer ontbloot,

~ .Hier wasms weg van die beskut
ting van die swembad in die agter
plaasofdie sonbrandgrasperldelangs
die muur, waar hoogstens die 00
van die huishulp of 'n tuinman kon
sien hoe lyk 'n blanke lyf. Hier het

. Suid-Afrika nog 'n keer nuut en

'Vandag se regering
strompel voort 

geblinddoek deur
hul groepsidee.
Hulle het hulp

nodig.'

SUID-AFRIKAwordatvryer. Gemoedere
is opgeruimd, Dit Iykof ODSop die randjie
van 'n beter era staan. Die begeerte vir
hemuwing166p deur die land, werldik en
opwindend

Daar is egter 'n probleem. Die roete na her
nuwing is veronderstel om te Ie in "onderhan
deling" - waarmee bedoel word dat die wittes
met die swartes moet onderhandel, inbesonder
met die ANC - en 'n ooreenkoms moet bereik. .

Dis 'n fout. As ons dit daar Iaat, sal dit ons
in'nnuweneerslagtigheid dompel. Diegedagte
van "ondeIhandeling" moet so vinnig moontlik
opgeskeur en weggegooi word.

In Oos-Europa is daar niemand wat sa die
kommuniste moet met die nie-kommuniste
onderhandel nie. Niemand se die nie-kom
muniste moet 'nnie-kommunistiese verkiesing
hou omnie-kommunistiese onderhandelaars te
verkies wat dan met die kommuniste sal onder
handel oor die verdeling van mag nie,

Dit sal belaglik wees om S? te se - 'nformule
vir onrus. I.

Wat wel, gese word, is: Hou verkiesings
waarin kommuniste en nie-kommuniste kan
stem.

Skynbaar is Suid-Afrika anders. Dit word as
voor-die-hand-liggend aanvaar dat swart on
derhandelaars swartmense in hul onderhande
lings met witmense moet verteenwoordig.

Wat van die swartmense wat De Klerk, of
De Beer, as hulleier beskou?

Maardaarisbaieminvanhulle,kanjullese.

Maar kyk na die verkiesing in Namibia en
laat Ovambo - 'n vyftiende van die land met 'n
derde van die bevolking - buite rekening. Kyk
na die res.

Buite Ovamboland het die DTA vir Swapo
verslaan. Altesame 90 persent van die swart
kieserskorps het meer stemme vir Namibia se

", ekwivalent van De Klerk se Nasionale Party as
vir die sprankelendeplirty van bevryding uitge
bring.

Vergelyk Zimbabwe. :rn Zimbabwe het Ian
Smith hard probeer om die witmense apart te
hou en gepoog om die swartmense te oortuig
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Nagmerrie

Stemlose se stem

.Me van Mlddelburg skryf: ,
AS 'n swart persoon, mag ek namens ODS

swartmense dankie uitspreek waarvolgerul
u koerant, Vrye Weekblad, die waarheid
ontbloot van vriende en familielede wat
spoorloos in die lug verdwyn. wat onse
vriende beweer dra nie kennis van, ofhulle
het by verbode organisasies gaan aansluit.

Mag u, of altans onse koerant, nie bang
of skrikgemaakword deur diegenewat oomag
miljooners wilraaknie. Liefhebbers vandie
fantastiese koerant, ODS swartes ingesluit,
sal bydra tot die verdediging van onse
Guardian.

Onthou, geskiedenis sal jou (yrye
Weekblad) bewaar. Vorentoe en~ lewe
die stem van die stemlose.

"'":"' :V~r:v.olgppbI22

Zelda Daillng van &mdton skryf:
Die Christelike Suid-Afrikaanse regering
keur plaaslik-georganiseerde "hit squad"
moorde goed solankdit buite die grense van
die Republiek plaasvind. Die logiese ge-··
volgtrekking is dus dat die Suid-Afrikaanse

, regering geen beswaar sal kan aanteken
i indien buitelandse sluipmoordenaars rege

ringsgesinde individue in Suid-Afrika van
kant kan maak nie,

Wat my egter verwar, is dathoewel die
ANC baie meer gematig as die KP is, die

, ANC steeds ':Qverbode organisasie is. Dit
. ook terwyl die AWB oenskynlik as die
Urnkhonto we Sizwe van die KP optree. Ek
neem dan aan dat die NP ideologies baie
nader aan die AWB staan as wat ek in my
donkerste nagrnerries wil aanvaar.

1-..

Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n
skullnaam gebrulk word. Ole redakteur behou die

reg veer om briewe.te verkort. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,

Fordsburg 2033.

-----CIIIf-----

Dis Die demokrasie
dis Hitlerisme. ,

Ole,

MENINGS
r-------~-----_:::::::::;;;;::---------,O

Dr PJD Lourens' van Quellerlna skryf:
Dieweieringvan die regeringom dieMcNally
verslag vry te stel en 'n geregtelike kom
missie aan te stel, laat 'n aanta! uiters em
stige vrae ontstaan. Die vrae moot natuurlik
aan die NP en sy naamlose, veilige, ver
regse trawante gerig word. Ekstel die vrae as
iemand wat nie aan enige party of groep
behoort nie en my lewe lank my onafhan
klikheid van' oordeel naarstiglik probeer

..bewaar,

I: Het u respek vir geregtigheid? Is al1die
, mooi woorde oor 'n ona1hank1ikeregbank, 'n '
moontlike handves van menseregte, en
"niemand is verhewe bo die wet nie..." net
lee praatjies?

2. Het u respek vir die waarheid? Na die,
Inligtingskandaal het die groot konkelaars
vrygespring (eenhet 'n voorbanker van die
KP geword). Na talle ander gevalle van
korrupsie sit mense wat vrek na aan die
gedoentes was, erg stewig in die kabiriet.

. NOllword di:S;:0lisie-mOOrdbendeSook
toegesmeer, mens 'n regering wat hoog opgee oor sy

3. Het urespek vir ie lewe? Moot Om "Cbristelikb::id", watvriendelikmetkerldeiers
nou Suid-Afrika uitroep tot barnina-replib-' gesels,maardangoedsmoedstoesiendatdie

. liek en aanvaar dat die lewe van elke burger bose geeste wat eerw Chikane vergiftig het,
bierofindie buitelandafuang van diegoedgun- in die danker voortwcekerf " .

stigheid van 'n ~sterof 'n gen"er~? 8. Met elke moord wat u gepleeghet, met
4. Heturespekvirdemokrasie?DistQg'n elke onheil wat u vir die toekoms beplan .

totale negering van demokrasie om jou (geheimhouding is tog u wagwoord?) ver-
opponente met gifenkoeels te vermoor, Dis swak u die posisie van die arme drommels
nie demokrasie nie • dis Hitlerisme, wat vir u gestem het. Het u nie 'n ampseed

S.IsdaarbyJnog'ngreintjiepamotisme afgelenie? .'. ,
oor, of dan minstens 'n besef dat die Afri- '9. As' u die posisie van u volgelinge
kaner se naam nie heeltemal deur Nazi- verswak, maak u dit ook veel moeiliker
modder gesleep mag word nie? Gee u dan (asofditniereedsmoeilikgenoegisnie)om
nie 'n flenter om wat u aan Suid-Afrika se' betekenisvolle ondeIhandelings aan die gang
reputasie doen nie? Of het mag al maat te kry. Weet u linkerhand wat u regterhand
gewordwaarmee u nog kan meet? . doen?

Watter Afrikaner kannog syofhaar kop 10. In sy onvermoe om 'n .Europa te
. hoog hou as hy/sy vemeem van aanvaar wat nie suiwer "Germaans"is nie,

staatsmoordbendes, die marteling en dood bet Hitlerdie gruwelikste van alle oorloetot'
van aangehoudenes (dis dapper, is dit nie, op datum ontketen en miljoene mense gas-
om 'n ongewapende persoon in 'n veilige kamers toe gestuur. In u onvermoe (tot heel
hoek dood te martel'i), die ontsettende kon- onlangs??) om af te sien vanbaasskap, het u
tras tussen persentasies swart en wit ter- mense in die rug geskiet.
doodveroordeeldes? Is~Hitler die soort geselskap wat u wi!

AI die dinge kom by die strukturelegeweld hOll? Wil u nie 'n bietjie naaink oor die
van apartheid. Die koclbloedige, sinnelose begrip "rnisdaad teen die mensheid" nie?
terrorisme waaraan u uself telkens vergryp II. Daar is niks wreder, meerobseen nie
het, van morele bankrotskap. , , as wat die afgelopejare bekend geword bet:

6. Het u respek vir die hooggeroomde' Slwpville, Soweto, Uitenhage...; die moorde
Wet en Orde? Hier het ons te doen met op Imam Haran, Steve Biko, Ruth First ...
grootskaalse lynching dew- die NP se KIu Die kanker ~t diq,. Het u, mnr die
Klux Klan. Brutalc rassime op syafgryslikste. Speaker en lede van die kabinet, die moed
Seniorpolisie-offisiere is, volgens getuienis om te bcdank terwyl 'n geregtelike kom-
watuweetunieindiehofdurfbetwisnie, by, missie die bende-getuienis ondersoek?
die moordc betrokke. Watter bestaansreg Enhetu,mnrDeKlerk,diemoodomdiep
bet 'n regering wat nie sy onderdane .teen en skoon te sny? Want as u te bang is
lynching wi! beskermnie? '.' hiervoor, is u saam met die papbroekige

7. Wi! u nie probeer om 'n bietjie into- , spookbendes besig om die land in die afgrond
.l¢te!t aan die dag te IS nie? Wat nocm'n•./ in te druk. " .

" • _. , • _ • _." • ,. , ,-. ,_" • ' ~~,. "'''' ~ v...,' -.."._•••__.~,... _ .._, '''''''''__ '~_'''''''''''''''''''''' ~,,,.~•• ,
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prepared to revealllll)'Way. '
The bearIJIg will almostcer

tainly be In camera. The pub
Uc will remain In the dark IS
u8ual. Because President de
Klerk refused I judicial com
mission, the whole bit-sqUid
iJlqull')' II IlOW characterised
by offleJal secrecy and pabUc
S1I8JlIclon. No WODder a belief
persists t~t some very In·
fluentlal people endorse polIti.
cal murder.
. ~""'---"~ . ~ ~ ... _, ..,
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So se hulle '.
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Laat ODS hoor

, nEk? 'nSkuldige gewete?Nie'~demnie.Hulle is gevonnis
• enekhet hu!!.egehang. Dit was my werk. Klaar.All 1250,

of hoeveel ook.al, ek het nie so fyn getel nie..." - Chris
Barnard - die Iaksmanvan Pretorla Sentrale Gevangenis.

-"Ek dink Danie CraVenis die enigste wit sportbeampte wat
gro~t genoeg is om di~ leiding te gee wat sy land dringend
nodig het." - Peter Ham' .'
"Eksienuitnadiedagwatswartenwit'nnuweSuid-Afrika .
vier soos die mense die ontstaanvan 'nnuweEuropa gevier
het. Ek hoop dat 'n moedige leierskap dit sal bespoedig." _
Berw Jesse Jackson -"
"Ek het die indruk dat ODS 'n toestand 'bereik het wat
opwinend is - 'n tydperkwat opwindend virons is." -Walter
~~." . i. "
"Coetzee's. intensions are clear. He placed the murder'
~quad iss,ue on fr~nt pages throughout the world by giving
information. President De KIerk, by contrast is refusing
information and holding back." - Denis Worr~
" As in any other criminal case, if a defendant wants to say
something, we have an obligation to hear that person out."
- Segsman van die Amerikaanse department van Justisie
oor die verhoor van Manuel Noriega.

fDteitat
Go get 'em

DieANC het verlede week tydens sy vetjaardag dinge gese
wat van kritieke belang is vir aile Suid-Afrikaners wat wi!
weet wat in ons landaangaan en Watvir ons voorle,

. Die meeste daarvan mag nie aangehaal word nie, want
die meeste ANC-lede is "gelys". . ':

Die sekretaris-generaal van die SA Kommunisteparty, '
Joe Slovo,het die weekin 'n belangwekkende onderhoud sy
P:utY se standpunt oor sosialisme, 'n veelparty-demokrasie,
die toekomstige rol van die SAKPen die val van sosialisme
en kommunisme in Oos-Europa gestel.

"Ons mag pie weet wat Slovo gese het nie, want hy is
"gelys", . ' ,

Dit is heeltemal absurd.

Die oorgroto meerderheid Suid~Afrikanershoop en bid dat
die gerugte dat Nelson Mandela binne dao ofweke vryge-
laat gaan word, die keer waar is. .
" Ons glo die regering was self vir die nuwe Mandela
manio verantwoordelik en het nou nie meer veel van 'n
keuse omhom senderbcperkinge 'nrol in die politiek te laat
speelnie. ".

Maar daar is baieander dinge wat ook eers reggemaak
moetword voordat Mandela 'n sinvolle rol kan speel.

Volgende week gaan Walter Sisulu en die ander ANC
leiers wat vroeer vrygelaat is, Lusaka toe om die buite
landse leierskap van die ANC te ontmoet. Van die leiers,
indien nie almal nie, gaan duidelik binnekort in die nasio
nale uitvoerende komitee van die ANC opgeneem word. .

Dit kom neer op 'n de facto wettiging van die verbode
organisasie.

Maar is dit nie lanka! tyd dat die ANC behoorlikontperk
wordme? Hoe lankkandie onsinnigheidvoortgaan?Waarvoor
wag President De Klerk? .

Die regering kanmos nie verwag dat Mandela 'n versoe
nings- en onderhandelingsrol moet speel en dat die ANe in
alle ems om die tafel moet kom sit as hulle nie die basiese
reg het om soos die Nasionale Party en ander politieke
groepete organiseer en te vergader nie,

Die ANC se jongste beleidsverklaring maak dit duidelik
dat die organisasie, ondanks radikale druk uit die town
ships, nou reg is vir praat, al is dit voorlopig net praat oor
praat.

Dit sal bitter gevaarlik wees as die valke in die regering
die ontperking van die ANC en ander organisasies verder
vertraag.

Dit sal ewe gevaarlik wees as die vermoedens dat die
regering Mandela se gematigde, versoenende gebare en
houding misbruik en 'n wig tussen hom en van die ander
leiers van die ANC en die bree demokratiese bcweging
probeer indryf, waar bewys word. .

Doen dft reg

WONDERFUL! The pollee, In
vestlgatlni hit-squad allega.

. ; tJOIlS aialnlt themselves, are
going to bring some resl vil
lains tocourt: the VT1/e Week
blad Joornallsts who exposed

. Captain Coetzee's death
'i squads. Under section 205 of
, t the Criminal Procedure Act,

I
"~ they will be taken before a

• magistrate and forced to re-
.. : ,.. veal under oath - or else -
" ..... >•• what. the. they are qui"

• , I ~ ,
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Die Jesse, Ted en Nelson Show

kaptein DirkCoetzeehomnou eintlik
oovind. .

Hy is Hier! skreeu die banier- Die MDM-korrespondent
opskrifte .net voor Kersfees dit uit. Deesdae is enigiets ookmoontlik.
Die blad se briljante ondersoekende Dieselfde Rapport liet 'n nuwe
joernalis, JohanGagiano, skryftoein politieke verslaggewer, Karin Bry-;
'n dramatiese scoop dat 'n sterwende, nard, voorheen van Insig.· - .
half-mal Dirk Coe1zee op 'n plaas in * Wat is snaaks daaraan? Die liewe
Transvaal skuil.Dieselfde dag se die Karin is terseIfdertyd 'n lid van die
.ondersoekbeamptes van Coetzee se blee demokratiese beweging, Rap-:'
saak aan Bittergal se kollegas hulle port se grootste vyand. Sy isnaam1ik
ken al vir Gagiano, en hulle he$ nie 'nogal 'n aktiewerige lid van die Afri-

. eensdiemoeite gedoenomhomtebel " ! kaanse Demokrate«. ' , '-' i ., •... , " -. :

. I

om tehoorwaardie plaasisnie, want
hulle weet sommer dis twak.

NOllwat maakenige selfrespekte
rende duimsuig-verslaggewer as hy
gelieg het enuitgevang is? Hy lieg
weer! "

Endaaris dit die volgende Sondag
op Rapport se voorblad: die half
dooie Coetzee het op die laaste nip
pertjiedie polisie ootglip en weggekom.
En daar word sommer vir genl Jaap
Joubert aangehaal wat ~ bulle het
nooit vir Gaggies gesoek me, want
hulle weet sy inligting was waar.

En skaars 'n dag later se die MaD1>
Wat Nou Eintlik Vir Coetzee Moet
Soek, genl Ronnie van der West
huizen, aanBeeldhyhetniedie vaag
ste benul waar Coetzeeis of was nie;
hy sou bitter graag wou weet.

En wie lag die lekkerste? Dirk
Coetzee self, wat sedert 5November
verlede jaar nog nooit naaaby Suid
Afrika was nie.
* Ag nee, mense. Het julie dan geen
trots injulle beroepnie? Kanjullenie
die komkomrner-seisoen beter han
teer nie - soos byvoorbeeld die Sun-_
day Tirnesmet laasweekse voorblad
berig van 'n mnr Piel wat sy naam
amptelik na mnrVogellaat verander
het, -

<.1'

Ag nee gaggas
Nog by groot koerante,' maar groot
net soos in getalle en begroting.

Brolloksen Bittergal se Toelcen
ning vir die Grootste Duimsuig van
die Delcade Tagtig gaan aan Rapport
met sywilde funtasic-veJhale oorwaar

put a oot into his 'country' and
hence the offering of its most valu
able asset.

"Meanwhile, the Transkei mili
tary is said to becoming restless
about its leader's absence, and it is
possible that CoupNumberThree is
on the way." ;

MENINGS

we earnt a out m story 00 s.
"In the old days, kings and chiefs

used to marry off their children to
consolidate their power. Now thestory
goes that the homeland leader's popu
larity is on the wane and he needs
something to revive it, while, on the
other hand, the movement needs to

Nuwe bloed
Die beste ding wat nog die laaste tyd
met die establishment-pers gebeur
het, is die pas-aangekondigde aan
stelling van Richard Steyn as die
nuwe redakteur van The Star.

Nie net is Richard 'npuikengere-:

spekteerde joernalis nie - hy was op ,
- 30 die redakteur van die Natal Wit-
, ness en is nou 45. . .

Hy bet ook 'nnogaiindrukwekla:nde
CV:gestudeer aan Stellenbosch, praat
Afrikaans soos 'n boer, het rugby en
krieket vir Natal gespeel, was 'n

-, prokureur in Londen en Durban en
was 'n Nieman Feliow te .Harvard
Universiteit.
* Is dit nie tyd vir nuwe bloed by 'n
paar van ons ander groot koerante
nie? Ofhoe, Te~ust

beginv~rveeldraakmetFWenPiken
Roelfie en generaal Doepa Neethling
en Adderjan Vlok en die Slap Kar
wats en Janie en die ouens,
*Ek meen, na Madam de Klerk se
eerste facelift het die ou spul'nbietjie
'seedy begin raak,

Tyd vir nuwe bloed.

En hier is sommer die eerste lekker
storie.Maardis 'n mooie, want eintlik
is dit ware liefde. As 't ware ons eie
Charles en Diana-romanse.

Dis nou die storie van die mill
tSre leiervanTranskei, Bantu Holo
misa,enNelsonenWinnie semooie
dogter Zinzi. '

Die tweetjies word noubyna elke 
naweek saam gesien, afby Zinzi se
huis in Diepkloof, of by die Wild
Coast Sun. Kompleet met handjies
vashou, skeIrn soentjies en so aan.

Maar, soos dit in ons narc ou
wereld gaan, is alma1 nie ewe tevrede
daannee nie. Hoor wat slayfAsiwooa
Amapbixiphixi van Frontline
daaroor:"Naturally, township people
make comments, and although some
of these are unrepeatable, the best
(and most common) is that here is
an update of the dynastic liaisons .

Dis darem maarlekkeromte sienhoe
goed dit gaan in Namibia noudat die
land klaar gestem bet en op pad is
onatbanldikheid toe.
*Net so lekker om te sien die anti
Suid-Afrikaanse manie isook aan die
kwyn. Sonder groot omhaal het drie
Suid-Afrikaanse kenners die week die
Namibiese grondwet klaar geskryf:
Gerhard Erasmus, Marinus Wiechers
en Arthur Chaskalson.

Die Namib blom
Nuwe skinderbronne

I

'n Wonderlike gedagte tref Brolloks
gister somidde-in die Mandela-manie.
Dis so lekker dat die fokus van die
politiek nou nasionaal skuif en die
ANC, MDM, UDF, Cosatu en ander
groepe nou op dieselfde vlak as die
Nasionale Party om nuusdekking
beginmeeding. Nou kanBrolloks en
sy dikbek-kollega mos ook oor die
skeIrns en die primadonnas en die
magsugtiges en die kinderagtiges in
die groepe begin skinder! "

Hoog tyd, want Brolloks het al

• 'NSINIESE Amerikaanse diplo
maatbet 'n paar maande gelede
al aan Bittergal gese by sal net
g10 Nelson Mandela wordvryge
laat as Jesse Jackson op pad is
Suid-Afrika toe. Die man, seg
diediplomaat, bet 'n neusvir die
dinge en Mandela gaanhybeslis
Die misloop nie.

Nou ja, Daar is Jesse nou op pad,
en Mandela-manie het die buitelandse
media op hoI soos nooit tevore nie,

Jesse is nie die enigste een wat
met groot fanfare op pad is nie. Sy
Edele Ted Koppel, een van Amerika
se grootste nylon-helde van die CBS
netwerk, is glo met 'n jong leer re
gisseurs, kameramanne, klankmanne,
ingenieurs, grimeerders, haarstileer
ders en cboreograwe op pad vir die
vrylating. Die hele vrylating gaan
glo lewend gebeeldsend word. En
nou wil 'n paar ander netwerke dit
hom nadoen. Wat 'n sirkus.
* Is daar nie erens 'n agterlike klein
plattelandse dorpie wie se ekonomie
'n goeie inspuiting nodig bet waar
hulle vir Nelson kan vrylaat nie? Dit
sal sekerlik vir so 'n plekkie beteken
wat 'n Olimpiese Spele gewoonlik
vir 'n stad kan beteken.

Eerbare, onskuldigeOswaldgeskei
van sy geliefde patatranke

Ontsettend OOp

Verwronge voorkop

, 1

J

die enigste inheemse off-white gewees
het wat tans Cuniebeker-krieket specl?
Endis insiggewenddat die spelerook
bekend is as ourna H~ivanwee sy
hoe ouderdom, I. .

Waar is die jong nie-rassige?
Hoeveel swart kinders bet in die -;

Nuffieldweek gespeel?
Kan 'n swart Peter Kirsten vir

Western-Province Krieketklub speel :
en boonop geriet1iknaby syklubWOOD

in Nuweland ofRondeboscb?
Sal die briljante wit veldwerkers

ewe uitbundig na die bal duik op die
gruis-en-glad velde van die town

. ships? \. . "
SalEersteNasionaiePartyBank'n iJ

kompetisie in die townships borg?_ •

Stille borge

Van borgskap gepraat: die borge van
die komende wittef-as-wit krieket
toerhou darem 'n treffend lae profiell
Is .borgskappe dan nie bedoel vir
reklame nie? Nou wie kan die borg
wees: die geelbladsye, of dalkLouis

. Luyt? ..•.

Verkeerd vrinde, so vroeg in die
nuwe jaar en al weer verkeerd. ~
toer word so in die stilligheid geborg
deur die Koeksistergilde. Di6 dioge .
moet maar stil gehou word, wat sou
met die lamekonomie gebeur as daar
'n Koeksistelb0iA.~t van stapel, ge
stuur word? 'Vl'

sal te vreeslik gewig aansit as die
Idowe nou opgevul moet word. Seg
Moeder sy lykte severe met die frons
alhoewel sy vannature uitennate sag
is, baar voorkop moet net eenvoudig
'by haar persoonlikheid aanpas. Vra
Oswald of mens dan 'n verwronge
voorkop kan he? Oswald is knaend
vandag.

Terloops, daar steek geen waar
heid in gerugte dat Madam De Klerk
se man sy ontsinnigeglimlaggies gaan
laat uitsny nie, Dis immers sy enigste
gelaatstrek - soos 'n treinspoor oor
die Kalahari.

Geliefdes, is die besoekie van Peter
Hein nie te.sappig nie? Die geskarrel
rondom die kerel se binnekoms was
natuurlik te wagte, almal betdan gedink
hy is lankal leeds deur die regering se
hitsquads uitgewis. Interessantste
persoonlikheid met wie hy gepraat .
het, is die bekende krieketreus Danie
Craven, elke boikotter se vrie~d.

Interessant ook die' reaksie van
dokter Ali Baba wat op een of ander
manier die Holocaust by krieket wil
insleep. Die goeie dokter rek darem
die waarheid 'n bietjie warmeer hy
impliseer dat Suid-Afrika se krieket
nie-rassig is. As dit so was sou Omar
Khayyam, die bekende Vrystlatse
krieketspeler uit die Midde-Ooste,'

Gerekte waarheid

Nou wil Moeder haar frons deur 'n
plastiese snydokter laat verwyder. Seg
Oswald net 'n plastiese wese sal dit
waag in die canyons tussen Moeder
se oge.

Miesies Klaagvoort meenMoeder

J~'soeke word in alle gevalle geloods
':'wanneer iemand kla."

DeJhalwe kan die versekeringgegee
word dat Oswald nie voorkeur-be
handeling ontvang het net omdat hy
sy pa se seun is nie. Ek meen te se,
selfs Jack Hammer is sy pa se seun,
om van mister Vlok nie te praat nie,

tiewe vrywillige groep kim aansluit,
maar sal seker moeilik 'n dag op
Durban se strand~ deurbring. Te .
wit daarvoor, al is dit dan temporary .
white.

Ewenwel, Oswald slyt toe die
feesgety agter amptelike tralies, cour
tesy mister Vloken sy bekwame span
spyseniers, en wat 'n fees was dit nie.
Maar, soos Brutus, is Oswald 'n eer
bare man en anders as Brutus, is hy
onskuldig.

Stel julIe dit voor, die stomme Moeder kom nou net uitasem hier
onskuldigesielgeskeivansygeliefde ingestorm, sy was 'n kwartier lank
Gladioli en patatranke. Endaar sit die strand toe. Seg Moeder, sybet geweet
Klaagvoorts toe soos miljoene ander die strande is oop, maar sy het nooit
op bete kole en wag op die Grootboon besef hulle is so ontsettend oop nie,
vir 'n Kersboodskap. En toe op sy Skaars plek vir 'n witmuis, seg sy, en
Nuwejaarsboodskap, in die boop dat dit wemel van anderskIeuriges.
hy die bevryding sou aankondig van Vra Oswald of sy dan nou openlik
die wereld se belangrikste gevangene: rassisties geraak het? Seg Moeder
Oswald Die Tuinier. .' gepynigd dat sy net heimelik ras-

Toe Oswald se pa van die ding te sisties is en dit weet hy mos, sy praat
hore kom, bel hy sommer dadelik vir .: nie van rasse nie, maar van bloubla-
mister Vlok om 'n verduideliking te sies. Soos die Orakel het Moeder
eis'vir "die vemedering van my seun", altyd 'n antwoord, maarhy was seker
Die minister slaap nie! Feesgety ofte makliker om mee huis te hou.
not, binne ure moes die Prokureur-
Generaal please explainenis 'n gene
raal - nie 'n konstabel nie, vrinde, 'n
regte-egtegeneraal • aangeseom die
arrestasievandie onskuldige dog ann
en anderskIeurige .tuinier te onder
soek. Oswald se pa sal graag op die

. blad die verklaring beaarn wat poli
sie-woordvoerder generaal Stadler deur
sy nek gem!ak het: "Sulke "nder.'

Egbert~-SKJaagvoort:

HAVBnd fear, Egbertus is here. As
good as new en in diens van generaal
Lothar Neethling, die bekende liti
gant. Sonder vergoeding vir die res
van my lewe, I '

Daar is darem troos in die gedagte
dat Jacques Pauw nog langer as dit
moet werk, 'n miljoen-rand-ego ver
wag dat jy selfs nadoods aanhou bei
tel aanjou onthullings.

Iedergeval, hoop julie het daarin
geslaag om die feesgety buite die
tronk deur te bring; Ander siele was
nie so gelukkig nie, vra maar Pik
Botha junior, alias Jack Hammer. Nou
ja, dit kon erger gewees het. Soos .
Jack Ripper of Jack A. Some nf us
have greatn~ssthrust uponus.

. Oswald is wit van woede,julle sal
hom nie herkeri nie, so wit soos 'n
raap is by. Sal maklik by 'n alterna-

lu
,

Vrye Weckblad, 12Ianuarie 1990
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BRIEWE'

Aangehoudenes

Eerwaarde RossFewlngvan die Church of
St Lawrence skryf aan staatspresldent FW
de Klerk:
I am a member of Amnesty International and
have been for nine years. Over these nine years
lhave hadmany occasions to write to PWBotha
concerning human rights issues.

I am writing again concerning human rights
but want to say first that I applaud your moves
to end apartheid in your country,

These moves have been long in coming and
much needs to be done as you are most aware.
I wish you success. ' . .

Nevertheless, I do need to bring to your
attentionthe case ofSipho Kubheka,Mzwanele
Mayekiso, Richard Mdakane, and Paul Tsha
balala who were detained on 30 November
1989. I wish to appeal for their immediate and
unconditional release if they are not to be
charged with a recognizable criminal offence
and brought to a prompt trial. ,

I am concerned that these detainees' have
resorted to' a hunger strike to protest their
situation. I am especially concerned that Mr
Mayekiso and Mr Tshabalala have refused liq
uids as well as solid food. Because ofthis I urge
that urgent considerationbe givento their c~ses
to minimize risks to their health.

I thank you for your time and for your
concem for your people. I hope this situation
can be resolved expeditiously.

her people. . .
I would like to take this opportunity of

wishirig you and your family complements of '
the season and an environmentally successful
1990and new decade.

ber 1989' regarding St Lucia.
I really wish to signal a warning to you and

- your department as well as the State President.
regarding the environment of South Africa at
the present time. I understand that it must be
very difficult to make the environment a top
priority when we have issues like the Com
mores, fighting in Inanda, Natal and settling

I disputes in neighbouring states. But I really put
out a plea to both you and the State President to
find the levelheaded guidance and time for
making the environment a top priority along

. with the other issues I have mentioned. I assure
you that someone very soon from public and
private enterprise wiU muster up the support to
sue your department shouldpermissionbe granted
to mine at Richards Bay for example.

As a horticulturalist, environmentalist, busi-
nessman and pastpresident ofthe SouthAfrican
Nurserymans Association, I believe that the
department ofEnvironmental Affairs is failing
in its duties to preservecertainenvironmentally
sensitive areas inSouth Africa for the long-term
benefit of all South Africans.

For example: The issuing of licences for the
.: removal of tree ferns from government forest

reserves, open-cast sand quarries at Robberg,
permitting a small boat harbour in Plettenberg
Bay, mining in Richards Bay, Witbank slime

. '.,dams and air pollution and Sappi/Mondi in the
Eastem Transvaal amongst others.

Furtherinvestigationand impact studies into
the degradation ofour environment would prove
your department to be negligent. Please be
forewarned.

I believe beyond all reasonable doubt that it
could·be technically proven that the resluts of
allowing the further degradation of the top soil
of our country will be destroying the future
socio-economic potential ofSouthAfrica for all

Gesonde verstand

Omgewingeerste
,

Keith Kirsten vanParkland. skryf aan Gert
Kotze, minister van Omgewlngsake:

. Having met you soon after your appointment
and discussing various 'envircnmentalIssues .
particularlyNational ArbourDay, lam shocked.
by the report published inThe Staron2 Decem-

Samuel Dltahane, Assistent-dlre!deur van
die CitizensCommission on Human
Rights,Johanneaburg,.skryf:
I have been appointed as the Assistant Director
of The Citizens Commission on Human Rights
(CCHR). The Johannesburg office of CCHR is
expanding to cover all racial groups. It is an

. international group with over 100branches in
14countries. The purpose ofCCHR is to elimi
nate psychiatric abuse and restore human rights
in the field of mental health.

In SouthAfrica there are over 11000 blacks,
coloureds and Indians in mental institutions.

.Thereis also growing concemamongstcommu-:
nity and church leaders about the increasing

.incidences ofviolence and crime, broken fami- .
, lies and child abuse in the society today.:

.,I would very much appreciate it if commu
nity leaders, social workers, church leaders,
.business leaders or anybody else concerned
about the mental health of our nation and any
violation ofhuman rights, would either write to
me at PO Box 710, Johannesburg 2000 or tele- .
phone (011) 833-7271.

We do not treat the sick or insane but grieve
for those who have suffered. All requests for
confidentiality will be respected.

.Moeder se wense
Molly Lubowskl,AntonLubowaklae
moeder,skryf:
'n Moeder se Kersfeeswense

Ek wens ek Jean weer die telefoon antwoord
as my enigste seun uit die verre lande gebel en
gese! bet: "Hallo moederl" en ek ~o~ ~oo~,
"My liefste kind, in watter land IS J1'I

Ek wens ek kon met my eie Iiggaam die vyf
koeels gekeer het toe die sluipmoordenaars my
enigste seun geskiet het. .

Ek wens ek kon daardie nag daar op die
sypaadjie op die grond gesithet met sy gewonde
Iiggaam in my arms envirhomgesC bet, "Mamma
houjou vas." ..

Ek wens ek kon hom gesoen het terwyl hy
nog warm was vandie lewe wat Godhomgegee
het. .

Ek wens ek kan weer my vingers deur sy
pragtige krulhare laat gly en vir hom vertel hoe

-trots ek is om sy moeder te wees, .
. Ek wens ek kan'Weervir hom vertel hoe bly

sy Pa was toe gehoor het hy die vader van 'n
welgeskape seuntjie is..· .

Ek wens ek kanweer vir hom vertel hoe lief
sy twee susters vir hom is•..

Ekwensekkonsy moordenaars vra watmoet
. ek vir sy· twee onskuldige kinders vertel wan- .

neer bulle die eerste Kersfees sonderhulle Pappie
"Stille nag, Heilige nag" moot sing.

. Ek wens ek kan by wees as my kind se
moordenaars voor God se regbank verskyn.

Ek wens ek kan vir my kind se moordenaars
vertelbaie mense wereldwydinrou gedompel is
omdat Advokaat Anton Lubowski-met sygroot
naasteliefdevermoorisdeurmensewatnieeens .'
werd is om fly skoenskole te wees nie, "\

..'
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Handgeweefde
dhurries

.(gestreepte
katoensakke)

en silwer
juweliersware

van Nepal,
IndiA en

Thailand te
koop. Winkel
68, The Firs,

Rosebank. Tel:.
(011) 880 3566

MARK

'beUre'\vatdie vorlge •.
week plaasgevind het.
U word uitgenooi om u
wegneemete om 1·rim
nadie USIS-ouditorium,
3e vloer African Life
gebou,Commissioner
straat111 ,Jhb tebring.
Almal is welkom

vW Beetle 1300. Tip
top, een eienaar. Bel
Sarita 0151~2723 na 2'-

. nm of (011) 4749475/6
kantoor-ure

U.. dvBr.'._..:-_1,~
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GEBEURE

Speslale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyteen Stotfeersel.
Laat jou drle slaapka
mers,sitkamer, eetka
merengangofsesstuk
sitkamerstel professio
neeldiepstoornskoon
gemaak word vir net
R55. Plus.gratis v1ekver
wyderaar en reukver
weerder. Skakel:(011)
7240784

'. POWA'(People Oppos
ing Women Abuse) Is
.'n ondersteuning- en
Inligtingsdiens vir mis
handelde en verkragte
vroue. Ons bled ook
werkswinkels en oplel
dingsprogramme aan .
oorgeweld teenvroue.
Vir verdere Inligtlng
skakel (011) 6424345

Sedert Maandag 8
Januarle vertoon die
United StatesInforma
tion Service die "ABC
Weekly. News" op
Maandae 11 vm, 1 nm
en 3 nm. Die program
handel oor nuusge-

African Languages. A
, Zululanguage andcul
ture course for begin
nerswill be commenc
ingfrom January1990.
The course comprises
12 consecutive Satur
day mornings 9.30 
11am, and meetings will
beheldinParktown.'All
welcome. Phone Vivat
4831572.

DIENSTE

maand water en Iigte,
Ingesluit. Skakel 787
9954 vanaf 4,nm.

Yogastretch sessions.
Active birth preparation
sessions. Phone Me~

loma at (021) 478517.

YogaClass - A garland
posture. Ashtanga,
Iyengar, Hatha, Tantra,
Kundalini. Private Mion
available. . Special
classes for pregnant
women. Please. call
Ushke at(011) 6145398

TAROTreadings
Uncovering what. you
really are, of letting
yourself beyourself,of
letting everything that
Isnotyourself, fallaway.
R30. Please phone
Ushke at(011) 6145398

Dlensplig Adviesdiens.
Vir gratis enonafhan
klike advies op enlge
navrae oor dlensplig.
Skakel Durban (031)
301 5663Richard (w),
Pletermaritzburg (0331)
944079 Mark (h),Kaap
stad (021) 689 1194
(5.30 nmtot 7.30 nm),
Grahamstad (0461)
26067 Rudl (h), Oos
Londen (0431) 27713,
PortElizabeth (041)56
1483, Pretoria (012) 320
2230Allee (w), Johan
nesburg (011) 6148106

. Neil (h)of gaan na die
Metodlstkerk, Pritchard
straat 79 op Dlnsdae

.van 4.39 nm tot 7,00
nm

Johannesburg: Tuin
woonstel te huurvanaf
4Desembertot8Jaml
arle. R300. Skakel (011)
646-9870

Melville: beautiful state
of-the-art home with
consent touseforbusi
nessto let from Febru
ary 1990. Rent R2000
permon~.PhoneJos~

(w) 234466 or (h) 726
6774

Gemeubileerde tuln
woonstel vir vakansle
gangers/besoekers.
SWembad, telefoon ens.
Geskikvir twee saam
slapers: net een dub
belbed. R25 per dag;
langer tydperk onder
handelbaar. Skakel
(011)7821132

Aangename tulnkamer
In Ferndale, Randburg
met ele badkamer erv
motorafdak. Ideaal vTr
student teenR250 per

1358na ure

Gesoek: Saveei mense
moontllk om so goad
koop moontlik te bly.
Grootwoonstel in Pre
toria-sentraal. Offer pri
vaatheld op vir kontant
in die sak, Verkieslik
werkende persoon.

. Skakel Charles (012)
".3411170 uitbr2180(w)

of 3220478 (h)

Niecrokers om ten voll~

gemeubileerde huis ln
Brixton 'Pet' een per
soontedeelteen R420
per maand. Ele bad
kamer, baie pakplek,
TV,elektrisiteitenhuis
hulp Ingesluit. Besklk
baarvanaf 1Februarle.
Skakel 782 4716/7
kantoor-ure of 837 1358.
na ure.·..

Bekwame; betroubare
huishulp benodig ak- Stll persoon vir 'n nle-
komodasle In Brlxton. rassige, nie-sekslstlese
Beskikbaar vir hulswerk huismet'nswembad In
drledae per week. Werk Orange Grove. Twee
reeds twee dae. Ver- vertrekkemet'nprivata .
goeding ondsrhandel-' badkamer: 'R400 per I

baar.Vir getulgskrifen !" maand. Skakel Gwynne
navraeskakel782471/ .. (w) 8362151
6 kantoorure of 837

"; .,.

HELPiOM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
OEUR DIE VOEDINGSr '
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG .

11!\\.-' :

WOONPLEK

· AGENTSKAPIII
Bliltelandse "maar
skappy soak 'n Suid~·,.

· Afrikaanse agentskap
virdieverspreiding van

·velligheldsprodukte..
Skakel (011) 48514~5 .

Experienced committed
tutor needed for aSat
urday Education pro
gramme In Pretoria.
Subjects: English, Afri
kaans, Maths, Science,
History, Biology &
Geography. Teaching
through themedium of
English. Please phone
Jenny (011) 339 2392

StuurR20(AVa ingesluit) vir 30 kapsules, saam
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582. Milnorton 7435. Tel (021)551·4360

fC'..: .•.•..•••••••.•.••••••.••.•••••.••.....••..•••••••••·.............·~l
'·1 , : , : 1
I : : : Poskode: ;...... I

L~e:'~.=.=.=.=..=..=.==.=.=.=.=.~ ._...:. J
.00f>.~ ~KRv:.GBAAR .BY ~OU NAASTE APTEEK

WERK

PERSOONUK" .;

Isdaariewers'n plaas
boer wat vrlende wil
wees met 'n 35-jarlge.
witJohannesburqsr en.
sy swart vrou. Skryf .
asseblief na Posbus
8240, Johannesburg
2000

,
Die Takhare vir V~ede
sll die w~reld Is leeg
sonder die nar

Die Bleskoppe teen
Apartheid s~ 'n frons Is

. in die hart, nle op die .
voorkopnle .
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JIMMYCOOKIs 'n Sprlngbok
aanvangskolwer en was verlede jaar

Suld-Afrika se Sportman van die Jaar.
Hy sal vir seker vir Suld-Afrlka gekles

word om teen Mike Gattlng se omstrede
toerspan te speel.

Ja, beslis!

Jimmy Cook

Ase:

uiteindelik het dit landwyd 'n posi
tiewe invloed op die spel.

Die krieketpubliek raak ook gaande
oor toere. In 'n onIangse artikel wat ek
vir 'n tydskrif in Somerset geskryf
het, het ek die feit betreur dat die
wereld nie die voorreg gehad het om
Suid-Afrika se beste spelers in aksie
te sien ni e.

Net so moes die Suid-A frikaanse
krieket-lielhebbers maar tevrede wees
met die plaaslike reekse, Be soeke
deur buitelandse spanne is dus 'n groot
ligpunt.

Vanjaar gaan kri eket-gee sdri fti-
. ges manne soos Mike Gatling, Tim
Robinson, Ne il Foster en Paul Jarvis
op hul beste sien, Ek voorspel dit
gaan vir hulle 'n belewenis soos min
wee s.

Dit is 'n pluimpie vir Suid-Afri
kaanse kri eket dat bogenoemde-spe
lers hulle nie vir Engeland se toer na
die Wes-Indiese Eilande beskikbaar
gestel het nie , maar eerder hier wi!
kom spee!.

Hoewel dit nie 'n amptelike Engeise
span is wat hier kom toer nie, sal die
krieketpubliek steeds vergelykings kan
tref en 'n idee kan vorm van ons plek
in wereldkrieket.

'n GunsteIing-tydverdryf van
gemakstoel-sportlielhebbers kort voor
'n toer is om hul eie Springbokspanne
te kies, Tydens'n toer pakkrieketkoors
die hele land; aI waaroor mens kan
gesels, is krieket.

Ek was nog onderwyser toe Law
rence Rowe se Wes-Indiese span en
Kim Hughes se Aussies hier getoer
het, en ek onthou nog good hoe die
kinders se be langstelling in krieket
deur die toere aangewakker is.

Almal wou soos Sylvester Clarke
boul of soos Kepler Wessels kolf en
dit was glad nie moeilik om hulle te
motiveer om harder te probeer en te
oefennie.

Kinders hou daarvan om rolmo
delle te kies en sportmanne is altyd
gewild.

Dit isme net kiWers wat oor krieket
toere opgewonde raak me. Ek het 'n
groepie vrlende wat e lke maand 'n
som geld spaar met die uitsluitlike
doel om die toer landwyd te volg.

In sportmal Suid-Afrika staanlmlle
uit as die regte geesdriftiges. Met hul
belangstelling wys bulle hoe baie lmlle
die Engelse spelers se besluit om
hierheen te kom , waardeer.

Noudat ek reeds di e opwinding
van internasionale krieket gesmaak
bet, en omdat ek sien hoe hard die
jonger spelers probeer om hul teg 
niek op te knap, kan ek net sa dat ek
hoop dat daar nog baie toe re gaan
volg.

Maar Cook

Vir my was dit nog altyd lekker
om my vaardighede met die kolf teen
nuwe boulers te beproef. Dit is im
mers die enigsfe manier waarop 'n
mens kan vasstel hoe jy met die beste
spelers ter wereld vergelyk.

Die grootste bonus is egter die
kans wat Suid-Afrika se beste spelers
gegun word om in dieselfde span te
speel.

Ons speeljaarnajaarteenmekaar,
maar dit is net wanneer ons saam
speel dat ons werklik die kanskeyom
vriendskapsbande te smee en idees
uit te roil.

Dit is irnmers waaroor sport eint
Iik gaan. So word krieket gedien en

DAAR is niles in 'n krieketspe
ler se loopbaan wat met die
opwinding van 'n toerkan verge
lyk Die. Aangesien Suid-Afrikaanse
sportluiDie meer in die buiteland
kan toer Die, is 'n besoek deur 'n
intemasionalespanvirdiespelers
'n groot hoogtepunt,

Ditis sekerlik nie vir my nodig om
te se dat dit elke speier se droom is om
sy land te verteenwoordig nie, Almal
oefen voor 'n toer net 'n bietjie harder
in 'n poging om die droom te ver
wesenlik.

Vera! die jonger spelers, wat nog
nie 'n kans gehad het om hul staal op
die hoogste vlak te toon nie, doen
aIles in hul vermoe om gevestigde
spelers uit die saalte lig. Hulle besef
dat dit die kans van 'n leeftyd is - 'n
kans wat hom dalk nie gou weer sal
voo rdoen me.

Ervare Springbokke weet dat
toetskrieket - en die trots wat daarmee
gepaard gaan - 'n ongelooflike bele
wenis is.

Alles wat hierbo genoem is, geld
meer vir Suid-Afrikaners as vir ander
sportmanne, omdat ons baie minder
geleenlhede kry om intemasionaal mee
te ding. Om die rede verwelkom ons
toerspanne.

Dit is lekker omte weet dat jy goed
genoeg geag is omjou land te verteen
woordig, en dit is 'n groot uitdaging
om met spelers van wereldgehalte
kragte te meet.

ANDRe ODENDAAL Is 'n lid van die
National Sports Congress. Hy het In
Peter Haln se dokumentere rolprent

verskyn wat 'n week gelede In Engeland
vertoon Is. Hlergee hy sy Indrukke oor

die beoogde toer.

Nee!
Die Rebelletoer:

VIR 'n hele geslag wit Suid-Afrikaners het Peter Hain die bedreiging van
buite vir hul tradisionele lewenswyse verteenwoordig . Hain het die mense se
openbare vyand nommer een geword.

Takhare, Langhaargedrogte; kommuniste, natuurlik. Hulle is selfs riool
rotte genoem.

Die opspraak wat Hain onlangs verwek het met sy parmantige en geheim
sinnige besoek aan Suid-Afrika verlede maand, twintig jaar na die beroemde
1969-betogings teen die Springbok-toerspan in Engeland, wys dat die spook
van Peter Hain nog ni e gaan Ie het nie,

Op 'n warm somersaand tydens sy besoekhet ons om 'nbraaivleisvuur gesit
en gesels oor alles van "betogers" tot "spanspek", twee Afrikaanse woorde wat
hy goed onthou. Dit wasnouliks 'ntoneel wat 'n 1969 Springbok-ondersteuner
sou kon voorsien,

Ek het ontdek dat die ware Peter Hain onpretensieus en charismaties is en
oor 'n innerlikre warmte beskik. As daar oo it 'n Pretoria-aksent was, is di t nou
vervang met 'n tipiese Engelse een.

Hy beskik oor 'nywerige begrip van die Suid-Afrikaanse sport- en po litieke
situasie, selfs al was hy as opkomende lid van die Arbeidersparty vir verskeie
jan: nie direk by Suid-Afrikaanse kwessies betrokke nie,

Vol gens Hain bet daar noodwendig baie verander in die twintigjaar wat hy
weg was. Die stede is byvoorbeeld meer rasgemeng as wathy onthou. Die groot
blink motors van 'n groeiende swart rniddelklas bet hom verras. In die geheel
gesien was dit egter dieselfde Suid-Afrika wat hy jare tevore leer ken het. Sy
kootakte in die Black Sash bet hom op 'n toer deur die townships geneem . Hy
is geskok deur die toestande van die informele plakkerskarnp by Browns Fann
naby Kaapstad.

Volgens hom was hy bly dat hy teruggekom het. Na so 'n lang tyd, het di t
weer alles soveel meer "werkIik" gemaak. 'n Mens het gevoel dat ou batterye
herlaai word.

Hain het in sy televisieprogram gevra vir die voortsetting van die Intema
siooale sportboikot teen Suid-Afrika. Dit wat hy ge sien het, het sy standpunt
bevestig dat druk op die regering toegepas moet wo rd totdat apartheid vernietig
is. Die standpunt wo rd gedeel deur die nie-rassige sportgroepe in Suid-Afrika.

Hain het in 'n verklaring daarop gewys dat die weg uit isolasie innie-rassige
eenheid met die National Sports Congress, die bree demokratiese beweging en
dieANCle.

Verteenwoordigers van die Suid-Afrikaanse Olimpiese Kornitee het van
deesweek dieselfde boodskap ontvang tydens hul ontmoeting met die Intema
AiooaleOlirnpiese Kornitee se raadgewers oorSuid-Afrika, SamRamsamy van
SANROC en Fekrou Kidane van die Intemasiooale Kornitee teen Apartheidsport,

Wit sportlui sal daarby baat vind om kennis te neem van die groei van die
NSC, wat as sportliggaam van die bree demokratiese beweging binnekort 'n
seotral e rol in Suid-Afrikaanse sport sal speel.

Die slagspreuk van die organisasie is "Eenheid in Sport". Die NSC beoog
aienet om uit te reik na die duisende swart Suid-Afrikaners in townships op ' n
manier waarin SACOS nie kon slaag nie. Die NSC wil in aansluiting met die
beleid van die ANC, ooktoegankIikwees vir wit Suid-Afrikaners. In 'npoging
om so 'n bree front as moontlik teen apartheid te vorm en die grondslag te Ie
vir 'n verenigde post-apartheid-sportbestel,

'n Groot afvaardiging van die NSC bet reed s Oktober verlede j aar met
Ramsamy en Kidane in Harare beraadslaag oor die rigting wat sport vorentoe
gaan inslaan, Die inisiatief Ie indie hande van die nie -ras sige sportliggame. Di t
sal meer en meer die geval word soos die magsbalans in Suid-Afrika kantel in
die guns van bevrydingsgroepe.

Berigte van die Parys-ontmoeting die week dui daarop dat die gevestigde
sportliggame in Suid-Afrika die werklikheid beginbesef, Die president van die
Suid-Afrikaanse Olimpiese Kornitee het na afloop van die samesprekings gese
hy meen "die tyd het aangebreek om aile rebelle-toere te beeindig."

Intussen berei die NSC hom voor vir aksie. Die NSC sal vandag tydens ' n
perskonferensie in Kaapstad verdere besonderhede oor Hain se besoek bekend
maak en planne om die beoogde rebelle-toer deur Engelse krieketspelers stop
to sit. Die planne vorm deel van 'n groter versetveldtog .

Die veldtog teen die toer spring weg op 16 Januarie met 'n groot protesver
gadering in die Stadsaal van Kaapstad. Van die sprekers op die vergadering is
eerwaarde Arnold Stofile en Terror Lekota, Ieiers in die bree demokratiese
beweging wat onlangs uit die tronk vrygelaat is.

Die besoek deur Hain was 'n inspuiting vir die veldtog teen die toer, Die
volgende paar weke sal voo rwaar interessant wees.

Vrye Weekb lad, 12 Januarie 1990



Dis vir die spelers van "Small holding" s6 lekker om mekaar te
slaan dat hulle dlt vier weke langer In die Mark·Teater gaan doen.
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Dale Carnegie in Zoeloe-gewaad
Johnny Clegg glo daar
bestaan twee Suid-Afrikas.
By die aanvang van sy One
World-konserttoer die
afgelope naweek het hy aan
CHARLES LEONARD
verduidelik wat hy bedoel.

JOHNNY CLEGG is my soort Dale Carnegie.
Hy is positief oor die lewe sonder dat dit
stroperig of walglik word. Hy is po sitief oor
Suid-Afrika se toekoms sonder dat hy na 'n
lopende Buro vir lnligting-pamflet klink.

Die rooirniere op die grasperk lang s die
Kingsmead College-skoolsaal, waar Savuka
repeteer vir die One World-konserttoer, pla
Johnny glad nie. Hy gesels baie entoesiastie s
oor die ander Suid-Afrika wat besig is om te
ontwikkel. Mense wat nie deel wil wees van 'n
progressiewe Suid-Afrika nie moet gems met
Johnny gaan gesels.

"Ek het veral die afgelope drie jaar baie
bewus geword van die ontwakenderarwe kultuur
in ons land. Daar is twee Suid-Afrikas: die een
wat die wereld tot nou toe geken het en deur
almal verag is. Die een van apartheid. Dit is
deur die regering op ons afgedwing.

"Dan is daar die ander progressiewe Suid
Afrika. Ek voorsien dat die weergawe ons
weer deel van die wereld gaan maak. .

"Dit is ook waarom ODS toer die One Wodd
toer genoem word. Dit is 'n wereld sonder

. grense. Wat nou in Europa aan die gang is, dui
op wat besig is om te gebeur."

In die begin het Johnny moes hard werkom
tot die Europeers deur te dring. Daar was
vooroordele, maar dit het van beide kante
gekom,

"Weet jy, dit is baie interessant dat Suid
Afrika nou as 'n metafoor vir die res van die
wereld gesien word. In sommige opsigte is
ons verder gevorder as hulle omdat 'n deel van

ons land alreeds die stry dvrae rondom etni siteit,
ras en kolonialisme aangespreek bet. Hulle moet
nog daardeur werk.

"Die mense kyk wat ons doen . Ons is 'n
model vir die res van die were ld."

Sy vriend en kameraad David Webster se
sinnelose moord verledejaar op Werk ersdag het
hom hard getref.

Savuka was besig in Los Angeles om "Cruel
Crazy Beautiful World" op te neem toe hy van
die moord hoor.

"Dit het 'n groot invloed op die plaat gehad.
Dit het van 'n positiewe 'op' plaat verander na 'n
mengsel daarvan met donker oomblikke , David
se doodhet my kwaad,hartseer en kwesbaarlaat

Een wlreld, sl Johnny

voel. AI ho e ek dit kon verwerk is om dit in
mus iek te om skep ."

Johnny. as 'n bekende en uitgesproke
progressiewe Suid-Afrikaanse kunstenaar, het
geen probleme daarmee dat Radio 5 nou by die
toer betrokke is nie ,

"Die ornroepers daar is baie onafhanldik van
die SAUK self. Hulle gebruik al die
teenstrydi ghede om dit uit te wys aan 'n bree
pub liek.

"'n Liedjie soos 'One (Hu)man One Vote'
word deur bulle gespeel. Die konsep van een
mens, een stem behoort deel te word van die
daaglikse taal . Die helfte van die pad is alreeds
afgele as iemand dit gese het.

"Deur musiek te gebruik maak jy dat 'n
verbode politieke taal iets alledaags word.
Mense kom agter datniks eintlikgebeurhet as
hulle die 'gevaarlike' Crasegese bet nie ."

Iohnny glo ditis sylaaste groot toer. Ditis
boofsaaklik om suksesse wat bulle behaal het
te konsolideer.

"Volgende jaar gaan ons beslis nie toer
nie," se Johnny.

Die groep vertrekinFebruarienaEngeland
en gaan nie net in Wes-Europa, maar ook in
die Oos-Bloklande optree. In Augustus kom
hulle vir 'n maand buistoe en dan is dit die res
van die wereld tot die einde van die jaar.

Sy vrou en seuntjie gaan al die pad saam.

Nelson Mandela lag by venster

Intussen is ons nog ver van die jaar 2000. ,
Terwyl die KP se arnpswapen (nee, nie '
strandsambreel nie) in keurige partykleure
die skerm verskyn. word die ANC-uitsprU
vergesel van 'n hemelsblou wapen (nee, nie '
AK47nie).

Subtiel, ouens, baie subtiel.

Dis die blou

(selektiewe) kultuurboikot, toe fudge hulle dit
op.

Hulle gee jou wrintie die kinders 'n fudge
resep van Leipoldt en maak of dit 'n kougom
resep is. Dis nie stoer nie, dis skelm. Soos
Leipoldt ookgese het : "Hulle weet nie wat hulle
muisies noem, is die dwergieman en sy vrou."

Drle plase
En dit bring my by die blye nuus dat David

Hall-Green. antropoloog en raconteur van
Witpoortjie. vervang is deur Jeremy Taylor van
Pelindaba.

Hy is 'n bietjie morsig met 'n sjampanje
bottel so voor al die mense, sbame. Maar sonder
'n sweem van 'n glimlag haal hy die uiters
redelike Arbeiderslid aan wat - volgens die
Diamond Fields Advertiser - gese het nie meer
as drie plase per persoon in die Nuwe Suid
Afrika nie. Hoekom drie?

Die kalmste opmerkingsprys van die week
gaan egter aan Riaan Cruywagen (asof dit nie
prestasie genoeg is om kalm te bly wanneer 'n
mens langs Marietta Kruger sit nie), Hy se aan
die einde van 'n uurlange Netwerkprogram hy is
nie te seker of hulle in die jaar 2010 nog daar
gaan wees nie.Ek wou net vir Teklries vrystel van die

Te skelm

kulturele lessenaar beland dat Tekkies, die
program vir die Afrikaanse jeug, te stoer is.

Ek bet 'n versterkinkie geneem enondersoek
ingestel. Die eerste leidraad was natuurlik dat
Attie. die swartskaap oftewel die sondebok
oftewel die alter ego van die program, 'n Hell' s
Angel (of'nMoth, dus 'nSap) is . Is dit 'nstoere
siening van die lewe of nie?

Intussen had Tekkies weI 'n kultuurtaak: C.
Louis "Kokkie" Leipoldt se verjaarsdag moes
gevier word. 'n Lekker kans vir 'n stoer stuipe.

Maar Kokkie het geskryf toe dinge nog
gerym bet, en net toe Afrikaners hul verstand
begin kry het (of dalk kort voor dit) met die
gevolg datsyrymende gedigte in liedjies verander
bet wat in die FAK (nee, nie die stoere liggaam
nie, die singboek) opgeneem is .

Nou kan julle my seker van vooroordeel
beskuldig, aangesien my vriendin Liewe Heksie
'n beskeie rolletjie vertoIk bet in die Leipoldt
spookliedjie wat gesing is deur daardie balie
van talent, Randall Wicomb. Dit was te lekker.
En toe sing Koos du Plessis, en toe sing David
Kramer amper.Te stoer? ·

Gereelde Tekkie-kykers sal weet datkougom
deur 'n tandarts uitgevind is om mense se
valstande aan bulle kakebene vas te hou.

Ewenwel: · 'n klagte het onlangs op my

DIS nienet 'n traan wat agter elke lag skuilnie.
Want om ons die nuwe jaar in te help het twee
grapgeeste ons herinner aan daai man wat nou
al jare lank vrygelaat word.

Dirkie Uys se sensuele sister Evita bet in
haaroorsig oor die afgelope dekade op M-Net
'n knie in sy rigting geknak, terwyl die vennaarde
Aia Tolla van der Merwe 'n Yinger soheentoe
gewys het.

Die Aia Tollahet sommerdriehonderdjaar
se geskiedenis opgesom, in sy beskrywing van
die ontvangs wat gewag bet op die Hollanders
in hul skuite die Ryger, die Tyger en die
Titanic.Toe die volksplanters sienhoewag die
skares virbulle op die parade - PW. Boesak en
die Klopse ook - gooi bulle 'n paar windgat
draaieom RobbenEiland, sodatMandelaskooo
sy kop by die venster uitsteek om te sien wat
gaanaan.

Geen wonder dat M-Net met suIke joggies
die breinpompstasie is nie,



'. .~

.J

ETE
EN

DRINKE

wat by die voordeur ingestormhet en
'n geskenk of'n telegram aan iemand
kom bestel bet. Die deurtrekkertjies
was eina en daar was darem 'n ietsie
op die borste. Die mans.het hulle
bemde uitgetrekom die meisies kamtig

· te bedek. .
Ek weet Dieof ek na kaal meisies

wil kyk in 'n restaurant Die. Kos en
wynalleen is al sensueel genoeg vir
my.

Ewenwel, OIlSbetby diehoofgeregte
uitgekom. Enwatterboofgeregte was
dit Die! Almal kos deur die bank
R24.95, maak Die saak wat die
bestanddele is nie.

Hennie bestel Gai Phad Bai Ora
Prou (as ek my bandskrif reg lees),
wat doodeenvoudig boender met
basiliekruid is en nie wat wonders
was Die. .

Johan bestel nog 'n gereg met 'n
onmoontlike naam wat beesvleis met

· kaneeisous is.Dit was .dieselfderepies
smaaklose beesvleis wat ek in my
slaai gelay bet en met 'n sous van fyn
kaneel doodgegooi is. Laat dan maar
eerder die vleis weg en gee vir ons
pannekoek. Die restaurant bet blykbaar
nog nie gehoor mens kan met
stokkieskaneel kook Die. i .

Joban wat berese is en baie Thai
kos geeet bet. het gese TIlai-kos is
baie meer subtiel asdie stuilies vleis
met die kru sous.

Maarmygereg bet diekroongespan.
Etcbestel"crisp" vis met varkYleisen
wonderhoedie kombinasiegaan werk. .
Toe die gereg • maklik die mees
groteske gereg wat ekin 'n restaurant
gesien het - nog op pad tafel toe is,
ruik ek die vis al. '

. EkkonDie glo/wat ek sienDie. 'n
Hele vis, onooglik en kliphard gebraai,
met repies varkYleis daaroor gegooi.
Die vis ruik skelp en daar is geen oe
meer in die kop Die. Etc dog wat het

· die mense aangevang: is dit vis wat
soos bokkom gedroog is en toe in >

water ingele en toe gaargemaak is?
Die vis is so taai soos 'n sening en
smaak soos karton.

Toe besef ek: die eDigste manier
waarop die vis gaargemaakis, is deur
dit doodeenvoudig 'n driekwartier in
diep-olie te vergeet want dit moes
lank daar gele het.

Ek het die gereg teruggestuur en
ons bet 'n argument met diebestuurder
gehad. Hy het gese agt Chinesehetdit
die aand bestel en hulle was almal
tevrede daarmee. (Etc het me een
Chinees gesien nie.)

Later kom hy daaraanmet 'n "vars"
voorbeeld .van die vis wat volgens'
hom ses-uur die middag aangekom
het: 'n stQkou rooi roman met oll wat
reeds gedisintegreer het en vleis wat .
'n gat los as jy daaraan drok. 'n
Restaurateur wat Die woot wat vars
vis is Die...

Hy het nog met ons gekarring
hoewel ons net nIstig wou wyn drink.
Hy bet ons afslag gegee omdat ons
ontevredewas en ekbet ditnie geweier

. Die. .

Joban se' oordeel: swak kitskos ,
wat vrekduur is.

Dit is danKoala Bleu. dierestauIant
met die bype vir die juppies en die
glanstydskrifte. l.

. KOOSCOETZEE

raak wat ek in
.y eerste reaksie
erens. Ons wil

p betaal nie, en
-rys-restaurante
11llIUlS is of toe

n Koala Bleu
-ie in-plek. Party

mder se dis 'n

Koala Bleu, Melville

World Wme Auction onder die hamer
kom.

Hierdie wyn is Die beskikbaarDie
en is nog Diedeur baie mense geproe
Diemaar as dit pas by die landgoed se
standaarde, moet dit heerlik wees.

Daar is een Nuwejaarsvoomeme
waarin julle alma1 gerus by my kan
aansluit: om in die nuwe jaar altyd 'n
bottel Klein Constantia tuis te he.

Etc het verlede week vir die eerste
keer daar geeet. Dit het soos volg
verloop.

Ek loop ou
1986laas gesiea, .

· was: kom ons f
Dieons ore VaL

my gunsteling •
soos Harridan
of vol.

Ek het al
gehoor: die IUlV"

mense hou da
"rip-off'.

Onswordn erkantgeneem :
en kry 'n tafe; ... deel van die
restaurant met oranje mure. Die
voorkantis ookineenofanderhelder
kleur gevert:

Ons bestel 'n botteltjie wyn van 'n
· vriendelike swart kelnerin en begin
'ontspan. Hier kom 'n verskeidenheid
rou groentewat op slaaiblaregepakis

'. 'op 'n groterige bord aan - 'n soort van
voorgereg voor die andervoorgeregte.

Tussen .die groente staan-daar 'n
sousie waarin mens die groente moot
doop, Die sou lie waterig en
het min smaac, . 'n paar groen
koljanderblare trindryf. .

Etc weet Dit .ou groente - is
rou boontjiesv' \ker?- 'n soort
Oostersenouv, ine isnie, want

..bierdie restaur' ~ voor om Thai .
enVietnamese lkweet Diewat
nog voor te sit .....

Ongelukkig Illiblare waarop
die groente Ie t...Jep.

Nou bestel lrgeregte. My .
vriend Joban b "k Piak, wat 'n
"spring roU'" met soetsuur
brandrissiesous is. Die rolletjie is
lekker, die deeg is lekker bros en die
sous is lekker.

Ek bestel 'n Yam Neau, wat 'n
·beesvleisslaai is met vars groente,
tamatie, komkommer ens.

Die spyskaartwemelvanvreemde
bestanddele -in my vleisslaai sou
"nam pik pao" gewees bet, maar die
blanke hootkelner kan nie eintlik vir
my beskryfwat dit is Die. Die vleis, in
dun repies gesny; was taai en
smaakloos.

Maar dit word vir jou gepak op 'n
groot klomp slaaiblare wat die
gamering van goeie Franse restaurante
na kinderspeletjies laat Iyk. Dit is
duidelikhierdie restaurant wilindruk
maak met oordadigheid.

My vriendin Hennie bet Sate Bali
besteI. wat hoender aan 'n sosatiemokkie
is wat saam met 'n grondboontjie- en
klappersous bedien is.

In die sous was "kerupoek", maar
ek kon nie uitvind wat dit is Die. Dit
sleep egter die illusie van allerhande
eksotiese speserye en goeters uit die
Ooste wat nooit bier beskikbaar sal'
wees Die. Dit m6et mense beiildruk. .

Die hoenderwas smaakloos en ek
moes 'n paar' harde senings in 'n
kleinbordjie sit. Die sous was 1ekker,

. maar miskien kan die boender ook
maar 'n bietjie smaak be. Souse kan
Die alles verdoesel Die.

Ons ete is in bierdie stadium
onderbreek deur twee '"bunny girls"

BO
Do & Vry:
Band of
Gypsies

ONDER
Vry : Off the

Edge.
Sat: Pierre van

Staden
So: Silver

Creek Mountain
Band

Do: Pierre van
Staden

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER

Crossroads
sentrum, Hendrlk

.Verwoerd-rylaan,
Randburg

787·7987/4

Hyp~ vir die juppies en die pers
,

'. ',"
", ,

Die blink ster van
S~id~Afrikaanse wyn

, ' I '.,

die toekoms in. Hope rooi-aalbessie
en sterk eikgeehierdie wyn 'n ruggraat
en struktuur wat jou aan Kalifornie
herinner, Hier is 'n wyn waarvoor jy
kanwag.

Jy kan slegs boop dat iemand in
jou omgewing gelukkig genoeg sal
wees om 'n paar kiste van die 1988
Klein Constantia Chardonnay in die
hande te lay wanneer dit op die New

.by die Mark-Teater

Mark-Teater .\
Breestraat, Newtow'n

, Onsis OOp·
D!nsdagtot Vrydag'

. vir
middag- en aandete

Saterdae
.slegs.aandete

, t~efoon838-69660

BJ LANKWARDEN skryf oor
dIe heerllke wyne van Klein '

Constantia

Dm ster wat die vinnigste op die
. Suid-Afrikaanse wyntoneel verrys is
sonder twyfel dieKlein Constantia
landgoed.

. . Hierdie eiendom was eens op 'n .'
• tyd'ndeelvanGrootConstantiamaar" nou gedrink kan word maar eerder

is reeds 170 jaar lank onafbanldik. . nog Die. Dit is eenvan daardie skaars
Die Kaapse sakeman Douggie Jooste witwyne wat baie verbeter soos hy , '
bet die landgoed in 1980 gekoop en ouer word. Doen jouself 'n gunsen
dadelikbegin omiets spesiaa1s daaIvan bou bierdie wyn nog 'n jaar of twee,
te maak. . Die resultaat sal jou verstom.
: '.Sy sukses was bo verwagting en ~og 'n uitstekende wyn is die 1988
toe die eerste druiwe in 50 jaar in. Klein Constantia Sauvignon Blanc,
1986 in die nuwe kelder gepars is, wat ook 'n jaar of twee gebou kan
was die wynwereld vol afwagting. word. Opdie oomblik is dit 'n goeie

Die wyne wat vrygeste1 is, bet· droe vars wyn met die potensiaal van
onmiddellik 'n nuwe standaard gestel, die 1986 wat vandag nog volmaak
.Die slegs vir die Constantia-wynroete, . drinkbaar is.
Die maarvir Suid-Afrika as geheel. t Hierdie wyn bet 'n stamboek so

Ongelooflik: soos dit mag klink "lank soos jou arm - dit was in 1988
was die SauvignonBlanc 1986uithul kampioen sauvignon blanc op die
heel eerste wynjaar die kampioea- Stellenbosse sowel as Suid-Afrikaanse MY vriendin Jane vertel die mooi
.. die i I' nsk storie oor hoe sy gesien bet hoe seswitwyn van e Jaar .wy oue,

In 1988 het bul eerste rooiwyn, 'n Die 1987 Klein Constantia Blanc kosresensente van koerante en
cabemet, die groot kampioen-. de Blanc is 'n wyn wat die meeste vrouetydskrifte een keer by Koala

ka
e. Bleu eet,

s pstrotee gewen en dit weer in ander in hierdie kategorie laat bloos,
1989gedoen, terwyl 'n tweede rooiwyn maar ongelukkig vertelRoss Gouwer, Dit was 'n gratis ete en die vrouens,
die prys vir reserwekampioen gewen die wynmaker op die landgoed, dat ' onder wie 'n hele paar wat oorgewig
het. . . bierdie wyn Die gou weer gemaak was, het weggeleaan geregte wat Die

.Su1ke pryseword Die maldikgewen gaanword Die.Dis baie jammerwant . vir die gewone mens opdie spyskaart
Die en om soveel te wen vereis 'n dit was n.heerlike, goedkoop wyn. was Die. Dit was 'n slagting soos die
oesiel . Ro Gou . ., ' tannies hul volgestop bet.speS1 e pogmg., . . . . ss . wens n aangenamemens
.Dmdie waarlleid te sa. 8eeii mDeite envoordathy Klein Constantia begin Sy en 'n vriendin het gevra of

(of onkoste) is op Klein Constantia 'bet, bet hy in Duitsland, toe by hulle ook 'n gereg met langoestiene
t . . ' . N d b nd GUn daarin kon bestel, maar nee, dit wason sien me. ., .'., '. e er urg 0 er . ther Brazel, en
.Vandag is 'hierdie landgoed 'n toe in Australie en in Nieu-Seeland net vir die joemaliste,

modelplaas met 'n ·baie netjiese gewerk. "Freebie"-joemalistiek is die
landgoedhuis, onberispelike wingerde Hy was net die regte persoon vir laagste vorm van joemalistiek. As jy
en 'n kelder. wat jy skaars kan glo werk: iemand met ondervinding van 'n gratis ete by 'n restaurant eet, kan
bestaan. Ditis duidelikdatallesbaarfyn . die nuwe sowel as ou wynwerelde. ~. jy boegenaamd Die eerlik oor 'n
beplan is voordat enige veranderinge DitwasRosswat virmy 'n etiketlose . . restaurant slayfnie.:
aangebring is. ". . . botte11986 Klein Constantia Cabemet Dit druis in teen joemalistieke
.< Wingerde staan ophangetot 440 . Sauvignongegeehet. Ekhet ditop 16 etiek en sulke resensente doen hul
meter bo seevlak, wat .verseker dat Desember oopgemaak. '. .Jesers 'n onreg aan. Hulle skryf hoe
druifsoorte wat hou van!roel toestande'. ' Etc moet se hierdie wyn het 'n wonderlik 'n restaurant is maar' die'
S?OS Chardonnay ~ Rhine Riesling . Ontsaglilre indmk opOIlS klein groepie publiek eet nie sulke kos Die. Dit is

. die volmaakte groeiplek het... . ',:" gemaak. Die geur is nog ietwat niks minder as hoerery nie,
. .Van die wynewatno~beskikbaar], .... onderontwikkel maar die smaakwas . Dit is tog wonderlikhoe sommige
1S, kan ons kykna die 1988 Klein' J 'n openbaring. Dit het 'n baie groot swak. restaurante':'.altyd .die
Constantia Rhine Riesling wat die'. smaakwat ontsaglik ryk is. Dit plaas glanstydskrifte en die koerante haal
naaste is wat ons aan 'n goeie Duitse . . .hierdle wyn duidelik in 'n klas van sy . enbaie ander goeie restaurante seide.
wynin Suid-Afrika kom, '. eie, _ Promosie is natuurlik belangrik in

Dit is 'n uitstekende Riesling wat Baie jbnk, hou dit veel belofte vir die daewaarin ons leefmaarpromosie
sonder die produk sal jou in die lang
tennyn Die help Die. Jy kan Die alle
mense altyd 'n rat voor dieoe draai
Die.

.Koala Bleu bet .sy aandeel aan
promosie gehad. Die restaurant het
selfs gereeld opbierdie einstekosblad .

. geadverteer-'nadvertensiewatVrye .
Weekblad nou maar kan groet.

*-
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CHARLES LEONARD

Haakvasse ,Top-Vyftig
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Elvis Costello

DIE LAAGER

UPSTAIRS-TEATER

MARKGALERYE

KIPPIES BY DIEMARK

WAREHOUSE BY DIE MARK

,PATRICKMYNHARD'f;:~'·Another_
Sip ohJerepigo; Die,meesteniertell~ns
·~Wit~"terug. Ma to't Sa: 8nm' W,'i;'F'*'JNc1¥'''}

34.Avalon Sunset- Van Monison

35. Footsteps and Heartbeats -
Rory McLeod '

37. The Man With The Blue
Postmodern Fragmented, Neo
Traditionalist Guitar - Peter Case'

Waaaaaattl? Country-musiekmet
'n breinl? Hier is dit. Kant eenvandie
plaat is die tuxedo-klint: Regte):gte
big band boogie. Kant twee is die
stetson-kant: Regte egte melodieuse
country. Dft alles met intelligente
lirieke.

Syd Barrett, nog helder geskyn het.
Musiek vir die Takhare vir Vrede.

Die mistiese meester met nog 'n
wonderwerk.

.,

"Temeergedruk? Is jou wereld
donkerswart as gevolg van-inflasie, .
frustrasie, noodsituasie, die
SAUKorporasie?

"Dr McLeod's is die oplossing:
Ben dosis en jy is in 'n goeie bui.
Onmiddellikl" Akoestiese balkegryp
musiekuit die Engelseplatteland die.

33. Masters ofReallty - Masters
of Reality

Die groep is nie verniet na 'n ou
Black Sabbath-plaat vemoem me. Het
die plaat indiesewentigetjare verskyn ,
sou dit underground genoem word.
Vandag is dit doodgewoon deksels
goeie heavy rock. ' ,

'32. Sunshine on'Leith - The
Proclaimers

Die samige Sosialistevan Skotland,
die twee Glen Hicks-eenderslykendes,
die gebroeders Reid, Craig en Charlie,
se tweede plaat is 'n loflied aan die
lewe. Heppie, hSppie, kameradel

31. Human Fly - The Horsemes

Kafka ontmoet die viool, banjo, '
kitaar en speel dit saam met 'n groep
minder gewone Amerikaners. '

Liet'1ike musiek met dieselfde
country-rock en folkmusiek.

. 36. Lyle Lovett and his Large ·..------.,------------------.:..--'--:---1
. Band -.Lyle Lovett ~,i.

39. Like A Prayer - Madonna

38. Oranges and Lemons- XTC

Browne' bewys dat middeljarige
Amerikaanse sangers nie noodwendig
in siniele gebrabbel hoef te verval
nie. Dit is mooi subtiele musiek met
werklik: relevante lirieke wat nie irriteer
nie.

44. World In Motion - Jackson
Browne

"

43. Niemandsland - Koos
Kombuis

42. Frank - Squeeze,

Woody Allen met die stem. Spike
was vir my 'n effense teleurstelling.
Hoekom weet ek nie, Maar Costello
is steeds s6 briljant dat selfs In
teleurstelling van hom een van my'
plate van die jaar kan wees.

Andre Letoit bewys dat 'n mens
nie hoef te kan sing om 'nheerlike
plaat te maak nie. 'n Goeie groep
musikante, goeie wysies en skerp
lirieke kan enigiemand se gat red, L

41. Neither Fish Nor Flesh 
Terence Trent D'Arby

,Die resep bier is Sam Cooke, Prin:e
so om en by sy plaat "1999", The
Beatles en sy eie musikale innovasie
vir vanjaar se TID. 'n Vegetariese
wenresep wat Annette Human van
Huisgenoot gerus kan insluit in haar
volgende boekie.

40. Bug - DinosaUr Jr

Die Amerlkaanse driestuk maak
die denkende persoon se geraas, Ek •
betnooitgedink daar kansoveelmetgie •
uit 'n elektriese kitaar, 'n baskitaar, i

tromme en stembande kom nie.

Onbeskaamd goeie popmusiek en
ek is nie eens skaam om te erken dat
ek gehaak is nie. Ek sou dit nooit
erken het toe die walglike Like A
Virgin bo-aan die treffersparade was
nie, The Times They Are-a Changin'l

Hegte melodiee, humoristiese en
menslike lirieke en popmusiek kan

.meng - dit is 'n bewys die.

45. Spike. EMs Costello

Ek is lanka! 'n aanhanger van die

Op verkrampte aandrang is die
plaat se naamna iets anders verander.'
Moenie vir my vra na wat nie, Die
Surfers is die brlljante Suid-Afrikaner,
Warrick Sony, se breinkind en is 'n
avant-garde kooksel potjiekos met
country" Billy Bragg, snitte uit·
rolprentklankbane en nog talle ander
geursels in.

46. Under The Covers- Verskele
Kunstenaars

47. Don't Be Afraid Of TheDark
• Robert Cray

Bogemiddeld en terselfdertyd
toeganklik. Dit is die tipe blue~ wat
nie net vir die fynproewer is nie,
maar gelukkig is dit ooknie moezak

,wat elke hysbakhel maak nie,

Stel jou die volgende voor: Aztec
Camera sing Van Halen se "Jump",
Echo and the Bunnymen doen The ,
Doors se "People Are Strange" ,en
TIleJesus and Mary Chainmolesteer
The Beach Boys se "Surfin' USA"I
Geen lawwe verbeeldingsvlug nie,
maar waaroor die genotvolle plaat. . "_ Die 15-snit CD-Iengte plaat is die
gaan. "Cover versions" al di;' pad. aarts-Engelsman, Andy Partdridge en Dit is soveel as wat die ruimte ons

sy groep, se huldeblyk aan die toelaat, liewe leser.
psigedeliese tydperkvanThe Beatles .: Die tweede aflewering, met Die
in die Jaat sestigetjare, die Small Faces, Haakvas Plaat Van' Die Jaar volg
en Pink Floyd toe die mal diamant, volgende week.
.', . ',,',.' ',' " ' " ,' .. \' , . _ .. , . " .', , ., ..-.'.- -- ,'.. . , , - -/ .

50. Cloudland - Pere Ubu

.48.Bigger Than Jesus. Kalahari
Surfers

'EN daar sien nog 'n jaar sy gat.
Sonder spieel nogal.

Maar van spieels gepraat, Liewe
leser, hiermee .word u vriendelik
versoek om u lahnie klere uit die kas
te gain haal, u proheps te drink en
saam te kom na die spieelsaal van
Vereeniging vir die gala-geleentheid
van die jaar: die aankondiging van
die Haakvas Top-50 van 1989. .

Ek hoop nie ek vemietig die
loopbane van diesulkes wat nie op
die lys verskyn nie, Moet ons net nie
dagvaar nie. In Vrye Weekblad se
kantoor is dit 'n groter vloekwoord
as die f-woord of die k-woord.

Die vyftig is die plate wat my die
meeste plesier verskaf het deur die
jaar, Ekweet sommige vanhulle het
eknie in my rubriekgeresenseernie.
Moenie vir redes vra nie, ek weet
self nie hoekom nie.

"Ons gasheer vir die aand, in die
silwersafari-paken goue spykerllaldre,
Ek-will in die Aande!

"Dames en here, kamerade,
compatriots, die TOP Vyyyyyyyfiigl"

• Stel jou die volgende sensasie
voor: 'n kombinasie van die donker'
romantiek van Roxy Music van die
vroee sewentigerjare, jou eerste rit
op die Big Dipper en 'n tong in jou
oor,

Dit is alles wat Cloudland aanjou
doen,

Pere Ubu, wat in 1975 op die
toneel verskyn het, kom oorspronklik
van Cleveland" Ohio en was eenvan
die sterkste Amerikaanse eggo's op
punkin die jare, Hulle is steeds daar.

49. The Lion- Youssou N'Dour

N'Dour, een van Afrikaen Senegal
se voorste sangers,het vir die eerste
keer die onwetendeWesterse wereld
met die Amnestie Intemasionaal
konserttoeraansy goue stem bekend

.~gestel. ;
The Lion, sy 14de, is weer eens 'n

kombinasie van Westerse popmusiek:,
Wes-Afrikaanse ritmes en Islamitiese
godsdienstige "chants".

Asjy op soekism 'nnuwemusikale
dwelm en Youssou N'Dour nog nie
'ontdek het nie, is The Liondie plaat
vir jou, Ou aanhangers is waarskynlik

• a!Jankal hoog op die stuk viniel,
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"TheYear ofLivingDangerously",~Peter
Weir maakdie joemalis se nat~m van die
dekade., '. ~J "
. "Yol" • Yilmaz Guney het vir die regisseur
Serif Goren aantekeninge gestuur tydens sy
aanhouding in 'nThrkse tronk. Di6 uitsonder-,.
like prent handel, ironies, oor ,die mishande': ,
ling van vroue wat egbreek pleeg,in Turkye. ,

Tilda SwInton In "War RequIem"

span in Warren Bea:ty ~e epiesegedenkstuk
aan idealistiese lefties.' . '

. "Repentance" - Die Sowjet-regisseurTen
giz Abuladze se skrikwekkende en snaakse
kritiek op Stalin se heerskappy.

, "Repo Man" - Die beste punkprent van die
dekade, .

"The Right Stuff" - Philip Kaufman het .
dit. Hy maak later "The Unbearable Lightness
of Being."

-.'(

"Salaam Bombayl" - 'n Onthulling uit die
Ooste, .

"Salvador" - Oliver Stone se beste prent.
"Sid 0 and Nancy" - Nog 'n skitterende ..

punk-prent deur Alex Cox. .
"Something Wild" - Jonathan Denune se

prent bevat die snaakste sekstoneelvan die ~
dekade.· .

"Testimony" -Tony Palmer se verstom- ",
mende epiese prent oor Dmitri Sjostakowitsj

"'se ambivalente verhouding met Stalin. . ,
"That Obscure Object of Desire" ~ Luis

Bunuel le sy duistere genialiteit toe op seksuele
,c speletjies. . .

''1bings Change" - David Mamet se tweede
prent is nog beter as "House of Games".

"Tin Men" - Dankie, weer eens, aan Barry
, Levinson vir 'n duursame komedie. Dismoeilik .
10m te' glo jyhet ook oorskatte "Rain Man"
'gemaak.

"To Live and Die in LA" .:Die beste "cop
movie" vandie dekade met dienimlike Willem

. Dafoe.

, . I ..
"The Unbearable Lightness of Being"'

Dokumenrere werklikheid, aktualiteit, erotiek,
filosofie, ideologic... alles wat die gees kanpe
geer. Di6 prent het die swart hoed as erotiese,.
simbool ingevoer. ,

"UnderFlre" - Die beste politiekeliefdesver
haa1van die dekade, wat ek met die verloop
van die jare al meer begin waardeer,

",< ".

.. "War Requiem" _.'n GrootsJ werk deur
Derek Jannan wat diep en meesterlik rou op
maat van Benjamin Britten se musiek.

"When Father Was Away on Business" 
. 'n Ontroerende Joegoslaafse prent oor 'n man
se "sakereise", Dit speel in die 51)os af na die
Tito/Kremlin-skeuring... die man word na 'n

"TlieNight of the Shooting Stars" - Die .' . kamp toe gestuur omdat hy 'n Stalinis is en
Taviani-broers sorg vir die beste Italiaanse prent agter meisies aanloop. .
van die dekade. Intens. Romanties. ,"Wings of Desire" - Wim Wenders gaan

. huis toe waar hy hoort en vervaardig 'n intri- I

"Once Upon a Time in America" ,. Sergio' gerende filosofiese romantiese komedie vol
Leone se monnmentale huldeblyk aan 'n vervloe engele met lang hare.
rolprentbedryf "Withnail and P' - Dis Die net patriotisme

"This One's from the Heart" - Tom Waits wat 'n mens dwing om hierdie prent te onthou
se musiek, Vitt~rio Storaro se kamera, Francis nie ... dis ook die intelligente draaiboek, kod-
Ford Coppola se waansin is die bestanddele vir dige karakters en verruklike toneelspel.
hierdie eienaardig suksesvolle prent, • , ''Witness'' - Kragtig, sensitief en nooit..

prekerig Die... di6 een is alles wat 'nalledaagse
polisieverhaal nie is Die. .

~'A World Apart" - Filmfotograaf Chris
Menges se roerende prent oor die persoonlike
ontwrigting wat Ruth First se aanhouding in
die jare vyftig veroorsaak het,

"Raging Bull" - Martin Scorsese se swart
en-wit meesterstuk is 'n deurdringende ontIeding
van manlike waardes. •

. "Reds" ,~. ~omanseen revolusie word inge-.

,"The Pope ofGreenwfch Village" - "Mean
Streets" se anner kleinboetie, maar Mickey
Rourke en Eric Roberts maak dit die moeite
werd.

"Prizzi's Honor"> 'n Stylvolle"mob movie"
vloei voort uit die kombinasie van John Huston
se galgehumor, Jack Nicholson segeel baadjie
en Kathleen Tumer se tegniek (dis nou met 'n
,geweer). '.

,!

"The King of Comedy" -: Byna so,
skrikwekkend soos "TaxiDriver". Martin Scors
ese en De Niro grawe weer in die psige van 'n
wanaangepaste man. Onv~rgeetlik. ,

, "Local Hero" - Bill Forsyth word die plaas
like (Britse) held van die dekade.

''Love Streams" -Jobn Cassavetesse obskure,
spontane prent oor 'n eensame skrywer is 'n

, teenv~ter vir Hollywood-formule-prente.

"Mapantsula" " Die enigste prent oor die
ware SA. .

"Mephisto" - Indringende, aangrypende
analise van die aanloklikheid van fascisme ..

"Mishima: A Life in Four Chapters" - 'n
Stilistiese meesterstuk deur Paul Schrader. As
draaJ.boekskrywer en regisseurvoer hy mrwighede
in.

"Mona Lisa" - Neil Jordan se liefderyke
prent oor Bob Hoskins as die romantiese held in
'n verhaal oor pimps en prostitute. '

"Montenegro" - Bevat die grappigste fal-
liese tenk van die dekade. '

"Monty Python's the Meaning of Life" -
Python se betekenisvolle swanesang. ' .

.

gunstelinge van die 80's

80: 'n Toneel ult
"The Unearable

Lightness of
Being"

Regs: LouIs
Malle

Onder: Richard
E Grant en Paul

McGann In
"Wlthnall and I"
Links: Woody

Allen

"House of Games" - Die dramaturg David
Mamet cintpop as stylvolle, gesleperegisseur.

I

> "Insignificance" - Nog 'n veelbeduidende
prent van Nic Roeg, .

\

"Joshua Then and Now" - Dieprent met
die beste "punchline" van die dekade.

"The Killing Fields" - Ben van die beste
Vietnam-prente en ook een van die vervaar
'diger David Puttnam se beste.

o

tot 'Vol':

•

"Gregory'sGirl" - Dievoorlopervan"Local
Hero" en "Housekeeping". Die aankondiging
van nog 'n talentvolle regisseur, Bill Forsyth,
wat ni~ agteruit gegaan het soos S~san Seidel-
man me. " T'

.. PC;. 'I. ~ .. g S,,. it

"The 'Elephant Man" - Nog' 'n imposante
aanbieding deur David Lynch.

"The Fall of the American Emplre" • Die
indringendste kommentaar op die post-femi
nistiese tydperk deur Denys Arcand.

''Fannyand Alexander" • Ingmar Bergman
se laaste prent. '

,~'Four Friends" - Arthur Penn se onsen
timentele oproep van die probleme en vreugdes

, van 'die emigr6-lewe in die 40's en 50's in
Amerika.

''French Lieutenant's Woman" - Harold
Pinter se puikdraaiboek. MerylStreepin 'nPre
Rafaeli~-pJ'!l.yc.''n Broeiende Jeremy Irons.

"Hanussen" -Die derde skitterende prent
, ''Ginger and Fred" - Fellini stel homself '" wat regisseur Istvan Zsabo, Klaus Maria Bran-

voor as t'normale" regisseur. dauer en Lajos Koltai saam vervaardig.
''Good Morning Vietnam"· Barry Levin- "Hopeand Glory"-JohnBoormanse digter-

son se regie ,en Robiri Williams se bek. like ~der-outobipgrafie. .

: ••_. _ •. .--. _r'

Leah Penny en Tonya Tanner ,In "Housekeeping"

seur, Susan Seidelman.
''Diner'' - 'n Beskeie juweel deur Barry

Levinson. Ben van Mickey Rourke se vroees,
''Distant Voices, StlIlLives" - Di6 kragtige
prent oor die Britse werkersklashetbevestig dat •
daar nog lewe is in die Britse rolprentbedryf.

''Dangerous Liaisons" - Die stylvolle prent
bevat my gunstelingakteur: John Malkovich.
. uDanfel". Sydney Lumet slaan 'n moker
hou met die verfilmde weergawe van EL Doc
torow se aanklag teen die doodstraf.

''Danton'' - Nog 'n gunstelingakteur, Ger
ard Depardieu, speel die revolusionere held.
Die Poolse regisseur, Andrej Wajda, se kom
mentaar is meer as net 'n geskiedkundige kos
tuumdrama.

"The Dark Crystal" - Die beste epiese fan- '
tasieprent van die dekade. '

''Desperately Seeking Susan", - Die be
hoorlike aankondiging van 'nbelowende regis-

"\S ;d : ..

''Carmen'' - Carlos Saura se weergawe word
die beste dansprent van die dekade.

~ -to••• :.:

, "BabetteisFeast", 'nToweragtige verhaal "
van verlore liefde enself-opoffering gegrond
op Isak Dinesen se kortverhaal oor 'n Franse. .
sjefwat in die 1870'sin 'n verkrampte dorpie in .'
Denemarke beland. Die snaakste laaste avond-

. maal.
"Bad Timing" -, Nicholas Roeg se ver

wikkelde en bisarre verhaal van 'n obsessiewe
verhouding tussen twee Amerikaners in Wenen.

"Bagdad Cafe" - 'nVet Bavariesehuisvrou
, bevind haar in 'n Sam Shepard-landskap in'

Arizona. 'nFantastiese komedie oor hoe mense
van uiteenlopendekulturehulle verskilleoorbrug.

"Le Bal"- Ettore Scola se effens slonserige,
sjarmante dansprent. ,,'

"The Belly of an Architect" - Die pikante
, intellektuele brousels van Peter Greenaway is:

vir die eerste keer hier te sien.
''Barfly'' - Mickcy"Rourla: as Charles Bukofski

,as Mickey Rourke. .
"Betty Blue" - Jean-Jacques Beneix se derde 'I "Choose Me" - Alan Rudolph 'skep met,

prent het "Diva", sy eerste prent, se styl en die '- behulp vanneonligte 'ntriestige wereldinLos
diepte wat in "Diva" ontbreek het, "Angeles waarinsyverlorekaraktershulle seksuele

, "The Big Chill" - 'n Komedie oor revolu- frustrasie kanuitleef.
sionere wat yuppies word: 'n jammerte dat al "Colors" - Dennis Hopperis as regisseurby
wat van Kevin Costner oorgebly het is sy sy volle positiewe, 'n Kwetsende, byna
mansjetknopies. " ," .... ' dokumentere reis indie dwelmslagveldvan Los

"Bird" - Clint Eastwood verstom ons met 'n Angeles. '
skitterende jazz-biografie. "Cutter's Way". Ivan Passer se uitsonder-

"Birdy" - Alan Parker se beste prent oor 'n like, geniale film noir oor 'n liefdesdriehoek
man wat dinkhy is 'n voel, Is dit ware vryheid? tussen 'n Vietnam-veteraan. sy dronk vrou en

"Blue Velvet" -Sado-masochisme in klein- ,'n beach-bum. Ben van die dekade se beste.
dorpse Amerika. Avant-garde regisseur David
Lynch weier om sy beginsels prys te gee.

"BrazD" r 'n Briljante sameflansing van
vrees en humor, maar 'n mens besef dat Terry ,
Gilliam sukkel sonder John Cleese, '

"Broadway Danny Rose"· Woody Allen
bly die meester van karakterisering in hierdie '
minder egosentriese prent. '

"Burden of Dreams" - 'n Etnografiese
doIaunenterep~.die verfilming van Werner
Herzog se "Ejtz~b(aldo" in die Amasone is
beter as die proilt self.

ANDREAVINA$SAhetnleal V 'Ab t L t Nl ht 'die goele rolprente wat In die an 0 U aS I9 .'
" f80's vervaardlg Is, geslen : , '•••
nle, maar hler Is haar Iys, van
, A tot Z, van gunstellnge.
Haar klagte vir die dekade Is
,dat die sensors daarvoor

gesorg het dat 'ens nle "The,
Last Temptation of cnrist".

kon sien nie. Martin Scorsese
.. ". kry die Rocky/Rambo
toekenning vir chauvinlsme
en die Tough-Guys-Don't
Dance-toekenning vir sy

~,insig in die manlike psige. Hy
, kry ook die benoeming vir
! die beste reglsseur van die

dekade. Hy is die enigste
regisseur wat sedert die jare
,sewentig konsekwent werk
van 'n hoe standaard lewer.
Dis nou in die wereld soos

ons hom/haar ken.

"AboutLast Night..." - Ondanks Rob Lowe
se teenwoordigheid slaag die prent, hoofsaaklik
omdat dit gegrondis op David Mamet se "Sexual
Perversity in Chicago". Sy kommentaar op die Jonathan Pryce In "Brazil"
clicheswat onstaantussen verliefdes is skerp en
nie vir 'n oomblik vervelig Die.

"The Accidental Tourist" - Regisseur en
: draaiboekskrywer Lawrence Kasdan het in die

tagtigs naam gemaak met "Body Heat", "The
Big Chill" en "Silverado". Die subtiele tragie
komedie "Tourist" is syemosioneel kompleksste
prent. . '

"After Hours" - Martin Scorsese se pittige '
en vindingryke verhaal van 'n man wat ver
dwaal in die vreesaanjaende onderwereld van
New York. , '

"Alamo Bay'~- Een van Louis Malle se
, meesleurendste prente oor rassismein 'n vis

sersdorpie in Texas.Sy bantering van dieplotbare
! I . situasiewat ontstaanwann.eer Vietnamese vlugte-'

linge hulle vestig en hulle die werkgeleenthede ~ ..
vantn paar Vietnamese' oorlogveterane begin .:
bedreig, is noemenswaardig. . .

,. , "Au Revoir Les Enfants" - Nog 'n Malle .
. " 'met integriteit, Die keel 'n persoonlike en

.nostalgiese herinnering aan 'n Joodse skool
vriend wat in 'n Nazi-kamp beswyk het.

~~';.~'-',,'<lt. 10~..
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Natalfe Knlght.Galery: Uitstallinggenaamd"CrossSec:tionof
the 80's" watwerkevan intemasionaleen plaaslike kumitenaara
insluit.Tot 2 Fcbruarie•
Fuba-Galery stal werke van hulle studenteuit.
Gallery on the Market, Newtown: Diek Grobler en Mama
Schoemanstal tot eindc I anuarieuit. •
JohannesburlPle Kunsgalery: Duitsc Eksprcssionistc tot 10
Oescmbcr. Gerard Sekoto stal tot 10 Februarie uit. Ook: 'n
Uitstalling van Pop-kuus met werke van onderandere David
Hcx:kncy.
African Magic: Inhccmsc handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek. Rcx:keystraat 20, Bellevue.
lohannesburg, en Milkwoodscntrurn980 Plettcnbergbaai.
Zona. NaYewe Afrika-kunsen -appliek;inheemsc handwerken
kuns.Grantlaan64, Norwood. lohannesburg•

VryDagl 12lanuarie 1990

JOHANNESBURG

Jameson's Bar, Commissionerstraat: Ben van die laaste
buiteposte van "live 'n local" musiek, Wyeverskeidenheid van
mbaqanga tot reck, Jazz saam met Saterdagmiddagete; geen
toegangsgeld.Jazz elke dag van 12 tot 20men Satcrdacvan 2
tot6nm. BHEKIKHOZAkan vanaandenSaterdagaandgesien
word.
RoxyRhythm Bar. Mainstraat,Melville: Vanaand: AFRICAN
lAZZ PIONEERS. Saterdag: lACK'S BAND. Maandag:
GREEN.Dinsdag: FAT CITY. Woensdag: DIAMOND DOGS.
Donderdag:THElIVE.
Kipples, Mark-Teater. Newtown: Township-jazz se
voorstcdelike tuiste, (Toe op Maandae, dieresvandieweekoop
van scwe-uur - en naweke van vyf-uur - tot laat.) ALLEN
KWELAis tot die einde van die maand hier,
The Junction, h/v BreS- en Claimstraat: "Oner"rock en new
wavemet 'napartevertrek vir "live"groepe,'ndaktuinen video
enpool-kamer,Welkomeafleidingvandiedisko-twakopander
plekke,ChrisPrior is soma Saterdagaandc dieplatejoggies, Vir
"denkende"jollers, '
Rumours, Rockeystraan 'n Tipiese Rockeystraatse laataand
"joint"vir mensewat soma werken van jazz hou.
Late Nite Duke's, Melville: Laatnag-altematief vir middel
stedelinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie last saans en
Saterdae vir middagete. Etes wordscwe dae van die weektot
laataand bedien.
Club Manzattan, Moletsane. Soweto: Hoer-inkomstegroep
disko. Oop van 110m. Maandaeen Dinsdaeis toeganggratis.
Twee gratis biereop aandc wanneertoeganggevra word.AIle
soortc musiek, . '
Blues, Marshallstraat'-'165: Wescns van die noordelike
voorstede (ouderdomtussen 25 en 35) se uithangplek.Disko
musiek, flitsende lip, spieels, mense met grimering... daai
soort van ding.

KAAPSTAD

KAAPSTAD

·0

• I

BASE: Sondagaandis Jazz Denn en Woens4agreggae.
CAFE ROYAL, 23 Kerkstraat: Vanaanden Satcrdagaand kan.
die wennersvan "The Bllttle of theBailds"wedstryd,naamlik
The Time en TheUsual in aksie gesienword.Geen lewendige
rnusiek tot eindeI anuarie nic.

Baxter.Galery: Galery-uitstalling.
Art Scene. Seepunt: Gcmengde .uitstalling van skilderye;
keramiekCD glaswerk.Tot eindc lanuarie. \ _
Gallery 709, Adderleystraat: Verskeie beeldbouwerke en
skilderye deur plaaslike en intemasionale kunstenaara van
onderandere:RobinMann, Pietervander Westhuizen, Naama

.'Nothrnann.AnnLinscll-5tcwart,Lukasvan Vuurenen andere.
Kunskamer, Bergstraat14: Suid-Afrikaanse kunstenaara soos
Piernecf,MaudSumner, MaggieLaubscr,IrmaStem. Prcller.
Welz. KibeI. Caldecotten Boonzaaier. •
Gallery International, St Georges~ntrum: Algemcne
uitStalling.

(A)

Renegades

.Young
Einstem

TURNER
&HOOCH

Mark Banks se satire is tans
by die Stagedoor lot Z1
Januarie,

Dockside Splash,
Forschorc: Die musikale
komedie/ revue WE ARE
SAILING met Neil
McCarthy, Fiona Ramsay,
Graham Weir en Claire
Belein.

Nico Malan, Strandgebied:
ORPHEUS IN THE·
UNDERWORLD is nognet
vanaanden Satcrdagaandte
sien, Die volgende twee
vertonings open 18 Januarie
enhulle isMARCHOFTIm
FALSETIO'S en TIm BIT
TER TEARS OF PJITRA
VON KANT.

Theatre on the Bay,
.Kampsbaai: WHODONNIT
met Tobie Cronje tot 13
Januarie,

SEll
OF LOVE

Romantic Thrlller _ (2-18)
AI Paclno, EllenBarkin

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

Hilarious Comedy (A)
TOm Hanks,Mare Winningham

DAILY: 9.45, 12.15,2.305.15,7.45,10.00

TURNER
" &HOOCH'"

Hilarious Comedy .(A)
TomHanks, MateWinningham

DAILY: 945,1215,2.305.15,7.45,10.00

SEll
OF LOVE

Romantic Thriller (2-18)
AI Pacino, EtlenB~rkln

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

Young
EinsteIn

Yaho'/) serl;~s~:gjre Le Clezlo (A)
DAILY: 9.45:12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

I-I

NAKED GUN
Comedy (2-10)

Leslie NeI8o~lU~cllla Presley

SEA OF LOVE
RomanticThriller (2-18)AI PaclOo, EllenBarkin

, MDN-FR!: 9 30 2.00 7.30SAT: 1100 3.30 800, ,
IRON EAGLE II

Action (A)
louis Gossett Jnr

PLUS

Oh Shucks, It's Schuster
MON-FRi. 9.30, 2.£~~~dJAT: ".00,3,30,8.J~)

II. :

Renegades
Exclflng Action' (2-18)

KieferSutherland, LouDiamond Phillips
DAILY: 9.45,12.15, 2.30,5.15, 7.45,10,00

SEll '
OF LOVE

RomanticThriller (2-18)
AIPacIna,EllenBarkin

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,1p.00

'I I :1

Young
-EinsteIn

Comedy
• Yahoo Serious, Adlle LaClezlo

DAILY: 9.45,12.15, 2 30,5.15,7.45, 10.00

1'111' •

IO'BURG' FOLLIES met
Malcolm Terry, Jonathan
Taylor, Odile Rault en
Keavin Feather is by die
Leonard Rayne te sien,

om S.4S.en9nm.

" .
t' -

:, .

KAAPSTAD

Baxter-Teater, Mainstraat:
IPITOMBITHEWARRIOR
kan tot middelFebruarie in
die Hooftcatergesien word.

UNDER THE OAKS AND
OVERTHEHILLnog net tot
Saterdagaand indieConcert
Hall. MAX COLLm is
daama aan die beurt tot 20
Januarie. Dieucr Summer
School is daama van 22
Januarie aandie gang. .

In die Studio kan loyce
Dalton in OURGRACIE tot
3 Februarie gesien;:word.

(AI

DEAD POETS
SOCIElY

Bock to the
. Future II'

··Young
EinsteIn

Comedy (A)
YahooSeriOUS, AdueLa Clazio

DAILY. 9.45,12,15,2.30,5.15,7.45,10.00

, .
< '

Teater isDavid Msmmct so '
Broadway-~ffer SPEED
TIm PLOW te sien, met

,Dawid Minnaar. Andrew
Buckland en Megan
Kruskal.

Pieter Toerien: AIN'T
MISBEHAVlN' met Sam
MaraisenNataliaDaRocha
open Saterdagaand om 9
uurbydieAndnHuguenet•.

SEll OF
LOVE

\

. Romantic Thrlller(2-18)
Al Paclno, Ellen Barkin

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,515,7.45,10.00

'I

SCANDAL

M. BUTrERFLY'by die
Alhambra.Teater, met
Sean Taylor en Jeremy
Crutchley. Maandae tot

. Vrydaeom 80men Saterdae

HpnqIShrunkIhe Kids
PIDS! (A)

Roger Rabbn In _ Trouble'
DAILY: 9.45,12.15, 2~, 5,15, 7.45,10.00

BETRAYED

SEA OF LOVE ,

SEA OF LOVE

SOMDAKA deur Gcina
Mhlopc en met Connie
Chume. Glenn Gabula en
Daphne Hlomuka iain die"',
Laagerbydie Mark te sien:
Laastc2 aande.

Paul .Siabolepszy se
SMALLHOLDING isbydie,
Markteater te sien, Met
Nicky Rebelo, Paul Siabo
Iepszy en Kate Edwards.
Elke aand om 80m en
Saterdaeom 6 en 9nm.

,Beslisnienetyir kindcrsnic.

Bydie Mark se Upstairs.

.LETHAL WEAPON 2

HOT TARGET

DAILY: 9.45~\~.~g,e2'!{J:f~~5, 7.45, 1&4ii~8)

ROADHOUSE.

DAIL~~m,~~f~,Z~:3~~~kY~~~,1&2iib
9)

FUNNY FACE

RIVER OF DEATH
Michael Dudlkofl, RobenVaughn (2-10)

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

Al Pacmc, EllenBarkin (2-18)
DAILY. 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45, 10,00

'Mlchael J. Fox,Christopher lloyd (A)
DAILY: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45, 10,00

Kiefer Sutherland, LouDiamond PhUfips(2-18)
DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

RENEGADES
Kiefer Sutherland, LouDiamond Phillips (2-18)

DAILY: 9.45, 1215,2.30,5.15,7.45, 10,00

" I:' 'I 'I

Mel Gibson,DannyGlover (2-18)
, DAILY: 9.45, 12.15, 2.30,5.15, 7.45, 10.00

. SEAOFLOVEAl Pacino, EllenBarkin (2·18)
DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10,00

I ,

SEA OF LOVEAI Pacino,ElfenBarkin (2-18)
DAILY: 9.45, 12.15,2..30,5.15, 7.4S,10,00

'SEAOFLOVE
Al Pacino, EllenBarkin (2-18)

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

Yahoo Serious.Ad.lele Clazlo (A)
DAILY: 9.45, 12.15, 2.30,5,15,7.45,10,00-

"

SEA OF LOVE
AIPacIna,EllenBarkin 12-18)

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

YOUNG EINSTEIN

OAlr~~~~rlJ~~~,tfJI,851.r5~~~4~~10,o&A)

1'1 I t I I :1' It

ROADHOUSE
Patnck Swayze, Kelly lynch (2-19)

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

BLACK RAIN
MichaelDouglas.KataCapshaw (2-16)
CAl Y: 9.30 12.00 2.30 5.15 7.45 1015

:TEATER.

YOUNG EINSTEIN

Janice Honeyman se lACK
ANDTIm BEANSTALK is
tot 24 I anuarie by die
Alexander-Teater te sien,

Bydie Prima Donna.teater
kan BROADWAY CROS
SING met Steve Walsh,
Natalie Gamau en Lana
Greengesienword.Dinsdac
totSondac om 9nm.

RobertKifbysesatireHOur
CUISINE is in die Mark·
teater seWarehouse tesien,
Elke aand om 8.30.

. . " . AlPacao. Ellen Barkin (2-18)
lETHAL WEAPON 2 DAILY 9.45, 1215,2.30,SIS, 7.45, 1000

DA1LY:~~~5~~~~f;"f;S,"J1~,J~~:;,1b~ob8) TURNER &HOOCH
I I I I I I •• I I TomHanks,MareWinningham (A)

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

SEA OF LOVE TURNER &HOOCH
AIPacino, Ellen Barkm (2-18) TomHanks, MareWlnnin~ham (A)

DAILY 945, 12.15,230,515,745,10,00 DAILY: 9.45, 12.15, 2.30,5.15, .45, 10,00

YOUNG EINSTEIN KI.f"S!!~~~u~~O~~!S(2-18)
YahooSenous.Adne Ie CleZIO (A) DAILY: 9.45,1215,2.30,5,15,7.45,10,00

JOHANNESBURG

SEA OF LOVE
, AIPaclno, Ellen Barkin (2-18)

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

B (;

YOUNG EINSTEIN Yq~~~us~!i~!!~I~)
'Vahoo SeriOUS, Mile Ie Clezio (A) DAILY: 9.45, 1215, 2.30, 5.15,7.45,10,00

: ~AIL~: 9~5: :2;'5, 2.30, ~':, ~~5, ,~,~ , BACK TO THE FUTURE II

HONEY ISHRUNK THE KIDS
PLUS! Roger Rabbft in 'Tummy Trouble' (A) mrmG~~

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

"..'
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(AI
IAI

(2·161
. (AI

.: B7;

THE GODS MUSTBE CRAZY 2 (AI
DuIlkl.45.II.IU-.IJt,IM,llll.
BLACK RAIN (2·111

VOLQEHDIAANelEDtIIG
IUa•• LOCK UP"'I~

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322·7460

PRETORIA

Vivien -,
leigh Is
Scarlett
O'Hara

In "Gone
with The
Wind"

Doqlkll1I.2.3I.lIU3l,".11.
THEABYSS (A)
'NSrANNINGVOLLE AVONTUUR EN
RDERENOE lIEFOESVERHMlI

o",II<II •. Il.1U-'l-.UI,II.••
HONEY. ISHRUNK THE KIDS (AI
DlIlIllJ:I.ll.Il.IS.IJI.5.11.13l,1I.3I.
OEAO POET'SSOCIID (A)

YOLOEHDI!AANBII!DINQ

11In - WORTH WINNING I"'~

LEON SCHUS1ER saLAGWEKKENOE
KOMEDIE! .
OH SCHUCKS,lrS SCHUSTER; (AI
GHOSTBUSTtRS2 - (AI

MEl GIBSON EN DANNY GLOVER IN
OlE SUPER AKSIE AVON1UURI
LETHAL WEAPON 2 12-tI)
DEAD BANG (2·11'

(2-1'1
(AI

"

ROLPRENTE'
OOS WESNOORD

SlER·KINEKOR
. 12JAN-1BJAN

VROE@ SESPREKINGSBYCOMPUTICKET
MAYRAE (011)331-9991- ALMAlWElkOM

SENTRAAL

~~;A;:S~31.lIH •• lIll •. (AI 01l,I"II.IIO.1l.t1.1.30.13D,11IO.1I11.. ~~~~~~~'~~mEli:~yz (AI

DIO~IlJ.I.ll.12.11.l.3I.S.1I.1.•. II.31.. TURNER &HOOCH (AI 0Il,"Ot,e.1I1S.
BLACK RAIN 12.161 0Il,I"dCS.lI.11.l.3I.UI.I.•• II.31.. BLACK RAIN (2·16)

BLACK RAIN (2·161 VOlaENOE MNSIEDINas
DlqlDdll. Il.tl.l 31. 131.1 110.10 31.. . 1911._WORTH WINNING".,,,

OEAD POET'SSOCIETY (AI 28.... ~'~~i'N-~A~~~ ~rT'SAiir",,~
VOLQENDEAANBIEDINQI ,

11Jan· WORTH WINNING ,,·m
19Jaa- LOCK UPI....'

SEUMS & DOGTERS

R700 Per Vertoning
Pick 'n Box

ls11 R350.2dl R15D. 3de R1DO
PLUS 5. R20KOOPBEWYSE

50\13 Jan- Kempton Parte I.ry
S,t 20Jan - G.nnlslo. Inry

S.127Jan· Alia. I.ry
Prysedeur:

Pick 'nPar Hype.ma/kel Boksburg

Vervolg op bladsy B8

HONEY I SHRUNK THE
KIDS • Oor 'n man wat 'n
kompleks oor sy lengte het
en toe wraak neem op die
warcld.

RENEGADES Lou
Diamond Phillips en Kiefer
Sutherland span SaaDl om 'n
brutale moordenaar te
probeer ' vastrek in die
aksicdrama waarin die twee
SCIf ook ~mfgemecn raak.

w' Monte Carlo >.

~~~LI~~:2,~1~~~80~.'.30. TOO, 1.15'IR
. • ALPACINO.

SEA OF LOVE'
rLOflAAR - RILLERAKSIE DRAMA 2·11
OAAOllKS: 11.00. 2.30.5.30,1.30.m

THE ABYSS
Avantuur Alm.1

HONEVisHRUNKTHE KIDS
KOMEOIE - rws ROGER RAIBITVER11lNINO Almli
DAAGlIKS: 11.00 vm,2.00••.30,6.•5, 9.15"1ft

DEAD POETS SOCIETY
HY MAAKHULLElEWENS BUI1ENGEWOON IAlm,l)

en Lcna Farugia speel die'
hoofrolle. .

GHOSTBUSTERS n • Dit
gaan at weer sleg met die
New Yorkers. wat dieS keer
vol groenslymcrige gocd is,
en wie andcrsse hulp is daar
om in te roep...Wecr met Bill
Murray, Dan Aykroyd en
Sigomcy Weaver.

BACK TO THE FUTURE
PART 2 • Michael I Fox en
Christopher Lloyd isterug in
die opvolg op Steven
Spielberg se destydse
trcffer. .

III

HOOFWEG. TEL.888·8849
OAAGlIKS: 9 '5. 12.00.2.30.5.30.1.00.10ISam

THE SANDWICH YEARS
FRANSMETENGELSSUB·TITELS Almol
OAAGLIKS, 9.'5.12.15.2.30.5.30, a.oo.IQ.30.m

CINEMA PARADISO
ITAlIANS£ DRAMA - SUB·TlTUS A'm.1

SEA POINT.TEL.44·8941
VRY, SAJlnMAAN: 1030vmen2.30nm

GHOSTBUSTERS II
SNAAKSEKOMEOIE AVONTUUR fAlm.II
SAANS: 5.30,n8.30nm

BAGDAD CAFE 2·16

3:. ~Elite Seepunt·,.~;):;

IN-HY * SAANSOM 8.30 nm _**810.00 per Molor, Kombl ofBakkle vir280lprente *

MIDDESTAD, TEL. 25·2720
IlAAIlLlKS: uSYm.12.00. 2.30. 5.30.1.00.10.15.m

• JEAN CLAUDE VAN DAMME •

~~:~~~4~~~~:~~k~:..:~~~•.oo, 10.15nm KICK BOXER
• AL rACINO • KARATE/KUNG FU - nSIE

SEA OF LOVE OAAGLlKS: us. 12.00.2.30. 5.30.a.oo.TO.15.m
rLOFMAR _ RILLER AKSIE DRAMA 2.11 • LEON SCHUSTER •
DAAGLlKS:9'5.1200.2.30.5.30.1.00.10.15.m OHSCHUCKS a ••

• JEAN CLAUDE VAN OAMME. IT'S SCHUSTER
KICK BOXER KARAIE/KUNGFU-AKSIE OIEKONIHGVANKOMEOIEISTERUG Almal

~J~:i~5~;~i:'M:~7:0.530. 1.00,10.15.mE;:$""..::;:;;,:.;.:;;a:;':;::-:-:::-:-:::-:::;;;=l
• TOM HANKS.

TURNER 8r HOOCH
SNAAKSEKOMEDIE VfR AlMAl

OMGLlKS:965. 12.00. 2.30.5.3D,1.00. 10.15.m OMGLlKS'IO 00 230 515 100 10'5.m

OHSCHu·ci:~ff~S5CHUSTER· THE ABYSS' .
DIE KONINO VAN KOMEOIE ISTERUG Alm,I AVONTUUR (Alm,l)

OAAGLlKS:i.'5. 12.15. 2.30.5.15. 1.00.10.30 am

THE ADVENTURES OF STRANDGEBIED, TEL.25-3052
BARON MUNCHAUSEN OAAGlIKS: us. 12.15. 2.30. 5.15. 1.00.10.30.m

Alm.I THE ADVENTURES OF
OMGLlKS:U5':·~:~:::s5:o.aBO.l0.15.m BARON MUNCHAUSEN
TURNER 8r HOOCH ~AI;;o.tm'I~..,.,..",..,,==-=:-I
SNAAKSE KOMEOIE VIR AlMAL O~~~:~~~~~R 2:~~~~:i~~~R
OMGlIKS:"'~~I~::::R~~rs": BETRAYED 2.19

HONEYISHRUNKTHEKIDS ...( ).
KOMEOIE· PlUS ROGER RAIIITVEII11lNING (Almli)

SMNS: 5.15. ~0:O~~N3:~L~IAMS • ,. ~rr:~:~.~~~~~,~.a:.~I;~~:.~:~i9:;:J~~m
DEAD POETS SOCIETY • ALPACINO.

NY MAAK HULlE LEWENS BUITENGEWOON (Almal) !F~R2EKS!02~~
DMGLlKS:Uhm.12.00.2.30.5.30.a.00.10.15.m

• TOM HANKS •

TURNER & HOOCH
HOOFWEG. TEL 7e1-0131 SNAAKSE ~O.~:.D:HI~AlM~~. • .
_lIKS:9.45~ ~i.~A~i~:' ~30.1.00.l0.15.m • LEON SCHUSTER.

SEA OF LOVE OH SCHUCKS •••
PLOF8MR - RILLER AKSIE DRAMA 2·11 IT'S SCHUSTER
OMGLlKS 965.12 DO. 2 30.5 aD.l.oo. 10.15.m OIEKONINGVANKOMEOIEISTERUO Alm.I

KICK BOXER 0: .•1 .. .m
KARATE/KUNG FU _ AKSIE • RICK MORANIS •

OHSCHUCitrJiissCHOUSTER ~~:~J:~RUN~
DIE KONING VAN KOMEOIE ISTERUD Alm,I KOMEOIE _ rwSROGERIlAIIITVEII11lNINGIAlIllll)
O""GlIKS: 9.45,1200 en2.30nmAllEEN SAAKS: 5.15.'.00. 10.45nm

HONEYISHRUNKTHEKIDS THE ABYSS
KOMEOlE - PUIS ROGER RABIITVEII11lNING (Almli) AVONTUUR IAlrn'.II...__

• SAANS: 5.15.8.00.n10.30nm

Kaapstad

"YOUNG EINSTEIN 
Yahoo Serious vertolk die
hoofrol in die komedie wat
hy self ook geskryf en die
regie van behartig het.

'THE GOD'S MUST BE
CRAZY n • Iamie Uys is
terugmet 'nfliek waaraanhy
vier jaar lank gewerk het oor

. mensc wat ongclukkig is
met situasies waarin hulle
hulself bcvind, en a1cwig
deur omstandighcdc (en
boelies) gchinder word om
te weea waar hulle WIL
wees,Nlxay, Hans Strydom

"'SCANDAL • Bridget
Fonda en Joanna Whalley
Kilmer in die skandaal oor
die minister, die modclendie
Russiese spioen,

·····GONE WIm THE
WIND• Ter viering van die
klassieke fliek se SOste
verjaardag, wys dit
eksklusiefby die Constantia
Roscbank teater. Met Clark
Gable en Vivien Leigh.

""THE SANDWICH
YEARS· 'n F1iekoar 'n jong
Joodse scun se vriendskap
met 'n Franse rykmanskind.

"'BETRAYED • Costa
Gavras se boeiende drama
oor re gse geweld in
Amerika. Ietwat van 'n
preek, maar moet di.~:~ie

misloop nie, Met Debra
Winger en Tom Berenger in
die hoofrolle.

"'LOVERBOY • Patrick
Demsey speel die rol van 'n
jongman wat nie net pizzas
ontdek nie, maar ook kennis
maak met huisvroue wat baie
daarvan hou as hy die'
'Iekkerny' by hul huise
afIewer•.

••···BAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabclagtige
modcme mite met genceg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink, Met lack Palance
en Marianne Sagebrecht.

·.·.SALAAM BOMBAY
- Die fliek is verlede jaar by
die Cannes-Filmfees met die
Camera D'Or-prys vir die
beste debuutprent bekroon,
Oor Bombaai se
skemerkinders, wat self die
rolle vertolk,

••··mE ADVENTURES
OF BARON MUNC·
HAUSEN· 'n Ongelooflike
fantasie-komedie vol
verrassende verskynings
deur onder andere Robin
Williams en Sting.

• ···CINEMA PA·
RADISO ·'nSkreeusnaakse
en ontroercnde storie oor
vriendskap en 'n huldeblyk
'aan "verbode" scene in ou
flieks. Met die briljante
kinderster Salvatore Cascio
en die veteraan Philippe
Noiret,

FILMS.•
f' " " "

"'BLA·CK RAIN
Michael Douglas speel die
rol van 'n polisieman wie se
motto 'geregtigbeid' is en sy
teruggetrokke Japanese
'counterpart' gespeel deur
Ken Takakura.

·····Voortrefllk
····Sterk aanbeveel
"'SleD gerus
"So-so
'Vermy as Jy nugter Is
Prente sender sterretJles Is
nog nie beoordeel nle

"ROADHOUSE • Partick
Swayze in 'n baie
gewelddadige flick '(met
sekstonele boonop) oor 'n
deeltydse uitsmytcr - hy is
eintlik 'n filosoof - by 'n
nagklub wat in die
moeilikheid beland.

"'LEmAL WEAPONn
• 'n Aksieriller met Mel

.Gibson en Danny Glover in
die rolle van twee speurders,

"DEAD POETS SO.
CIETY • Die storie van 'n
Engelse onderwyser (Robin,
Williams) wat sy leerlinge
inspireer. Steeds baie gewild

• by die loket en veral by party
van VW se getroue lesers,
Specl daardie Beethovenl



_r-.----------
ONAFHANKLIKE ROLPRENTIEATERS

KAAPSTAD

LABIA - Oranjeslraat 68:

SCREEN I

Vrydag: 6.00 Black Rain
8.15 Ricky and Pete. 10.15
The Dream Team

Saterdag: 10.15 en 2.15
Project X. 4.15 Kangeroo,
6.15 Black Rain. 8.30 The
Dream Team

Maandag: 6.00 Dr ea m
Team. 8.00 Bl ack Ra in.
10.15 Ricky and Pete

Dinsd ag: 6.00 Black Rain.
8.15 Ricky and Pete. 10.15
The Dream Team.

Woe nsdag: 6.15 Ricky and
Pete. 8. 15 The Dream Team.
I0.15 Black Rain.

Donderdag: 6.00 The Dream
Team. 8.00 Black Rain.
10.15 Ricky and Pete.

SCREEN 2
Vrydag: 3.45 Kangeroo,
5.45 en 10.00 La Lectrice .
7.45 Red Kiss

Sate rdag: 2.00 Ricky and
Pete. 4.00 en 8.15 La
Lectrice. 10.30 Ricky and
Pete . 6.15 Red Kiss. 10.15
Black Rain.

Maandag: 3.45 en 7.45
Kangeroo. 5.45 en 10.00 La
Lectrice.

Dinsdag: 4.00 en 8.00 La
Lectrice, 6.15 Burning Beds.
10.00 Black Rain.

Woensdag: 3.45 en 8.00
Kangeroo, 6.00 en 10 .00 La
Lec trice,

Donde rdag: 3.45 en 7.45 La
Lcctrice. 5 .45 Ricky and
Pete. 10.00 Burning Beds.

JOHANNESBURG

MINI CINE - Pretoriastraat
49, Hillbrow.

CHRISTIANNE F wys nog
vanaanden Saterdagaand.

Volgende week is dit THE
UNBEARABLE LIGHT
NESS OF BEING.
Tye: 3, 6 en 9nm.

Olive Maslnga en Manxumalo In "Kwakhal Nyonlnll"
Woensdae op TV2.

DIE WEEK SE TV

VryDagl12 Januarie 1990

liEN JAAR SE FLIEKS - B 4&5
\.

I
I
I.

VRYDAG 12
JANUARIE

TV1
6.00 Goeiemore SA
1.30 Heart Like a Wheel
3.30 Cliff Richard
4.00 Santa Barbara
4 .25 Fast Forward
5.00 Ducktails
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Unisa-klavierwedstryd
7.00 MacGyver
8.00 Netwe rk
8.30 Sononder
10.00 Spesiale Afde ling K I
11.45 Spesiale D iens lOB
12.10 Oordenking

TV2
5.00 Lingi sa
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Programme
7.19 News
7.39 Itreyini - kornedie
8.0 9 Sidlale Intsha - musiek

TV3
5 .00 Foofur - (Engels op
Radio 2000)
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Nuus
7.19 Indepth Programme
7.39 Lapologa

TV4
6.03 TopSport
9.04 TheSoldier
10.33 MASH
11.00 Roy Orbison Live in
Texas kyk onder
hoogtepunte

M-NET
10.30 The Landlord
12.25 Earthfile
2.30 Telygames
3.00 The Cannonball Run
4 .35 Videofashion
5 .00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Sport hoogtepunte
Intekenare
7.00 Educating Rita
8.55 Earthfile
9.00 Robocop
10.40 Sport

SATERDAG 13

TVl
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9 .00 Opvoedkundige TV
11.00 TopSport·
1.00 Boel en Bill
1.05 Eier-Manie
1.10 Die Robinsons
1.35 Kom tyd, kom raad
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Musiek-mosaiek
7.05 Vaart en vlug
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 The Running Man
11.15 The Best of British
11.45 Epilogue

TV2
11.00 Educational
Rendezvous

3.00 TopSport
5.00 Saturday Special
7.00 Indepth Programme
7.19 News
7.39 TV2 Ngomgqibelo 
Musick
8.57 Epilogue

TV3
11.00 Educa tional
Rendezvous
3.00 TopSport
5 .00 Merite ng
7.00 Indepyh Programme
7.19 News
7.39 Tshutshumkgala 
Musiek
8.26 Ngwana1ca
8.57 Epilogue

TV4
6.03 Check it Out
6.30 Learning the Rope s
9.03 Murphy Bro wn
9.32 Knots Landing
10.25 People Like Us
10.52 Cover Story
11.18 Stingray
12.08 TopSport

M-NET
1.00 The Murder of Mary
Phagan (deel 1 en 2)
5.00 Sokker
OopTyd
6.00 Sokker
Intekenare
7.00 Invaders from Mars 
kyk onder hoogtepunte
8.35 60 Minutes
9.00 Fulfillment
1030 The New Dr Ruth
Show
11.00 Answers
12.00 Hot Hits

SONDAG 14

TV1
1.00 Pinocchio
1.25 ZETI
1.35 Once Upon A Time
2 .00 Program sal
aangekondig word
3.00 Peter Ustinov in Russia
3.30 Four By Ailey
4.40 The Parent Trap
5.5050/50
6.50 Kruis en Kroniek

7.30 Met Woord en Lied
8.00 Network
9.00 Maria Stuarda
11.00 A Look at the Book

TV2
12.00 Kickers
kinderprogram
12.30 National Geographic
Explorer
1.00 TopSport
7.00 Indepth Programme
7.16 News
7.33Imibono'
7.57 Masakhane
Godsdiensprogram
8.14 Ukholo Lunje

TV3
12.00 Caracol The Lost
Maya City
12.30 Ke Tso na
1.00 TopSport
7.00 News
7.16 Indepth Progr amm e
7.33 Lc Rengl La Reng?
7.55 Ho L1a Noto - Ko orsang
8.13 Mahlasedi A Tumelo

TV4
6.03 Treasure H unt
9.04 North and South
10.00 Kate and Allie
10.27 Sing Country
11.00 Topsport

M-NET
7.00 Indiese diens begin
10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybrea1c
2.30 The Haunted School
3.00 Mr Billion
4.35 Motorsport
5.00 Golf

-5.30 Sokker
OopTyd
6.00 Over the Edge
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Wildlife on Two
8.30 Floyd on Great Britain
and Ireland
9.00 Clockwise - kyk onder
hoogtepunte
10.35 Newsnight
11.00 Target

MAANDAG15

TV1
7.00 Goeiemore SA
2.00 TopSport
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Throb
5.00 Foxtales
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bionic Six
6.00 News
6.15 Africa in Focus
7.05 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 Sterrctjie
10.00 TopSport
11.00 Unisa-
klavierwedstryd
11.45 Oordenking

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Zikhethele - Jeu gdrama
7.00 Indepth Progr amme
7.29 News
7.57 Police F ile
8.14 Igagasi
8.42 Ezodumo

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Police File
8.14 Re A Aga - Musiek

TV4
6.03 Dick Turpin
6.30 Topsport
9.03 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23 Wiseguy
11.17 The Forum Presents

. M-NET
10.30 Educating Rita
12.20 Newsnight
2.30 Telygames

3.00 Project X
4.45 60 Minutes
5.00 -TheKidsongs TV Show
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Anything But Love
Intekenare
7.00 Boetie op Manoeuvres
8.30 Sport
9.00 Touched - kyk onder
hoogtepunte
10.30 60 Minutes
11.00 The Landlord

DINSDAG 16

TV1
7.00 Goeiemore SA
2.00 TopSport
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Hansie Slim

.5.00 Liewe Heksie
5.10 Wielie Walie
5.30 Sienjy nou
5 .57 Komp as
6.00 Nuus
6.15 Min Shaw en vriende
7.00 Agter e lke advertcnsie
is 'n ander storie
7.30 Vleuels
8.00 Netw ork
9.00 Noble House
10.00 Topsport
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

TV2
4.50 Fealherfoot Farm
5.00 Countries
5.20 Dealing with Dogs
5.30 GI Joe
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Ezasempuma Koloni
8.27 Ikapa Lodumo

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Countries
5,20 Dealing with Dogs
5.30 Lefokisl Sajene
Samandula - Jeugdrama
7.00 News
7.29 Indeplh,Programme
7.57 Diwetse

TV4

6.03 Reaching for the Skies
9.04 Revenge of theStepford
Wifes
10.44 She 's the Sheriff
11.09 The Big Valley

M-NET
4.00Boks
10.30 Answers
2.30 Telygames
3.00 The Greatest
4.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.00 Little Wizards
5.30 Dino Riders
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intekenare
7.00 Maxie
Red River
.8.35 Sportsfire
9.00 Sokker
10.00 Carte Blanche
11.00 Mr Billion

WOENSDAG 17

TV1
7.00 Goeiernore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 The Crossover
5.00 Foxtales
5.15ZAPMAG
5.25 Bible Story
5.30 The Littlest Hobo
6.00 News
6.1.5Crazy about the Movies
7.00 Saga of the Silver
Screen
7.30 Starting from Scratch
8.00 Netwerk
9.05 Formule I
9.35 Diagonal Street
10.00 TopSport
11.00 U nisa-
klavierwedstryd
12.00 Oordenking

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Training and
Development
5.30 Snorks (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 KwakhaIa Nyonini
8.27 Family Fun

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5 .00 Training and
Development
5.30 ReA Aga
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Ntome Tsebe

TV4
6.03 The New Leave it to
Beaver
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Mirage Eskader
11.38 Homeroom

MoNET
10.30 The Littlest Horse
Thieves
12.10 60 Minutes
2.30 Telygames
3.00 Fulfillment
4.30 Videofashion
5.00 ~~ Diplodos
5.30 Shagrna
OopTyd
6.00 Loving

6.30 The Days and Nights 0

Molly Dodd
Intekenare
7.00 The Landlord
8.50 Earthfile
9.00 Promised a Miracle
kyk onder hoogtepunte
10.3560 Minutes
11.00 Butterflies are Free

DONDERDAG18

TV1
7.00 Goeiernore SA
2.00 TopSport
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Hansie Slim
5.00 Poffel en Moffel
5.25 Telclcies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Die reise van Cousteau
7.00 Hard cas tl e en
McC ormick
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
1 1.00 U nisa-
klavierwedstryd .
11.30 Hollywood Television
Theatre: The Man ofDestiny
- kyk onder hoogtepunte
12.30 Face to Face

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Stepping into Rhythm
5.30 Ezabasha
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Ingxubevange- Musiek
8.30 Sizungeza Izwe

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Stepping into Rhythm
5 .30 Sabre Riders (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Jazz Jazz Jazz
8.26 Mopheme

TV4
6.03 Toyota Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9 .04 Internal Affairs
10.04 Movie Focus
10.36 Night Court
11.04 Die Valeurs van
Montreal
11.59 Ripley's Believe It or
Not

MoNET
10.30 Robocop
12.1060 Minutes
2.30 Telygames
3.00 Clockwise
4.35 West 57th
5.00 ,Worze l Gummidge
Down Under .
5.30 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 SOS Animals - Icyk
onder hoogtepunte
8.00 Sport
9.00 Murphy's Law • kyk
onder hoogtepunte ,
10.3560 Minutes
11.00 'Target
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