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Vrae na Siebert en agent se dood

Minister Kobie Coetsee
en die Vrye Weekblad

Max du Preez
DIE sukscsvolle samewerking
tussen Amerika en die Sowjet
Unie oar Kubaanse onttrekking
uit Angola en onafhanklikheid
vir Namibia kan 'n nuwe era vir
Suider -Afrika inlui en 'n beslis
sende uitwerking op die beein
diging van apartheid in Suid
Afrik a self he, het 'n senior
Westerse dipl omaat gister gese.

Die oorecnkoms oar Kubaanse
onttrekking gaan lei tot 'n
geskiedkundige gebeurtenis: vir
die eerste keer in 40 jaar gaandie
Amerikaners en die Russe saam
deelneem aan 'n monitorspan van
die VVO.

AFP berig uit New York dat
Washington en Moskou albei
waamemers gaan stuur na die
VVo-span van 80 wat toesig gaan
hou oor die 27 maande lange
onttrekking van Kubane uit
Angola. Die twee lande het laas
in 1948 in Palestina sosaamgew
erk.

Na verwagting gaan die
ooreenkomste oor die suidweste
van Afrika op 7 Desember deur
die twee moondhede bekragtig
word wanneer die twee leiers,
Ronald Reagan en Mikhail Gor
batsjof, ontmoet. Diplomate
verwag dat Suid-Afrika self oak
op die agenda sal wees.

Verdere tegniese besonderhede
oor die Kubaanse onttrekking en
die onafhanklikheidsproses word
van Dinsdag tot Donderdag vol
gende week op 'n vergadering
van betrokkenes in Brazzaville
uitgestryk.

Minister Pik Botha het eer
gister gese Suid-Afrika is gereed
om vroeg in Desember die
Namibia/Angola-protokolle in
Brazzaville te teken endie driep
arty-ooreenkorns op 15Januarie.

Botha het die week aan die
Britse Handelsvereniging gesedie
voorgestelde gesamentlike rna
nitorspanin Angola saldie Sowjet
Unie "die geleentheid gee om 'n
meer positiewe rol in Snider
Afrika te spcel."

Hy het bygevoeg dat die vre
desamesprekinge die eerste keer
inverskeiejare 'n positiewepersep
sie van Suid-Afrika in die buite
.land geskep het,

In Windhoek self hetdie rnaan
delange skeptisisme oor die on
derhandelinge gister stadig voor
die nuwe verwikkelinge begin
wyk en politieke partye het
aangedui dat hulle in die vol
gende weke aktief vir die maan
delange verkiesingsveldtog gaan
begin voorbcrei.

gevestig.
Volgens Vrye Weekblad se

regsverteenwoordigers beteken dit:
"U word verderin die kennisgewing
ingelig dat die minister dit oorweeg
om inderdaad die nuusblad te ver
bied na aanleiding van die eerste
twee uitgawesmet verwysing na die
besondere artikels op grand daarvan
dat veral Artikel 5 (1) (e) van
toepassing mag wees . In kort kom
dit daarop neerdat die minister van
mening is dat u nuusblad dien as 'n
middel om sienswyses uit te druk
wat deur 'n onwettige organisasie
gepropageer word." .

Die regsmening verduidelik oak
dat sou die minister die koerant ver
bied, "het u geen toegang tot die
howe nie, maaris u aangewese op 'n
pctisie aan dieminister.....

Dieministerse sy brief is gestuur
naaanieidingvan Vrye Weekbladse
aansoek om registrasie wat om teg
nieseredes vertraagis. Coetsee se hy
oorweeg dit am 'n bedrag te eis wat
bctaal moet word voor registrasie.
Volgens die wet mag die bcdrag tot
R40000 wees.Dienormale registra
siefooi is RIO.

In 'n berig oorCoetsee se dreige
menthetdie Financial Mail die week
verbasing uitgesprcck dat die Minis
tcr van Binnelandse Sake, Stoffel
Botha, sover uit die rusie met Vrye
Weekblad geblyhct,

Met die waarskuwing teen hom
hct Vrye Weekblad homself in die
kamp van publikasies bevind waar
teen daar scdert die Noodtoestand
opgetree is. Mcdia-rcgulasies, wat

en orde sal seevier." (volledige berig
op bladsy 6.)

In sy brief het die minister vyf
artikels aangestip wat volgens hom
onder die Wet opBinnelandse Veil
igheid kwalifiseer,en toebygevoeg :
"In die lig van dievoorgaande word
u aandag op artikel 5 (1) (veral sub- .
paragraaf (e) van voormelde Wet '.

Met die tragiese dood van die
twee mans bestaan die gevaar ' flOU
dat d ie ander personewat bygedra
het tot die uitbuiting van arm
staatsaraptenare, nie ondersoek sal
word nie .

Een van die reekstransaksies wat
dringend ondersoekmoetword, is 'n
reeks van 36 transporte (nommers
10402 tot 10438)vanDesember 1986
en 'n soortgelyke reeks wat in Janu
arie 1~87 in Bloemfontein geregis
treer is . Op net twaalfvandie huise
uit di e Desernber-reeks het Siebert
meer as R350 000 wins gemaak .

Vrye Weekblad vemeem betrou
baar daar is aan die einde van 1986
druk op die staat uitgeoefen is om die
verkoop en transporteer van die huise
te bespoedig.

Vrye Weekblad gee 'nvoorbeeld
NaB/2

dag (Donderdag) met die druk van
die koerant begin is, het hy nog nie
op die vertoe gereageer nie.

In die vertoe tot die minister het
die redaksie onder meer gese "Vrye
Weckblad is 'n verantwoordelike,pro
fessionele nuusblad wat wil helpbydra
tot 'n voorspoedige,vreedsame Suid
Afrikawaarin diedemokrasieen '-"Ct

word dat die Departement van Jus
tisie ingetree het om 'n ondersoek te
stopwatdie Verbruikersraad gedoen
het teenprokureurs wat geweier het
om namens arm huiskopers op te
tree.

Verlede week het die Bloemfon
teinse tak van die Graharnstad 
Bougenootskap aangekondigdat hul
bestuurder, Phil Venter, nie langer
daar werksaam is nie. Venter het
bynadaagliks besigheid met Siebert
gedoen.

Woensdagmiddag het die vooraan
staandc prokureursfinna Siebert en
Honey, waar Siebert vroecr senior
vennootwas en die afgelope jare as
konsultantopgetree het, hul naamna
Honeyen Vennote verander.

Martin Welz

DeurOns Redaksie
Net twee wekenliVrye Weekblad se
publikasiedag het die regering ken
nis gegeedathyoorweegom teen die
blad op te tree. '

Die Minister vanJustisie, Kobie
Coetsee, het verledeVrydag 'n brief
aan Vrye Weekbladlaatfaks waarin
hy se sy "voorlopige oordeel (dui)
daarop dat die Vrye Weekblad
moontlik onder andere as middel
gebruik sal wordomsienswyses van
onwettige organisasies soos in die
Wet op Binnelandse Veiligheid, 1982,
bedoel, uit te druk."

Dit is die eerste keer sedert die
afkondiging van die Noodtoestand
in Junie 1985dat 'nkoerant in terrne
van die Wet op Binnelandse Veil
igheid gewaarsku word. Die wetge
wing is in 1977 laas gebruik om 'n
koerant, The World,te sluit,

Die redaksie vanVryeWeekblad
het oruniddelik op die minister se
brief 'gereageer en sterk ontken dat
die koerant 'nmondstuk of geleibuis
vir enige party of organisasie is, en
hul onverbondenheid en professio
naliteit herbeklemtoon.

Die minister se dreigement het
wye reaksie ontlok.Daar was heel 
wat diplomatieke navraag by Vrye
Weekblad, en 'n groot aantal koe 
rante hier en in die buiteland het
berigte daaroor gedra.

Die Internasionale Persinstituut
het 'n telegram aandie regeringgestuur
waarin gevra word dat die minister
sy dreigement moetterugtrek.

Die redaksie vanVrye Weekblad
het Woensdag deurhulregsverteen
woordigers skriftelike vertoe tot
Coetsee gerig. Toe daar gistermid-

BLOEMFONTEIN - Talle onopge
loste vrae oor saketransaksies met
arm staatsamptenare omhul steeds
die tragiese dood van Frik Siebert,
miljoener-spekulant van Bloemfon
tein, en die plaaslikeagent van die
Grahamstad- Bougenootskap, Phil
Venter.

Die twee mans is Donderdag
oggend in 'n gasgevulde motor op
die Brandfonpad nelbuiteBloemfon
tein aangetref.HulleisWoensdagaand
reeds vermis. Geen misdaad word
vermoed nie.

Hul dood volg enkele dae nadat
Vrye Weekblad onthullings oor
Siebert se saketransaskies, wat gro
tendeels deur die Grahamstad
Bougenootskap gefmansier is, gepub
liseer het,

Die berigtehet groot opslae in die
Vrystaatse hoofstad gemaak. Die
invloed van Siebertasryk sakem an,
prokureur en borg van die kunste
was so groot dat Bloemfontein se
dagblad, Die Volksblad, Dinsdag Vrye
Weekblad se onthullings afgemaak
het as 'n "smeerberig", sonder om op
'n enkele fout te wys. .

Intussen het dit ook bekend ge-
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Aan verskuiwings is daar geen einde

Vrae oorSiebert se dood

Coetsee en Vrye Weekblad
VanBll
wyemagte aan die Minister van Binnelandse Sake gee. is vanjaarop 11Junie
en28 Augustus in terme van die Noodtoestand afgekondig.

Daarvolgens kandie minister,nasy goeddunke, uitgawes van 'npublikasie
verbied indien hy glo datdie betrokke uitgawe ofuitgawes 'nbedreiginginhou
vir staatsveiligheid en die handhawing van wet en orde of bydra om die
noodtoestand te verleng.

Drie koerante is al deur die minister verbied: New Nation, South en die
Weekly Mail. Die Weekly Mail verskyn die eerste keer weervolgende week
nadat hulle 'n maand gelede verbied is.

'n Woordvoerder van die Weekly Mail se die koerant se regskoste om
sensuur-pogings te stuit, kos al meer as R100 000.

VanBi]
vaneen van die huise watSiebert in Desember 1986 bekom het: gedeelte een
van erf 5552.

Nasiona1e Behuising het die huis aan die huurder, ene Joubert, verkoop vir
RIO934. Joubert het onmiddellik die eiendom aan Siebert oorgedra vir R13
800. Siebert het op sy beurt het onmiddellik die eiendom getransporteer aan
eneGordon. assistent-verpleer by die Oranje-Hospitaal vir R53 000.Sy wins
was R39 000.

Vrye Weekb1ad beskik oor talle hartseer-verhale van mense wat nie hul
paaiemente weens Siebert se spekulasie kon bekostig nie, So is daar mev .
Botha wat ook by die hospitaal werk, waar sy RS07 per maand verdien.

Die huispaaiement is R715 per maand waarvan die staat R402 in subsidie
betaal. Die orige R313 word van haar maandelikse salaris afgetrek sodat sy
haar familie met skaars R100 per maand moet onderhou.

Geen verdere besonderhede wasoor die twee mans se dood beskikbaarnie.

GEDWONGE politieke verskuiwings
is vir altyd verby, het die adjunk
minister van Samewerking en
Onrwikkeling, RoelfMeyer. onlangs
aan Vrye Weekblad gese,

Hy bet bygevoeg dat die "herves
tiging van mense vir ontwikke
lingsdoeleindes onafwendbaar is".

Dit geld ook vir die regering se
beoogde verskuiwing van 200 000
mense in Oos-Kaapland - 'n streek
watkwaai armoede beleef.

Nuwe ontwikkelings kan nie
plaasvind, en dienste kan nie
opgegradeer word sonderom mense
te hervestig nie, bet Meyer gese:

Hy bet op kort kennisgewing 'n
diepte-onderhoud oor dieonderwerp
afgeste1.

Koos Theron. Kaapse LUK belas
met Gemeenskapsdienste, het die
regering se verskuiwingsbeleid in
Oos-Kaapland aan die hand van
"ordelike verstedeliking en opgra
dering" regverdig.

Hy het toegegee dat die meeste

Eisabe Wessels

verskuiwings rondom PortElizabeth
en Oos-Londen sal plaasvind.

Hy het verwys na die "absoluut
haglike lewensomstandighede" van
die inwoners van Port Elizabeth se
"Soweto by the Sea" - 'n plakkerskamp
- en gese geen opgradering kan
gedoen word terwyl al die mense
daar bly nie.

"Die ding is nie net van ower
heidskant op die mense afgedruk
nie.

"Om verligting te bring is Moth
erwell 'n aantal jare geledeontwikkel
en Motherwell se ontwikkeling ver
loop inderdaad baie goed."

Dt is onafwendbaar dat sekere
mense uit die gebied verplaas moet
word om dienste daar te verskaf.
Wanneer die gebied in erweopgedeel
is, kan dit nie dieselfde hoeveelheid
mense dra nie.

"Diegene wat beswaard is oor die'

verbeteringvan lewensornstandighede
in Soweto by the Sea moet besef dit
sal vreeslik maklik wees vir die
regering om die mense daar te los en
te se onsdoen niks vir die gebied nie.

"In Soweto sal mense doodgaan
van siektes weens onhigieniese
omstandighede. 'n Verslag van die
mediese bearnptevan diemunisipal
iteit van Port Elizabeth het aangedui
dat maagkoorsen soortgelyke siektes
in Soweto baie meer voorkom as
elders."

Soos in Soweto, sal oorbewoning
in New Brighton en Kwazakhele
aangespreek moet word, het Theron
gese.

Volgens hom is oorbewoning,
onhigieniese toestande en 'die ge
brek aan dienstedie belangrikste redes
vir hervestiging. Ook in Oos-Lon
den moet mense om die redes ver
skuifword.

"In Oos-Londen is daar in een
stadium 56 mense uit een huis ge
haal.

"Die mense het geen idee van die
mate van oorbewoning waarvan ons
praat nie."

Verskuiwings onder die Groeps
gebiedewet word ook nog toegepas.
"Baie dikwels op versoek van die
bruin gemeenskappe."

Betreding speel ook 'n ro1. "'n
Mens kry die situasie waar 'n klomp
mense net op 'n ander man se grond
gaan sit Eiendomsreg in hierdie land
het darem nog 'nbepaalde waarde en
die reg van die grondeienaar moet
beskenn word."

"Ordelike verstedeliking" bet die
sleutelwoord geword in die regering
se hantering van verskuiwings. Die
regering sien ordelike verstedelik
ing soos volg: "Elke mens of elke
gesin is geregtig op. 'n perseel met
lopende water, riolering - waar by
nie in diewind en in die water sal sit
nie en waardaarordentlike strate is."

Watverskafdieregering aan mense
wat hervestig word?

"Van die staat se kant af is daar
net nie genoeg fondse om huise te
verskafnie. Daar is verskeie skemas
- soos materiaal-lenings van die
N asionaleBehuisingsfonds, selfhelp-.
skemas enopheffingskemas..Die staat
is hoogstens daartoe in staat om met
beskikbare fondse persele met dien
ste te voorsien."

Suid-Afrika
Die staatspresldent begenadig die Sharpville Ses nad~tdieAppelhof'weier
om hul saak te heropen. Polisiemanne wat in die dodesel sit word ook
begenadig.

Wit Wolf Barend Strydom, wat sewe swartrnense in Pretoria doodgeskiet
het, word vir waameming na Wes-Koppies verwys, maar daama na
Pretoria-Sentraal teruggeplaas.

Die dodetal indie skieterywaarbydie WitWolfbetrokke was,styg totsewe
met die dood van Sattar Carrirn, 52, van Laudium.

Suld-Afrfka bereik 'n skikking met Angola oor die onttrekking van
Kubaanse troepe uit die land. 'n Verkiesing in Namibia kan voor einde
volgendejaar gehou word.

DIe regerlng besefdat hy syuitgawes moetbesnoei om dieekonomie in die
lang termyn op die regte pad te plaas, se die direkteur-generaal van
Finansies,Chris Stals.

Die Minister van Vervoer, Eli Louw, voer samesprekinge metsy eweknie,
Annanda Guebuza, in Mosambiek.

Die aansoek v an TrevorManuel, sekretaris van die UDF in Wes-Kaapland,
om vrylating word deur die Kaapse Hooggeregsbof van die hand gewys.

Vier UDF-lede word skuldig bevind aan boogverraad in die Delmas
verhooren sewe ander aan terrorisme. Minister van Wet en Orde, Adriaan
Vlok, se verdere beperkinge kan op die UDF gele word.

Unlta-Ieler Jonas Savimbi ontrnoet president PW Botha in Pretoria.

Amlchand Rajbansl, voorsitter van die ministersraad in die Huis van
Verteenwoordigers, word daarvan beskuldig dat by probeer het om die
spesiale aanklaer van die James-kommissie, Anton Ackerman, te onder-

'myn en te diskrediteer. '

Die SA Vervoerdienste word in 'n buitelandse valuta-verslag ocr die ko1e
gehaal oor verliese van R3,2-miljard aan buitelandse valuta watdiedepart
ment gely het,

Pastoor Frank Chikane, algemene sekretaris van die SA Raad van Kerke,
spreek 'n konferensie van die Wereldraad van Kerke in Harare toeen se die
tyd het aangebreek bet om konkrete maatreels teen apartheid te tref,

'n Sperdatum van 14 Desember word gestel vir die stigting van 'n nuwe
party waarin die Progressiewe Federale Party. die N as ionale Demokratiese
Beweging en die Onafhanklike Party kan saamsmelt.

Na slegs drie uitgawes ontvang Vrye weekblad 'n waarskuwing van die
Minister van Justisie, Kobie Coetzee, oor sekere berigte in sy eerste twee
uitgawes. Die minister kan 'n registrasie-deposito van R40 000 eis.

Professor Raymond Dart, die ontdekker van die "vermiste skakel", sterf
op die ouderdom van 95 jaar.

Die operasanger Dawie Couzyn word deur die hof verbied om met enige
lid van die Drakensbergse Seunskoor in verbinding te tree nadat hy op 'n
klag van onsede1ike aanranding verskyn.

Maak seker jy kry Vrye Weekblad elke Vrydag - en spaar boonop 15% op die norrnale prys van R61,20.
VirR52 (AVB ingesluit)kanjy Vrye Weekblad vir 12 maandekry. Vir 6 maande sal ditjou R28 (AVB ingesluit) koso
Voltooi die vorm en stuurdit met 'n posorder ofgekruisde tjek aan:

\TyeWeekblad
Ons steek niks weg nie

Die Mediaraad beboet dieWindhoek Observer met R2000 na klagtes oor
die publikasie van foto's vanverminkte lyke en "seksuee1 uitlokkende"
materiaal.

'n Groot.wapenopslagplekmet Russsies-vervaardigde wapens enplofstowwe
word suid van Johannesburg gevind..

President Lennox Sebe van Ciskei se dokter, wat in Londen woon, word
tussenR16 000 en R18 OOObetaal vir elke besoek wat hy aan Bisho bring.
Hy ondersoek Sebe een keer elke vier maande.

Die Blanke Bevrydingsbeweging word verbied en sy leier, prof Johan
Schabort, ingeperk. . . .

. VRYE WEEKBLAD. POSBUS 42637, FORDSBURG 2033.
Druk neem toe op die Europese Ekonomiese gemeenskap om sanksies op
Suid-Afrika toe te pas, se Inkatha-Ieier Mangosuthu Buthelezi.

ODS sal jou ingelig hou

Christina Onassls, die dogter van skeepsmagnaat Ari Onassis, sterf in
Argentinie aan 'n longongesteldheid.

Die VSA en die Sowjet-Unie kan binne 'n jaar 'n ooreenkoms onderteken
om die supermoondhede se kernarsenale met die belfte te verklein.

Steun groel vir die Palestynse staat wat deur die Palestynse Bevrydingsor
ganisasie se parlement-in-ballingskap aangekondig word. Meer as40 lande
erken die staat, wat geen vaste grense het nie, maar Westerse lande bly
skepties.

Internasionaal
Die Amerlkaanse regering 1000s'n verdoemende aanval op die Suid-Af
rikaanse regering oor die skuldigbevinding aan boogverraad van UDF-Iede
in die Delmas-verhoor.

Nie een van die partye wen oortuigend in 'n verkiesing in Pakistan rue.
BenazfrBhutto enhaar teenstanderNaw az Sharifword gevra om'nregering
saam te stel.

..............................................................................................................................................................

........................................................................................, .

....................................................................................................................................' .

..............................................................................................................................................................

Nogbeter: watter wonderliker Kersgeskenk kan jy vir 'n spesiale vriend gee as 'njaar se Vrye Weekblad in sy of baar
posbus afge1ewer? .

Ekwil graag vir 'n mend inteken op Vrye Weekblad vir 12/6 maande en sluit hiermee 'n posorder/tjek in vir R

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

posorder/tjek in vir R .

NAAM

ADRES

NAAM

ADRES

Holden Roberto, leier vandie FNLA, aanvaar 'n voorstel van dieMPLA
regering in Angola om na die land terug te keer en deel van die regering te
word, word in Lissabon berig.

2 Vrye Weekblad,25 November 1988 •



'N BEVELVOERDER van die
Ciskeise polisie wat teregstaan op
die moord van ldasa-amptenaar Eric
Mntonga het 'n luitenant opdrag
gegee omte verswyg dat Mntonga
die dagvan sy dood by die polisie
stasie was.

Die getuienis is die week deur
lui t Leonard Tsotsa, 'n lid van die
Ciskeise veiligheidspolisie, in die
Hooggeregshof in Bisho gelewer.
Ses seniorpolisie- offisiere, onder
meer twee generaals, word aan
gekla van moord op Mntonga op
24 Julie verlede jaar.

Die lyk van die 35-jarige
Mntonga is op 25 Julie in sy motor
aan die buitewyke van King Wil
Iiams Town gevind.

Die aangeklaagtes is genl-maj
Zandisile Ngwanya, genl-maj
Phakamile Ngcanga, hoof van die
veiligheidspolisie in Ciskei, kol
Mabandla Mbejeni,maj Mpekise1i
Potwana, adj-offThamsanqa Hlu
lani enadj-off Khayalethu Mean
dana.

Hulle staan ook tereg op aan
klagte van regsverydeling en die
oortreding van die Polisiewet. Al
ses pleit onskuldig op al die aan
klagte.

Tsotsa, wat tentye van die moord
tweede in bevel van die Ciskei se
terroriste-eenheid was, het getuig
dat 'n "gesamentlike operasie" die
oggend van 24 Julie uitgevoeris,

'n Huis, wat die teiken van die
operasie was, is met traangas be
stook voordat die polisie die huis
binnegegaanhet.Niemand is indie
klopjag gearresteer nie, Terug by
die aanklagkantoor het drie adjun
dant-offisiere aan Potwana gese
dat hulle Mntonga gevind het.

.Die adjundant-offisiere het
Mntonga na een van die kantore
geneem. Na sowat tien minute het
Potwana aan hom.gese dat die "op
erasie afgehandel is".

Hy hetdrie daelater in die koer
ante gelees dat Mntonga dood is.
Potwana het aan hom gese het moet
niemand vertel dai hy Mntonga
voor sy dood by die aanklagkan-
toor gesienhet nie. ,

Adjudant-offisier Zukile Bhe
wutivandieveiligheidstak op Mdan
tsane, het getuig dat hy Mntonga
nie weernadie dagby die aank1ag
kantoor gesienhet nie. Volgens
Bhewuti was hy by toe Mntonga
die oggend van die operasie teen
sowat elfuur by die ingang van
Sone 12deurpolisie voorgekeeren
beveel is om uit sy motor te klim.

Mntonga is beveel om in 'n po
lisievoertuig te klim en is na die
Mdantsane- polisiestasie geneem.

Die verhoor duur voort. - Sapa

Polisieman
'beveelom
te swyg' oor
Mntonga

plakkerskampop tehef nie. Die krane
word gevoed deur net een boorgat,'
se Wentzel.

Die grondwaarop Sun City staan,
behoort aan die Streeksdiensteraad,
wat beplan om groepsbehuising daar
te bou.

Volgens Wentzel sal ontwikke
ling eersoor drie jaar begin, weens
regsprosedures watgevolg moet word.

Sun City het twee jaar gelede
ontstaan en het die afgelope drie
maande vinnig uitgebrei. Baie in
woners isvan plase in die omgewing
uitgesit enisop waglystevir behuising
in "bruin" woongebiede in die omge
wing.

Volgens die voorsitter van die
Sun City-komitee,Ben Oktober, sal
hulle "indie bos moet gaan slaap" as
die plakkerskamp gesloop word. "Ek
sal enige plek gaan bly as hulle vir
ons huisegee, watons hemerens om
heen te gaan nie."

Afrikaners kan wees".
Hy het sedert sy oornamevan die

leierskap van die PFP in Augustus
vanjaar homself beywer om same
werking tussen groepe linksvan die
regering te bewerkstellig,

"Ek sal alles in my mag doen om
dit te laat werk. Daar moet 'n nuwe
nie-rassige demokratiese party kom,'
het hy gese: Hy geniet diesteun van
die PFP se Federale Raad.

De Beer het horn veral sterk
uitgespreek vir die politiekesamew
erking van wit en swart Suid-Afri
kaners. "Daar is geen altematief nie
- 'n basis vir samewerking moet gevind
word. Ons sal saam sink of swem,"

, het hy gese, ' " '
Malan het gese: "Die deelname '

van byvoorbeeld die UDF, Cosaru, ,
Azapo en groepe wat hul by die
Freedom Charter neerle is net so
belangrik soos die steun vanInkatha •
en die Arbeidersparty."

Worrall en Jannie Momberg van
die OP het Buthelezi uitgesonder as
'n leier wie se deelname noodsaaklik
is. Worrall, wat geruime tyd reeds
met Buthelezi en Hendricksegesprek
voer, wou egter nie kornmentaar lewer
oor diedeelname van ander buite
parlementeregroepenie, :

Sapa berig dat Momberg OJ? 'n
openbare vergadering in Durban gese
het die sukses van die partysalbepaal
word deur die hoeveelheid
Engelssprekendes en ontevrede
Nasionaliste watso 'n nuweparty sal
steun.

Worrall het, ondanks dieeise wat
hy gestel het, sy vasberadenheid
'uitgespreck om alles in diestryd te
werp om die nuwe gesamentlike
inisiatief te laat werk.

die plakkers in "ongemagtigde
strukture,wat gevaarliken onhigienies
is, die omgewing ontsier en'n erger
nis vir die inwoners van SirLowry's
Pass is".

Die nuwe bestuurskomitee van
Sir Lowry's Pass het kort na die
munisipale verkiesing in Oktober
vergader en die plakkerskamp as 'n
"gesondheidsgevaar vir die dorp"
geidcntifisccr.

Die voorsitter van die nuwe
bestuurskomitee, Bernard Wentzel,
se die plakkerskamp kan 'ngesond
heidsgevaar veroorsaak soortgelyk
aan 'n maagkoorsepidemie wat die
dorp vroeg in die jare sewentig vir
tweemaande onder kwarantyn geplaas
het.

"Ons het nie die geriewe om die

skermsonderhandel en beding om 'n
werkbare model te vind wat al drie
partyetevrede sal stel. Worrall het
hierdie week gese dat indien 'n aan
vaarbare oplossing nie voor 14 De
sernbergevind word nie, sy party 'n
eie rigting sal inslaan.

Malan en PFP LP Tian van der
Merwehet in die week egteraangedui ,
dat as 'noplossing nie voor 14 De
sember gevind word nie, dit nie
noodwendig die einde van toekom
stige same werking sal weesnie.

Dievoormalige leiervandie PFP,
Colin Eglin, is die voorlopige sa
meroepervan die versoeningskomitee,

, wiese opdrag dit is om 'n werkbare
: raamwerk vir eenheid te skep. Die

komitee sal binne die volgende drie
dae sy eerste vergadering hou, het
Van der Merwe gese,

Woordvoerders van al driepartye
het ditduidelik gestel dat die beleid
en visie van die nuwe party nie net 'n
herskommeling van die bestaande
groepe moet wees nie.

__ Dieonderhandelaars moet met 'n
werklikenuwe konsep, grondwet en
strategie vorendag kom om 'n effek
tiewe front teen die Nasionale Party
te wees. Hul doel is om 'n binne-

, parlementere magsbasis te bewerk-
stellig. .

Malan het egter beklemtoon dat
sonderwye buite-parlementere steun
'n binne-parlementeremagsbasis nie
'n werklike altematief sal wees nie.

DeBeer het die noodsaaklikheid
beklemtoon van '''n nuwe nie-ras
sige demokratiese party wat 'n real
istiese politieke tuiste vir alle Suid-

Barend Theron

nog altyddie indruk geskep dat hulle
, daar mag bly. '

AnneCupido, een van dieinwon
ers, se'nam ptenaarhet aanhaar gese
hulle beplan om toilette te bou en
waterpype na Sun City aan tele. "Die
kennisgewingwas 'ngrootskok. Ons
het gedinkons sal binnekort water en
toilette hier he. Ons is bereid om
huur tebetaal, as ons net inonshuise
kan bly."

Die sekretaris van die Stellen
bossestreekskantoor van die SDR,
Michael de Waal, ontken dat sulke
beloftes ooit aan die mense gemaak
is.

Volgens die kennisgewing woon

ElsabeWessels

Malan en sy mense voel weer sterk
dat die inisiatief betekenisloos sal'
wees asgeen brugna groepe soos die
UDF en Cosatu geslaan word nie.

Die kwessie van 'n leier kan ook
probleme gee, maar dit word op die
oomblik op die agtergrond gehou

,totdat die partye nader aan eenheid
gekom het. Na buite se die betrok
kenes dathulle glo die regte man sal
betyds opstaan om die party te lei.

Die steun uitBroederbond-kringe '
kan vir die te stigte party 'n goeie
hupstoot in die Afrikaner-establish
ment gee. Twee van die iniseerders, .
rugbybaas Louis' Luyt en, oud-re- '
dakteur Willem de Klerk, is senior,
Broeders terwyl Malan self ook nog ,
'n lid is.

Vera1DeKlerkhetheelwat invloed
in verligte AB-kringe en is volgens :
inligtinghard aan die stemming maak
in die geledere. .

Luyt, wat die drie partye verlede :
Vrydag by s.yhuis bymekaar gekry
en so diebal aandie rol gesit het, se
die reaksie op hul planne was,
uitstekend, ook van mense wat al
polities onaktief geword het, en van '
ontevrede Nasionaliste. '

Die inisieerders is' almal haas tig ,
om 'nnuwe verenigdepolitieke front
op dreef te kry - veral in die lig van
'n moontlike algemene verkiesing
vroeg aanstaande jaar.

Daar word entoesiasties bespiegel
dat samesmelting die drie groepe
soveel as40 setels in die Volksraad
kan verseker. Saarn het hulle tans 21
setels,

Die week is daar hard agter die

Eeu-oue dokument red plakkers
dae as uitspanplek deur reisigers
gebruik.

Uitspannings moet volgens wet
dent middel van 'n grondbrief en
registrasie aan die plaaslike ower
heid oorgedra word. Dit is in hierdie
geval nog nie gedoen nic,

Volgens die prokureur was die
interdik "slegs die eerste rondte. As
die SDR weier om konstruktief te
reageer, sal dit 'n duur en uitgerekte
regsproses tot gevolg he".

Intussen het die 56 gesinne, waar
van 46'nbroodwinner het wat in die
omgewing werk, onlangs 'n ge
meenskapskomitee gevorm om die
uitsetting te keer. Die inwoners se
hulle was verbaas oor die uitset
tingsbevel, want amptenare van die
SDR besoekdiekamp gereeld en het

~\\~"':
\ I \
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De Beer, Worrall en Malan
loop met verenigde front

SOMERSET-WES - 'n Briljante skuif
deur 'nregspan, wat 'n dokument van
1892 uit die aktekantoor opgediep
het, het tydelik verhoed dat meer as
200 mense naby Somerset-Wes ver
skuif gaan word.

Die mense se huise moes verlede
week gesloop word nadat die Wes
Kaapse Streekdiensteraad (SDR) hulle
'n week kennis gegee het om die
gebied te verlaat.

Ingevolge 'n interdikin dieKaap
stadse Hooggeregshof is die inwo
ners van die Sun City-plakkerskamp
naby die dorpie Sir Lowry's Pass tot
7 Desember voorlopig veilig teen
uitsetting. Die Streeksdiensteraadkan
nou vertoe tot die hof rig om die
interdik ter syde te stel,

Volgens die dokument van 1892
behoort die grond aan die staat - nie
aan die SDR nie. Die grond waarop
Sun City staan is as 'n uitspanning
geklassiflseer. en is inderdaadvroeer

DIE planne vir 'n nuwe politieke
party links van die regering het die
week aansienlik nuwe stukraggekry .

Die leiers betrokke by dieinisia
tief is verras met die wye onder
steuning en nuwe entoesiasme wat
hul verklaarde samesmelting uit baie
oorde gekry het.

Dit bly k nou ook dat die idee van
'n nuwe, verenigde groepering ook
die seen van 'n invloedrykedeel van
die Afrikaner-Broederbond wegdra.

Daar word geglo dat hulle die
steun van soveel as 22 persent on
tevrede nasionaliste met hul kan
saambring, het lede van die Broe
derbond gese.

Die leiers van die Nasionale .
Demokratiese Beweging endie Pro
gressiewe Federale Partyhetdieweek
as 'n teken van hul nuutgevonde
solidariteit politieke verhoegedeel.

Partyleiers Wynand Malanen Zach
de Beer het in Durban hul sterk ten
gunste van 'n nuwe nie-rassige poli
tieke party uitgespreek en die hoop
gevestig dat die grondslag vir die
stigting van die party teen 14 De
sember gele sal wees.

In Johannesburg het Denis Wor
rall oak openbare steun vir die sa
mesmelting van die drie partyeprobeer
werf.

Dit is egter reeds duidelik uit
gesprekke met die inisieerders dat 'n
wesenlike struikelblok eers oorkom
sal moet word: dieernstige verskil in
benadering oorwatterswarten bruin
groepe by die nuwe groepering be
trek moet word.

Worrall en sy party is traag om
vriende verder links as Mangosuthu
Buthelezi se Inkatha en Allan Hen
drickse se Arbeidersparty te soek.
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Sharpeville Ses 'dekmantel' om
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IN DIE 1I0OGGEREGSIJOF VAN SUID-AFRIKA

d~nnltn gdref ka. \lord;

... dearee-Jde lIoller doocI ..",ordetl is;

dig.
Dan is reeds vroeer vanjaar be

spiegeldatdie Sharpeville Ses tesame
met VanderMerween La Grange en
twee ander polisiemanne, David
Goosen en Leonde Villiers begena
dig kon word.

Daar is gemeen dat dit 'n goeie
politieke skuif vir die regering sou
wees omwit polisiemanne en swart
radikale saam te begenadig. Op die
manier kon almaltevrede wees.

VandenBergsedaar is bitter min
ooreenkoms tussen die misdade. La

.Grange enVanderMerwe is skuldig
bevind gewone moord, terwyl die
Ses se veroordeling spruit uit 'n
onlustesituasie.

Organisasies soos Laywers for
Human Rights het vanjaar van hul
intensiefste veldtogte gehad om die
doodstraf afgeskafte kry.

Minstens 110 mense is reeds
vanjaar opgehang. In Oktober vanjaar
was daar287mense in die dodeselle,
waarvan 83 ter dood veroordeel is
vir oortredingswatverband hou met
"onrus-voorvalle".

Verlede jaar is 164 mense ge
hang.

Diedag voordie 14 mense pege
. nadig is,het die nasionale direkteur

van dieVereniging vir die Afskaffmg
van dieDoodstraf, prof Dennis Davis

. van die Universiteit van Kaapstad,
gese die doodstraf is "brutaal" en
"gewelddadig" en sy waarde as
afskrikking is nognie bewys nie.

Die kern vandie polemiekoor die
Ses het gedraai rondom die soge
naarnde "gemeenskaplikeoogmerk".
Die Ses is skuldig bevindaanmoord
omdat hulle mense sou aangehitshet
om 'n swart stadraadslid tevermoor,
Die moordenaar self is nooit gevang
nie.

"Die Appelhof self hetenkelejare
gelede in die geval van Maureen
Smith bepaal dat minderedeelnarne
aan moord versagtend is.In die Ses
se geval was dit egter niedie geval
nie.

"Waar die begenadiging hopelik
'nhoudingsverandering bydiereger
ing aandui, is dit ongelukkig nie die
geval by die howe nie. Inons land
met sy bevolkingsopset behoort die
frustrasie van die swart gemeenskap
en hul sosiale agtergrondalklaar 'n
oorweging vir versagtingte wees,"
se Van den Berg.

Byna elke Westerse regering het
versoeke aan die regeringgerig om
hulle te begenadig. So byvoorbeeld
het eerste minister MargaretThatcher
van Brittanje persoonlik gevra dat
hulle nie opgehang wordnie,

Daar was ook oproepedeuronder
meer die Amerikaanse, Wes-Duitse,
Franse en Nederlandse regerings en
dieVVO.

Aan die ander kant is selfs spesiale
organisasies gestig om LaGrange en
Van der Merwe begenadig te kry.
Petisies met tienduisende handteken
inge is aan die Staatspresident oorhan-

polisie te
begenadig

..)

... 0151 AtIj11lt

landsekritiek was beslis geregver
dig, want die howe was baie onge
naakbaar teenoor hulle, se Van den
Berg.

.Die SharpeviIIe Ses het opnuut
die fokus op die doodstraf geplaas,
se VandenBerg. Waardaartienjaar
gelede nog 'n sterk pro-doodstrafbewe
gingwas, het aIles nou verander.
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Dievorm wat elke regter in Suid·Afrika onderteken wanneer
iemand galg toe gestuurword

om diesaak teheropen, afgewys het.
Hiema kon nog net 'die Staatspre
sident ingryp om hulle van die galg
te red.

"Diebegenadiging beeindig een
van diemees omstrede verhore ooit
in Suid-Afrika se regsgeskiedenis.
Die saak het onsregsreputasie oorsee
geweldige skade gedoe.n. Die buite-

Jacques Pauw
DIT lyk asof Staatspresident PW
Botha die vier terdood veroordeelde
polisiernanne wou begenadig en die
Sharpeville Ses as dekmantel ge
bruik het om dit te doen.

Dft was vandeesweek diereaksie
van adv John van den Berg van die
departement strafregaandie Univer
siteit van Wes-Kaapland nadie nuus
dat die Staatspresident endieMinis
ter van Justisie veertien ter dood
veroordeeldes Woensdagbegenadig
het.

"Nogtans verwelkom eken talle
ander organisasies die begenadiging
van al veertien mense, ongeag die
misdade wat hulle gepleeghet," het
Van den Berg gese.

Bothahet vroeer vanjaarbegena
diging vir die Sharpeville Ses ver
werp omdat hy hom glo niemet die
regsproses wou inmeng nie. "Dit is
absurd, want die regsproses was toe
reeds mi die eerste appel voltooi,"
het Van den Berg gese.

Die regering se besluit om die
veertien te begenadig is wyd in Suid
Afrikaen in die buiteland verwelkom.
Die begenadiging volg op van die
ergste druk wat nog op dieregering
geplaas is om die Sharpeville Ses en
twee van die polisiemanne,Jack La
Grange en Robert vanderMerwe, te
begenadig.

Dit is waarskynlik die eerste week
vanjaar waarin niemand gehang is
nie. Nadat die dertien mense
Woensdag deur die Staatspresident
begenadig is, sou PaulTepoSetlaba
gisteroggend in die Sentrale
Gevangenis in Pretoriagehang word.

Hy is enkele ure voor sy ter
egstelling deur Kobie Coetzee,
Minister van Justisie, begenadig. Toe
sy prokureur, Roshan Dehal, Don
derdagoggend halftweedietronkbel,
het 'n sersant volgehou dat die ter
egstelling voortgaan.

Die besluit om die Sharpeville
Ses te begenadig het gevolg enkele
ure nadat die Appelhof 'n aansoek

Van totale strategie na oorlog
Die regering se beleid oor staatsveiligheid het die week in die Kaapse Hooggeregshof .

onder die soeklig gekom. "Totafe strategie", wat 'n mate van butte-parlementere
opposisie toegelaat het, is i,n986 vervang met "teen-revoluslcnere oorlogvoering", wat

geen opposisie duld nie. Mark Swilling, navorser aan die Sentrum vir Toegepaste
Beleidstudies van die Universiteit van die Witwatersrand, het ter versagting getuig in 'n
hofsaak waarin Ashley Forbes, 'n ANC-guerrilla, en 13 ander jongmense aan terrorisme
en verwante bedrywighede skuldig bevind is. 'n Spesiale korrespondent doen verslag.

KAAPSTAD - Die inIigtingskandaal
het daartoe gelei dat president PW
Botha aan bewind gekomhet, Daarna
het die regering met 'n hervormings
program begin. Onder Bothahet 'n
gekoOrdineerde strategie te vore getree
wat later "totale strategie"genoem
is, het Swilling gese.

Hy het gese Botha en sy"kabaal"
het 'n totale strategie nodig gehad
wat doeltreffende sekuriteitsmaatreels
met hervormingsbeleid kon kom
bineer om die griewe te verwyder .
wat revolusionere kon uitbuit.

TotMei 1986 hetdie totale strate
gie berus op die argument dat die
sekuriteitsbeleid net kon slaag as
hervorming slaag.

Die revolusionereklimaat hetegter
verskerp en die staat se top-echelon
het al hoe meer staatgemaak opseku
riteitsinsteIlings vir advies,beleids
voorstelle en onderdrukkende mag.

In een stadium het die staat dit
oorweeg om met die ANe en die
Eminent Persons Group (EPG) te
onderhandel.

Geskille binne die staathetegter
nou na vore getree. Openlike onen
igheid tussen PW Botha en die
sekuriteit-establishment aandie een
kant en minister Chris Heunis en
politieke hervormers aan die ander
kant het ontstaan.

Die ineenstorting van die EPG
inisiatiefna die Weermagsebesluit
om hoofstede van Frontliniestate te
bombardeer, het tot 'n beslissende
breuk tussen politieke hervormers
en die sekurokrate gelei.

Die teen-revolusionere opsie is
toe aanvaar, Die doelstellinge daar
van is in Mei 1986 deur dieMinister
van Wet en Orde, Adriaan Vlok,
uitgespel.

Hyhetgesedievyandmoetinhul
basisse gebombardeer word, wet en

orde moetherstelword (massa-aan
houdings), die regering moet na die
mense gebringword (Streeksdiens
rade) enhulpbronne herverdeel word
om swartgebiede op te gradeer.

Die besluit om die EPG te laat
vaar isgeneemdeur 'n magselite van
"cold war warriors" wat PW Botha
vroeg in 1986 ornring het. Hierdie
groep het nie diestrategie van sagte
onderdrukking- beperkte dwang en
spioenasieom konflik van lae inten
siteit te beheer - van genl Johan
Coetzee onderskryf nie.

'n Nuwegroeponder leiding van
genl-rnajCharles Lloyd het na vore
getree, Hulle het groot dele van die
teorie van "teen-revolusionere oor
logvoering" watinMaleisie, Algerie
en Suid-Amerika ontwikkel het,
geleen.

Coetzee se strategie was bereid
om buite-parlementere organisasie
toe te laat. Maar die strategie van
teen-revolusionere oorlogvoering was
teen enige opposisie gekant en het
die ruimtewaarbinne die beskuldig
des moesoptree beperk.

Swilling het 'n duidelike verskil
tussen die noodtoestande van 1983
en 1986uitgewys. Onder die noodtoe
stand van 1983 het die veiligheids-

magtenie die magte van 1986 gehad
het nie - dis gesien as 'n kortter
mynmaatstaf om die staatruimte vir
politiekehervorming te gee.

In 1986 is groter magte aan die
veiligheidsmagte gegee endaar was
'n vasbeslotenheidom georganiseerde
opposisie uit te skakeI.

Dithet grassroots-organisasies en
aktiviste ondergronds gedwing, het
Swilling gese. _.

Die teen-revolusionere strategic
probeerom harte en hoofde te wen 
"to win hearts-and-minds" (Wham).
Die basieseverskil tussen die totale
strategie van die vroee tagtigs en die
Wham-program van 1986, was dat
Wham nie langer primer betrokke
was by die toegang van diebevolk-'
ing totdie politiek nie.

Pleks daarvan het die klem geval
op dieIe van nuwe fondarnente vir
die siviele gemeenskap sodat poli
tieke toegang tot die stelsel hens in
die toekoms so gestruktureer kon
worddatdit nie die helestelsel bedreig
nie.

Hierdie verskuiwing van groot
visiesvan bo na die herbouing van
fondamente van onder is diebelan
grikste kenmerk van die staat se
huidige strategiese denke.

Swilling het ges~ konkrete teen
revolusionere strategiee watdeur die
staat gevolg word, illustreer die
tweeledige sekuriteits- en welsyns-
mikpunte. ,

Onderdrukkende maatreels sluit
in beperkinge op die pers, massa
aanhoudings, vigilantes, moord
groepe, gedwonge verskuiwings,
huurboikot-uitsettings, besetting van

~. openbare ruimtes deur die Weer
mag, en uiteindelik beperkinge op
die aktiwiteite van organisasies.

Die SDR's gebruik hul mag om
gemeenskappe te verskeur.leiers uit
die gemeenskappe te onttrek, eJ;! dan
die gemecnskap volgens diewense
van die staat te omskep.

Sckere toegewingsmoetegier deur
die Wham-program gemaak word
ten opsigte van sommige van die
eise wat die verpleuerde gemeenskap
sorganisasies vroeer uitgespreek het.

Welsynsmaatreels sluit in die
opgradering van infrastruktuur,
behuisingsontwikkeling, die her
vorming van plaaslike regering, en
die afskaffing van instromingsbe
heer.

Sapa berig dat Swilling inantwoord
op 'n vraag toegegee het dat die
onrus van die jare tagtig 'nswaai na

regs in die blanke politiek veroor
saak het,maar gesehet dit is deur 'n
element van vrees teweeggebring.

Die Nasionale Party se vrees vir
regses hetgelei totargumente binne
die party dat hervorming vertraag
moes word.

In die tydperk1984 tot 1986 was
daar nie 'n toename in geweld nie
maar 'n toenamein swart verset en
mobilisering. Die toenemende be
lang watdie regering aan sekuriteit
geheg het, was nie 'n reaksie op
geweld nie,maar 'n poging om die
konstitusionele stelsel te beskerm.

Die taktiek wat gemeenskapsor
ganisasies in hul verset gebruik het,
sluit in oproepe tot verbruikers- en
huurboikotte, wegbly-aksies, stak
ings, protesmarse, plakkaatbetogings,
petisies, persverklarings en massa
vergaderings. Dit geskied binne die
raamwerk van nie-gewelddadigheid,
het Swillinggese,

Wanneer arm mense, wat nor
maalweg magteloos is, geen ander
uitweg het nie, is hul enigste bron
van mag die ontwrigting van 'die
normale werking van die samele
wing.

Die 1986-noodtoestand het dit aIIes
verander en baie nie-gewelddadige
opsies onwettiggemaak. Dithet ook
grassroots-organisasies en politieke
aktiviste ondergronds gedryf.

Die beskuldigdes is Forbes, Peter
Jacobs, Nicklo Pedro, Nazeem Lowe,
Anwa Dramat, Clement Baadjies,

.David Fortuin, Jeremy Yeary, Wal
ter Rhoode, Wayne Malgas, Colin
Caimcross, Ashraf Karriern, Colin
Petersen en Leon Scott.
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ter die artikel oor die beleid van die
koerant ook kon noem. Ons staan
volkome daarby ·en glo dat enige
verantwoordelike nuusblad dieselfde
ideale en riglyne behoort te he. Ons
wil die Minister vriendelik versoek
om die artikel weer te lees.

5. "Groep-obsessies en ander
haakplekke."

Hierdie artikel is 'n ingewikkelde
akademiese bespreking deur mnr Mark
Swilling van die Witwatersrandse
Universiteitvan 'n debat tussen Afri
kaanse, Sowjet- en ANC-akademici
by 'n konferensie inWes-Duitsland.

Mnr Swilling hetdie verskillende
argumenteoorofdiekonflik in Suid
Afrika 'nklasse-ofrassestryd is en of
dit oor konflikterende nasionalismes
gaan, behandeI.

Ons wil ook uitwys dat nie een
van die berigte die landswette of die
noodregulasies oortree het nie,

Ons glo opreg datons voldoende
aan die Minister getoon het dat sy
voorlopige oordeeldatVrye Weekblad
dalk gebruik kan wordas middel om
sienswyses van onwettige organis
asies uit te druk, nie korrek was nie.

Ons wil daarom met respek die
Minister versoek om:

1. Nie. 'n bedrag te bepaal wat
deur ons gestort moetword alvorens
registrasie van die nuusblad kan
geskied nie. Ons submissie -is dat
daar geen gronde bestaan waarom
Vrye Weekblad anders as ander kom
mersiele koerante soos die Citizen
en Beeld behandel behoort te word
nie.

2. Sy oenskynlikedreigement in
die derde laaste paragraaf van sy
brief aan Vrye Weekblad, naarnlik
dat die koerant dalk ingevolge Art 5
(1) van die Wet op Binne1andse
Veiligheid verbied kan word, moet
terugtrek.

SLOTSOM
Vrye Weekblad is nie op enige

denkbare manier 'n bedreiging vir
die staat se veiligheid nie,

VryeWeekblad is 'nverantwoor
delike, professionele nuusblad wat
wil help bydra tot 'n voorspoedige,
vreedsame Suid-Afrika waarin die
demokrasie en wet en orde sal seevier,

•
Die

Boraine voor hof
pIE gewese Nusas-president en UDP·bestuurslid, Andrew Boraine
(29), moet vandag in die Kaapstadse landdroshof verskyn weens 'n
beweerde oortreding onder die Wet op Publikasies.

Die aanklag spruit voort uit 'n polisieklopjag op 'nKaapstadse
boekwinkel meer as twee jaar gelede.

Boraine, tans 'n lektor .aan die Universiteit van Kaapstad, het die .,.....

~[!~!~f!~i:l~~I~i.::t~n~~:~~;;~;~~r:~.~ :~::i~~~ :1...1:1.:'.,:1::1:1

Hy het dieselfde middag in die hof verskyn, maar is op borgtog van·:
R500 vrygelaat. Daaris ook beslag gele op sy paspoort enhymoet twee
keer per week aan die polisie rapporteer.

Boraine is vroeer vanjaar.'n paspoort toegestaan wat slegs vir ses
maande geldig was. .

Hy is drie jaar lank 'n paspoort geweier.
Die polisie het in 1986 'n klopjag uitgevoerop die boekwinkel Open

Books waar Boraine gewerk het, .
Hulle het op sekere publikasies beslag gele. .
'n Aanklag is eers in Februarie 1978 aanhangig gemaak,
Maar. teen daardie tydwas Boraine nie meer in Kaapstad nie, het hy

gese.· . .

'::==~=-i~J
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Die besware teen Vrue 2."Vry Mandela sal moet brfie
!+- bou."

Weekblad Die berig is volgens ons oordeel
Die Minister het In sy brief aan 'n model van hoe 'n nuusberig van

Vrye Weekblad van 11 November die aard hanteer behoort te word.
1988 vyf artikels aangestip wat vol- Dit is bloot 'n weergawe van wat
gens sy voorlopige oordeel daarop prominente Suid-Afrikaanse politieke
duidatdie koerant as middel gebruik . .. engemeenskapsleiers dink van mnr
sal word om sienswyses van onwet- Mandela se moontlike vrylating en
tige organisasies te bevorder soos dierol wat hy kan speel.

. die Wet op Binnelandse Veiligheid . Die volgende woordvoerders is
dit bedoeI. aangehaal: dr Ntatho MotIana van

1. "Mandela: 'n Nuwe era." Soweto; mev Helen Suzman van die
Elke koerant in Suid-Afrika, ins- PFP; mnr Chris de Jager van die

luitend die wat hulself mondstukke Konserwatiewe Party; mnr Aggrey
vandie Nasionale Party noern, het al Klaaste, redakteur van die Sowetan;
baie kolomme aan diemoontIike mnr Jan Mornberg vandie Onafhan-
vrylating van mnr. Mandela bestee, klike Party; dr Beyers Naude; 'n
Die dagblad Beeld het selfs in 'n kerkleier; eerw Allan Hendrickse,
sterk hoofartikel die regering leier van die Arbeidersparty; adv
aangeraaidatdie tyd ryp geword het Chris Beyers van die Afrikaner-
om rnnr Mandela vry te laat. Weerstandbeweging; . 'n ANC-

Die bespiegelinge om mnr Man- woordvoerder; 'n woordvoerder van
delase vrylating kom regstreeksvan dieSA Raad van Kerke; en dr Oscar
die.Staatspresidentwat al herhaalde Dhlomo,. sekretaris-generaal van
keregesehet dat hy hom wil vrylaat. Inkatha.

Die betrokke berig het twee ele- 3. "ANC sien nie af van protes
mente: bespiegelingoorwanneer mnr met geweld."
Mandela vrygelaat sal word; en die Hierdie is 'n feitelikemededeling
moontlike impak wat dit op die na- van die ANC se standpunt by 'n
sionale politiek kan he. Daar word konferensie in Wes-Duitsland oor
ook berigdat "gematigde leiers in hulgebruikvangeweld.Indieeerste

. die wit en swart politiek en in die enweer in die vyfde paragrawe word
sakewereld asook Westerse en Af- die woord "terreur" gebruik, wat
rika-Ieiers hoe verwagtinge koester duidelik die koerant se afkeur in
datMandela'nnuweera van versoe- geweld aantoon. Daar word ook in
ningenvredein Suid-Afrika sal inlei." dievierde paragraaf duidelikuitgespel

Nerens in die berig 'word die datdieANC "oordie afgelopemaande
African National Congress of enige baie meer sagte - burgeriike - as
anderverbodeotganisasienagepraat hardernilitere en anderstaatsteikens
of ondersteun nie. getref" het.'

Hierdieberig ve~kil nie van baie Daar is ook feitelik en objektief
van die wat reeds in ander kornmer- berig oor die konflik binne ANC-
siele koerante in Suid-Afrika ver- geledere oor die rnorele regverdig-
skyn het nie. . ing vir geweld; die begrip wat van

dieAfrikaners by die konferensievir
die geskiedkundige aanloop tot die
beleidvan geweld getoon het; endie
feit dat die ANC 'n nuwe konsep
beleidstuk gepubliseer het - sonder
om daaroor uit te wei:

Ander koerante het reeds volle
dig oor die beleidstuk berig sonder
dathulle deur die staat daaroor aan
gespreek is:

4. "Vrye Weekblad laat hoor 'n
nuwestem... ·

Ons staan verstomdatdieMinis-

• • •

ODS soek versoemng,
revolusie•ole

. regering op aile vlakke,
Ons het dit reg vandie begin af

gese, maar moet dit daIk weer uitspel,
dat ons geen bande met enige poli
tieke organisasie, party, beweging
of drukgroep het nie.
. Ons het geen belang daarby nie
en dit is inderdaad teen onsverlclaarde
beleid om "diesienswyses uit te druk"
wat deur "onwettige organisasies
gepropageer word" soosdie Wet op
Binnelandse Veiligheiddit steI.

Ons glo egterdatdit die reg is van
elke Suid-Afrikaneromemosieloos '
ingelig te , word oor wat die
beleidsrigtinge van aile relevante
politieke groeperinge is.

'n Mens kan nie 'n vriend of 'n
vyand identifiseer as jy nie weet
waarvoor hy staan en waarin hy glo
nie. Onkunde is 'n volk se grootste
vyand.

Niks kan meer verkeerd wees as
die owerheid se klaarblyklike ver
moede dathierdiekoerant die "revo
lusionere klimaat" in dieland probeer
bevorder nie. Inteendeel, dit is juis
die bestaande klimaat van polari
sasie en konflik wat VryeWeekblad
wil help ontlont.

Ons glo dit kan die heel beste
gedoen word deur Afrikaansspreken
des se onredelike vrese vir versoe
ning en eenheid ,met hul swart
landgenote tehelp besweer - deurdie
klimaat vir onderhandelingspolitiek
te help bevorder.

Dit beteken dat VryeWeekblad
kaalkop moetberig oordie toestande
in al ons gemeenskappe; die strewes
van al ons mense; die beleidsrigtings
wat konflik in die hand werk; die
uitwerking van rassismeen diskrimi
nasie; en oor hoe die leiers oor die
hele spektrum dink enhandel.
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DIESUID~AFRIKAAN

Naam:

Wees ingelig
Lees DIE. ·S'DID-AFRIKAAN

Adres:

DIE SUID-AFRIKAAN is 'n onafhanklike meningsblad wat elke tweede maand
verskyn. Intekengeld vir 'n jaar beloop R13,50, Vulnet die vorm hieronder in en pas dit
saarn met 'n tjek ofposorder vir R13.50 aan: DIE SUID-AFRIKAAN. Breestraat 215,
Kaapstad 8001.

.............." "".""."." ".."" " " , , Po!;kode:

DIE SUID-AFRIKAAN

Op seek l'Ial1.rmwe allian . .. ~.....,14
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Die volgende is 'n effe verkorte
wecrgawe van die skriftelikevertoe
wat Vrye Weekblad tot die Minister
van Justisie gerig het:

Talle regeringsleiersse aI geruirne
tyd dat Suid-Afrika huidiglik'n ern
stige krisis belewe. Onslandhet nou
die vindingrykheid envisie van al sy
denkende mense nodig.Sondervol
ledige, betroubare inligting oor al
die strominge en groeperinge in al
ons gemeenskappe kan niemand
deurdagte besluite neem ofoplossings
voorstel nie.

Daar is ook gevoel dat die Afri
kaanssprekendes sodaniggeisoleerd
en afgesonder geraakhet vandie res
van die Suid-Afrikaanse bevolking
dat 'n soort swartgalligheid en fatal
isme posgevat het. Ditis duidelik te
bespeur in die onstellende groei van
ver-regse bewegings soosdie Kon
serwatiewe Party en die Afrikaner
Weerstandsbeweging.

Vrye Weekblad probeervir Afri
kaanssprekendes se datdaar 'n rol is
vir hulle om te speelbuitediegroepe
wat so desperaat vireie identiteit en
groepsvoorregte veg;daar is 'nposi
tiewe rol op die pad na 'n Suid
Afrika sonder minderheidsregering
en inderdaad in 'n Suid-Afrika na
apartheid.

Bowenal wil Vrye Weekblad in
Afrikaans 'n rol probeerspeelom die
land nader te bring aandie ideaalvan
alle goeie Suid-Afrikaners: vrede,
versoening en nasionaleeenheid. Dit
beteken dat geen betekenisvolle groep
uitgesluit mag word nie.

Vrye Weekblad het in sy eerste
uitgawe uitgespel dathy nie 'n alter
natiewe koerant wi! wees nie, maar
'n professionele publikasie wat glo
aan gebalanseerde en regverdige
beriggewing.

Dit is ook ons voomeme om so
gou as moontlik 'n volwaardige lid
van die Nuusblad-Persunie en die
Mediaraad te word.

Ons het egter ook gese dat ons
sekere basiese politiekeriglyne het
waarvolgens ons interpreterende
artikels en hoofartikels geskryf sal
word.

. Die riglyne is: 'n oop,nie-rassige
demokrasie; die soewereinteit van
die reg; basiese menseregte soos
vryheid van spraakenassosiasie; die
verwerping van alle vorme van
geweld; vrye ondememing sonder
uitbuiting; onderhandeling, versoe
ning en nasionale eenheid; en ver
antwoordelike, effektiewe en skoon
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'Of dit nou
gesinsmoorde is,
alkoholisme,
seksuele
misbruik,
selfmoorde of
rassegeweld, dit
is eintlik op die
ou end almal
dieselfde.'

orngesit in rassisme.
Die kenn ers s tem sa am dat die

verregse groepe 'n "tuis te" vir hierdie
m ense bied . Hier kan hy sy wocde
k an aliseer. Soms ontplof dit egter,

"n Daad soos di e van verlede
D insdag is ook 'n weerspi eeting van
vrees, van die gevoel van beleerd
wees wat algemeen in die blanke
ge meenskap voorkom, van 'n klein
minderheid in 'n gevaarlike en
bedreigende swart kontinent," se
Bosch.

Dit is begryplik dat so 'n vree s
hom dikwels tot uitdrukking kom in
die bravade van strydlustigheid en
kragdadigheid, wat tiperend van die
regse politickgeword het, meen Bosch.

"Maar ook regerin gswoord voer
ders is nie van aile blaam te onthe f
nie. By so baie geleenthede word
uitsprake gemaak wa t daarop bereken
is om te verseker dat blanke Suid
Afrik anet eenenkele bceld van sekere
swart organisasies kry : dat hulle
onredelike eise stel, dat hulle onge
naakbaar is en slegs gcweld as mid
del virswart oomame propageer," se
Bosch.

Rassisme is ook vasgevang in die
Afrikaner se taal. Soos Vrye Wcekblad
twee weke geIede berig het , is daar
twaalf bladsye oor die woord "kaf-

Saai wat jy maaj
Dit is dus baie moontl ik d at 'n

verskeidcnheid van faktore die moor
denaar van scwe onskuldige s wart
mense gemotiveer he t: hy was d alk
vers leurd, maar is benewel deur die
gewelddadige gemecnskap waar in hy
grootgeword het.

S y opgekrople woede he t omgesit
in r as sisme wat kon gedy in 'n ve r
regse organisasie .

B owenal was swartmense vir hom
nie "mense" nie.

Dis die dat die Wolf vo lge ns die
psigiater geen bcrouoor sy dade getoon
hetnie.Hywasnadietydopgeweken
het geglimlag.

SoosBosch gese het: ons hetgemaai
wat om gesaai he!.

Oo k in die taal

'Strydom het in briewe
aan my geartikuleer
wat in die gemoedere
van tienduisende
Afrikaners en Boere
omgaan'

D aar is baie voorbeelde in die
Afrikaner se geskiedenis waar gew
eld verheerlik is. 'nGoeievoorbeeId
is Jopie Fo urie, die man watto t aan
die einde geveg het tydens die R e
hellie van 1914 .

Hy is tot vandag toe een van die
groots te martclare in die Afrikaner
se geskiedenis , en dit terwyl hy u it
die Weermag gedros het en rnee
gedoen het aan die sinnelose dood
van meer as 300 mense: 192rebel le
en 132 soldate. Hy is in Desem b er
1914 tereggestel,

D F Malan, wat in 1948die eerste
Nasionale Party Eerste Minister
geword her, skryf in sy bock oar
Afrikaner Volkseenheid dat Fourie
se laaste woorde was: "Dieboompie
wat vandag geplant is en met my
bloed gevoed word, sal groci en
wonderlike vru gte vironsvolk dra."

J an F E Celliers her oor Fourie 'n
roerende gedig geskryf, maar een
waarin geweld absoluutheilig voor
gesteI word. "Daar trek 'nkoeel.rnet
spoed, met spoed/hy's natmet Afri
kaner-bloed/en smart die boodskap
wat hy voer; /hy kom uit Afrikaner
roer. .. "

En d an aan die einde: "trekken d ,
trekkend, jaar en stond/sal s teeds •
die koeel sy boods kap sprei;/en waar
hy tref , heel noo it sy wond;/en wat
hy tre f, dit heilig hy !"

Dissipl ine
Holdstock se die Afrikaner he r 'n

houding dat mens met geweld e n
mag houdings kan manipuleer. Daar
is 'n 10lale gebrek aan respek en
kommunikasie.

Hy se die hele probleembegin in
ons huise waar kinders mel ysere
dissipline bchandel word. Hulle word
nie gerespekleer nie, maar geslaan
en die hele tyd bel igtig .

"Of dit nou gesinsmoorde is ,
alkoholisme, seksuele misbruik,
se lfmoor d e of rasswegeY'Cld, dit is
eintlik op die ou end almal die
selfde . Dit is glad nie toevallig dat
d ie Afrikanergemecnskap in groot
mate aan al hie rdie euwels skuld ig
is nie. Dit h ou allcs verband.

"Kinders word aan die een kant
mel geweld grootgemaak, en aa n
die ander kant gcleer dal hul nie
respck vi r swartmense hoef Ie he
nie .

"Die regering los ook syprobleme
me t geweld op. D it is omdat ons
reger ingsIc ie rs self nooilleer kom 
munikcer of onderhandel het nie .
Hullc hel ons gel eer dat swarlmense
enl ile ile is wat beheer moet word,"
se Holdstock .

Kruger sc baie Afrikaners word
weens die gewelddadige samelew ing
groot met 'n opgekrople woede in
hul hart. H ierdie woede word som s

•

serwatiewe Party word gestig,
Maar, asof 'n herhaling van die

verlede, is dit vir 'n groep ekstremiste
nie goed genocg nie. Hulle stig die
Afrikaner-Weerstandsbeweging, en
keer terug na die ou orde van abso
lute skeiding en blanke baasskap mel
al dierctoriek van die Ossewa-Brand
wagen die apartheidsprofete van die
1940's en 1950's.

Dit is kamaste en kakieklere,
skeltaal en meerderwaardigheid, 'n
Icier met 'n rassis tiese boodskap .

Daar word gepraat van "kaffers
en hotnots en koelies".

Ander "wit" organisasies volg in
hul spore: Die Wit Kommando, die
WitHand, die Wit Bevrydingsbewe
ging, die Wit Wolwe.

Daar is selfs die absurdes soos die
Kappiekommando: 'n klomp tannies
inVoortrekkerkIere w at Voortrekker
monument toe opruk en 'n swart
doodkis Libertas toe dra.

Al die regse groepe dreig met
geweld. Hul se daar is nie plek vir
gematigheid in "Afrika se harde
kultuurnie" .

Die skietery verlede week in
Pretoria was nie die eerste vorm van
geweld nie.

Voor dit was daar al born-

~
'Oat Suid-Afrika
die witman se
land is en dat hy
die meester hier
moet bly' 
Hendrik Frensch
Verwoerd

ontploffin gs, kaste wapens wat deur
die pol isie uilgcgrawe is , cn
aanrandings op s warLes.

Verheerliking
Kruger sc on s leef in 'n ge

wclddadige gcmcenskap waar mense
van klein.~ af gclccr word dalprobleme
mel gewcld opgclos moel word.

So byv()orbecld hel Barend
Slrydom as seun gc sien hoe sy rna
se lfmoord plceg. Hier hel hy 'n lcs
gelccr: haar probleem is mel gcweld
opgelos.

"In sekerc ve rregse kringe word
geweld verhccrlik. M aar binne sekerc
informele kringe word dil sclfs
gocdgekcur," sc Kru g er.

Maxdu Preez en Jacques Pauw

rasSlsme
om werk meeding wat hy net as
arbeide rs op die plaas geken her, Dit
was vir hom 'n groot vemeder ing.

Hierdie gebe ure v erduidelik
wrywing tussen Afrikaner en swart
m an, maar nie die hele prentjie van
rassisme as 'n ideologie nie. Daar
voor was nie die geskiedenis nie,
m aar men se verantwoordelik.

Hier s taan "d ie naam Hendrik
Frenseh Verwoerd bo aile ander uit,
Verwoerd, bekwaam bygestaandeur
die NO Kerk, het aparthe id tot 'n
ideologic, 'n soort kwasi-godsdiens
ve rhef.

In sy eerste toespraak in die poli
tick, as sen ator , het hy reeds gese:
"Ek wildit hieron om wo nde stel w at
die houding is van 'hierdie kant van
die huis,da t Suid-Afrika d ie witrnan
se land is en dar hy die rneester hi er
moet bly."

Apartheid het oor die j ar e afson 
de rlike ontwikkeling gewo rd en toe
parallelle ontwikkeling, maar basics
het dit rasseskeiding en wit
oorheersing gebly. En tot baie onlangs
het die Kerk dit goe dgep ra at.

Die Afrik aanse koerante het ook
oor die jare hul deeI bygedra tot die
soort gevoelens. Vir dekades w as
daar net twee soorte berigt e oor
swartmense gepubl iseer: eerst ens
neutrale berigte, soos byvoorbeeld
hoevcel "Bantoes " in 'n busongeluk
dood is.

Tweedens was daar berigte oor
die optrede van swartrnense as
vabonde, skelrns, diewe, verkragters
en leegleers.

Opdie ou endken die lcsers swartes
net in twee rolle: as hul werknemers
wat nie probleme oplewer nie, w ant
hu lle hel mos goe ie beheer oor hullc,
en dan as misdadigers .

Dit is die "ontm ensing" waarvan
HoldslOCk praa!.

"Apartheid het eers mense
vervreem, daama Onlmens . Daar is
geen empatie in b aie blanke kringe
vir die lot van swartmen se nie. En
omdat ons hulle nie ken nie , vrec s
ons hulle," se Holdstock .

Kruger sf: apartheid het 'n "ons"
en "julie" gemeenskllp gevcstig . On s
velie is Wil,julie s'n is swart. Daarom
is OilS beter, en daarpm is julie siegler.
Di t is wat apartheid gedoen he!.

Terug na baasskap
In die VOrsler-e ra hel buitelandse

druk (.1] binnclandsc onrus skcrp begin
tocneem, en die Nasionale Party se
leiers het besef dat aan apartheid
geskaafsal moet word. PW Botha se
regering het die proses 'n verdcre
hupstool gegee mel "hervorming en
magsdeling".

Die stappe is vir 'n klomp Afri 
kaners Ie veel, en eers die Herstigte
Nasionale ParlYen daama die Kon-

BAREND STRYDOM het 'n o bsessie gehad me t geweld en
oorlog. Enkele ure voor hy se we swartmcnse doodgeskiet en
talle andcr gewond het, hethy in 'n no ta aan sy ouers oor die
Derde Vryheidsoorlog geskryf. En vir hom hetdie ccrstcskote
verlede wee k geklap.

Die gewelddade vandiejong man in sy kamoeflecruniform
by die Strijdomplein in Pretoria het Suid-Mrikagcruk. Hoekorn,
vra mense, het hy so koelbloedig en berekenend swartrnense
afgemaai sonderom sy pistool een kecr in dierig ting van 'n wi t
vel te swaai?

Hoeve e l haat moes hy teen s wartmense gedra het?
Enhocwel sy daad wyd afgekeur is, is dit bekcnd dat daar

in sekere ver-regse kringe reeds na hom verwys word as 'n

"tweede Jopie Fourie" - 'n marte laar. an
Sy daad is s6 deur Robe rt van Tonder van die nuwe V

Bocrestaarparty opgcsom: "Strydorn he t in briewe aan m y
geanikulecr wat in die gemoedere van ticnduisende Afrik an -
ers en Bocre omgaan."

Een ding is seker: die haat van baie Afrikaners tccnoor
swartes is nog net so sterk as v oorheen .

Hoek o m ?
W at is hierdie psige van rass is me?

'n Siek gemeenskap
Prof. D avid Bosch , hoof van die dcpanemcnt van sen

dingwetenskap aan Unisa, sedie terreurdaad in Pretoria het ni e
sommer net gebeur nie. Dit is die simptoom van 'n sick
gemeenskap en dit is die wind wat ons baie jare lank gesaai het
wat die storm Dinsdag op Strijdomplein ontketcn he r,

"Dade soos hierdie het 'n geskiedenis. Agtertoe Ie d ie
geskiedenis van 'n gerneenskap wat
oor 'n lang tyd 'n klirnaat vir so 'n
daad voorbcrei het. Dit sou gcvaar-
like sc1fbcdrog wces indienonsonssclf
sou wou wysmaak dat die optrede
van die o ud -polisieman bloot d ie
daad van 'n geestesversteurde, van 'n
ongcbalansecrdc maniak is,"se Bos c h .

Daar is steeds 'n element o nder
blankcs - soms sonder dat hulle
daarvan bewus is - vir wie swart 
m ens c minderwaardig, onbetroubaar
en tot mi sd aad geneig is,

Prof Dre yer Kruger, sielkundige
van Rhodes Universiteit, gaan no g
verder: "Baie blankes sien 'n swart
m ens en dink: 'Dis n ie rerig 'n m ens
n ie .

"Daaro m he t hy net kos en slae
nod ig. Sy velk1eur is mos verkeerd.",

Pro f Le n Hold stock , strafkundige
van Wits, p raat van d ie blanke wat

'Baie blankes
sien 'n
swartmens en
dink: 'Dis nie
rerig 'n mens
nie. Daarom het
hy net kos en
slae nodig."

d ie swartrn an "ontmens" he!: ons het
hom basiese burgerregle ontne e m,
rondgeskuif, sonder verhoor aange
hou, uitgesku if na tuislande en op
byn a alle vlakke teen hom gcdiskrim
ineer. Hy is dus skielik nie meer
mens nie, somm er net 'n "ding".

"Hulle is blool entitcite wat be
heer moet word . Dit is soveel mak
liker om tcen so iemand geweld te
gebruik," se Ho ldstock.

Hendrik Verwoerd
Rassisme in Suid -Afrika het 'n

lan g aanloop in die geskiedenis. Die
vrybocre en trekbocrc van die negen
tiende ee u het oor log gemaak teen
s wart stamm e , en daar was bloedige
kon flik tydens di e Afrikaners se trek
na die bin nelan d en Nalal in d ie
18 30 's.

Na di e Tweede Vryheidsoor log
was die Afrikaner in die noorde
platgeslaan - sy plaas afgebrand en
sy vee deur die Engelse doodge
maak. Die trek na die slede het be 
gin.

Skielik moes die Afrikaner, wat
baas en landheer was, in dievreemde
omgewing van die stad metdie mense
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"Dit is natuurlik moontlikom die
, sambreelorganisasie te verbied. Hy
, is egter al byna Iamgele deur die

beperkings wat die staat reeds om
hom geplaas het. Ek het my beden
kingeof die staatveel meer kan doen
as watreeds gebeurhet,' se Gagiano.

Hy se die UDF het 'n baie groot
rol in die swart politiek gespeel. Dit
het honderde swart organisasies po
litiek gemobiliseer, politiek bewus

, gemaak en as politieke koordineer- ,
der opgetree. Dit het as belangrike '
.skakelmet die verbode ANC gedien.

"Weens die inperking van sy leiers
en die belangrikste organisasies wat
effektief stilgemaak is, is hy reeds
minder effektief. Ek twyfel of die
staat veel meer kan doen. '

"Die UDF is egter steeds 'n sim
bool vaninterneswart verset in Suid
Afrika. Deur verder teen hom op te

, tree, saldie"staatmaar net sy houvas
en mag op die individu verder de
monstreer," se Gagiano.

, ....... ~ ., .... \, /. 01'._ .10 ~ ..

F010:Anna Zie..unski Afrapix

Aarts-Blskop DesmondTutu en Biskop Buchanan verlaat die
Palel van Justisie na uitspraak Indie Delman-verhoor

bestudeer word".
Jannie Gagiano van die departe

ment staatsleer aan die Universiteit
"van Stellenbosch se dit gaan on
. moontlik vir dieregering wees om

die UDF en alsy geaffilieerde organ
isasies te verbied. Die UOP bestaan
uit sowat 450 organisasies.

"Hoekom verban hullenie sorn
mer net swartrnense rue?"vra Gagiano.

.Hy beskryf die UOP as 'n bree
konfederasie, wat taUegemeenskap
sorganisasies insluit wat in
werklikheid bitter min met politiek
te make het, Dit sluit in behuising- '
sorganisasies, vroue-organisasies,
welsynsorganisasies en talle meer,

"Hoe tree jy op teen mense wat
lede is van die UDF. maarnie aktief
politiek bedryf nie?" vraGagiano.

Die regering het reeds vroeer
vanjaar sewentien geaffilieerde or
ganisasies van die UOP verbied. 'n

. Groot deel van sy leierskap in inge
perk of sitin die tronk., '

Waar Su id-Afrika
nou in 'n era is
waar daar wye
verwagting is
dat Nelson
Mandela en
ander leiers van
die ANC
binnekort
vrygelaat kan

,word, kan die
"nuwe leiers" die
"au leiers" in die
tronk vervang

Van Dijkhorst self gaan die
appelaansoek aanhoor. Indien hy
verlof tot appel weier, sal die verd
ediging gedwing wees om hom tot,

-die hoofregter te wend.
Die groot vraag is nou: gaan die

Regering die UDF-verbied?
In regskringe is daar die gevoel

dat die regering "min keuse" gaan
he.Die uitspraak is dat die UDP die
ANC se amptel ike meeloper binne
Suid-Afrika is.

Volgens die uitspraak is die UDF
gestig op 'n vergadering van ANC
volgelinge, Op UDF-vergaderings is
die ANC se saak bevorder en is die
ANC-Ieiers opgehemel. Hul

. beleidsrigtinge en propaganda
veldtogte het ook nie verskilnie. Die
UOPhet nooit ANC-geweld veroor
deelnie.

Adriaan Vlok, Minister van Wet
, enOrde, het reeds gese dieuitspraak

'gaan"met die oog op verdereoptrede
sorgvuldig deur, die Regering

•
IS

Dijkhorst bevind dat Azapo, die
Azanian Students' Organisation, en
die Congress of South African Stu
dents revolusionere organisasies is.

Die verdediging sal redes aanvoer
oor waarom verIof tot appel toeges-

" taan moet word. Die verdediging
gaan. volgens die advokaat kennis
gee dat hy verskeie "spesiale aan
tekeninge wil argumenteer", met ander
woorde redes gaan aanvoer oor
waarom die verhoor onreelmatig of
strydig met die reg was.

Eerstens gaan die verdediging
aanvoer dat die wyse en redes oor
waarom prof Willem Joubert deur
die regter verbied is om sy amp as
assessor voort te sit, onreelmatig
was. Die regter het.ook geweier om

, homself en assessor Willem Krugel
aan die saak te onttrek.

Die feit dat d~e mondelinge be
, ,'toog van die verdediging, deur Van

Dijkhofst kortgeknip is, gaan ook
deel van die appelaansoek wees.

!

DieUDF
verdoem:
nou kan staat
hom maklik
verbied
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Matleho Makoena, suster van beskuldlgde nommer 11, John Makoena, verlaat die hof nadat hy
aan terrorlsme skuldig bevlnd Is. Simon Nkoll, wat vrygespreek Is, troos haar.

se bewerings oor die UOF.
"Dit is 'n volslae verdoemenis vir

die UDP. Die regter het bevind dat
die UDF in opdrag .van-die ANC
gestig is. Dit is in teenstelling met
die verdediging se verweer dat Alan
Boesak vroeg in Januarie 1983 reeds
'n verenigde front van anti-'
apartheidsorganisasies bepleit het.

"Die regter het die onafhanklikheid
van die UDF heeltemal verwerp. Hy
het nou al die skietgoedom die UDP
en van sy geaffilieerde organisasies
te verbied.

"Die belangrikste deel van die
uitspraak is dat die lede vandie UDF
hoogverraad met geweldgepleeg het.
Hoogverraad kan enige opsetlikedaad
wees om die gesag van die staat

,omver te werp. ,
"Die verdediging se verweer dat

, , die leiers van die UDP telkemale
geweld verwerp het, is me deur die
regter aanvaar nie;" se dieadvokaat.

Benewens'die,UDP, het· Van

i
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Jacques Pauw
REGTER Kees van Dijkhorst se
uitspraak is 'n volslae verdoemenis
van die UDF.Nouhetdieregeringal
die skietgoed om die organisasie,
wat volgens die hof niks anders as
die binnelandse vleuel van die ANC
is nie, te verbied.

Ditis diepolitiekeimplikasie van
die omstrede Delrnas-verhoor nadat
Van Dijkhorst verlede week in die
Paleis van Justisie in Pretoria vier
van die beskuldigdes aan hoogver
raad en sewe ander aan terrorisme
skuldig bevind het,

Die drie leiersfigure en 'n vierde
ondersteuner van die UDF gaan
moontlik langtermyn-tronkstraf
opgele word wanneer die langste
politieke hofsaak in Suid-Afrika se
regsgeskiedenis volgende Maandag
hervat word.

Waar Suid-Afrika nou in 'n era is
waar daar wye verwagting is dat

, Nelson Mandela en ander leiers van
die ANC binnekort vrygelaat kan
word, kan die "nuweleiers" die "ou
leiers" in die tronk vervang, '

'Dit is verder interressant dat Pat
rick "Terror" Lekota, wat as "baie
pro-ANC" beskryf is, al saam met
Mandela op Robbeneiland tronkstraf
uitgedierihet. Hy hetdie geskiedenis
van die onderdrukking van swart
mense "at Mandela's knee" geleer,
het die reg ter bevind. Van Dijkhorst
se uitspraak het vandeesweek beroer
inge in regs- en politieke kringe
veroorsaak. Regsgeleerdes wys op 'n
regsafwyking, want in 'n soortge
lyke verhoor in 1985 is ander UDF

.Ieiers wat saam met Lekota, Moss"
Chikane en Popo Molefegewerk het,
vrygespreek.

Diebeskuldigdes in die hofsaak .
in Pietermaritzburg wastoe Albertina
Sisulu, Archie Gurnede (albei pre
sidente van die UDF), pastoor Frartk
Chikane, Cassirn Saloogee, prof Ismail
Mohammed en Essop Jassat,

Die aartklagte was min of meer
dieselfde - hulle is ook soos die

.beskuldigdes in die Delmas-verhoor
daarvan beskuldig dat hul met die
ANC saamgesweer het om die land
onregeerbaar te maak. Hulle is
vrygespreek.

Lekota en Molefe is as mede-sa
mesweerders in daardie hofsaak
genoem. Die beskuldigdes in die
Pietermaritzburg-saak isweer op hul
beurt as mede-samesweerders in die
Delmas-verhoor genoem.

Baie van hulle was verlede Vry
dag in die hof toe Van Dijkhorst die
vier mans van hoogverraad en sewe '
ander am terrorisme skuldig bevind
het. Hoogverraad en terrorisme is
albei met die doodstraf strafbaar.

Pastoor Chikane het in sy kom- '
rnentaarop Van Dijkhorst se uitspraak
gese: "Byna enigiemand wat deel is
van swart leierskap in Suid-Afrika, '
kwalifiseer nou vir verraad."

Cosatu se in 'n verklaring hy is
"stomgeslaan" deur die uitspraak.
Die oplossing vir Suid-Afrika se
probleme is nie om swartleiers op te
sluit wat 'n betekenisvolle rol kan
speel in die onderhandelings vir
demokrasie en vrede nie, lui die
verklaring.

Die "boodskap" van die uitspraak,
se profDennis Davis vandie Univer
siteit van Kaapstad se regskool, is
datenige toekomstigepoging om die

, eise van die Freedom Charter aktief
na te streef, op verraadkan neerkom.

Davis het die uitspraak as
, "skrikwekkend" en "buitengewoon

wyd" beskryf. Hy se: "Dieimplikasie
, is dat enige politieke eis wat die

huidige politieke stelsel wil aftakel,
die bedoeling van geweld kan he en
dus as verraad beskou kan word." ,
, 'n Advokaat wat die uitspraak
bestudeerhet, se: "Die uitspraak is 'n
geregtelike bevestigingvan die staat

010: M<I emillSkJ

Govan Mbekl; Ingeperkte
,ANC-Ieler

Daaris ook 'n ernstige gebrek aan
huisvesting, veral goedkoop
behuising. Die Provinsiale Admin
istrasie het duur huisvesting gebou,
maar min mense kan ditbekostig, se
sy.

Koos Theron, LUK belas met
gemeenskapsontwikkeling, erken dat
die huisnood in Oos-Kaapland onmid
dellike aandag'verg. Theron en die
adjunk-minister van Staatkundige
Ontwikkeling en Beplanning, Roelf
Meyer,het onlangs inspeksie in Oos
Kaapland gaan doen.

"In Port Elizabeth plaas die bev
olkingsaanwas ontsaglike druk op
werkverskaffmg," se Neela Hoosain,
streeksorganiseerder van die Gar
ment Workers Union.

Verskeie vakbondleiers is steeds
in aanhouding, "Dit wil voorkom of
daar veral opgetree word teen vak
bondleiers wat ook by gemeenskap- ,
sorganisasies betrokke is," se Hoo
sain.

Sy merk opdat Cosatu al meer
steun werf. "Verskeie onafhanklike
vakbonde het aangedui dat hul by
Cosatu wil aansluit."

Die stryd om politieke en ekon
omiese oorlewing loop handaanhand
in Oos-Kaapland, se sy.

Die sukses van die verbruik
ersboikot van 1985, watlater ver
bied is, word nog steeds gesien as 'n
simbool van solidariteit. in Oos
Kaapland beskou.

" Foto: Chris Qwazi
JanetCherry, Idasa-organl- .

seerwat onlangs vrygelaat is

twee wekegelede deurbrandstigting
in puingele,

VolgensTurner het die aanhoud
ing van die 22-jarige Andile Sidelo
die dag na dieonlangse munisipale
verkiesing die' Eastern Cape Youth
Congress 'n gevoelige slag toege-
dien. '

In die munisipale verkiesing in
Port Elizabeth se townships, is 'n
stempersentasie van slegs 9,7 persent
behaal. '

Emstige gemeenskapsprobleme
word ondervind. Volgens Turner is
armoede en werkloosheid 'n amper
onoorkomelike probleem.

Eisabe Wessels en
Karen Evans

PE die tuiste van ANC leiers

Kaapse president en vise-president
van die gedeeltelik verbode UDF is
eerste aangehou.

Volgende aandie beurtwas Ihron
Rensburg, sekretaris-generaal van die
National Education Crisis Commit
tee, en Ivy Gcina, president van die
Port Elizabeth Women's Organisa
tion (Pewo), asook die studenteleiers
van die verbode Congress of South
African Students, Lulu Johnson en
lola Mtatse, '

Daar is ook op wit aktiviste toe
geslaan. Die 27-jarigeIdasa-werker
Janet Cherry is verlede week na ses
weke in aanhouding vrygelaat, en'
onmiddellik ingeperk. Syiselfmaande
lank in 1986-87 aangehou toe sy
voorsitter van die End Conscription
Campaign in Port Elizabeth was.

Nie net Port Elizabeth is polities
op die voorgrond nie. In Cradock,
Somerset-Wes, Cookhouse,Alexan
dra, Port Alfred, Grahamstad en Oos-

, Londen is die veiligheidswetgewing
in aksie gestel om politieke vure te
blus, '

"Dit is moeilik om te bepaal of
organisasies enigsins onderdiehuidige
toestande lCan organiseer," se Cate
Turner van die Black Sash se ad
vieskantoor.

Die Black Sash se hoofkantoor is

,ElsabeWessels ,
PORT Elizabeth is die tuistevan Govan Mbeki, Raymond Mhlabaen Wilton
"Bibi" Mkwayi. . ,

Al drie is politieke legendes in die B aai. As leiers van die verbode African
National Congress is hulle op 'n aartklag van sabotasie indie Rivonia-verhoor

.van 1964 tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis.
, ,Daar.i~ egter nog baiebekende name in Port Elizabeth se lang geskiedenis
.van politieke verset. In New Brighton se die mense Mbeki se rol in die
Defiance C~paig.nvan diejare vyftig hethom sy legendariese status besorg.

Vand.ag, na 24 jaarop Robbeneiland, is die 78-jarigeMbeki 'n "vry" man, "
Mhlaba l~ steeds op Robbeneiland, en Mkwayi word in Polls moor aangehou.

Mbeki is kort na sy vrylating iri November verlede jaar ingevolge die
noodmaatr~elsingeperk..~aardeur is hy effektief verhoedom sy politiek in die
openbaar uu te leef. Polities bewustes beklemtoon sy rol as senior leier.

Volgens Mbeki se inperkingsbevel mag hy nieonderhoude toestaan nie, nie
met meer as 10 mense op 'n slag praat nie, en geen artikels publiseer nie.

, Tog .word sy teenwO?rdigheid .in New Brighton-die besigste straat in die
township loop by sy rooimeenthuis verby - deur almal aangevoeJ. Daar is ook
gedurig deur 'n stroom mense wat probeer om methom te gesels of net 'n blik
van hom te kry.

,Daar.w~rd wyd bespiegel oor ~ie rol wat Mbeki in diegemeenskap speel.·
Towns~l~-mwonersse hy skep n samehorigheidsgevoelen gee leiding.

"Verskele Inwoners noemhom die "gesant van die eiland". '
New Brighton-inwoners se die regering hetsy belangrike posisie besefdeur

na sy vrylating die media te verbied om hom aan te haal / '
. Die Jnwoners. glo ook dat Mbeki·se bewegings en die i~vloed.~athy:

U1toef~nn.oukeun.g deur di<:regering dopgehou word. Dit sal 'n bepalende rol ,
speel In die regenng se besluit oor Mandela se vrylating. '

Armoede, werkloosheid en
verset .inOos-Kaapland

'Soweto by'
die see'

naby Port
Elizabeth

I.
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PORTELIZABETH -InOos-Kaap
land, met 'n werkloosheidsyfer van
meer as 60 persent, loopdie strydom
politieke en ekonomiese oorlewing
hand aan hand. En gemeenskapsverset
en regeringsonderdrukking wordook
hier in dieselfde asemgenoem.

Sedert die jare veertig het Oos-
Kaapland homself as een van die ,

. belangrikste sentnuns vanswartverset
bewys, maar politieke aktivisme is
sedert die Noodtoestand van 1986in
'n oorIewingstryd gedompel.

Huidige statistiekspreekvanself;
*In Port Elizabeth word58 aktiviste
steeds sonder verhoor aangehou- 31
van hulle in alleen-aanhouding. ;
* In die groter Oos-Kaapland word
ISOinwoners sonderverhoor aange
hou.
* Die room van die leierskap van
anti-apartheidsbewegings - onder
andere lidorganisasies van die UDF
- is drie keer opeenvolgens deur die
staat "afgeskep",

" * Altesaarn 39 inwoners van Port
Elizabeth en Uitenhage is ver-.
hoorafwagtend ingevolge die Wet'
op Binnelandse Veiligheid. ,
*Nege-en-dertig inwoners van Oos
Kaapland het sedert 1986die dood- '
straf vir politieke aktiwiteite gekry. '

, *Vyftig sake van aanranding, ontvoe
ring, en elektriese skokbehandeling,
is in die advieskantoor in Uitenhage

, teen munisipale polisie aanhangig
gemaak. '
*Meeras 200 000 inwoners in Oos-'
Kaapland sal volgens regeringsplan
.nog verskuif word vir voorgestelde
"opheffingswerk".

..6p 10 junie vanjaar isdie Cradock
Residents Association en die Port
Elizabeth Black Civic Organisation
ingevolgedie Noodtoestandaanbande
gele, , '

HulIe vergelyk die huidige optrede
,van die Veiligheidsmagte met die in'
die jare vyftig en sestig, ,

, Eerwaarde M Xundu, direkteur
vanGeregtigheid en Versoeningvan
die Anglikaanse Kerk in Port Eliza
beth, se: "Die aantal politieke ver
hore behoort 'n aanduiding vir die
regering te wees dat die gemeenskap
me gaan Ie het nie."

In Port Elizabeth selfw~rd sterk "
bespiegel of politieke organisasies ,
nog die krag het vir gestruktureerde
verset, Volgens inwoners is die room . '
van die leierskap op minstens drie
geleenthede deur die staat "afges-
kep". ..

Die verbruikersboikot van 1985
endie eerste Noodtoestand het aanlei-'
dinggegee tot die grootste gros aan
houdings sonder verhoor.
, Bekende leiersfigure' so~s
Mkhuseli Jack en Henry Fazzie,Oos-
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Groepsgebiedewet is
ekonomieswaansin

Die Groepsgebiedewet en die
gepaardgaande beperking op beskikbare
grond, lei nie net daartoe dat grondpryse in

.swart woongebiede hemelhoog Slyg nie,
maar ook dat die beskikbare behuising en
grond ernstig oorbewoon word.

In Soweto woon nagenoeg 14mense in
elke (klein) wooneenheid, terwyl woon
eenhede aan die Oos-Rand tussen 18tot 20
mense huisves. .

Sodra die swartpersoon dit kan bekostig In Oos-Kaapland en Natal raak diesyfer
om selfeiendom te besitom in welvaart en so hoog as 25 mense per wooneenheid, Die
gerief langs 'n blanke te woon, is dit skielik .oorbevolking van woongebiede, weens 'n
'n sonde om swartburetehe, Tog woondaar tekort aan grond en behuising, moet 'n

, op plase en wit.stedelike gebiede dikwels negatieweuitwerking op produktiwiteithe.
meer swartmense as blankes. Soosniemand w at daagliks ure lankreis,

Hierdie sosiale leuen watdeur die rneer- produktief kan wees me, so kan geen mens
derheidblanke Suid-Afrikaners ondersteun wat in beknopte gebiede met swak dienste
en gepropageer word, het ernstige ekon- woon produktief wees nie.
omiese gevolge. . Suid-Afrika worstel met enorme ekon-

Suid-Afrika se produktiwiteit neernjaar- omiese probleme, en is vasgevang in 'n
liks met meer as 2 persent af. Dit beteken negatiewe produktiwiteitsiklus - nogtans
dat dit meer as 2 persent duurder is om moetons die gevolge dra van honderdernil-
dieselfde hoeveelheid produkte te lewer. joene rand wat aan onproduktiewe en eko-
Ons sanksioneer onsself dus uit die nomiesongeregverdigde stelsels bestee word.
wereldmarkuit.' Endit alles om die skyn van 'n deursig-

Groepsgebiede-wetgewing moet groten- tige leuen te probeer behou. Onlangse ana-
deels die skuld vir hierdie negatiewe pro- lises toon duidelik dat die afskaffing van
duktiwiteitsgroei kry. Deur die toepassing "groepsgebiede in stede soos Harare en
van die wetgewing isdiemeerderheid Suid- Windhoek nie tot die gevreesde oorstroming
Afrikaners stelselmatig verder en verder deur swartes gelei het nie. Dit het weItot 'n
van hul werksplekke verwyder. stelselmatige norrnalisering van die gebiede

Die oorgrote meerderheid swart Suid- 'gelei.
Afrikaners reis daagliks meer as twee en 'n In 'n tydperk waar Suid-Afrika reeds die
halfuur tussen hul werkplek en woonplek. teisteringvanekonomiesestagnasiebeleef,
Die meerderheid is 14 uur 'n dag van hul en nie positiewe produktiwiteitsgroeikoerse
huise af weg. Baie betaal soveel as 20 kanbehaal nie.rnoet die Groepsgebiedewet
persent van hul maandelikse inkomste al- as 'nkem-struikelblok vir sosiale stabiliteit
leenlik aan vervoer. en ekonomiese groei beskou word.

Daar is duisende mense wat daagliks vyf Dithet nodig geword vir die sakesektor,
tot selfs sewe ure tussen woon- en werkplek kerke en akademiese instellings, om gesa-
reis. Dit beteken dat baie mense voor vyf- rnentlik hulle stem vir die afskaffing van
uur in die oggend uit die huis is om agtuur hierdie maatreels te laat hoor.
te begin werk. Hulle is seide voornege-uur Selfs dieNPen KPkanditnieopeerlike
saans tuis. ideologiese grondslag regverdig nie - an-

Niemand kan 'n produktiewe dagtaak dersinsmoet wetgewingonmiddellikingestel
vervul wanneer so 'n groot deel van sy tyd word wat dit onwettig maak vir swartmense
en inkomste aan vervoer bestee word nie. om opplase te bly, en virhuiswerkers om in

Die Groepsgebiedewet beperk nie net blanke woongebiede te woon.
produktiewe arbeid nie: dit diskrimineer Indien die NP en KP nie ekonomiese
daagliks teen die oorgrote meerderheid Suid- _ selfmoordneigings openbaar deur dille pro-
Afrikaners. beerdeurvoernie, is dithoogtyddatdieleu-

'n Gebied soos Alexandra, wat slegs ens laat vaar word en ekonomies pragma-
deur'n straat vanSandtongeskei word, is 34 tiese en doelgerigte stappe gedoen word.
keerkleiner as Sandton is,Tog bly daar 120 ~'Boenbehalwe ander maatreels, sluitdit die
000 mense in Alexander vergeleke met die totale afskaffing van die Groepsgebiedewet
net meer as 90 000 mense in Sandton. in.

PW
Botha se

kabinet

DIRmunisipale verkiesings op 26Oktober
': is onder meer gekenrnerk deur 'n bykans

waansinnige benutting van Groepsgebie
dewetgewing om die kiesers die laer in te
jaag,

In gebiede \\>oaar die KP setels verower
het, is groepsgebiede as aansporing ge-

, bruik. Kiesers is byvoorbeeld daarvan oor
tuig dat die KP wetgewing beter as enige
ander party sou toepas:, ,
. Ons lees in koerante dat die KP
groepsgebiedeop enigemoontlikewysewil
toepas, onderandere deur oop sakegebiede
weer te segregeer. '

Kort voor die verkiesing het minister
,Hennislaatblyk daar is grootskaalseplanne
vir die toepassing van die Groepsgebie
dewet in blanke woongebiede waar swart
mense begin instroom. -

.Hy het gesedaarsal bykans RSOO-miljard
bestee word om ongeveer 'n kwartmiljoen
mense te verskuif. Woonbuurte soosOukasie
en Lawaaikamp ishierby ingesluit.
-- Danie van Zyl se stelling tydens die
munisipale verkiesirigsdat enige kiesafde
lings wat deur die PFP verower word.
oopgestel moet word, was blatante "swart
gevaar'l-taktiek. Die uitslag van die verki
esing het gewys dat hierdie taktiek gedeel
telik daarin geslaag het om blankes skrik te
maak en,die laer in te jaag.

Die KPendie NP wedywer omte bewys
wie die Groepsgebiedewet die beste gaan
toepas. Albeise plakkate het die feit uitbas
uin dat hulle afsonderlike groepsgebiede
voorstaan.

Afsonderlikegroepsgebiede is egter niks
anders as oeverblindery nie. Daar is waar
skynlik geen "suiwer" groepsgebied nie 
die meeste gebiede is vir alle praktiese
doeleindes geintegreerd. In blanke woon
gebiede- stedelik sowel as op plase - woon
daarminstens net sovee1 swartvolwassenes
as blanke volwassenes.

By. 'n onlangse konferensie is die vol
gende vraagaan bykans 200 blankes gestel:
"Hoeveel van julle het nie swart bure nie?'
Oombliklikisaile haride in die lug in gesteek,

"Hoeveel van julle het of inwonende
swart bediendes, Of bure met inwonende
swart bediendes?" Die hande het weer die
lug ingeskiet.

"Maar dan het julle almal swart bure!"
het die kursus-aanbieder gese, 'n Massa
steinme het skielik opgegaan om hierdie
feit te verwerk, Een kursusganger het
uitgeroep: "Daar is g'n swartburenie - dit is
my bediende."

Hierdie tragiese situasie beeld duide
liker as omtrent enigiets anders die di
lemmavanSuid-Afrika uit. Dit lyk asof die
boer sowel as die stede1ing genoee neem

, daarmee omswart bure te he mits die swart
buurrnan tearm is om self grond tebesit en
slegsin 'nmeester-kneg-verhouding staan. '

. . .'So se hulle

Diedatum 14 Desember 1988lean'n belangrike een
weesvir Suid-Afrika.

Dit is die dag waarop die Progressiewe Federale
Party,die Onafhanklike Party en die Nasionale De
mokratiese Beweging moetbesluit ofhulleeen party
gaanword.

Eintlik is dit 'nrnoet-troue.Die babais klaardaar:
'n Uoot deel van Suid-Afrika se bevolking wat siek
en sat is vir die Nasionale Party-regering se wanad
ministrasie en beleid van verdeling, maar terselfder
tydmoeg is virdierondvallery en tweespalt in die ge
lederevan die "kreatiewe opposisie".

Wynand Malan, Denis Worrall, Zach de Beer en
dieondersteunende individue betrokke by die inisia
tiefsoos Louis Luyt en Wil\em de Klerk sal moeilike
bcsluite moet neem en ego's moet onderdruk.

Seker die belangrikste besluit is watter rol die
nuwe groep buite die wit politiekgaan speel.

Moet hulle net met die.Arbeidersparty, die In
dierpartye binne die Parlement, Inkatha en swart
sladsraadslede konsulteer en saamwerk, of moet
hulleook groepe soos die United Democratic Fro!)t,
dieAfrican National Congress, dieAzanian People's
Organisation en die Pan-Africanist Congress by dia
loogprobeer betrek?

Ons glo nie daar is in 1988 meer tyd vir 'n nuwe
politieke party wat nie bereid is om nasionale ver
soening eneenheid openlik tebepleitnie. Dit kan net
eending beteken: almal moot betrek word.

Asjy nie van iemand se ideesof metodes hou nie,
praat met hom en oortuig hom. Dit geld vir die Af
rikaner-Weerstandsbeweging, die Konserwatiewe
Party, die Nasionaliste, die Black Consciousness-
.groepe en die ANC.. .' , ,
, Maar meer nog: soek diegene wat glodat apart

heid in al sy vorme beeindig moet word en dat die
toekoms in 'n nie-rassige, veelparty-demokrasie Ie.
Bring hulle bymekaar en werk saam om die stelsel
van witminderheidsregering te beeindig, Daarin Ie
die enigste heil vir ons mense en ons ekonomie.

Dieleiers van die drie partye moeteen ding weet:
diegeskiedenis gaanhulle baiehard oordeel as hulle
hierdie geleentheid nie aangryp en een magsblok
vorm nie,

Van swAna Namibia
Ditis wonderlike nuus dat aldie partye betrokke by
die slepende Namibia-geskil ooreengekom het op 'n
skikplan. '.
Diemense van hierdie woestynland,die laaste kolo
nie in Afrika, het al genoeg swaargekry onder Suid
Afrikaanse oorheersing en die geweld wat die stryd
tussenSwapo en die Suid-Mrikaanse magte meege
bring het.
Namibia verdien ,om sy plek in die geledere van
anderonahanklike nasies in te neem.

, Maar daar is nog 'n klipperige pad vorentoe. O~s
, hoopdiestaatsmanskap wat sover in Pretoria,Luanda
; en Havana aan die dag gele is, gaanvoortduur.

c·- '.

"I cannot condone violence - but I can understand the
immense frustration this young man feels when his
security and all that he holds dear, are threatened." 
AWB-leier Eugene Terre'Blanche oor die Kerkplein
bloedbad.

"SorrIe my baas, daardie baas roep jou." -Simon Kiurombi
, Mukondeleli, net voordat hy die rewolwer van Barend
Strydom afgeneem het nadat agt mense verlede week in
Pretoria doodgeskiet is.

"The Conservative Party, the HNP and even the AWB
have declared their abhorrence at the Pretoria Massacre
and thereis no reason to doubt their sincerity." - hoofar
tikel in die Sunday Times oordieselfde onderwerp.

"Daar Is by my geen twyfel nie dat Suid-Afrika die
wereld se enigste oorblywende anti-kornmunlstiese
moondheid is. Nog Amerika nog Brittanje kan as anti
Kommunisties bestempel word." - Donald S McAlvany,
Amenkeanse miljoener en voorsitter van die Ameri
kaanseOpvoedkundige Stigting,

"Ek se byvoorbeeld dikwels aan mense wat my as
'iemand se dogter' beskou: onthou, ekhuil.lag, eet, slaap
'en hoopook maar soos elke ander mens. Of: Ons is 'n
doodgewone, of 'normale', as jy wil, gesin in abnormale
omstandighede." - Rozanne Botha in Beeld.

"There Is no doubt they created a powerful volk, The
trouble is that they were selfish. Their injury to blacks
and others, their contempt for the humanity of other, is

-reaping the whirlwind." "Aggrey Klaaste oor Afrikaners.

·10 ,Vrye·Weekblad, 25 November 1988



MENINGS

Arme Stoffel

ArmeStoffelBotha kan ook niks reg ,
doen nie, Die bygaande spotprent ,
het die week in die Pretoria News
verskyn, maar intussen se die minis
ter glo hy het geen probleem met
VryeWeekbladnie. Dis eintlik Kobie
Coetsee wat met ons neuk, ' ' ,

Ons kinders.. :

, . Diehartseer-storie van die week kom
, uit 'n brief in die Sowetan. 'n Man
, vanVereeniging skryfhy staan by 'n
bouvereniging op die dorp toe 'n '

- Afrikaanseseuntjie by sypa aansluit "
en plegtig groet. Die seuntjie draai

. ·toe na die skrywer en se: "Halle,
kaffer." Die pa het verlee verduide
lik dat die kind "van' die plaas af .
kom",ertdie kind toe aangese orndie
swartman weerte groet: "Hallo, booi."
En dan wonder ons hoekom" daar
soveelswart woede in die land is. ~

Inspirerende 'visie n~dfg
Dr Jan S, Marais van Kaapstad

. skryf: . ,
Ek hoop werklik dat u daarin belang
sal stel om in die belangvan ons
alma! se toekoms die volgende .te •
publiseer. - "

Aile Suid Afrikaners behoort te ;
vra en daarop aan te dring dat hulle '
politieke leiersuitspel wat hulle "visie
vir ons toekoms" is. En hoe hulle
beplanomdit realisties 'n werklikheid

' .. te maak. . '.:' ":.-', :-
Ook wat dit vir almal - alle rasse

.- salbeteken;die hele sowat 50 rniljoen ,
van ons teen die jaar2000.. , , ',. '

"Inspirerende visie" is noodsaak
Iik vir nasiebou en 'n eerste vereiste
van leierskap. Hoeveel Suid' Afri
kaners het 'n begrip van hoebeoog
word ons sallyk?

Myeie ideaal soos ek dit herhaal
clelik oor sowat vier dekades geprop
ageer het, is 'n nie-rassistiese [eder
ale demokrasie wat na aan die Swit
sersestelsel staan -maksimum devo-.
lusie van mag tot by selfs die klein
ste gemeenskappe en beperkte sen
trale regering met net 'n palir depar~ ,
temente soos buitelandse sake, ver-
dediging ens. . • .

Hierdie benadering is nie heel- •
temal vreemd aan' tradisionele ·Af· '
rika nie.· l' ,; '"

by Gim Toe Bittergal die
strokieonlangs in
The Starsierr.kon
hy niehelp om te
dinkhoe perfek dit
pas byons huidige
Staatspresident en
sy Kabinetskolle
gas nie....

'r
.....:...-

'-' . £~;,~,~" _ ..,<~t:~,;:::~~;:' - ...

Weekblad wat my aanstaan,maar ek
sluitvoorlopig af.

.AI weer Denis

Die PFP/NDM/IP alliansie het nog
skaars die lig gesien ofDenis Wor~

..,rall begin lyk of hy wilkleinkoppie
trek oor gesprekke metbuite-parle
mentere groepe. Volgens Denis is
net Buthelezi en Inkatha kosher.
terwyI selfs Buthelezi die groepe "n
plekkie in die son gun, .
Bykom, Denis, bykom. JulIesal meet

, sterk mae he vir di~ nuwealliansie.

baievan die grootste literere meester- '
stukke van die laaste twee eeue deur
prominente Suid-Afrikaners .

, geiilspireer ofgeinspireer kon gewees
" het, , ,,' " ,.,'

,n Paar voorbcelde: Ray Bradbury "
.se "Fahrenheit451 " is grotendeels 'n
produk van. ,Stoffel, Botha . se

," . baanbrekerswerk op die gebied van
Serei die publiek voor':,vryheidvandiepers;AndreBrinkse .
Prof Dreyer Kruger van Graham- "Houd den Bek" het baie te danke
stad skryf: aan Adriaan Vlok, .,',. .
Baie dankie vir u blad waarvan ek ,. Die Nasionale Party wasdie in- •
reeds.twee uitgawes geleeshct. .Dit " ,spirasie vir Eugene O'Neill seT.ong
is een van die beste gebeurtenisse - Days Journey Into ~.ight";·Stalin,
wat die..afgelope klompie jare in Hitleren onseie Hendrik Verwoerd
Afrikaans plaasgevind het en dit is vir Jorge Luis Borgesse "A Univer~ .
hoog tyd om die woorde en d~dc van - . 'sal History'of Infairiyneris.·~:" .
die ou seksie wat die landsoge- (brief verkort) .
naamd regeer (en 'n klaaglike mis

-Iukking daarvanmaak!)duidelikaan
die kaak te stel, '

Gesien die SAUKennoodregula-,
sies plus sensuur ens sepogings om
ons onkundig te hou, is dit uiters

.' belangrik dat die Afrikaanslesende
publiek so goed moontlik voorberei
word vir die drastiese veranderings

:, wat noodwendig moet kom.
Ek wens Vrye Weekblad aHes

van die beste toe.

Koerant vir vis en '

skyfies . ,"

Chris ,Gouws van Halfweghuis
skrvf:
Vir weens het ons 'n Afrikaanse koer:
ant waarmee 'n mens me't vrymoed
igheid jou vis en skyfies in kan
toedraai. ' ' : "

Maar ongelukkig leesek toe in 'n
artikel van Elsabe Wessels dat pro
fessor Terreblanche lidvan die Broe
derbond is, endie is opjulIedireksie:
Wanneer'nmensvandieplaag afwil
wegkoTn, help dit tog nie as een van
die rotte saamtrek nie.

Ek neem aan hy was 'n lid. maar,
, dat hy die lig gesien helen sy lidrnaat
,skap bedank he!. Allesin~g genome '.
"is die Vrye Weekblad 'n gawe ,koer-,

ant.
Ek 'wonder of mense be.sef dat. . '. '.

.
onsvryheidsgees as Afrikaners. Die
tydis ryp dat ons hierdie vryheidook
aan ander gee. Dit beteken dat ons
trots as Afrikaners in die strate van
die wereld kan afstap ..

Daarom het ek selfvertroue in die
Afrikaner, in dit wat hom ook Afri
kaan maak, en weet dat hy nie die
.paternalisme -van- apartheid of,par
tisie nodig het omhomself te laat
geld nie. ' ' .

"Laat. u blad dus voortleefsodat
hierdie vryheidsgees elke Vrydag
vergestalting sal vind,

Hiervan hOU ek

,F de Villiers van Johannesburg
skryf;
Ja ja ja ek hou hiervan!Natuurlik
gaan ek Vrye Weekblad ten minste
,40 keer per jaar koop.

JulIe tydsberekening was puik 
nettoe die Weekly Mailvir'nmaand
verban word, vul julie die gaping!
DisweI ooglopend datWeekly Mail
julie voorsien van materiaal; die
rubriek "wie speel waar"in Vrydag!
is byvoorbeeld direk uit Weekly
Mail vertaal.

., Ek is niejuis daarteengekantnie;
, die Mail is/was 'n uitstekende koe

rant, maar ek voel SODS julIe vorder
(en as dieMail weer begin verskyn)
salmeer oorspronklikheid van julie
verwag word.

Volpunte vir puik bydraes ~eur

James Whvle, Victor Munnik, Fanie
Olivier .en'andere in Vrydag. Ekhou
oak baie van die artikelsen adverten
siesrakende "alternatiewe" Afrikaanse
musiek. Gaan julie egter nie 'n
fliek1:lladsy he nie?
, Julle politieke beriggewing isoop
enonbevange, Julie is nie bang nie -,' ,
nie bang om Mandela se naarn te'
noemriie, nie 'bangom die Del
masverhoor te belig nie. . . .

D~ar is nog baie and;r dinge in
'diefOrmaat, sty] en inhoudvan Vrye'

KING TUTT

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 skuilnaam gebruik

word. Skryfaan: Die Redakteur,Vrye Weekblad, Posbus 42637, Fordsburg 2033.
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BROllOIS £1 SITrEIGAL
Onshetklaar
genoeg vyande

is dit nie tyd om die eksklusiwiteit
van die Engelse liberalisrrie te laat
vaarnie, en tweedens, is daar iewers
in hierdie land 'n nie-rassige anti
apartheidsorganisasie waar mens jou
gewig kan ingooi? ,

Terre'Blanche tot

Tambo .,.

Net die muti

W Nicol van Brooklyn skryf:
Veels geluk met jul dapper stap, Dis
net die muti watonsAfnkaansspreken
des nodig het,

Brolloks kom van die Vrystaat af en isnogal baie trots
op die deel van ons land,Daar het hy grootgeword met
hoofsaaklik drie stukkeleesstof: Die Bybel, die Land
bouweekblad en die Volksblad.

Dis hoekomBrolloksso'nslegtesmaakindiemond
gekry het toe.die koerant die week heel oorboordgaan
in hul oorgretigheid omvir 'n bekende Nat indie bresse
te tree. In 'n berig waarindie blad reageer op'n verslag
in verlede week se VryeWeekblad oor 'nBloemfon
teinse prokureur wat groot winste gemaak het op ge
meenskapsbou-hulse, noem Volksblad vir Vrye
Weekblad 'n "linkse weekblad". .

Volksblad se Vrye Weekblad het sy "oorsprong in"
die geledere van die sogenaamde Dakariete wat met'
die ANC gaan onderhandel het en waarin prominente
lede van Idasa, onder andere, dr.
Frederick van Zyl Slabbert, 'n rol
speel, is onder redakteurskap van
mnr, Max du Preex, 'n Afrikaanse
joernalis bekend om sy linkse poli
tieke beskouinge."

(Sal iemardvir Volksblad sa Frede
rik word sonder 'n "c" gespel, en Du
Preez met 'n "z",nie 'n "x" nie?)

En kyk hoehang die kastige vegter
virpersvryheidseonderrok uit: "Die
koe:rant,wat maar pas sy dade uitgawe
beleef het, is die naweek deur die
Minister van Justisie, rnnr, Kobie
Coetsee,ingevolge dieWetop B inne
landse Veiligheid met sluiting gedreig
weens berigte wat moontlik die be
lange van verbode organisasiesbevor
der het."

Volksblad noem ons berig 'n
"smeerberig" en se die prokureur
"doenookgereeldskenkings vir lief-
dadigheid, hoewel hy nie die soort
mens is wat daaroor sal praat nie",
En onderaan die berig (hoe subtiel ,
kan 'n mens wees?): "Mnr, Siebert is.
'n bekende weldoeneraan die kun-
ste. Hy is onder meer 'nborg vir die
Vrystaatse Simfonie-orkes."

Ag nee, wat, kollegas, Kom ons
los die venynigheid virwanneer een
van ons regtig iets verkeerd doen.
Ons koerant-mense het mos klaar
genoeg vyande...

'n Regverdige bestel

JB Knox van Helshoogte-koshuls
in Stellenbosch skryf:
Dit was met grootverwagting dat ek
die eerste en tweede uitgawes van
Die Vrye Weekblad oopgeslaan het!
Ek is 'n tweedejaar-student in die
politieke wetenskap, sosiologie en
filosofie, en beskou diekoerant beslis
as 'n verdiepirig in .die Afrikaanse
koerantwese.

Ek is oortuig daarvan dat u leser
stal met verdrag sal toeneem.
Alhoewel die koerant waarskynlik
aanvanklik 'n uitgesoekte leserskring
sal he. hoop eksaam metu dat dit op
die ou end sal kan bydratot 'n meer
regverdige bestel in Suid-Afrika.

Die leemte wat tot nou toe in die
verband bestaan is,alhoewel nie groot
nie, baie reeel. Ekglo dat u koerant
'n baie belangrik~funksie het in die
verspreiding van inligting wat tot
nou toe net in die Engelse persbeskik
baar was.

Janis van del' Westhuizen van
Meredale skrvf:
Wanneerdie -langverwagte baba
eindelik sy verskyning maak, wil 'n
mens maar altyd so veel moontlik
sorg dat die kind sodanig opgevoed
word dat hy homself in diewereld
reg kan laat geld. Alhoewel ek nog

. die joernalistieke ervaring nog die
akaderniese bevoegdheid het om met
deemis tekritiseer, wil ek tog enkele
voorstelle aan die hand doen.

Vrye Weekblad tree na vore op 'n
. tyd wanneer die Suid-Afrikaanse
politiek meer as gespanne, inder
daad intens gepolariseerd is. Ten
einde sy langterrnyn-oorlewing te
verseker moet u blad die Suid-Afri- .

"These Afrikaner kaanseproblematiek totsyvoordeel
gebruik.

types.. " I. Ek praat van 'n beeld wat gebou
Cobus du Plessis van Roodepoort moetwordas "stigma-breker". Moenie
skryf: datjy in 'nsogenaamde ''koerantkJlmp''
Eers tens, baie dankie dat die Vrye geplaas wordnie ..ldealisties sou mens
Weekblad in my taal se wat ek wil ook wou hedat Vrye Weekblad van
hoor. Brakpan tot Randburg gelees word,

Ek het onlangs die twyfelagtige' en sover moontlik nie as 'n Yuppie-
eer gehad om gedurende 'n naarstigte- . sentriese blad beskryf word nie. .
like ondersoek na 'norganisasie waar Dit is verblydend dat u dus, wat
ekmyenergieindiestryd teen apart-', ekdie TIT-faktornoem (Terre'blan-
heidkan gebruik, 'n vergadering van . che tot Tambo), in u blad onder-
die kontakgroep van die Five Free-. skryf. As u'voortdurend hierin kan
doms Forum by te woon. slaag, mag ideologiese' skeidlyne
. Terloops het iemand opgemerk ' tussen Afrikaners dalk so bietjie
dat "furmy characterS"deesdae aan- uitgeveeworden sal u sirkulasiesyfers
sluit. 'Iemand anders antwoord natuurlik ook 'n stygende tendens
toe:" ...you mean these Afrikaner::' toon!" '
types?" '.,'I:' Die -, Groot,· Trek-herdenkings·

Nou vra ek (wee dinge. Eerstens, "vanjaar was'vir my 'n .simbool van



WERELD

FOIO: Jurie yanderWall

maande later is sy weer getroud.
B aie politici het reeds voorgestel

datmense in die openbare lewemoet
verslag doen oor hoe hul harambee
fondse aanwend. Die saak is selfs in
die die parlement bespreek, maar
gou van die agenda gehaal deur presi
dent Daniel Arap Moi, wat gese het
dit sou teen die tradisies van Afrika
indruis.

Waamerners meen dat die presi
dent self die grootste voordeel uit
harambee trek.

-Volgens berigte hethy ongeveer
Sl.l-miljoen ontvang uit bydraeswat
gemaak is tydens feesvieringe wat
sy tiende jaar as president, en 25 jaar
van sy land se onafhanklikheid, her
denk het.

En dit was in 'n enkele week in
Augustus vanjaar. Die donasies het
hoofsaaklik gekom van semi-staat
sorganisasies en presidente van Ja
panse multinasionale korporasies
wathul sakeondernemings in Nai
robi gemspekteer het.

dit vanjoubaas,onderwyser of huis
baas kom.

Hierdie soort fondsinsameling is
ook baie gewild onderjongmense
war wil trou-maarvolgens die Review
se ondersoekword baie "verloofdes"
se partytjiesnie deur troues gevolg
nie. ,

Skenkings word dikwels gebruik
om nuweklereof selfs 'n nuwemotor
te koop.

'n Ondememende jong man, wat
baie vooraanstaande mense ken, het
'n elegante dansdinee gehou om geld
in tesame!omjoemalistiek in Amerika
te gaan studeer. Hy is weI New York
toe, maar twee weke later was hy
terug, geklee in die nuutste Bloom
ingdale-modes.

, 'n Jong weduwee het 'n partytjie
gehou om geld in te samel vir haar
man se begrafnis - waarvoor sy
werkgewer reeds betaal het. 'n Paar

teen die verslag verweer deur te se
dat hy verkies het om 'n paar "mon
sters" in die land toe te laat eerder as

- landse sake gese sedert 1950 is dit om baie onskuldige uitgewekenes na
nie in die openbare belang van Brit- hul dood te stuur.
tanje beskou om 'n buitelander te Die regering het vroeer onderdruk
deporteer slegsop grand van 'n prima van die Laerhuis 'n raad van onder-
facie-saak dat hy 'n misdadiger was soek aangestel om die beweringe te
nie. ondersoek. -

In 1960hetBrittanje 'n versoek Die raad het tot dusver ongeveer
van die Sowjet-Unie vir die uitlewe- 250misdadigers in Brittanje geiden-
ring van 'n Estlander, Ain Erwin tifiseer, waarvan die meeste al dood
Mere, van die hand gewys. is.

Hy is daarvan beskuldig dat hy - - In Julie vanjaar het sy lede 'n
deelgeneem het aan die moord op 10 -besoek aan die Sowjet-Unie gebring
OOo'Russieseoorlogsgevangenes,en om hul bevindinge met rekords in
baie EstlandseJode vennoor en ander die Sowjet-Unie te vergelyk, en die
na hul dood in Nazi-konsentrasie- raad sal in Februarie sy finale gev-
kampe gestuur het. Hy is in 1969 in olgtrekkinge bekend maak.
Leicester dood. Brittanje het geen uitlewerings-

'n Duitse wetenskaplike, Walter ooreenkorns met die Sowjet-Unienie,
Reppe, is deur Brittanje gehuur en maar 'n Konserwatiewe parlementslid,
uit Neuremberg verwyder, waar hy Ivan' Lawrence, wat 'n lid van die
verhoorafwagtend was vir beweerde parlementere komitee is, het gese
oorlogsmisdade.· die wet moet verander word omoor-

Lord Mayhew, wat toe minister logsmisdadigers wat nog lewe te
van buitelandse sake was, het hornself vervolg. - AFP

Beatrice Bretonniere

'n Massiewe woonstelblok in Moskou. Broe! hier misdaad uit?

Bernard Estrade

dent Jomo Kenyatta.
Die stelsel is eenvoudig. Politici,

van 'n gewonehoofman tot die presi
dent self, samel fondse in deur ker- ,
misse te hou, waarelkeen volgens sy
vermoe bydra. Die bedragwat elkeen
bydra, word in die openbaar aange
kondig.

'n Paar jaar gelede het rnaatskap
pye, verenigings en individue besef
harambce kan hul eie sakke vul.

Vandag hou almal partytjics vir
'n familielidsernediese beharideling
oorsee, virdicopvoeding van 'n arm
leerling betaal, om 'n rystoel te koop,
of vir 'n nuwe bus vir die skool.

Partytjies word in die pers gead
vertecr, en soms oor die pos.

Mense word ook opstraat tromp
op geloop en gevra om partytjies by
tewoon.

Dis soms moeilik om "uitnodi
gings" van die hand te wys - veral as

AFRIKA

dat hy uitgelewerword.
Hierdie aansoek is gesteun deur

die getuienis van die toentertydse
Poolse eerste minister, Josef Cyr
ankiewicz, wat gese het hy was een
van Gering se slagoffers.

Brittanje sedepartment van buite
'landse sake het die Poolse versoek
, verwerp omdat daar volgens die

department nie genoeg bewyse was
nie. Dering het na die oorlog senior
posisies in dieBritse koloniale diens
beklee.

Die Laerhuisverslag oor oor
logsmisdade sc ongeveer 90 000
Litauers, Joego-Slawe en Duitsers
het Brittanje kort na die einde van
die oorlog in 1945 binnegekom.

Die verslag sa dit wasBritse beleid
om, immigrante te verwelkom son
der om die verlede van verdagte
oorlogsmisdadigers te ondersoek.

In 1951 het 'n memorandum van
die Britse departement van, buite-

Nazi-misdadigers skuil inBrittanje
LONDEN - Duisende Nazi's, baie
van hulle oorlogsmisdadigers, het
na die Tweede Wereldoorlog na
Brittanje' geswerm toe die land 'n
tekort aan werkers vir sy na-oor
logse rekonstruksie nodig gehadhet.
Brittanje het hul agtergrond oor die
hoof gesien.

. Hierdie inligting is vervat in 'n
parlementere verslag wat onlangs
hier ter tafel gele is.

Brittanje het na die oorlog skui
ling gebied aan berugte oorlogsmis
dadigers, en het die uitleweringsver
soeke van die Sowjet- en Poolse
regerings verontagsaam. Baie mis
dadigers het tot hul dood rustig in
Brittanje gewoon.

Vladislav Gering, 'n dokter wat
na bewering duisende afskuwelike
"eksperimente" op gevangenes in die
Auschwitz-uitwissingskamp in Pole
uitgevoerhet, het tot sy dood in 1964
in Brittanje gewoon, se die verslag.

Hy het selfs die Orde van die
Britse Ryk (OBE) gekry, hoewel die
Poolse regering in 1947 versoek het

NAIROBI - Het jy kontant nodig?
Maak soos baie slim - en dikwels
gewetenlose - mense in Keniaenhou
'n partytjie, Vra 'n hoe toegangsfooi,
en more het jy kontant in jou sak.

En as jy president van Kenia is,
kan jy letterlik miljoene maak.
, Keniane gebruik alle geleenthede

.' troues, verjaardae, besnydings en
wat nog - om geld te maak. Die
standaardfooi wissel tussen 30
sjielings (2dollars) en 1000sjielings
(60dollars).

In In onlangse artikel het die
weekblad Financial Review
voorbeelde verskaf van partytjieswaar
gashere totS 500 dollars gemaakhet.

Baie mense sien dit as 'n afwyking
van een van die steunpilare van Kenia
se politieke en ekonomiese stelsel,
wat van elke burger verwag om
"vrywillig" gemeenskaps- of poli
tieke projekte te ondersteun.

"Harambee", 'n gemstitusional
iseerde vorm van welsyn, was die
land se eersteslagspreuk onder presi-

Keniane is plesierig e.n dan maak hulle geld

se
vlooimark
'n 'plek
van
brassery'

-
Moskou

MOSKOU-Prosjitute, sakkerollers,
beskerm-afpersers en swartmarkhan
delaars maakbaie geld op die Rijskii
vlooimark in Moskou.

En die polisie weet gewoonlik
van niks, op voorwaarde dat hulle
nie met lee hande weggaan nie, se
Sergei, 'njong Rus wat op die mark
gewerkhet.

"Eksalmyvoetenooit weerindie
plek sit nie. Dit het 'n -regte hool
geword, Diepolisie ken al die afpers
ers maarhulle doen niles nie. Hulleis
bang." , . ,

Sergei het goedere verkoop wat
nie in staatswinkels beskikbaar is
nie,maar wei op die mark naby die
Rijskii-spoorwegstasie.

Maar hy het genoeg van intimi
dasie en geweld gehad. "Daar is die
Liyuberi-groep (boewe van 'nvoor
stadinMoskou), die Ismaelovos,die
Perovos (van buite Moskou), die
Sportmanne(voormalige boksers en
stoeiers), en eenvoudige kleinboere,"
noem hy'n paar van die afpersers.

Die owerhede het die mark ty
dens die wintermaande van 1987

_gesluit nadat die pers sterk kapsie
gemaak het teen "die plek van bras
sery", maar sedert dit weer oopge- 
maak hetfloreer die handel.

Omtrent enigiets kan gekoop en
verkoop word. Selfs prostitute bied
hul dienste aan vir 'n baie redelike
vyfroebels (agt dollars).

Oornaweke s taan die skaresodig
tussen die houthutjies en die rook
van braaiende kebabs, dat dit omtrent
onmoontlik is om te beweeg. •

Die militia waarsku die mense
met luidroepers 'om hulle beursies
vas te hou, maar hul1e ignoreerdie

, swartmarkgoedere wat aangebied
word: bloujeans, Arnerikaanse siga
rette, sykouse uit Japan en onwettig
gestookte alkohol.

'n Elmboog word in jou ribbes
gedruk en 'n bottel duur Franse par
fuumwordaangebied. Die prys is te
hoog, endie verkoper smelt in die in
die skare weg.

Nogverkopers verskyn met klere
oor hul anns; ander dra dit in tasse
aan. Sulkehandelaars is.maklike prooi
vir afpersers, -

"Wie help jy?" vra 'n groot jong
man met die neus van 'n bokser.
"Niemand nie," antwoord die slag
offer. "Danmoetjy ons help," scdie
swaargewig.

Ditkanhom enigiets tussen 25 en
50roebels.uit die sak jaag. Anders,
se Sergei,"vat hullejou goed engooi
ditin diemodder ofsteel ditenfoeter
jou dik''. '

Gekoopte beskerming hou ge
woonliknie lank nie. B endes afpers
ers kom mekaarook dikwels met
vuiste en messe by.

"Soms gee die polisie voordat
hulle iemandagtervolg terwyl mense
voor huloe afgepers word. Maar dit
is moeilikom mense op heterdaadte
betrap," se Sergei.

Die staat ken geen genade met
"mensewatgoedere teen woekerwin

ste herverkoop nie. Daarom kla die
slagoffers van boewe op die Rijskii
mark niemaklik by die polisie nie. 
AFP
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SAKE

Engelse, 'Iiberale' bestuurders wil weg
\

'onsigbare' belasting net politiesVoordelevan

KAAPSTAD • Sakebestuurders wat
geneig is om die land te verlaat is
Engelssprekend, in huldertigerjare
en "liberaal", terwyl "meerkonser
watiewe, ouerenAfrikaanssprekende"
bestuurders meer geneig is om in die
land aan te bly.

Hierdie inligting het aan die lig
gekom in 'n onlangse opname, "The
brain drain: why South African
managers want to leave orstay" , wat
deur 'n senior lektor, DrPietHuman,
en 'n MBA-gegradueerde, Jeremy
Green, van die Sakeskool van die
Universiteit van Kaapstaduitgevoer
is.

Slegsnegepersentvan die bestuur
ders waannee onderhoude gevoer is,
het egter gese dat hulle die land
definitief sal verlaat.

Twee-derdes het gese hulle sal
bly en 23 persent het aangedui dat
hulleonseker is.

Dieondersoek het bevind dat die
wilom te bly duidelik verband hou
met taalgroep en ouderdom. Die
meeste bestuurders wat dit oorweeg
om die land te verlaat is
Engelssprekend - 82,7 persent.

Die meeste Afrikaanssprekende
respondente - 91 persent • het gese
hulle is van plan om te bly.

Orntrent 60 persent van die re
spondente wat van plan is om te ,
emigreer het gese dat hulIe Of die
Progressiewe Federale Party Of die
Onafhanklike Party steun.

Die meeste ondersteuners vandie
Nasionale Party of die geweseNuwe
Republiek Party - 91 persent - het
gesehulle wil bly.

Een-en-veertig persent van die
bestuurders wat gevoel hetdat swart
mensedie regering inhulleeftyd sou
oorneern, het gese dat hul die land
sou verlaat, terwyl 92 persent van
diewat nie so dink nie, gesehethulle
salbly.

Die bestuurders wataangedui het
hulIe wil bly, was rninder geneig om
betrokke te raak by pogings om die
regering te bemvloed ommaatskap
like en politieke hervonning teweeg
te bring.

Die meerderheid "Iandverlaters"
(81,8 persent) het gevoel nywer
heidsaksie is die enigste nie-ge
welddadige politi eke opsievir swar
tes.

Die verlaters het ook aangedui
dat hervorming noodsaaklik is vir
ekonomiese herstel, en wasskepties
oor president Botha se opregtheid. ,

Die navorsing het aangetoon dat

, 'n bestuurder se politieke houdings
sy besluit om te bly of die land te
verIaat, sterk beinvloed.

Daar word gewys op die teen
strydigheiddatdie wat 'n bydrae kan
maak tot 'n nie-rassige demokratiese
samelewing omdat hulle "liberaal"
is en mag het, geneig is om die land
te verlaat.

Daaris nog 'n teenstrydigheid: as
jy glo dat swartmense die land sal
regeer, en dit is oenskynlik wat jy
wil he, waarom wil jy die land ver
laat?

Juisdaarom moet 'verlaters' bly
en 'blyers' die land verlaat.• Sapa

.Arbeidsrubriek deur Theo Hefter, 'n konsultant in
nywerheidsverhoudinge

Mike Stassen
BELASTING het al meer sosiale
ontwrigting veroorsaak as enigiets
anders in die geskiedenis. Beteken
dit enigiets as diejongste skatkissyfers
toon dat die inkomste uit belasting
die hoogste in Suid-Afrikase geskie
denis is?

Toegegee, die belastingkoers was
al hocr in die verlede, veralvir per
soonlike belasting. Maar die skat
kissyfers toon dat in die eerste sewe
maande van die fiskale jaar die na
sionale inkomste 26,5 persent hoer
was as tweejaargelede -ampertwee
keer meer as die verwagte16persent.

Die sterk verhoging word deur
twee faktore verklaar. Eerstens, SODS

inflasie salarisse opgestoot het, het
belastingbetalers in hoer belasting
kategoriee inbeweeg. Tweedens word
Suid-Afrikaanse belasting alhoe meer
"onsigbaar".

Anders as persoonlike inkomste
belasting, wat gewoonlikin die vonn
van betaal-soos-jy-verdien betaal
word. is hierdie onsigbarebelastings
vir verbruikers verbloem.

Ben van die beste voorbeeldevan
onsigbare belasting is diebobelasting
op invoere wat vanjaar ingestel is.

Hierdie belasting, wat tussen 20
en 60 persent wissel, is afhanklik
van die goedere wat betrokke is. Dit
is oenskynlik ingestel "omdie betal
ingsbalans te beskerm". Daar is aan
ons vertel dat die land probeer om sy
betalingsbalans in 'n surplus-situa
sie te hou omdat buitelandse kapi
taal opgedroog het.

- Die grofstemanieromditte doen
is om invoere te verbied; diepraktiese
manier is is om invoere teontmoedig
deur dit duur te maak. Die beste
manier om dit te doen is om bobe
lasting aansienlik te verhoog - pre
sies wat gedoen is.

Op sy beurt het dit toevallig die

Verge~t

die
'goeie au

dae'in
die <

werkplek

Vrye Weekblad,~ November 1988

uitwerkingdatditdiekoffers vulvan
'n regering wat te veel spandeer en in
die eerstekwartaal van volgende jaar
emstige kontantvloeiprobleme gaan
ondervind - veral in Maart.

Onsmoet onthou dat die invoer
bobelasting wat soveel ekstra onbe
grote kontant vir die regering gee,
deur die verbruiker betaal word.

Wat ons dikwels in hierdie era
van toenemend ingewikkeldebe
lastings vergeet, is dat die individu
ele belastingbetaler uiteindelik aile
be1astingbetaal. Neern as voorbeeld
die instelling van die -Minirnum
Belasting op Maatskappye (MBM).

Viraile praktiese oorwegings is
dit 'nmaatskappybelasting. Die ver
bruiker se onmiddeIIike reaksie is

DAAR is heelwat meningsverskil
oor die jongste wysigings aan die
Wet op Arbeidsverhoudinge.

Feitlik die hele onafhanklike
vakbondvereniging 'was deurgaans
gekant teen die wysigings; byna 'n

- miljoen werkers was bereid om ten
koste van drie dae se lone hul bes
waar aan te teken. Baie werkgewers
was inteendeel sterk ten gunste van
die wysigings en 'n "regs telling van
die magsbalans".

Sommige van hulle was bereid .
om te betaal vir duur volbladad
vertensies in die dagblaaie, dog
miskien minder tevrede oor die
onderbreking inhul werkprogram en
die verlies aandriemiljoen man-dae.

Namate die debar gevorder het,
het steun vir die wysigings gekrimp
en meer bestuurders het die rede
likheid van dievakbonde se argu
mente begin insien,

Maar die wysigings het na ver
wagting Wetgeword, en die debat is
verby. Om noute probeer besluit wie
eintlik verantwoordelik was vir hier
die onnodigewysigings (behalwe vir
'n paarpositiewe verbeteringe in die
proses), is tot niemand se voordeel
nie,

Barend du
Plessis

omdit as 'n belasting te sien watsy
persoonlike las sal verlig, omdatdit
deur 'n maatskappybetaal word. Iri
werklikheid word MBM deur die
individuele belastingbetaler beiaal.

In die geval van 'n maatskappy
watMBM betaal:
*Ontvang werknemers laer lone en
salarisverhogings;
* Aandeelhouers . kry kleiner di

,vidende, en
*Kliente betaal hoer pryse.

In hierdie sin kan alle nie-per
soonlike belastings as onsigbare
belastings gesien word. Dieregering
wil die belastingstelsel duidelik in _
die rigting van onsigbare belasting
sien beweeg.

Die Witskrif oor die Margo-

Werkgewers en werknemers het
mekaarsteeds nodig. Sedertdie ver
skyning in 1979 van die eerste deel
van die Wiehahn-verslag - eienaar
dig genoeg op 1 Mei - hetdie twee
partyein die arbeidsverhouding hier
die waarheid erken, in kontraktuele
ooreenkomste sowel as indiepraktyk.

Ditwas dikwels moeilik, en soms
moesalbei partye duur lesopse,maar
min mense sal betwis dat die her
vorming en vordering in diewerkplek
uitblink in ons land.

Dit is uiters belangrikdathierdic
momentum behou word en dat ons
nie terugkeer na die slegte "goeie ou
dae"van eensydige bestuursbesluite
in diewerkplek nie.

Verhoudinge wat afbreek, genict
aanhoudenddie aandag vandiemedia.
Behalwe vir die betrokkenes en 'n
kleinaantal spesialiste, isminmense
bewusvan die goeie vordering endie
gesonde arbeidsverhoudinge wat in
vele werkplekke heers; dis mos nie
nuus nie.

. Die partye salop die vordering

kommissie oor belasting het gese
een van die belangrikste onderlig
gende aanbevelings van die kom
missie was 'n grootIiks onsigbare
belastingstelsel. Dit word op ver
skeie maniere beskryf: byvoorbeeld
deur die bekende uitdrukking dat
Suid-Afrikamoet "wegbeweegvan
'n stelsel van direkte belasting na 'n
stelsel van indirekte belasting".

Ditis net sodat dierneeste,indien
nie alle, indirekte belastings onsigbaar
is.

'n Direkte belastingis'nbelasting
wat die presiese inkomste en "mid
dele" van die individu in ag neem.
Die stelsel van persoonlike inkom
stebelasting is 'n goeie voorbeeld:
hoe groter jou persoonlike inkom
ste, hoe meer belasting betaal jy.

'n Indirekte belasting soos AVB
belas teen 'n vaste tarief.ongeag of
die belastingbetaler 'n bedelaar of
miljoener is. Maar selfs alis AVB 'n

- indirekte belasting, is dit 'n hoogs
sigbare belasting. Die Margo-kern
missie het baie sterk weerstand teen
die betaling van AVB gevind, en
daarom, en om ander redes,aanbev
eel dat AVB afgeskaf en deur be-

: lasting op die toegevoegde waarde
(BTW) vervang moet word.

Hoewel die konsepwetgewing oor
BTW nog vrygestel moet word, sal
dit sekerlik net BTW van die "in
klusiewe" soort wees. Die sal ver
bruiker nie die prys van goedere en
die BTW afsonderlik siennie, soos

• dikwels die geval met AVB is.
Die andervoordeel vanonsigbare

belasting is dat dit op 'n basis van
belasting-op-belasting werk.
Byvoorbeeld, AVB (ofBTW) word
bereken op die koste varrgoedere
wat die bobelasting (en ander hef
fings) insluit. Persoonlike belas tings
word bereken op belasbareinkomste
ongeag ander belastings. -

.van die afgelope jare moetbou, deur
terug te keer na die onderliggende
beginsels waarop die verbeterde
verhoudinge gebaseer is. Die praktiese
toepassing van hierdie beginsels is
reeds op die proef gestel, en die

_partye het geleer om na rriekaar te
luister - veral in die belangrike gevalle
waar hulle nie met mekaar saarn
stem nie.

Daar sal weereens bevestigmoet
word dat vryheid van assosiasie
ondersteun moet word deurdiewerker
se drie basiese regte te erken,en te
verdedig: die reg om te organiseer,
die reg om kollektief te beding, en
die uiterste reg om te staak. -

Indien nodig sal die partyesekere
van die gewysigde stanncreklousules

, moet heroorweeg, en dalk met on
derling ooreengekome Hils vervang.

Dit beteken geensins 'nomseiling
van die Wet nie, maar dat daar in
belang van gesonde arbeidsverhoud
inge verder gegaan moet wordas die

- statutere vereistes.
Die belangrikste onderliggende

Maaromtrent al die voordele van ,
"onsigbare" belasting is slegs poli
ties vanaard. Soos belastingbetalers
minder bewus word van die ware
belastingvlakke, bestee die regering
maklik meer, en gee minder aandag
aan kostebesnoeiing.

Hoeveel belastingbetalers.weetdat
in die eerste sewe maande van hier
die fiskalejaardoeane en aksyns 130
persent meer geld gemaak het as in
dieselfde tyd verlede jaar? .

Maar as AVB met een tot twee
persent verhoog is - om dieselfde
toenarne in staatsinkomste te verkry
- sou daar ongekende sterk reaksie
teen diebelastingstelsel gewees het.

Barend du Plessis, Minister van
Finansies,het boonopnie die inkom- .
ste uit die nuweinvoer-bobelasting
in v anjaarse Begroting ingesluitnie.
In teorie behoort die inkomste wat
deur bobelasting verkry is, aan be
lastingbetalers terugbetaal te word
nadat invoere gedaal het

Maar die kans vir so 'n meevallertjie '
vir diebelastingbetaler, wat gernid
deld meerbelastingbetaal as in enige
ander tyd in Suid-Afrika se geskie
denis, isskraal. Selfs Chris Stals van
Finansies het in die openbaar beves
tig dat die tesourie aansienlike kon
tantvloeiprobleme het soos die jaar
na sy einde loop.

Die implikasieis hoer beslasting,
maar ditsal ten minsteuitgestel word
tot ml die algemeneverkiesing wat

- vir volgende jaar voorspel word.
Intussen kan u verwag dat die be
lastingstelsel onsigbaar sal word
sovee! sodat u sal glo dat u geen
belasting betaal nie. _ ,_

Die stelling dar belasting die
oorsaak van' meer maatskaplike
ontwrigting as enigiets anders was..
sal nie langer steekhou nie. Want
daardie belastings was natuurlik :
sigbaar.' . .

beginsels van Suid-Afrikase arnpte-
, like mannekragbeleid is vryheid van
assosiasie, vakbondoutonomie en
maksimumselfregering in arbeidsver
houdinge deur werkgewers en vak
bonde . met 'n minimum van in
menging deur die staat,

As die drie fundamentele regte
van werkersnie beskerm wordnie en
daar van die onderliggende begin
sels afgewyk word, sal kollektiewe
bedinging 'n nekslag toegedien word.

Sonderdie prosesvan kollektiewe
bedingingsal verskille in die werkplek
deur openlike antagonisme en blote
krag beslisword. Die vordering van
die afgelope nege jaar sal uitgewis
word.

Meer konserwatiewe elemente in
bestuurskringe behoort ook nie hier
oor gerus te voel nie, Ons sal nooit
weer kanterugkeer tot die kunsma-
tige vrede van die verlede nie. -

Bestuur het twee keuses; onder
hande ling gebaseer op beproefde
intemasionaal aanvaarde beginsels;
of aanhoudende versteuring van die
produksieproses. Reg of verkeerd,
sal hul besluite 'nwesentlike invloed
heop verhoudingein die bree same
lewing.
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SPORT

Chiefs teen Pirates:
maakjou gordel vas

AS'jy nog nooit 'n Kaizer Chiefs
Orl~do Piratcs-wedstryd bygewoon
betme, waar op aarde woon jy, mens?

Daar is niks in sokker soos 'n
plaaslikc wedstryd nie • 'nwedstryd

. wat op ecn middag mense in die- .
selfde stad, en soms in dieselfde
huis,verdeel- sodathulle 'ndag lank
net aanhul span vurig lojaal is.

Elke stad het sy wedstryde • AC .
Milan teen Inter Milan, real Madrid die westekant sit, en Pirates oos. As
teen Atletico,Glasgow Rangers teen jy dit vergeet, sal iemand jouherin-
Glasgow Celtic. Ek het twee grotes nero
gesien • Arsenal teen Tottenham en Dit sal 'n gepaste eindewees vir
Liverpool teen Everton. En 'nIwisa die Bob Save Super Bowl, 'n kom-
Kaiser Chiefs-Orlando Pirates-be- - petisie wat ons alreeds 'n oordosis
kerfinaal is net So 'n luistenyke geleen-' opwinding, geskiIIe en spouspelag
theid, . . . tige doelegegeehet - en insyeerste

More" sal Ellispark tot teen die jaar Suid-Afrikaanse sokker sever-
, dak'gepak wees wanneer 90 000 toonstuk aan die einde vandie sei-
,mense probeer indruk in 'nstadium soen geword het,
watvir.70 000 gebou is - die een .' In hierdieatmosfeerfloreer Kaizer
helfte van die arena is Chiefs se Chiefs. Daar is 'n tradisie in die
swart engoud en die ander helfte nasionale Sokkerligadarenigenuwe
Pirates se wit en swart. -, trofcealtydeerste dew Chiefs gewen

Wanneer die wedstryd begin en word. En vanjaar se span het die
di.e skare se brul heen en weer , spelers om dit weer reg te kry. '"
weerkIink soos die lot vandie spanne ' , Daaris doelskopperMarks Mapa-
verander, sal Ellisparknie 'nplekvir, nyane, wedstrydwenner in veriede
die vreesagtiges- of na'iewes wees jaar se Mainstay-finaal en 'nvurige
nie, ,,' " . ,kompeterende spelerwiesedoelkoors

As jybeplan om jou span sekleure . styg wanneerhy 'n trofee sien, Daar.
, te dra, .onthou dat Chiefs altyd aan" is dieSwaziland-speler ScaraThindwa

John Perlman

en veteraan-voorspeler Mike
Mangema,wat twee lewensbelang
rike doelein vroeer rondtes geskiet
het.

, DanisdaarDoctor Khumalo, nag
op skool maarmet talent wat by, sy

, ore uitloop. Hy kan 'n doel uit 'n
onskadelike posisie toor • altyd die,
teken van 'n grootsokkerspeler,

Hierdie kwartet kan doele jaag
met die wete dat die verdediging ,
agter hulledie afgelope tyd so ste-, '
wig soos 'nrots is,

Hierdie suinige agterlyn isgebou
rondom die kalmervaring \ ..ndoel
wagter Gary E.lley en die wyse 011
middelagterspelers Mark Tovey en',
Jack Chamangwana, 'n vorigekaptein ,
van Malawi.

Vergeet die harewat min word -.

hierdie twee word selde deurjonger,
vinniger spelers op pad bal toegeklop.
Spoed, soos hulle se. sit in die kop,
in. voorgevoel, en nie in,die bene nie.

Maar Chiefs,se krag Ie veral in
hul wilomte wen. wat hullein die
halfeindrondte die kastaiings uitdie
vuurlaatkraphet toe hulle kort voor
die einde 2-1 teen Cosmos agterge
loop het. Soos die wedstryd ouer
geword het, het dit gelyk of diegoud
en-swart bene net sterker word.

Enwat kanPirates - watsolankin
Chiefs seskadu geloop het -hierteen
inbring? Die Buccanneers het ook
hulle sterre soosBasil "Kaapse Dans"
Steenkamp, 'n blitsvinnige voorspe
ler wat 'n driekunsin die halfeind
wedstryd teen Bush Bucks behaal
het, en Steve '''BMX'' Potsane, a
doelskopper met 'n muilskop.

Opdie verdediging behoorthulle
hul man te staan, indien die jong

doelwagter Innocent Myoyo nie
senuagtig raak nie, en in die mid
delveld lePiratesse nag, waar hul
jeug en aggressie Chiefs kan ontsenu,

Maar, 'n voorbeeld van hul
swakheid is 'n jong speier, Basin
Mahlangu, 'n wonderlike speler in
die middelveld met die vermoe am

.' '.. deur die kwaaiste verdediging te sny.
Maar daar is dae wanneerMahlangu
drie tot "Vier verdedigers ontduik,

. naby diedoelpale kom,syregtervoet
regkry - en dan niksuitrignie.

Meer as enigiets anders, het Pi~

ratesdieselfvertroue nodig wat Chiefs
altydin oorv loed gehadhet. Ashulle
dit kan vind 7 in die twee wedstryde
in Soweto.vanjaar is Bucs verslaan
maar nie vemedernie- kanhulle die
bordjies verhang.
. Albei spanne sal hardbaklei, en
dit, meer as die briljantheid van
individuele spelers,waarborg 'n Bob
Save Super Bowl wat die onder
steuners moeer huis toe sal stuur as
die spelers self. '

Asjy daaraan dink ommOre sander'
'n kaartjie by Ellispark opte daag,
neem 'n draagbare TV-stel saam. Jy.
sal nie plek kry nie, in elkgeval nie

• wettig nie.Kry vroeg kaartjies, daag
vroeg OPt maakjousitplekgrodelvas
en geniet die wedstryd. .
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" .' .» ,ONS LESERS IS BAlE SPESIALE MENSE
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:R8,50
R2300
R1150

".j.

Standaard-tariewe
Enkel-kolom em (witen'swart)
Volblad (swart enwit)
Halfblad(witen swart)."

. , '

0{ '!" "'t' ......,

/._:..

...

·1< :, DIE.BESTE MANIER':OM:HULLE TE JJEREIK, ISOM-OPONS BLADSirEiTEADVERTEER'
',. ~ _.~ ...-': '. ",.,' .,,~ •. ',.., ~. '" .s'<, ;... .-" ~_.' '-'" .~~ <""7 ", '.,_: .~ .... ~ ..

.. Tariefkaart

" '

•

,-I,·'

Kleur
Een spot
Twee spot
Volkleur

;,.-:,.:.-,.

"Spesiale posisie ""-: ,
Voorblad Vrydag-tydskrif

R140
R280
R420

Spesiale tariewe ,.;, .. ,
.:' 4 'opeenvolgende plasings,'7;5.%
'13 II.,,' , ... r; 12,5%': af

26 .,.. ' . II " .:': '~,c ,20% af
52 II ",oo'., 25%af

, 2 plasings permaand,* 6 " "10%' af''' ..
, 2plasings per maand * 12 20 % af.
" Iplasing per maand * 6 10% af

'l,Plasing permaang *}2, ' .. "...." )5% aC" "...

.Tegniese besonderhede~,' !,'

Standaard poniegrootte (tabloid) van 3900cm diepby26cin ,':
wyd, 7ko1omme van 3,6 emelk. (Nie dieselfde as, '

, redaksionele kopie nie.) .

Spertye
Swart en wit: Laaste bespreking Maandag voorpublikasie
Laaste materiaal Dinsdag VOOfpublikasie .
Kleur: Laaste bespreking Vrydag voor publikasie

, .. ,""

.-;:',

.~"}« • ~

, ..
',..

,', .:,'
..

·r:.

Kansellasies: ' Op die laatste12 uur middag, Dinsdag voor '
I. publikasie.
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SPORT

Raak'
veerpyltjies
nOD '0
sport vir
toeskouers?

Die Kles Ses: RS4(GosforthPark)
Eerste been: 5 en 6

, Tweede been: 5,9,11
Derde been: 5, 8, 9
Vlerde been: 11,9, en 12
Vyfde been: 2 en 6 '
Sesde been: 2

judo praat niel
Miskien moet 'n man maar aan-'

vaar dat die ou Romeinereg was toe
hulle jare gelede al gese het "Ex
Africa semper aliquid nevi."

Rugbyse poging tot eenwording is
seker die opwindendste stukkie
sportnuus van die afgelope tyd.
Miskienkan enige bespiegeling oor
die hele aangeleentheid sake net
bemoeilik, Uit die hoekkanonsnet
duimevashoudat"diewatbymekaat .
hoort bymekaar gebring" sal word.

Nuwe besems vee skoon,lui dieou
spreekwoord. Johan duPlessis, die
nuwe baas van die Suid-Afrikaanse
NasionaleOlimpiese Komitee, is 'n
man wat met rnening weggespring
het. Sypogings om Suid-Afrika weer
aanvaarbaar te maak in die wereld' .
van sport gaan beslis fyn dopgehou
word. Hy is tans vol optimisme. Ons:
houhomdop.

'bc;voordeel. "I . -,
Die laaste beenvan die toets is 'n .

Graduadation Plate wat oar 1700
- . meter beslis word. .

Die besoeker Walter Swinburne
op die rug van Windward Passage'
kan moontlik dielouerehier inoes en

'. 'n tweede sege met die perd behaal,
Die Suid-Afrikaners vanwie hy sterk
teenstand kan verwag is Raymond
Rhodes (First City), Garth Puller .'
(Divide 'n Rule) en Felix Coetzee ,"
(Lords Heiress):, . .

, Benvan die belangrikste wedrenne
wat die naweek afgehandel word, is
die Allen Snijman Stakes, met 'n

Afrikaners moontlik koning kraai prysgeld van R75 000, wat as die I

'metFire of Life en Sky Safari, wat' hoofwedren oP' Go'sforth Park
onderskeidelikdeur GarthPulleren " aangebied word.·
Gavin van Zyl gery, word. Die be- In die wedren, wat ook deel van
sookers het moontlik diebestekans die KiesSes uitmaak, lyksakebaie"
met Civil Saint wat deur Bruee oop.
Raymond gery word. Royal Seasonen Fearless Streaker

Indie tweede been van die toets is albeigoed opdreefmaarCastleton
kan''n kwaai tweestryd tussen die' ,en Prancing Prince klopook allank
kapteins van die spanne verwag aan die deur en moetbeslis oorweeg
word. word.

Felix Coetzee is op die rug van
Petit's Queen terwyl Muis Roberts
met Sweet Honey die pap dik sal
aanmaak. '

Albei perde is goed opstryken'n
titaniese strydkanhierverwag word.

,Wurthatum, wat deur Mike Kinani
gery word, kan die besookers verder

, Equus

gevraof'n mannog alleskan glo wat
opgedis word.

Indie program, wat vir 'n veran
dering ookgebalanseerdwas, het dit
duidelik geblyk dat boks se publi
siteitsmanne ook verbeeldingryke
mensemoetwees. Die manne moet
aan die media iets meer gee as net
tweenameen 'n datum.

Soos so baiekeer die geval is as
verbeelding ook 'n rol begin speel, is
daarpromotors wat soms die botter
net tedikopdiebrood smeer, Dit laat
die verantwoordelikheid dan op die
mediaom diekaf van die korrels te
skei.

In'n tydwaardie media die skuld
vir alles kry - van WP se onvermoe
om die Curriebeker te wen tot
filmmakers seonvermoe om 'n goeie
fliek te maak- is die siftingsproses
rue altydso maklik nie.

In die drie wedrenne wat deel
uitmaak van die teets sal elke span
twaalfpunteverdien as sy perd eer- .
ste oor diewenstreep jaag.Die jokkie
wat heellaaste van die twaalfdeelne
merseindig, sal 'n troosprys yah een
punt verdien.

Aan die eindevan die dag sal die
spanwat diemeestepunteverwerfas
die wenner van die toets aangewys
word,terwyldiejokkie wat die beste
presteer die individuele kampioen
sal wees.

. , Volop opwindingkanop die baan
verwagword,maar dit ismoeilik om
die uitslag te voorspel. Alles dui
daarop dat 'n baie taai en'gelykop,
stryd verwag kan word.

Indievyfdewedren kan die Suid-

DIe snaakste sportsoort in Suid
Afrika is judo. Die klomp gillende,

. skeppende pajarnadraezs wou die week
deur 'nhofmterdikkeer dat vanmid

. dag sestigtingsvergadering van die
Suid-Afrikaanse Konfederasie van.
Sportplaasvind.

Die rede was nie, soos verwag
kan word indietye van naasteliefde,
dat die nuwe konfederasie nie aan
almal'n gelyke kans gaan bied nie,
maar omdatniemand wilIuister as

op die skoonveld

LAPPE
LAUBSCHER

BERT BLEWETT moet volpunte
kry vir sy televisie-prograrn oor die
wol om bokspromotorssepersvrys
tellings. In Suid-Afrika is ons nie
daaraan gewoondomondersoekende .
joomalistiek op televisie tesien nie.
Blewetthet die week die~g reguit

Judo is die snaaksste
sportsoort in SA

Thabo Lennerd
MENSE wat veerpyltjies met bier
skuim om die mond, bordkryt aan
die vingers en dofbeligte kroee ver
eenselwig, mis die kolheeltemal.

Nog 'nmistasting isdat dit net die
manne se "game" is. Mans en vroue
gooi al sedert 1961 op georgani
seerde wyse pyle onder dievaandel
van die South African Darts Board
of Control (Sadboc).

Sadboc is een van twee Sacos
geaffilieerde liggamewat wat ook
amptelike bande met intemasionale , .
beheerliggame het. Meer nog, met die totstandkoming van die World Dart

'Federation in 1976 was sy eerste president wyle Shun David, Sadboc-
president. . ' . ,

Maarvoordatoebeginblink oor 'n inteinasionalepyle-toernaSuid-Afrika,
is daar ongelukkig 'n "Shanghai" - 'n manier hoejou opponent uitgeskakel
word in veerpyltjies. ,. _ ' ., .

In 1977 het die Verenigde Volke 'n moratorium op sport ingestel wat
beteken dat Suid-Afrika nie intemasionaal mag meeding nie. Soos Ander
Sacos-liggame het Sadboc ook hul steun hieraan toegese, met die gevolg dat
hul spelers nie aanintemasionale kompetisies saldeelneem voordat apartheid
afgeskaf is nie, ,.'..- .

In 1976 het die Suid-Afrikaner George Cottle sestiende op die .eerste
Wereld- Meesterstoemooi in Londen geeeindig, ,,;' .

Intussen woonSadboc, as Suid-Afrika se enigste verteenwoordlger.nog
steeds die wereldliggaarn se rwee-jaarlikse vergadering by en het gesonde
betrekkinge met anderpylspelende lande. -.' i.,'.'

. Sadboc se algemene sekretaris, Mervyn Johnson, sehul besluitom.nie
verder aan internasionale kornpetisies deel teneem nieis met teleurstelling
begroet in die WDF,maar die mense toori begrip vir dieSuid-Afrikaners ,se
posisie., . .' , , ,,:.~<;.'

Johnsonhoopdathulledieliggaam se vergaderirig volgendejaarinKanada
kan bywoon. Die Suid-Afrikaners kon die afgelope twee vergaderings> in
Australie en Denemarke -nie bywoon nie omdatvisums aanhulle geweier is.

Johnny du Plooy is weer Ianduit; . Ondanks die feirdatSadbocnie-rassig is, het dieregerings aangevoerdatnie-
Die keer gaan hy glo diewereld wys" -. betrokkenheid by Suid-Afrikaansesport volgehou moetword. \~C r !

dat hy die nuwe wit hoop is. Sy ' . Johnson se Sadbochetreeds in 1977probeerom:metdiewitSouth~can
vorige wit-hoop-sending het taam- .Darts Association (Sada) saam te smelt. Sada hetdie aanbod verwerp,":" .
likkatastrofies verloop. Ashy weer , Johnson glodat veerpyltjies 'n toeskouersport kan word omdat 'n
misluk kan hy maar sy handskoene" .elektroniese telbord'~ dieeerste in Afrika - deur Sadboc aangekoop-Is.
ophang. Niemand gaanmeerglodat " .Benewens die telling word 'nvergrote weergawevandiepylbordonmiddellik
hymeerwerd is as 'n goeie kroegba- op 'n skerm gewysnadat die pyltjie gegooi is. " . ',i!:~f. ,

.kleier nie. ,Dit sal moeilikweesom die beeld van veerpyltjies teverbeter. "A1ril~glo .
maar nog veerpyltjies is'nkroegsport.rse Johnsori. . :;'0" .

·SAUKnieby··.HqWabeker~tj/
wedstrydverwagnie '.. <t~{

, • ,< (,'-'.1,

DIE SAUK salmore (Saterdag)seker' . stryde loop en hulle sal oudefge
die grootste opskudding : op .die. . Dennis Morriswoontemoresewedstrydvervandie.
Adcock-stadion in Port Elizabeth. .' Suid-Afrikaanse Sportraad (Sacos) teIevisiekameras speet·.', ,
veroorsaak as hy daar sou opdaag .. · .gespeel word nie. AanvanlClik moes die' wP~·die·

.om verslag te doen oor die How- . Die spelers, skare, skeidsregters verdedigende. kam'pioert:'<·•.sy .
abeker-krieketwedstryd tussen die en amptenare sal sekerneervalvan, . aartsvyand in Kaapstad aandurf,-rnaar
Westelike Provinsie en die Oeste- ..verbasingas hymore 'nnuwebeleid . .die.Ol'hethomgevraom liefsin Port

,likeProvinsie.. volg..., . . .. • . Elizabeth te speel sodat hulle":va-
Die SAUK se beleid isblykbaar Alle spanne watbySaeos geaffil- '. naand (Vrydagaand) kragte kanmeet

om nie verslag te doen oor wed- .. .ieer is, is bewus daarvan dat die' in 'n beperkte boulbeurte-wedsiiyd.
stryde wat onder die vaandel vandie ': ,SAUK .,'p. wye draai om.hul wed- Die opbrengs van die wedstryd .

," '--., sal aandieveteraan bouler van die
__....;.. ,;".._,;".._....;.._..;.._____ ·./~~e~n;:~~sekaptein, Jefrrrans,

. Moresewedstrydsal'n vuurdoop
wees virdie nuwe kaptein-van.die '
WP, Vincent Barnes, wat dieIeier- .
skap van dieuitgetrede Saait Magiet
oorgeneem het. .. . .',':: •.

Barnes is dievinnigste bouler in
.die Suid-Afrikaanse Krieketraad en,
sy kookwater-boulwerk was die
afgelope paar jaar daarvoor ver- , 

. antwoordelik datsy span die kom- .
petisie oorheers het. ......

, More sal hy egter moet wys dat
hy meeras net 'n snelbouler is. Hy·
het egtervanjaarsyleierskapsv'emuf
op die sokkerveld gewys deurdat hy .
die WP Sokkemaad gehelp het om
die interprovinsiale kampioenskap'
in te palm. Bam~s is nie skrikkerig
vir die taak watophom wag nie.

"DieOPis gewoonlikons sterk
ste teenstanders indie stryd om die
Howabeker, maarons sal hulle vroeg
in die wedstryd moetvasvat," se hy.

Diespanne is:WP: Vincent Bar
nes (kaptein), Stuart Hendricks, Sheraj
Gabriels, Nazeem White,Faiek
Davids, Deon Kemp, Yunus Tho
mas, Shukri Conrad, Randall Cu
pido, Reggie February en Ismail
Behardien. , \

OP:Khaya Majola (kaptein), Andre
Peters, Mongezi Majola, Garth
Cuddumbey, Richard Balley,Ashwell
Frans, Gary Balley~ Allister Coot
zee, Shaun George, Vemon Fransen
MandeciMali.

Bemark.sportrkonsultant
. . .. ....
DiE veteraan skakel-konsultant GeoffWaldhetvandeesweek'n skerp aanval
geloods op sportadministrateurs en.sportborgeoor hulhantering van sport
toergeleenthede.. ,

, Op'n konferensie inJohannesburg het hy gese95persent van sportborgskappe
in Suid-Afrika misluk, '

"Die basiese oorsaakisis die gebrek aan kundigheid in die hantering van
die bemarking van sporttoemooie. "Borge is onwillig om kundigheid van
buite te kry en probeerom dinge self te doen, met rampspoedige gevolge."

Hy het krieket as 'n voorbeeld gebruik en gese hy wasgeskok toe hy hoor
"krieket hoef nie meerverkoophoef te wordnie".

"Krieket en sport - perse-«moet altyd verkoop word,en dit is naief om
Anders te dink.

"Sport kannie meernetassportbeskou wordnie,ditmoet soosenige Ander
produk beskou word. Enbinnedie raamwerk vankrieketis daar byvoorbeeld

.sekere 'produkte': dag-nag-, eendag-, driedagwedstryde.
"Elkeen van hierdieentiteitemoetas 'nverskillendeprodukbemarkword."

- Sapa

Toetskoors loophoog
op Gosforth Park
1DETSKOORS heers die naweek in wedrenkringe, Die

,geleentheid is die grootbotsing tussen Suid-Afrikaanse
jokkies en 'ngroep besoekende oorsese jokkies wat op , .
Gosforth Park buiteGermiston plaasvind.

Dit is die eerstekeersedert 1985 dat Suid-Afrikaanse
. jokkies 'n kans kry omopeiewerf hul staal teen die beste
jokkies uit Brittanje te wys.

Wedrenbase aan die Rand verwag dat diebotsing 'n
, groot toeloop onderwedrengangers
. sal veroorsaak en dat die gewone
man ook meer geldin gewilde potte
soos die Kies SesendieBoerpotsal
steek. '

Die Suid-Afrikaansespan word
aangevoer deur FelixCootzee terwyl
die bekende Muis Roberts, wat die
afgelope tyd in Brittanje gejaaghet,
in die ietwat ongewoneposisie is as
die kaptein van die besoekers.

Diewedrenk1ub hetdrie wedrenne
gekies wat gebruik sal word om die
wenner van die intemasionale toets
te bepaal.

Dit is onderskeidelikdie vyfde,
sewende en agste wedren op die
plaaslike program.

'Die OOsoekers sal ook aandie
derde wedren deelneem maar hier
sal punte op 'n individuele basis
toegeken word.

,/
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SPORT

Sokker
koning
Gullit
komna
Harare

Dennis Morris
RUUD GULLIT, een van d ie wereld
se bcste en mees op w ind ende sok
kerspelers, sal teen middel vol gende
jaar 'n draai in H arare en Gabarone
maak om 'n reeks afr ig ting sklinieke
aan te bied.

Die klinieke word deur die South
African Non- Racial Olympic Com
mittee en die Apartheidsbcweging
in Amsterdam aangebied.

Na verwagting sal s leg s lede van
die Su id-Afrikaan se Sokkerfedera
sic, die organ isasie aan wie Suid 
Afrika sy skors ing uit wercldsokker
te danke her, by d ie kursusse welkom
wees.

Dit blyk da t lede van die National
Soccer League en die Sokkervercn
iging van Suid-A frika, wat onlangs
samesprek ings m et die ANC gevoer
her,nie toegel aat sa l word om dcel te
neern nie.

Vol gens Vincent Baartjes, sekre
taris van die Fedcrasie, is die lig
gaarn die enigste in Suid-Afrika wat
deur Sanroc erken word en sal slegs
sy lede die afrigtingskursusse mag
bywoon.

Die beroepspelcr Duncan Crowie,
'n hoerskoolondcrwyser van Mitch
ell's Plain in Kaapstad, word aller
wee beskou as gunsteling om deur
die Federasie aangewys te word om
by Gullit kers op te steek.

Crowie, 'n bobaas doelskieter, is
kaptein van die beroepspan
Lightbody's. Hy is ongetwyfeld die
beste speIer in die Federasie.

Volgens Baartjes is Crowie sy
organ isasie se eerste keuse om Gul
lit se kliniek by te woon orndat hy
verlede jaar die Federasie se Speier
van die Jaar was.

"Crowie sou 'n afrigtingskursus
wat deur Sanroc gereel is volgende
jaar in Londen bywoon, maar di t kan
aanvaar word dat hy die een wat deur
Gullit aangebied word, sal bywoon,"
het Baartjes gese,

Gu llit is die kaptein van Neder
land se sokkerspan en het verlede
seisoen 'n reu se bydrae ge lewer toe
sy land die Europcse bcker gebuit

·het.
Hy het tot du sver geen gehei m

van sy afkecr aan 'aparthcid gemaak
nie en het reeds aan etlike vcldtogte
teen apartheid in Nederland deel
gcnecrn,

Verlede jaar het hy se kcr sy mees
opspraakwekkende geb aar teen apart
heid gemaak toe hy sy prys as Eu
ropese Speier van die laar op gedr a
hct aan Nelson Mand cla, lei er van
die verbode ANC.

In 'n onderhoud daarna het hy oor
aparthe id gesc : "Ek dink almal in die
wereld hct hul s iening van die poli 
tieke situasic ,

"Ek is gelukk ig in d ie posisie om
sckcredingeonder die media se aandag
~e bring ."

.81. 15 Isacos en
Veerpyltjies

Lappe Laubscher
gepoog word om vir Fros ty a m te
pr aat (o m te koop?) ommin stens aan
die Suid-Afrikaanse Ope dccl tc ncem .
Hy het vrocervanjaarindie B ri tse en
Switserse Opes buitc Amcrika gespeel.

D ie Suid-Afrikaanse Ope k an sy
sta tus as een vandiewereld seoudste
toemooie sonder spclers van d ie
geha lte van Frost verloor.

Van die jonger spelers wat die
afge lo pe aantal jare op die Su id
Afrikaanse gholftoneelverskyn hct,
he t nie ec n nog werklik 'n deurbraak
gem aak nie. Justin Hobday, Pet er
van der R iel en WilhelmWinsness is
waarskynlik die drie met d ie meeste
talent. T o g kon nie ecnvan die drie
nog werklik sy stem dik maak nie.

Onder die nuwe manne vanjaar is
daar n ie ecn wat lyk asof hy 'n Frost
van die toekoms kan wees nie. Des
Terblan c he is die man wa t verl ede

I ja ar se nuweling van die jaar was.
Des Iyk egter ook nie na d ie vol 
gende s te r n ie.

V ir d ie Sonskynreeks se onthalwe
kan daar net gehoop word d at 'n
persoonlikheid binnekort na vore tree.
Sport se gewildheid is afhankl ik van
persoon l ikh ede.

Gary Pl ayer en Naas Botha wa s
die laaste twee persoonlikhede op
Suid-Afrikaanse sportse uitspansel.

• BJ. 15 Lappe Laubscher se
Sportrubriek

Sokker koning Ruud Gullit, van Italiaanse sokker klub AC Milan

TONY Johnsto ne is besig om van die
huidige So ns kynreeks 'n fondsinsa
meling vir die Johnstone-familieuust
te maak. N ad at hy eers die slagspel
toemooi by Sun C ity gewen het, het
hy verlede week ook die Bloemfon
tein Classic ingep al m .

Die week, by die Suid-Afrikaanse
Meesters , sal die PG A duim vashou
da t Johns tone 'n slag nie eerste kom
nie. Nie dat iemand iets teen die
rooikop Zirnbabwier het nie, maar
die res van die reeks kan in 'n optog
ontaard as Johnstone n ie nou gcstuit
wordnie .

Ongelukkig he t Mark McNulty,
David Fro st en Fulton Allem besluit
om nie in vanjaar se reeks te speel
nie. Met die Arncrikaansc reeks wat
reeds in d ie tw ccdc week inJanuarie
afskop en dan deurloo p tot aan die
einde van No v em b er, kan daar be
grip wccs vir d ie m ann e wat ne t een
of ander ty d 'n vakansie ook wil
inpas.

Vir d ie S uid -Afr ikaanse
gholfliefhebbers is dit cgrcr slegtc
nuus. Frost het m et sy twec oorwin 
nings in Amerika hom nou gcvestig
as diedcrdc beste speIer indie gcskie
denis van Suid-Afrikaanse gholf. Net
Player en Loc ke het in die stadium
bcterrekords as Frost in intemasion
ale gholf.

Miskien moet daar tog maar

Kan enigiemandby
Johnstone oorneem?

Pierre Coetzer

Oeur Lappe Laubscher
M OREAAND kom Pierre Coetzer in die S tandardbank-arena voor 'n water
skeiding te staan wanneer hy teen O ssie O casio deur die toue kl im . Vrocecr
vanjaar het Ocasio Coetzer 'n boksles gegee.

N a die tyd was verskoningsvolop. Coet zer heipas herstel van 'n aanv al v an
geelsug . Hy was klaarblyklik nie op sy bcste ni e,

A l die verskonings kan diekeer nie weer aangebied word nie. Coetzer self
is vol vertrouc .

D ie vraag is net wat 'n oorwinning oor O casio vir Coetzer in di e sak gaan
bring. Hy sal wei 'n nederlaag kan wreek, maar ni emand kanbcweer dat Ocasio
in die stad iu m van sy loopbaan 'n faktor in wereldboks is nie .

D ie Suid-A frik aanse bokspubliek r aak ook altaamlik moeg van boksers
w at in herontmoet ings vroeere nederl ae moet wreek. Boks het die s ta d ium
bereik waarin s toei was in die dae toe w yl e Bull Hefer die septer gesw aai het,

A s Coetzer wei moreaand wen. sal Alan Toweel moet begin kyk na
werkliker name in die bokswereld om vir sy bokser in te voer. Die kans dat
Coetzer ooit wereldkampiocn sal word. is skraal.

Toweel sal dus versigtig aan sy man se loopbaan moet beplan . Hy het in
Coetzer weer 'n bokser in dieklas van wyle Pierre Fourie. Deur ver sigtig te bou
kan hy nog 'n paar jaar goed geldmaak. Coetzer kan egter nie lan ger sy
geloofwaardigheid behou as hy net teen uitg ediende slaansakke in die kryt
geplaas word nie.

'n Nederlaag sal vir Coetzer die einde van di e pad beteken. Hy sal dan sy
laaste dae as 'n slaansak vir opkomende boksers in die kryt deurbring.

'n Geveg teen Johnny du Plooy sal dan waarsk ynlik as 'n l aast e betaaldag
vir albci dien.

Pierre Coetzer se
I waterskeiding

I
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MUSIEK

Jenni na die Kaap
JENNIFER FERGUSON vertrekaan die begin van aanstaande maand na
die Kaap vir 'n reeks opvoerings van Birds of Prey, die vertoning saam met
BruceCassidy wat gehoreby die Markteater onlangs op die punte van
hullestoele gehou het. Aanhangers van die Ferguson-stemme kan ook
hulle015 oophou vir haar verskyning op PotPourri op 29 Desember. Op 1
Desember sing sy by CaesarsPalace in Braamfontein in 'n konsert vir Aids
en vertrek dan na Port Elizabeth waar sy aan die Human Rights-konsert sal
deelneem. Haar Baxter-vertonings begin op 5 Desember en eindig op die
lfkle,Sy sal ook op 15 en 16 Desember by The Base optree.

Vroue praat, lees en skryf
"VROUE PRAAT" is diefokus van die kongres wat in die naweek saam
met die Congress of SA Writers(Cosaw): Transvaal se eerste .
jaarvergadering aangebiedword.Dit begin vanaand half-agt inSoweto (by
die Ipelegengsentrum) enSaterdagvan twee-uur by Megamusic, Pymstraat
60 inJohannesburg. Belangstellendesis welkom. Onder die deelnemers tel
Antjie Krog, Nadine Gordirner, Miriam Tlali, Achmat Dangoren
Mzwakhe. Die bespreking sal handel oor die Iiterere voorstelling van
vrouens, geletterdheid envroueskryfwerk uit die werkersklas. V Munnik

onaangenaamheid opgesom word
in dievolgendestelIings: volgens
'n Sondagkoerant het die
uitvoerende reggiseur van
Potpourri. Pieter Cilliers, wat
onlangsdie reeks Metronoorn
videos vertoonhet, gese: "Die idee
van die projekwas nie om geld te
maaknie, Ons wou die
gesofistikeerde
musiekliefhebber.:" ens, ens.

Jennifer Ferguson. weer, het aan.
DieBurgergese: "Laat ek nou
maareerlik wees, Toe Merwede
(vander Merwe)my bel met die
voorstel omdeel te neem was my
eersteoorweginggeldelik!"

NouJA! Dit is wei 'n
geskiedkundige feit dat die GBB
en dieres vangroep twee die
eerstemusikantewas om die
aaklige sentimentele wurggreep op
Afrikaanse musiek te breek.

Maardit lyk of die enigste ' '
manierom "dienuutste" te bly
gaanweesomAfrikaanse Iiedere
in Grieks te begin sing. Miskien is
dit wat Coeniede Villiers in Siprus
gaandoenhet.

Nietemin:' .
SODRA hullevan die Shifty
musiekweek se verhoog afklim, sal
die ewig-anargistiese GBB
(Gereformeerde Blues Band) reeds
beginom hullesnare te stem vir 'n
reeks vanvyfopvoeringsby die
MarketWarehouse. Die vertonings,
onderdie banierDr. OITel en die
Medisyne-kabinet, begin volgende
Woensdagaand (30 Novemberjom
nege uur en loop deur tot Saterdag.
OpSaterdag saldaar ook 'n
middag-vertoning om drie-uur
wees.Almalwat daama nog wil
weet waaroor die "nuwe" "
Afrikaanse musiek gaan, sal maar
hulle sakkemoet skud.

NOMINASIES vir die1988
Autumn Harvest-toekenning,
Music Personalityof
Personalities, is onlangs bekend
gemaak.
Hulle is LadysmithBlack
Mambazo, RayPhiri,Brenda
Fassie, Peto en KoloiLebona.
Die wenners sal op 28
November in die Hotel Carlton
aangewys word.

DAAR heers nou groot verwarring
oor wat die sogenaamde "nuwe
Afrikaanse musiek" nou eintlik is.
Verskeie "mense" en publikasies
voel dit word verteenwoordig deur
uh...kunstenaars soosSam Marais,
Jannie du Toit, Mariette Hopley,
Natalia da Rocha (wieIS hulle?)
Hulle is die soloisteopdie'
Metronoom-langspeler,

Ander mense sal sulke
hartverskeurende soetsappighede,
wat kwalik as nuut beskou kan
word, nie op hulle ergste vyande
loslaat nie,

Die hoof-argument virdie ander
groep (aangevoor deurdie
Gerfonneerde BluesBand) is dat
hulle kultuurgrense probeer
oorbrug. Met anderwoorde: mense
nader bring aanmekaar, Nie
afstoot soos sommige voeldie _
eersgenoemde groepdoen nie.

Aanhangers van die
laasgenoemde of tweede groep (nie
groep twee nie - dis meer soos die "
eerste groep), voeldieeerste groep
probeer net munt slaanuit die ,
vordering van die tweede groep. _
. .Die verwarring het eintlik
ontstaan met die insluiting van
mense soos JenniferFerguson(wat
tradisioneel aan die tweede groep
behoort) by die Metronoom-plaat.

Miskien kan die ganse

Uh ... was Groep
Twee nou eerste?

Saamgeflans deur
,Chris du Plessis

knipsels

Mis hulle enween
VERREWEG die domstedingwat. '
enige iemand hierdie naweek kan
doen is om vir Steve Newman en
Tony Cox by die BlackSun temis.
Hulle is nog nie'ryk enberoemd
nie omdat hulle ditnieWILwees
nie. Hulle virtuositeit as
kitaarspelers het niks daarmee te
doen rue, en sal slegs deuridiote
bevraagteken word.

• VoiHvry
AI die oeste nuweAfrikaanse musiek op een plaat.
Langspeler en Kassell RIB

• Koos
Muurmusiek in teenstelllng met "kamerrnuslek".
Kom met interessante bruin- papiersak verpakking
en lae prys.
Kassell RIO

I .!.

'I,~t
.I.,~,

, \---_._,.,.

, ,"

• Andre Letolt
Wel- bekende eksistensie6je troebadoer,punk
skrywer, pizza-maker, hoender- rep .. , en
lIedskrywer.
Kassell Rl8

• Bernoldus Nlemand
Enigmatiese bilk op h06veld Straat - kultuur. Styl
wissel van kwasl- reggaetotdansvloer "Boogie".
Kassell Rl8 .

Oak Bestelbaar:- '

---1
I'
I
I
I
I
I
I
I
I
I

~THE
KERELS

---

Stuur asb. die volgende:

1.

,2.

3.

4,

5.

6.
7.. _

.Ek slUlt In R"....:...."" Nota: Slegs tJeks en posorders wat
aan Shifty, Records uitgemaak is sal aanvaarbaar wees,

• Die K~rels - Ek sil
Potiiekos popvan een van Jhb se meer energieke
groepe, Nouhistoriese materiaal aangesienhulle
reeds ontbind het.
Langspeler en Kassell Rl8

-----

Kode

'....t=rii '"...:..,...-.
Q"

, '.

"~ -:

-0-----

---

-'

Teletoon

Poscan: P.O, Box 27513
Berfshorn.
2013

• Mr Mac & The Genulnes
Tradisionele KaapseGoemalKlopse musiek. Hulle
word ondersleun deur veteraanbanjo-spelsr Mr
Mac.
,Langspeler en Kassell RIB

.I-=

I
I
I Naam

Ad res
I
I
I
I
I,,'
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Landwye toer
vir Savuka

Die Leeu van Soweto

om die wereld met mbaqanga te
verower.

Hy is vol hoop dat ons musiek
, binne die volgende paar jaar 'n

hoofrol in Westerse musiek
wereldwyd gaan spee!. "Ons moet
net vir ons jongmense leer dat daar
nie 'n toekoms is in siellose disko
rnabqanga nie.

"Die deure is wyd oop vir ons
musiek."

Met die voorwaarde dat ons nie
van ons "roots" afstand doen nie,'
sehy.

Die rede waarom ons eers
volgende jaar Soweto/Paris op die
rakke sal sien, is omdat Suid
Afrikaners nog nie hul eie musiek

.ontdek het nie,

die tyd. Saam met dieTownships
N ymphette wat later bekend
geword het as die Mahotella
Queens het hy nie netdie nuwe
mbaqanga-revolusie gelei nie maar
'n nuwe dans daargestel wat
bestaan het uit 'nmengsel van
township Jive-passies en
tradisionele Zoeloedans.

Hy bly tot vandagdie simbool "
van swart verstedeliking en krag
van die Imbongi (Ngunilof
digter),

.Mahlathini het virsow at tien
jaar van die tonee! verdwyn, maar
met die nuwe belangstelling in
Suid-Afrikaanse musiekweer met
die koninginne van mqashiyo, die
Mahotella Queens, gehergroepeer

Mencer mbaqanga
weer terug in SA! .

VERMAAK
Chris du Plessis

DIE LEEU van Soweto is terug.
Mahlathini en die Mahotella
Queens het Sondag in Suid-Afrika
aangekom na 'n toer van ses weke
(en twintig vertonings) in Europa.
In sy tas was die Woza Afrika
toekenning wat hy in New York
ontvang het "for his work in
developing Township music".

, 'n Ander veteraan-mabaqangais,
Phillip Thabane, het in Oktober
dieselfde toekenning onrvang,

Hulle nuutste langspeler
Soweto/Paris verkoop soos
gestoomde rnielie-brood
(mbaqanga) in Frankryk en
Duitsland. Die Engelse is nog
steeds meer beindrukmet
Thokozile, sy vorige langspeler
met die Queens.
, "Ons weet nog nie waar en

wanneer nie,' het hy Sondag gese,
"maar ons gaan vir ons eie mense
wys waaroor ons musiek gaan
voordat ons weer vertrek..." Die
groep gaan in Februarie by die
Winnipeg-musiekfees optree.
Direk daama tree hulle op by die
bekende Montreaux jazz-fees.

Volgens hulle bestuurder, West
Nkosi (self op sy dag een van die
groot Sophiatown jazz-manne), het
twaalf van die vyftien beoordelaars
wat groepe vir Montreaux moet
kies, hulle aanbeveel.

Nkosi meen Suid-Afrikaanse '
musiek word nou sopopuler
oorsee dat hy van sy ou
"Saxophone Jive"-reeks (van 1973)
daar gaan vrystel: "Die Europese
en die Amerikaanse musiek-wereld
is rigtingloos. Hulle soek na iets
nuuts. En dit is wathulle in ons
musiek, die tradisionele township
musiek wat nerens anders voorkom
nie, gevind het." ,

Die treffersnit op die nuwe
Mahlathini plaat, Gazette, is
gebaseer op 'n Shangaan-deuntjie
wat hy in 1982 saammet Obed
Ngobeni opgeneem het. ,

Hoewel Nkosi dit nie erken nie,
herinner dit sterk aanMalcolm
McLarren se kontroversiele Duck
Rock. (McLarren, die skepper van
Punk en die Sex Pistols, het die
wysie destyds gesteel by een van
Nkosi se ander deuntjies, Two
Mabone).

,Simon Nkabinde Mahlathini
word algerneen erken as die vader
van mbaqanga.

Hy is in die vyftigerjare sterk
bemvloed deur Aaron Lerole
(skrywer van Tom' Hark - die lied
wat kwela-rnusiek vir die eerste '
keer as KWELA laatbekend staan
het).

Hy het die"groan" (Ukubodla -,
Zoeloe vir bulder of brul wat sy
oorsprong gehad het in tradisionele '
Nguni manlike koorsang) bekend
gemaak.

Hy het gou uitgestaan onder die
townships se ander Simanje-rnanje
groepe (groepe met'n manlike
voorsangeren'nsopraano
vrouekoor - gewoonlik drie of vier
lede - wat daarop antwoord),

Hy het ook tradisionele Zoeloe
drag gemeng met die flambojante
"Jewish" of Amerikaansestyle van

Johnny Clegg

Clegg se nuwe beklemtoning
van tradisionele Zoeloe-melodiee,
in plaas van ritmes wat vir die
Amerikaners vreemd is (hy werk
nou met die melodiee oor 'n
standaard rock-basis soos die
Senegalees, Mori Kante), het egter
gesorg dat sy plate nou deur die
Amerikaners opgeraap word.

"Die ys is gebreek," se Roddy.
"Die Amerikaners begin nou byt."
Savuka se verkope staan na twee
maande op 70 000 eenhede in die
land.

Hy is onlangs vir die tweede
keer genooi om op die Johnny
Carson Show, wat 'n kykertal van
miljoene het, met 'n spesiale
"Thanksgiving" vertoning op te
tree.

Sy populariteit het ook gestyg
nadat hy twee weke ge1ede 'n gas
was op Saturday Night Live.

Dit is die mees populere
program vir "intelligente"
jongmensein Amerika en die
weeklikse drie-kwartier wat John
Belushi, Chevy Chase en ander .
lede van die nuwe generasie ,
voorstaanders van "chemichally
induced stand-up comedy" bekend
gemaak het.

Volgens Roddy gaan die groep
hulle volgende jaar daarop toespits
Om die Amerikaanse mark te
verower.

Maar nie voordat hy vir 'n ruk
by die huis kom "rus" het nie.
Tydens die "rusperiode" gaan

, Johnny (na sy landwye toer) iewers
tyd maak om saam met sy ou
Juluka-maat SiphoMchunu snitte
opte neem vir 'n nuwe Juluka
langspeler.

"Maar;" lag Jenny, "iewers
tussen al die afsprake moet hy tyd
inruim vir my en Jesse." Daarvan
sal sy seker maak.

Chris du Plessis
JOHNNY CLEGG enSavuka gaan
vroeg volgende jaar 'nlandwye
toer onderneem. Hulle sal tussen
die sesde en die veertiende "
Januarie in Kaapstad (by die Goeie
Hoop Sentrum), PortElizabeth (by
die Expo), Johannesburg (Standard
Bank Arena) en Durban optree,

Hy gaan ook definitief met sy
ou musiekrnaat, SiphoMchunu,
opnames maak voordat hy weer in
Maart volgende jaar na Los
Angeles vertrek om sy nuwe
langspeler met Hilton Rosenthal op
teneem.

Intussen het Cleggverlede
week saam met 'n ander
intemasionale "mega-ster, Robert
Palmer, begin toer. Die toer is vir
Kanada en Amerika beplan.

Volgens Clegg se vrou Jenny
wat verlede week in Suid-Afrika
uit Amerika aangekom het met
hulle vier-jaar oue seunJesse
Umpiyezwe (stryd vir die volk), is
die groep met die eerste vertoning
in Vancouver, Kanadadeur 'n
gehoor van meer as 5000 staande
toegejuig nog "voordat hulle die
dans begin het."

Savuka se opvoerings met Steve '
Winwood in Brittanje en Earth
Wind and Fire in Duitsland en
Skandinawie sowel as hulle enkel
vertonings in Spanje en Italic, het
ook oral staande toejuigings
uitgelok. In sy 'eie woorde is
Johnny nou behoorlik vasgevang in
die "draaikolk" van superroem.

Volgens sy bestuurder in Suid
Afrika, Roddy Quinn, verwag
Clegg om nog voor Kersfees 'n
goue plaat met Shadow Man in
Kanada te verwerf. Die plaat is
reeds goud in Frankryk, Belgie en
Nieu-Seeland en sal na verwagting
binnekort in Duitsland ook goud
word. Sy bestuur het ook die week
gehoor dat Savuka die top 30
trefferlys in Spanje opnommer 23
ingebaas het.

Die Franssprekende lande in
Afrika is vir die afgelope twee jaar
al Clegg-mal. Die groep se vorige
langspeler, Third World Child, is
allank platinum (dubbel-goud) in
Frankryk.

Op pad terug van Amerika gaan
Savuka twee reuse konserte ("met
honderde-duisende mense,"
voorspel Jenny) in die
Franssprekende Indiese Eilande
van Mauritius en Reunion.

" Maar volgens Roddy is die
groot prys, Amerika, ook nou in
sig. Tradisioneel is die,
Amerikaanse mark die moeilikste
om binne te dring ..

Hulle aanvaar nie maklik
musiek watnie in die standaard
rock-formasie pas nie.

Droom word waar in Yeoville
Debbie Vermeulen

Kim Sacks

KIM SACKS se droom word waar
wanneerdie deure agter die vrolik
versierde "Afrika"-mure vanaand
die eerste keer oopgaan: haar eie '
galery!

Die lewensgrootte vertoonkas
vir handwerk - die Kim Sacks
galery - se eerste uitstalling sal uit
handgemaakte Afrika-kuns
bestaan.

In "Expressions of Africa" sal
onder meer keramiek,
pottebakkerswerk en juwele te sien
wees.

Skaars 'n jaar gelede het Kim
op 'n lieflike paar "semi's" in

Yeoville afgekom en die idee het
dadelik by haar posgevat.

"Ek moes natuurlik iewers
woon, waarvoor ek die een helfte
gebruik het.

Die ander helfte kon 'n ideale
galery word... "-

Daar is verbou engebou,Aan
die agterkant het 'n werkswinkel
verrys.

Oor die werkswinkel.vertel sy
gretig: "Dis baie dinge. Mense
word daar opgelei in die gebruik

van klei, daar word gewerk en dit
is ook 'n plek waar diepubliek kan
kom kyk hoe ons werk."
Glasblasery en weefwerk moet
later bykom,
- Kim se passie virhandgemaakte
kunsartikels kom alvan ver af. Sy
maak al potte vandat sy twaalf is.

Later het sy in Griekeland, die
Midde-Ooste, Israel, Denernarke,
Swede, Spanje en Amerika gereis
en gestudeer. "

Kim is egter ewe lief daarvoor

omVenda en Gazankulu te besoek
en vir "'n paar dae tussen die
tradisionele pottebakkers te woon
en daar tegnieke van hulle te leer".

Kim het in 1974 van haar werk
begin uitstal, eers in Johannesburg,
daama in Israel en later in
Denemarke. 'n Versameling van
haar potte is in 1986 in Engeland
uitgestal en daama in
Johannesburg.

Sy is ook 'n fotograaf,
vervaardiger van dokurnentere
programme en is besig met 'n boek
oarkunstenaars en kuns
handwerke in die Derde Wereld.
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KUNSENTV

Een kuns, een kunsgeskiedenis

hoekom lyk dit dan of bykans al
die slagoffers in die boek ateisties
(of agnosties) en links is? Probeer
die Jolly Johnson dan 'n puntjie
maak?

En: van die boek se lesers mag
voel dat meneer self integriteit
kortkom, dat hy 'n intellektuele
kroek is.

Want sien, hy is self 'n
Oxbridge-inteilektueel; hy was •
eers sosialis en redakteur van die
Iinkse New Statesmari en nou is hy
'n "konserwatiewe historikus"! Uit
die m0!1d van die huigeling...

Kent gij dat volk?
Nuus vanuit die laer: met die

247 simboliese trekke gaan dit
klopdisselboom, dankie, Vir die
simboliese osse was die Volksheld
se huldeblyk 'n lunsriem onder die
hart. Hulle trek mel nuwe ywer
dwars.

By Zastron grawe hulle sommer
'n paar ou koeie uit die sloot (vir
female company): 'n kranslegging
gedagtig aan die Engelse oorlog.
Dit spaar mos die moeite om oor
twaalf jaar of wat weer daar aan te
doen wanneer die oorlog verjaar. 'n
Package deal, kanjy maar se. Kent
gij dat volk?

tussen die kranse vind sterk
aansluiting by die werk van
byvoorbeeld Tinus de Jong of WH
Coetzer.

Regdeur die tenloonstelling
word 'n mens aan parallelle
herinner.

Gladys Mgudlandlu (1925 
1979) se Red Beaks (1962) sluit
aan by dieselfde ekspressionistiese
tradisie as Maggie Laubscher of
Irma Stern; David Koloane se
gloeiende doek Aftermath (1988)
sluit aan by dieselfde tradisie van
nie-figuratiewe ekspressionisme as
die werk van die witkunstenaar
Bill Ainslie.

Dat apartheid nie net 'die kuns
skade aangedoen het nie, maar ook
kunstenaars persooniikdiep geraak
het - en steeds raak - spreek uit die
kunswerke van die jare sestig tot
vandag. Uiteenlopende reaksies op
onderdrukking - van angs tot
woede en trots - is by verskillende
kunstenaars te sien.

Dit is straks die enigste
deurlopende draad in werke wat
andersins 'n ryk verskeidenheid
van sienswyses omvat.

Ressurectlon III: Into the other life. Even
the native woman's soul Is white

, Stink intellektuele?
Volpunte aan John Bishop vir

sy skeptiese onderhoud met Paul
Johnson, Britse historikus
intellektueel van selfgeroemde
onbesproke integriteit,

I Daar sit die vent, hare
verskillende skakerings van geel,
en weet sclfvoldaan tevertel van
sy nuwe bock waarin hy
inlellektuele soos Rousseau, Marx,
Toistoi, Russell, Orwell en andere '
verpletter. Nie oor hul idees,
filosofie of profesie nie, maar oor
hul persoonlike lewens. _

, Marx was 'n kroek. Tolstoi het
nie die natuurwette aangehangnie.
Rousseau het buite-egtelike
kinders gehad. Haai? Kortom:
intellektuele.stink.

Maar.Bishop is ~ostel~:

Rekenaar? Tennisbaan? En wie •
moet ons bedank? Landbank.

Nee' kyk, hier kom sports. Met
, sulke onweerstaanbaarheid het nog
die vyand, nog die kykers 'n kans.

Propaganda? Maar is jy nou
besimpeld! Die SAW het maar 'n
geringe vinger in die tert, "Die
program is gemaak met die volle
samewerking van die
draaiboekskrywer,"

kuns. Dis slegs op grond van
velkeur dat hulle uitgesluit is deur
die heersendegeskiedskrywing.

Selfs die SA Akademie het in
die jare dertig en veertig swart
kunstenaars se werk apart ten toon ,
gestel as "Native Exhibits".
Sprekend is dat Sekoto se Yellow

, Houses: A street scene in -
Sophia town (1940) dieeerste werk
deur 'n swart kunstenaar was wat
deur die Johannesburge
kunsmuseum aangekoop is - en vir
die volgende 3Tjaar die enigste.

Tog weerspieel die werk van
swart kunstenaars dieselfde
stylrigtings en invloede wat by hul
wit tydgenote te vinde is.

Kyk byvoorbeeld na die
skildery Midwinter deur die
pionier Mohl (wat 'n akademiese
opleiding in Windhoek en
Duitsland gehad het en later 'n
kunsskool in Sophiatown begin
het). Die "skilderagtige" landelike

- toneel, die verf-aanwending en
selfs die komposisionele plasing
van die boompie op die draai

Ressurectlon II: The doors are opening,
for all

Rekenaar?
,Tennisbaan?

Dis eintlik gerusstellend om te
weet dat besorgde Staatsvaders
soos Hadriartus Vlok en Magnus PI
oorons waak. Ware wagters op die
mure soosHans Dons van ouds. Of
was dit nou Eli?

Selfs die vermaaklikheidsbedryf
spring hul beskerming nie vry nie.
Gaan fliek jy, dan word jy omring
met SAW-props en spesiale gesant
Both en die Hooge Raad van
Aucklandpark.
" Skakel jou TV aan, en daar
staan Reccie, so styf asof hy 'n .
laaistok ingesluk het. Die SAW
bevind hom in "n stad iewers in
Snider-Afrika". How coy! Die
"vyand" se nuwe kommunikasie
kodes word gegaps.Gou, terug na
"n lugmagbasis naby Pretoria".

o aarde, die SA W-ouens kan
nie die rekenaarkode ontsyfer nie,
kom ons vra 'n plaasboer wat ons
ken om dit te doen. Hy't kennis
van die scortgoed, kyk, daar sit hy
luis voorsy persoonlike rekcnaar
wat hy volstop met die jongste
statistiek oor die droogte. Nie eens
op die tennisbaan .wil daar iets
groei nie. -

Johan Bruwer
Die skilder Gerard Sekoto

(gebore in 1913en vandag in
, Frankryk woonagtig) is tot dusver,

algemeen beskou as die eerste
toonaangewende swart kunstenaar
in Suid-Afrika. '

Sy reputasie word in perspektief
geplaas met die bekendstelling van
die vroee werke van verskeie swart
kunstenaars wat hom in die jare
dertig voorafgegaan het - veral die
skilder John Koenakeefe Mohl
(1903 - 1985) en die beeldhouer
Ernest Mancoba (gebore 1910 en
nou ook in Parys).
- Die sarnesteller, Sleven Sack
(dosent aan Unisa), beklemtoon in
sy boeiende essay in die katalogus
dat dit ongelukkig is dat die
historiese ontwikkeling van swart
kunstenaars se werk in 'n spesiale

, tentoonstelling toegelig moet wcrd
- aangesienhulle werk nie"
losgemaak kan word as 'n aparte,
"swart" kategorie in die Suid
Afrikaanse kuns nie,

Stilisties is hul werke integraal
deel van die ontwikkeling van ons

Dumlle (1939): Ressurectlon I: Awaiting
the call sltllng on a coffin

WAAR sal my hulp vandaan kom?
Die Klaagvoorts se heenkome
word bedreig deur 'n lesser known
officer of the government.

In die skadu's sluip Stoff-All ,
Both ewig rond, maar nou knor
Minister Dinges ook nog oor ons
ou koerantjie se volksonder
myning.'

Egbertus is onderbeleg. Dit
knel by die Voelvrye Weekblad,
kan jy maar se. Dit beteken nou
seker dat 'n mens nie oor
allerhande dinge mag skryf nie 
soos die Volksheld se
verbysterende spitsvondigheid wat
die ganse pers larngele het, Sonder
hulp van buite,

Kom ons konkel 'n slag met die
karakters in hierdie grootse
kragtoer, dan lyk dit so: "U weet
ek het 'n ou vriend gehad, 'n
volksheld, hy is nog nie oorlcde
nie, en wanneer iemand so op loop
gaan met 'n ding, dan het hy
gewoonlik gese hy is op hitte.

Voor elke NP-kongres dan
begin dit op hitte te raak en hier so
teen die tweede dag, dan is die ou
behoorlik warm, Die derde dag dan
laai hy al sy versinsels op die
publiek van SA af."Verbatim, met

. die Volksheldhaftige voet
behoorlik in die mond. Maar 'n
mens mag dit nou sekernie se nie,
want wie weet wat kan dalk die
beeld van 'n volksvreemdepoets?

.

Verbysterendespitsvondigheid

HOE erg apartheid dieperspektief
van die meeste gepubliseerde
geskiedenisse van die Suid
Afrikaanse kuns verdraai het, word
boeiend onthul in 'n belangrike
tentoonstelling wat vandeesweek
in die Johannesburgse
Kunsmuseum geopen het. Dit duur
tot 8 Januarie.

, Die uitstalling heet "Die
verwaarloosde tradisie:Met die
oog op 'n nuwe geskiedenis van
Suid-Afrikaanse kuns",en omvat
meer as 90 swart kunslenaars se
werk sedert die jare dertig tot,
vandag, Eietydse swan kuns
tenaars se werk word kunshistories
in perspektief geplaas deur 'n

'dikwels verrassende bekendstelling
aan hul voorgangers,

Veral insiggewend is die eerste
kennismaking vir 'n hedendaagse
kyker met die werk van die
vroegste swart pioniers in die
beeldende kunste. Dit sluit
heelparty belangrikes in wat
hoegenaamd nie verteenwoordig

, word in die geskrewe
kunsgeskiedenis of openbare
versarnelings nie.

Portrette
teen
stereotipes

Kathy Berman
"DIS verskriklik vervelig om
witmense te skilder," se die
Johannesburgse kunstenaar Keith
Dietrich.

Dit geld egter nie vir sy "swart"
portrette nie. Die afgelope agtien
maande was Dietrich besig met
pastelstudies van die mense wat hy
bewonder: huisbediendes, bouers,
petroljoggies en ander "gewone"
mense.

Dietrich stel die werk tot 17
Desember uit by die Goodman
galery saam met Johannes
Segogela.

Elke portret is sowat agt voet
hoog en wys die onderwerp in 'n
verwronge perspektief (van bo af

, afgeneem, terwyl dit terselftertyd
bo die kyker uittoring). By hul
voete is daar verskeie
gebruiksartikels: radio's,
mieliemeel, fanta-bottels,

"Dit het alles te doen met my
verhouding met die land. Ek ken
witmense. Ek het saammet hulle
grootgeword. Deur swart mense te
skilder leer ek triter van hulle."

Dis nie al nie. In Dietrich se
jongste portretstudie, 'n triptiek
wat hy hom voorstel erens in 'n
kerk moet hang, word die Westerse
en Afrika-godsdienste vermeng.

In die paneellinks, met die titel
St Charles Langwa, is 'n figuurmet
dreadlocks in 'n oranje oorpak.
Onder hom is 'n seremoniele
brandstapel. Hy is egter nie die
regte Langwa, beskermheilige van
die Youth in Africa Church van die
negentiende eeu nie, maar 'n hiper
realistiese figuur watal die
martelaarshelde van aile tye
voorstel.

In die middelpaneel is mev
, Anna Mosangwanye (n werklike

persoon in Shangaan-drag) wat die
grootsheid van die vrouegeslag
voorstel. Voor haar is 'n bak van
vlekvrye staal, met die basiese
bestaansmiddel in: mieliemeel.

Die regterkantste paneel het
Prestor John (oor wie sendelinge

, en koloniseerders in Oos-Afrika
, eeue geledegedroom het) in
koninklike Ethiopiese drag. Met sy
toordoktersweep en rysige gestalte
is hy die ware nasie-leier.

Dietrich vind 'n subtiele balans
tussen mite en werklikheid,
godsdiens en aardsheid, in- en
uitsluiting.

Die vermenging van Westerse
heiliges en Afrika-martelare bied
'n ironiese teenwig vir die
tradisionele skeiding tussen die
mitologiese wereldevan Afrika en
Europa. Dietrich se hiper-realisme
onderstreep die sonderlinge
vermenging.

Sy tegniek het oor 'n aantal jaar
ontwikkel. Sy fassinering met
hiper-realisme het hom van 'n
betrokkenheid by die.oenskynlike
onpartydigheid van die
fotografiese beeld gelei tot
stillewes van meubels en
alledaagse voorwerpe, wat hy van
foro's met verfspuittegniek
geskilder het,

Met sy hiper-realistiese
'portrette wat hy op reekse Ioto's
gebaseer het, het hy albei
voorstellingswyses radikaal
bevraagteken. .

Dietrich se nuwe werk fokus
egter eerder op die dinarniek
tussen kunstenaar en die mens wat
hy skilder as die probleme van
voorstelling.

Sy belangstelling is nou'
sosiologies: "Deur portretstudies
probeer ek uit my eie '
stereotiperingsprosesse breek.

"Die volgende groot probleem,"
se hy, "is om heeltemal ontslae te
raak van die' idee van die Ander."
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FILM

Galgehumor in tekenprent

DarrellRoodt

Bo: BobHoskins as Eddie
.Valient in Who Framed

Roger Rabbit

Hanna:
Sionistiese
marteIares
uit die
jaar 1944

wat besig is om 'n filin in
Hollywoodte skiet. Ben van die'

. "sterre" is 'n onvergeetlike .
tekenkarakter, Baby Herman,

Baby ondergaan binne
oomblikke 'n metamorfose van
avontuurlustige "baba" (wat onder
die toesig van Roger amper die
huis aan die brand steek), na 'n
sigaar-rokende "grootrnensie.....

Teen die einde van die prent is
sulke bisarre gebeure alledaags.
Die tradisionele "wreedheid" van
die Amerikaanse tekenprent word
amper onbewustelik deur die
lewende karakters in die film
beklemtoon.

Die rolprent, wat kan spog met
diemeeste tekenkarakters wat nog
ooit in een film verskyn het, het
agtjaar se werk gekos. ,

Tegnies is dit 'n meesterstuk en
'nmoet vir almal wat verslaaf is
aanDashell Hammet of die
"wreedhede"van die Comic: '
tradisie.

Felice Orsini
ONS is baie verskuldig aan Alain
Jakubowicz, die redigeerder van
"Hanna's War", watbinnekort by
Metro-teaters begin.

Want het hy nie sy werk so
deeglik gedoen nie, sou ons vyf
ure lank moes sit enkyk hoe
Menahem Golan opdie silwerdoek
vry met Maruschka Detrners. Nou
duur die prent "net" twee-en-n
halfure.

Jakubowicz het tydens die
Cannes-fees vertelhoe hard hy met
Golan gestry het om die film korter te sny.

Golan sukkel al23 jaar om sy draaiboek te verfihn. (By is ook die
voorsitter van Cannon Films, 'n rolprentmaatskappy wat onlangs R300
miljoen in die skuld was.)

Jakubowicz en Golan het toe geskik: Daar sou 'nrolprent en 'n reeks uit
die tonele wat geskiet is, gemaak word ennie veel van Golan se
geliefkoosde film sou op die redigeerder se vloer beland nie.

Moet my nie verkeerd verstaan nie. "Hanna's War" is nie 'n slegte prent
nie. Dit is een van daardieprente watjy as "indulgent" beskryf as jy nie
juis weet hoe om te se die regisseur kon homself nie van die inhoud
distansieer nie. ,

Die heldin, Hanna Senesh (MaruschkaDetrners), is in 1921 in
Hongarye gebore, die dogter van 'n vooraanstaande toneelskrywer. Op 17
ontdek sy Sionisme en vertrek na Palestina om op 'n kibboets te gaan werk.
Daar vang sy baie vis, skryf sy poesie, enpubliseer sy artikels oor
sosialisme. ,r

(Die geskiedenis trek soms sy he1de 'n ironiese streep, want kyk h~e lyk:
Hanna se Sionistiese ideale nou.)

In 19441aat Hannahaar as valskermspringer.oplei deur die Britte om
Royal Air Force-vlieeniers te gaan help ontsnap. Maar sy het ander planne
gehad. Sy wou die Britte net gebruik om in Hongarye te kom waar sy 800
000 Jode wou help om van Hitler se gruweldade teontsnap. '

Dit moet genoem word; omdat die verhaal uiteindelik nie deel van die
film is nie. , ' .

Hanna se verhaal heririner nogal aan eenvan ons eie helde en is 'n
verdere bewys dat digters nie goeie aktiviste uitrnaak nie. Hulle is wel
goeie martelaars. Enhulle verhale maak nogal goeie prente

Sodra Hanna in Boedapest aankom, word sy deur die polisie in hegtenis
geneem. Golan weibreedvoerig uit oor Hanna se marteling deur die
polisie. Sy oorleef, maar word 'n verleentheid vir die Duitsers en die
Hongare. Die probleem word opgelos deur haar te skiet... enkele ure
voordat die Russiese magte Boedapest bevry.

Asof die hartverskeurende gegewe nie genoeg is nie, is Golan se regie
styl 'n meedoenlose manipulasie van emosies.Tog kry spelers soos
Detrners, Ellen Burstyn en Donald Pleasence dit reg om hul waardigheid te
bewaar en sterk spel te lewer. En Golan bewys dat Cannon, as hulle die
dag wil, 'n onderhoudende prent kan maak. '

manlikheid van dievroue
karakters beklemtoon. '

, Dolores (Joanna Cassidy) is
Eddie se lojale meisie en 'n'
kelnerin by die Terminal-kroeg.

Jessica, (n getekende karakter)
is behalwe vir haar uiterlike bates
ook geseen met 'n pragtige stem.
Sy is die sangeres by die gewilde
Ink and Paint Club waar diewereld
se gewildste eende sangpaartjie
ook optree, Die rolprent se hoof
booswig is RK Maroon, (Alan
Tilvern wat bekend is vir sy rol in
"Little Shop of Horrors"). Sy
wreedaardige karakter wys veral in
die "ongewone" manier waarop hy
Toons doodmaak.

Die rolprent begin met Maroon

.:en die produksiespanne van
rolprente gaan tydens
verfilming..."

Hy sal dit sekernog doen
. voordat my bier klaar is.

WhoFramed Roger Rabbit.
Met Bob Hoskins, en Joanna Cassidy.

Regie: Robert Zemeckis.
Tekenprentmet akteurs.

Begin2 Desember by Metro-teaters '

elke 'filmmaker sekerdroo~: om
tekenkarakters met die werklikheid
- en met regte akteurs - te
kombineer,

Bob Hoskins, wat benoem is as
beste akteur vir sy rol in Mona

, Lisa by die filmfees in Cannes,
specl die rol van Eddie Valiant.

Dit was vir hom 'n groot
uitdaging om "niks'' te speel, Die .
tekeninge is eers later ingevoeg.

Die eindproduk is 'n
tradisionele Film Noir .
speurverhaal met Cornic-karakters
in van die hoofrolle. Zemeckis kry
dit ook reg om vergelykings te tref
tussen die lewende en die "kuns''

'karakters se persoonlikhede. In die
tradisie van die FilmNoir word die

Roodtpeins
by maak

rolprente

•ole:

dinge beweeg nie vinnig genoeg
vir hom nie. Die aanstellings op
die produksiespanne van plaaslike
prente het hom ook frustreer. "AI
daardie verlore geLEEN11IEDE,"
verduidelik hy.

Sy geloof dat hy dinge kon
beter doen het hom gou laat besluit
om sy eie rolprente te maak.

Hy en die kameraman wat nog
tot vandag saam met hom werk,
Paul Witte, het toe met gesteelde
film-voorraad hulle eerste prent
aangepak...

Hoewel dit duidelik is sal
Darrel 'n punt daarvan maak om
jou te vertel hy verkies dade bo
woorde. "Ek is eintlik 'n baie
vervelige mens," se hy. "Ek wil net .
alles op film sien. Dit is die
enigste manier waarop ek dinge
kan se."

Sy kop is vol idees. Terwylons
gesels flikker een skielik na vore:
"Mense besef nie die energie wat
agter die vervaardiging an 'n
rolprent sit nie," se hy.

"Ekwil nog 'n dokumentere
prent maak van al die verskillende
stadiums, die verskeie psigologiese
vlakke waardeur die vervaardigers

WAT doen 'n liefdevolle, hang-oor
haas as hy van 'n moord, waarvan:
hy geen sout of water weet nie,
beskuldig word?

Hy kry iemand wat "iets van
speurwerk af weet" om hom te
help om sy onskuld te bewys, En
so beland hy letterlik in die skoot
van die obskure karakter Eddie
Valiant.'

Roger (die haas) is 'n lid van
die Cartoon-gemeenskap. Eddie
HAAT die (Car)Toons. Maar hy
stem teen sy sin in om vir Roger te
help. lntussen is daar Roger se oor
wulpse vroutjie, Jessica, oor wie
daar dik in Toontown geskinder
word.....

Oit is maar net 'n paar van die'
intriges in Roger Zemeckis se
nuwe fliek. Zemeckis, wat ook die
treffer "Back to the Future"
vervaardig het, het nou saam met

, Steven Spielberg filmgeskiedenis
gemaak.: '

Hulle het iets aangepak waaroor

Terwyl die Suld·Afrlkaanse
fllmbedryf dleperIn onseker
held verval, Is Darrell Roodt

reeds druk beslgmet sy
volgende rolprent. Sy vermes
om sy Ideale byna bllndellngs
na te streef en syonultputllke

energle het hom In die
afgelope paar[aareen van
ons mees suksesvolle long

reglsseurs gemaak. Chris du
Plessis het methom gepraat

DARRELL RooDT pla mens om
twee redes, Hy bestel tee nadat jy
reeds "bier 'seblief' gese het, Wat
seker die rede is waarom hy soveel
meer GEDOEN lay as ander
mense. Endis die tweede rede
waarom mense hom irriterend kan
vind. Hy maak jou akuut bewus
van jou eie loomheid.

Die kombinasie van hops en
middagson laat my kop effens sak,
Darrell praat 'n hond onder 'n bos
uit.

Hy ensy span isbesig om die
laaste stad-tonele vir sy nuwe
rolprent te skiet. HuIlevertrek die

.volgende dag na dieKaroo om vir
nege weke op Hofmeyr te verfilm.

Darrell beskou synuwe prent,
Jobman, as sy "deurbraak". Hy se
hy het baie geleeruit vorige foute.
Sy eerste groot projek, Place of
Weeping, is deurplaaslike kritici
as snert afgemaak. Dit is onder
meer beskryf as non verlee
oorgawe aan vlak stereotipes om
intemasionale gehore te bemdruk."

Sy tweede poging, Stick, wat
handel oor 'n groep troepe in die
bos wat met die broeiende spoke in
hulle eie koppe gekonfronteer
word, is ook met gemengde
gevoelens ontvang.So ook sy
eerste "kommersiele" poging met
City of Blood.

Maar Darrell peins nie oor ou .
probleme nie. Mens kry die indruk
dat hy glad nie oor die verrnoe
beskik om dit te doennie..

"Ek dink baie van ons begin
nou besef dat mens dieselfde
stellings kan maak, dieselfde dinge
se op meer kreatiewe, meer
subtiele maniere," se hy.

Met "ons" bedoel hy 'n "nuwe
geslag" vanjong Suid Afrikaanse
filmmakers wat oor die afgelope
paar jaar hul verskyning gemaak
het. Hy noem die name van .
Andrew Worsdale (wat
verantwoordelik wasvir die
dramatiese dokumentasie van
middelklas stedelike angst in Shot
Down) en Oliver Schmitz.

Jobman is Darrell se eerste
projek wat hy sonder die
rolprentvervaardiger Anant Singh
aanpak, Die draaiboek is 'n
verwerking van 'nkortverhaal deur
Achmat Dangor.

Dit handel oor 'ndoofstom
plaaswerker wat deurbeide sy eie
gemeenskap en die stad waar hy
gaan werk soek, verstoot word. Dit
speel in die sestigerjare af. Die.
verworpe "Jobman"gaan terug na
die plaas van sy herkoms om sy
vrou en kinders te gaan haal, Sy
doel is om hom saammet hulle uit
die "samelewing" ie onttrek. Hy
maak twee van die werkers dood
as hulle hom probeer keer.

Hy vlug dan met sy familie na
die berge, Die enigste-persoon wat
weet hoe om hom op te spoor is
die eienaar van die plaas, wat ook
sy beste vriend was as kind...

Tertius Meintjies vertolk die rol
van die plaaseienaar en Kevin,
Smith die van Jobman. Lynn
Gaines (wat tans saam met Sandra
Prinsloo en Jana Cilliers in Quest
for Love optree) is Jobman se
vrou,

Marcel van Heerden en Gys de
Villiers speel polisie-sersante wat
help in die soektog na Jobman.

Darrel, nou 26, het altyd geweet
hy wil rolprente maak, Hy het vier
maande lank by die Universiteit
van die Witwatersrand drama
bestudeer voordat hy besluit het
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AntJle Krog skryf ult
. Kroonstad

In my yskas gaan nie rye
yskoue botteltjies gemmerbier
staan nie en ook geen taai tregters
en doeke en bekers elke derde dag
in my opwasbak nie.

Ek gaan nie laataand sit en
kinders uit verfpotte en kryt hou,
terwyl ek persoonlike kerskaartjies
maak nie. Trouens ek gaan glad
nie kerskaartjies stuurnie..

. Dan wil ek my huisnie
deurgetrap he van familie en
skoonfamilie, jillende kinders en
parasitiese vriende nie, Hoekom,
vra ek myself af, is ek elke
Kersfees betrokke bydie een helse
eetmaal ria die ander?

Ek gaan my nie die Kersfees
laat beloer deur skoonsusters oor
wat ek aan het, wat my kinders aan
het, is my dogtertjie al terterig, is
my seuns ongeskik? Familie wat
my kos proe, versigtig uitvra of dit
nog steeds dieselfde resep is wat
ekmaak?

En Oukersaand maak elkeen sy .
present noukeurig oop, wegend of
dit dalk duurder of goedkoper is as
die wat hulle vir jougekoop het,
het jy dalk iemand anders bo hulle
bevoordeel? Wie hetdie mooiste
present vir Grootouma gekoop?

Dan die oe-en-aaoor die
present van manlief . bonkige
juwele, mikrogolfoonde of nerts 
kyk hoe lief het hy my tog!

Die hele Kersdag baklei alma!
se kinders met almal s'n, Elke kind .
het verander van 'n blinkogie by sy
Kersvadersloop tot 'n skreeuende
monster wat eintlik sy niggie of
neef se present wou gehad het.

Die ouers kyk mekaar betigtend
aan: wie gee nou gewere vir
Kersfees? .

Intussen word reeds in die
stomende kombuis geswoeg om
die Kerstee met Kerskoek
afgehandel te kry, voor die ete
verskyn. Gedurende die Kersdiens
is elke vrou se 015 glasig soos sy
wonder: sal die kalkoen nie nou
dalk net teveel braai nie; het ek
werklik die oond 'n bietjie

. afgedraai; 0 ek moet onthou om
vIa te maak, 'n pynappel te koop.

Soos na 'n anti-klirnaks steier 'n
mens dan laatmiddag jou eie huis
binne. Bekyk die verlate ,
opgedonsde kersboompie, die

.oorblyfsels van gisteraand se
geskenkpapiere en begin dink oor
presies hoeveel hierdie Kersfees
jou weer eens gekos het en jy is
nie 'n vrek nie, Kerstyd is die tyd
vir gee.

En jy het gegee, die wat kom
vra het, die watjy gesien het, die
wat minder het, veral aan die wat
meerhet.

En jy is verbaas dat jy so
ongeseen, so afgemat voel. Jy het·
dan tog jou kant gebring. ' "

Maar hierdieKersfees gaan dit
anders wees...

ONDER REDAKSIE VAN

VICTOR MUNNIK .

HII~RDIE Kersfees gaan ancers wees.
So het ek besluit toe ek einde Desember agterkom: ek is verlig die

Kersgety is verby; toe ek agterkom dat pleks van vrede en welbehae my'
gemoed vol aggressie en griewe is; toe ek agterko~ dat pleks vW; geestelik
verryk, ek fisies so armen in die skuld is, dat Apnlmaand eers die eerste
kop-bo-watermaand is..

Daarorn gaan hierdie Kersfees anders wees. .
. Ek gaan nie begin Desember in 'n oond van 'n kombuis staan en fraai

kerskoekies bak nie • al was daar altyd blikke en blikke koekies in my
ouma en rna se huise, ,

Geen
gemmerbler
,en geen
kalkoen
hierdie
.kersfees

vanvlugtige/ parfuum...) word
, ..onderstreep deur die ironiese

aanhaling van Eugene Marais se
refrein: " - blaas hoog die vlam!"

Dieselfde bevraagtekening van
die harde werklikheid onder die
politieke slagspreuk kry mens in
die ironiese toespeling op Uys
Krige:

"en soet Ie die name op die tong
biko goniwe hector petersen".

. En "ietermago", 'n treffende
toekomsgedig in Engels oor die
bykans uitgestorwe Afrikaner,
eindig vol heimwee rnetn
verwysing na die dier se "old
forgotten beauty".

Dit is hierdie mengsel van die
soet en die bitter, liefde en haat,
vrees en hoop, tradisie en
rewolusie, wat van Fanie Olivier se
Verklarings iets besonders maak.

Laat ek byse dat ek nie oor al
46 gedigte ewe opgewonde kon
raak nie. Partykeer moet mens,
soos by Leipo1dt, rondsoek vir die
juwele tussen al die ander reels.
Soosmet Leipoldt word die soeker
egter dubbel en dwars beloon.

Daar is 'n handvol indrukwek
kende verse hier wat die Afrikaner
se tradisie van verset - wat 'n
bietjie yl begin raak hetonder die
wit Afrikaanse digters van die
afgelope dekade - weer sterk sy
vuis laat bal. Wat enigeen wat
saamvoel se verbeelding sallaat
opvlam en sy hart laat Viva! skree.

BOEKE

Wilhelm Liebenbergskryf oor
Verklarings: 1967-1987, deur

FanleOlivier. Human en .
.Rousseau, Kaapstad. Prys:

R18,95e ,

word in hierdiebundel.
, Dwarsdeur weerklink die stem.

vanjong Suid-Afrika se poetiese
erfenis. In "messias" word die styl
van Opperman se "Ballade van die

. Grysland" duidelik geparodieer,
Toon van den Heever weerklink iri .

.die aanvangsreel van:
"in eloffstraat en houghton

waar 'n bakhand staan en droom"
en 'n bekende sonnet van Van

WykLouw in:
"die jaar begin met

skoenlappers en naaldekokers".
Dit is juis in hierdie aanklank

by die Afrikanertradisies dat die
verskil by Olivier so treffend na
vore kom, In sy verklarings is dit
Steve Biko wat .

"van kaapland tot bo in die .
noorde .

die dreuning met gebalde vuiste
op laat gaan."

Dit is egter nie bloot amandlas,
vivas en a [uta continuas wat hier

. verrys nie. In "verlore liefde"
word'n meer verwikkelde

'liefdesverhouding met die stryd
verwoord. Die "pynlike verband"
met die halssnoer ("kom hang die
swaar snoer/ om my nek deurdrenk

lllustrasie vanGarth Erasmus

gemaakhet.
Die swart verteller skryf vir sy

medemens, en die wit Ieser mis die
resonansies van verskeie
vergelykings en plekke. Hoe
visualiseer 'n wit leser plekke soos
Moshoeshoe straat en die
Vrydagaandse drukte daar, of
Bantu-Batho poskantoor of
Charterston-kliniek?

Die swart woonbuurte is 'n
ander wereld. Times Square in
New York het seker meer
betekenis vir die wit leser..

Vir my is die belangrikste dele
van die versameling die populere
geskiedenis wat uit onderhoude
met "gewone" mense bestaan - 'n
aspek van ons inheemse kultuur
wat,soos Mike Kirkwood in sy
inleiding tot die boek opgemerk
het, nog nie deeglik genoeg
ondersoek is nie - en die essays,
veral die onderhoude met Chris
van Wyk en Njabulo S Ndebele, en
laasgenoemde se blik op inheernse
fiksie,
. : Ndebele se essay (van 1984) is'
een van die beste en omvangrykste
besprekings van die wisselwerking
tussen kuns en die politiek. Hy
weier om die strydpunt simplisities
te benader en gun kuns 'n
outonomie wat die politiek
verbysteek, iets wat ook die nuwe

. ·"politieke" rigting van die·
letterkunde bevraagteken..-

DIE bedoeling met Fanie Olivier
se nuutste digbundelisduidelik.
Die omslag toon die voorbladvan
die Staatskoerant waannee die
noodtoestand in 1986 aangekondig
is.

.Die motto voorin is diebekende .
woorde van Hendrik Bibault, wat
in die geskiedenis opgeteken staan
as die eerste persoon wathomself
'n Afrikaner genoem het;
"Ik wil niet loopen, ek ben een
Africaander,
al slaat den Landdrost mijn dood
of al setten hij mijn in den tronk,: ..'
ik sal noch wil niet swijgen".
. Die bundel is boonop opgedra

aan "breyten en oom bey" en Steve
Biko.

Hierdie "verklarings" van Fanie
Olivier wil dus duidelik voortbou
op 'n tradisie van Afrikanerverset
wat deurgetrek kan wordvan die
begin van die Kaapkolonie tot

.vandag, .
Die digter tree ook in gesprek .

met die hele tradisie van die
Afrikaanse poesie. Hy. skaar hom
in een gedig by Adam Small en in
'n ander spreek hy NP van Wyk
Louw aan. Hy dig "in andertaal/
as opperman'', In "die kind is nie
dood nie" word die bekende gedig
.van Ingrid Jonker aangevul met die.
verhaal van Hector Petersen.

<Daar is egter ook minder
direkte maniere waarop politieke
en Iiterere verwysings verweef

Afrikaanse .. versetwat
verbeelding Iaat vlaI11

" < -, .... •

opsigtelik word- van Paul .
Benjamin se amusante A Song of
Africanisation en Abia Ramalebo

. Diutloileng se droewe What Is
Death? tot Fhazel Johennesse se
Bra Bizza Dink According Change
wat fees vier metinheemse sleng.

Die kortverhale wys 'n
verskeidenheid van style,van Peter
Wilhelm se gesofistikeerde Jazz
tot B heki Maseko se na1ewe
volksverhaal Mamlambo.

Hul kenmerk is lewendigheid
eerder as literere gehalte, anders as
die heftige versameling inheemse
skryfwerk in From South Africa
(Northwestern University,
America) wat meer eksplisiteit
polities en terselfdertyd meer
letterkundig is.

Die Staffrider-verhale word
dikwels nie in struktuur afgerond
nie, byna asof die vertellerte veel
het om te vertel en alles wil insluit.
Interessant genoeg, behalwe vir
Mtutuzeli Matshoba se .
ontstellende My Friend the Outcast
oor 'n ou vrou wat uithaar huis

.. gejaag word, is die verhale nie
oordonderend polities nie.

Tog spook apartheid deur hulle:
.. in vriendskappe wat verwoes word,

in polisiemanne wat 'n
onderdrukkende wet en orde

'. verteenwooidig, in die
armoedigheid van die swart
woonbuurte, ens. .

In die lees besef 'nmens 'n
ontstellende ding: dat apartheid die
witmens 'n toeris in Suid-Afrika .

WIlliam Pretorlus skryf oor Ten Years of StaHrlder (1978-88),
onder redaksle van Andries Oliphant en Ivan Vladlslavlc. Ravan

Press, Johannesburg, 1988. Prys nie vermeld nle.

Tien jaar nit die
hart van swart
skryfwerk

, '.. '.'

HIERDIE boeiende oorsig van tien
jaar se skryfwerk verskyn baie
tydig, Soos die digter Chris.van
Wyk in 'n onderhoudin die .
versameling kortverhale,gedigte,
essays, foto's en kuns,se: ,
"Currently; there are children in
detention, there are new brutal
forms of repression used by the
State.

"We have to respond to these
horrors by finding metaphors
which will not only sustain our .
people in the struggle but will also
undercut the repressive grip of the
Stater

Kuns slaan 'n nuwe rigting in
waarin die politiek sterker
beklemtoon word. Die kunstenaar
word kulturele werker en politieke
aktivis. .

Staffrider is die hart van swart
skryfwerk. Die tydskrifis in 1977
onder die digter Mike Kirkwood
gestig om die kreatiwiteit na die
Soweto-opstand van 1976 te
huisves. .
'. Oorspronklik is "Black

Consciousness't-letterkunde . .
hoofsaaklik rip 'n kollektiewe basis
gedruk: die skrywers het self hul
werk vir publikasie voorberei.
Literere gehalte is nie in ag

· .geneem nie.:
· ... Met Chris van Wyk as
redakteur, word litereregehalte 'n
maatstaf vir publikasie. . '

· .. ' Die klem op "Black .
.Consciousness" word verbreek: .
"By the early eighties Black, . .'
Consciousness was beginning to
wane and with the formation of the

.:United Democratic Front new .
political and cultural perspectives

·began to emerge. A non-racial ..
attitude was beginning to take
shape in the country." . "

,: •... .Ook het die tydskrif meer.
breedvoerig na letterkunde gekyk,

Besprekings van ander Afrika-:
· en Derde Wereld-skrywers·word
.• ingesluit, .'n benaderingwat

Njabulo SNdebele se .
· merkwaardige essay Tales and
.. Some Thoughts on South African'
Fiction opgelewer het, . .
. Vandag, onder Oliphant en .
Vladislavic, het die tydskrif 'n

· kleiner fonnaat aangeneem • dis
nou letterlik 'n 'klein tydskrif soos
Contrast of die ou Classic.

.. Tog bly dit lewendig en
opspraakwekkend. Boonop is daar
diebelangrike Staffrider-reeks .
gedigte, kortverhale en romans wat
Ravan Pers ook uitgee.· . .

. Dit was seker moeilik oin uit
die oorvloed van tienjaar se
kreatiwiteit te kies. Wat ingesluit
word, is tog redelik
verteenwoordigend.

Dis 'n plesier, byvoorbeeld,om
Shabbir B anoobhai seIt's Only
Your Imagination, 'n tere
liefdeslied teen onderdrukking, te
herontdek. . .

En James Matthews se
ontstellende The DayI Was Taken
oor die aankoms van die .

· veiligheidspolisie by sy kantoor
waarin die stadige, onverbiddelike
tempo van die gedig die .
ongevoeligheid van aanhouding
weerspieel.
, Dis in die gedigte, die meeste
van hulle onmiddelik toeganklik,
eerder as die kortverhale, waardie

·wisselwerking tussen kuns,
, politiek en pyn direk skeppend en
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TEATER

Matterakla

Don Mattera· dlgter, akUvls,
skrywer, filosoof • hou sy Iyf

deesdae dramaturg. Sy .
toneelstukApartheid In The
Court Of History, word tot 3
Desemberdeur studente van
die Federated Union of Black

Artists (FUBA) • langs die
Markteater· op die pianke
gebrlng.Sy outoblografle,
MemoryIs the Weapon, het

pasby Ravan Press verskyn.
. ANDREA VlNASSA het met

hom gesels.·

"consciousness". Die B in BC
staan vir politick en nie ras nie.

Mattera se oupa was 'n Italianer
van Mattera in Suid-Italie. Hy self
is 'n hervormde Sophiatown
"gangster". ,~.

Sophiatown in die vyftigerjare
is as romantiese terna al holrug .
gery. Maar Mattera se herinneringe
van sy kinderdae in Kofifi

. (Sophiatown se straat-naam) is
alles behalwe soetsappig. ..
Dieselfde geld vir sy aanklag teen.
apartheid wat nou op Fuba se ~~

. verhoog uitgebeeld word.
Apartheid In The Court Of

History is 'n tradisionele hofdrama
. waarin apartheid 'n stem kry. Die
voorstanders van apartheid moet.
hulself teen die "aanklaer" - die
mense - verdedig,

"Ons se me die witmense moet
hoet vir hulle dade nie." Eerder dat
die meerderheid van die mense
ook moet deel in die rykdom. '. .

Mattera gebruik die feite van ...
die geskiedenis wat in geen .

~. geskiedenisboek opgeskryfstaan•.
nie, "

Hynoem die misdrywe van .
apartheid op - wat in die naam van:

. die Afrikaner se god gepleeg is.'
Dinge wat onsalmal al oor en oor .
gehoor het en dinge wat ons ..
maklik vergeet. .

"Maar ek gun die Afrikaner sy
plek hier. En ek sal veg vir sy reg
om hier te bly.Ek gun horn nie sy
plek as Afrikarier nie, maar as

. . mens, nie soos hy dit vir hornself
gun nie. As filosoof en digter veg
ek vir die.Afrikaner om sy plek in
te neem langs die res van die.
mensdom."

Nie dat die res van die.
mensdom onskuldig is nie: "My
stuk is ook 'n aanklag teen die hele
mensdom en die swartes self wat
met die wines saamgesweer het.
As die mensdom kon opstaan teen
die Nazi's, waarom kan hulle nie
opstaan teen apartheid nie?"

Mattera se hy is 'n digter en 'n
aktivis, nie 'n partyman nie. Met sy
gcdigte, outobiografie en ..
toneelstuk wil hy mense by mekaar
uitbring.

Die spelers in Apartheid In The
Court Of History, waarvan die
regie deur Laurens Cilliers
behartig word, is Robert Aphane,
Cinah Molefe, Ernest Ngcobo,
Rapulana Seiphemo, Brian Nkobo,

:Godfrey Motsepe, Mairnela . .
.Motubatse en Godfrey Diale...

•

Foto: Anna Zleminski

•
" ....

•

apartheid
in '0aao

Don Mattera: "Onssa nie die
wltmense moet boetnle" . .

"Ek se cherry, my beste kind." Bra
Don is, soos gewoonlik, in 'n ..
sjarmante bui. Hy probeer nie
maak asof hy nie van "ousies" hou
nie,

Hy hou ook van kinders,Hy het
agt.

Sy oudste seun is 32 jaar oud en
sy jongste seun, NelsonMandela,
is sewe. Klein Nelson is die
enigste "charterist" in die huis.
Daar is gedurig "politieke"
onderonsies in die gesin. Van hulle
skaar hulle by die UDF, ander by
die PAC.

Mattera se politiek het sy
wortels in die ANC, hoewel hy
horn me aan enige party verbind
nie. Wanneer hy lidmaatskap van
'n organisasie aangebied word,
weier hy. Hy is weI 'naanhanger .
van "Black Consciousness" en .
daarmee bedoel hy eintlik net

tempelblokke, 'nvibrafoon en .
buisklokke word onder meer
gebruik..

In die rolbesetting is Willie van
Staden, Pierre du Toit,Mari
Opperman, Johan Botha en Dewald
Norval.

.Die regisseur is Michael
Williams, en die dirigent Meville

. 'Dove. Die stel.is ontwerpdeur 0 .~

. NadyaCohen.,· ". .

Weinberg en Beutel by die BlackSun

daarmee gewen..
Die erg romantiese kortverhaal,

The Fall of the House of Usher,
vertel van die dood van 'n meisie
aan emstige melankolie. Nahaar .
dood verbrokkel haar broer se hele
bestaan - totdat sy eenstormagtige
nag uit haar kis breek ...

Hofrneyr se opera (na sy eie
teks) is vir twaalf musikante
getoonset.'n Sweep, 'n ratel, . --..

Poe vir die Opera
'n NUWE opera, met rnusiek deur
'njong Suid-Afrikaner en gebaseer
op 'n kortverhaal van die somber
skrywer Edgar Allen Poe, word
hierdie naweek die eerste keer in
Pretoria se Staatsteater opgevoer,

Hendrik Hofmeyr, wat tans
dirigeerwerk en komposisie in
Florence bestudeer, het in 1986{7
die Departement van Nasionale :
Opvoeding se Operakompetisie

Vrolike,
halsoorkop
kabaret

'n V ARS rnengelmoes van musiektalent kan begin aanstaande maand by
die Black Sun gesien word. The Black Sundaes sal vanaf 2 Desember
laatnag optree. Die groep sal grotendeels oorspronklike materiaal opvoer,
maar gehore kan ook 'n paar goed-gekkige verwerkings van ou en minder
ou deuntjies verwag. Enige iets van Thomas Dolby tot Tammy Wynette...

Volgens een van die musikante, Joanna Weinberg, is die repertoire 'n
mengsel van teater-liedjies en haar
eie jazz-komposisies wat "relevant .
is vir Suid Afrikaanse gehore'',

Die res van The Black Sundaes .
is Tony Bentel, Spiro Paxinos en .
Tonia Selley.
. Weinberg het geen

bekendstelling in kabaret-kringe
nodig nie. Dis waar haar .
suksesvolle loopbaan as aktrise
begin het.

Tonia Selly, voorheen van die
groep Khaki Monitor, is beter
bekend as die sanger wat Chris'
Pretorius se Hotel Polana onlangs
by die Warehouse gered het. Sy sal
ook van haar eie komposisies .
opvoer, Paxinos speel bas op .
Jennifer Ferguson se langspeler
Hand Around the Heart. Hy het
ook in Hotel Polana opgetree.

Tony Bentel, argitek en vryskut
gorilla-gram-persoon, speel ook .
klawerborde en dans. Sy laaste

. optrede was in Marlene Blom se
Exhibition in Three Pieces in die
Mark-Teater. .

Black Sundaes

Kersfees neutekraker
TRADIS1E! Tradisie! Die
Neutekraker word tradisioneel deur
meeste balletgeselskappe tydens .
die kersseisoen opdie planke
gebring. Laat dit nie gese word dat .
onse eie Truk nie tradisie-vas is
nie. Franse choreograaf Andre
Prokovsky het Truk seweergawe
van die ballet gechoreografeer en
Johan Engels is die ontwerper,

Die ballet word tot 6 Desember
in die Roodepoortse Stadsteater
opgevoer en daama verskuif die
produksie na die Drama,
Staatsteater Pretoria tot 15
Desember.

Altesame vyf verskillende
danspare dans die hoofrolle van
Clara en die prins: Catherine
Burnett en Jeremy Hodges, Karen
Henning en Christopher Montague,
Odette Millner en Gavin Louis, .
Dianne Finch en Jeremy Coles,
Marion Lindsay en Daniel
Gwatkin.· ~ .

Deur Poen CUllers
DIE kabaret Group Arias Act, wat
by die Yard of Ale (oorkant die
Mark-tearer inNewtown)
aangebied word, is 'ngawe aand se
vermaak propvol hoogtepunte en
borrelende talent.

Die kunstenaars Rexley
Bunnyard (klawers), Michele Hill
(sang), Evan Schoombie (sang) en
Brian Coetzee (dans) bied 'n
vrolike lappieskombers aan wat
ondiskriminerend oor taal, kultuur .
en styl heen strek.

Hoewel dit deel van die
vertoning se sjarme is,is dit ook
die vertoning se grootste probleem
en sy ondergang. '

By kenners van die kabaret soos
Hennie Aucamp en Stephan
Bouwer het 'n mens geleer dat .
kabaret struktuur en rigting moet
he.

Elke lied moot om 'n spesifieke
rede op 'n spesifieke plek wees en
elke stemmingsverandering moet
'n stelling maak of 'n bepaalde
effek he.

Jammerlik is daar in Group .
Arias Act 'n halsoorkop struktuur
wat die trefkrag van sommige
nommers verswak.

Michele Hill is 'n uiters
belowende talent wie se "I don't
know how to love him" jou koue
rillings gegee het, Ook haar
"Hokaai, stop die ~bus" van
Amanda Strydom was treffend.

Die ensemble-werk was
afgerond, Die groep se optrede was

-) veral met Coenie de Villiers se
I "Sandy Bay Blues" pure genot,

Evan Schoombie het 'n sterk -,
stern. Dit se baie dathy Jacques
Brel se "Jacqui" onderhoudend kon
sing. .

Met BreI se "Amsterdam" was
hy egter minder gelukkig. Dit was
duidelik bokant sy vuurmaakplek.
Oor 'n paar jaar en met 'n groter
emosionele register sal hy
moontlik hierdie moeilikelied kan
baasraak.

Brel, soos ons nou al te dikwels
gesien het, is nie vir elke Jan Rap
en sy maat bedoel nie.

Yard of Ale is die ideale plek
vir 'n aand se ontspanning saam
met vriende. Die kos is puik, die
diens goed en die stemming knus.

VryDagl 2S November 1988 c , " .' ," i. t I ,. j ~, ( ~
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•In

In Plek van rus op
In besige dag

•••

Lewe sonder
knoffel
smaakloos
DIE Knoffelvereniging van
Suid-Afrika vier more sy eerste
bestaansjaar met 'n groot
makietie in 'n restaurant in
Mellville. Daar sal weer
skaarnteloos weggeleword aan
geregte waarin knoffel gebruik
word.

Maar; se Mariada Goosen,
sekretaresse van die vereniging,
rou knoffel word nie sommer
oor die kos gegooi nie. "Daar
word delikaat met knoffel
gekook.'

Die vereniging, wat elke twee
maande in 'n restaurant eet, werk
vooraf die spyskaart saam met
die sjef uit, sodat hulle presies '
weet wat hul gaan kry.

"Ek is mal oor knoffel, maar'
my man haat dit. Hy weet nie
dat hy elke dag knoffel in sy kos
kry nie," se Goosen.

Sover hulle weet is daar ook
knoffelverenigings in Kalifornie
en in Ierland, maar hulle is nog
nie deur lede van hierdie
verenigings besoek nie.

Die.vereniging se leuse is:
"Die lewe sonder knoffel is
smaakloos.'

Hulle het al gassprekers soos
Leslie Richfield, Paula
Blacking, Richard Cutler en
Robert Laing gekry om hulk oor
die vreugdes van knoffel toe te
spreek.

genoeg wees.
Bocuse gaan koop sy groente

elke oggend op die mark - en ook
net genoeg om die dag te hou.
Topsjefs se yskaste is omtrent
heeltemalleeg omdat hulle elke
dag omtrent alles wathul koop
opgebruik.

Swak sjefs se yskaste is oorvol
... en die kwaliteit neem af.

Bocuse se verder: "Moet nooit
kortpad neem nie, maar soek die
beste vleis, groente ens.

"Dit is net so waar wanneer jy
tuis kook as vir die beroemdste
restaurant,"

En die beste bestanddele is gou
nie meer goed na on week of twee
in die yskas nie. As jy goeie kos
wil kook, Ie jou sekuriteit in on lee
yskas.

Harridans, in die Markteatergebou

Koos Coetzee

HARRIDANS is 'n oase op 'n warm besige dag. Sagte Afrika-motiewe en
skilderye versier die mure, en die restaurant is stylvol gemeubileer sonder

. omuitspattig te wees.' , '
Mens kan rustig sit en wyn drink en gesels terwyl jy vir jou kos wag.

Dit was lekker om vir 'n
verandering nie harde musiek te '
hoar nie - die afwesigheid van
musiek laatdie gesprek vloei.

Die kelnerin is vriendelik en
verduidelik die geregte op die'
spyskaart - miskien kan hulle
sommer op die spyskaart se hoe
die kos berei word.

Die kos is goed, nouvelle
cuisine-erig, en die porsies
kleinerig, maar mens gaan nie
Harridans toe om te ooreet nie,
Onshet nethoofgeregte oor die
middaguur bestel: twee van my
kollegas het eerid met Iemoensous
bestel, Die eend was keurig
opgesny, en albei het gesedis
heerlik.

Nog 'n vriend het 'nvisgereg
bestel, Ongelukkig was ons ,
gesprekso druk dat ek hom nooit
gevra het of hy daarvan gehou he!
nie.

Dit het goed gelyk.
Ek het tong metn gemmersous

bestel, en my oordeel is dieselfde
'as die van my kollegas. Die
aanbieding was ewe keurig.

Die groente was net gaar, en
smaaklik.

Dit word in 'n skottel tafel toe
gebring, en miskien kan
kleinbordjies die dilemma oplos:
hoeeet mens jou groentesonder
om dit rhet die sous van jou
hoofgereg te meng?

Ons het bietjie lank vir ons kos
gewag • mens hoef darem seker nie
alles a la minute.gaar te maak nie.
Reken dus op onmiddagete van ten
minste 'n uur en 'n half, '

Die.pryse is redelik.
Opsommend: besoek Harridans

as jy rustig en smaaklik wil eel. '
Koos Coetzee

~~. Bocuse: kyk
.7 wat jy koop
PAUL·. en· koop net

BOCUSE .die beste
"Elke oggend gam ek mark toe en
stap tussen die stalletjies fond. Dit
is 'n tradisie van Lyon wat ek nie
maklik kan opgee nie. oor.kreef in onrestaurant waar ek

,"Ekdoen my eie inkopies een keer gehelp het, maar bly
omdat ek weet een stalletjie het die eerder stil.) " '
beste artisjokke, 'n ander baie .i->: Die feit bly-staan: die toestand
goeie spinasie, terwyl on derde sy in baie kombuise in Suid-Afrika
eie heerlike bokkaas elke oggend laatveel te wense oor.
vars mark toe bring. Groente, vrugte, vleis,vis,word

, "Dikwels het ek nog nie besluit in oormaat aangekoop sodat daar
wat ek vir middagete gaan uiteindelik reisies gejaag moet
gaarmaak nie: die mark besluit vir wordom dit op te gcbruikvoor dit
my. sleg word.

"Ek glo dit is die basis van Kom ons noem hierdie '
, goeiekookkuns.' mentaliteit die opgaarsindroom:
, Aan die woord is Paul Bocuse, hoe groter die voorrade, hoe
waarskynlik die grootste lewende 'veiliger voel die sjef. Maak nie
sjefin die wereld, wat die Legioen . saakdat kwaliteit baie vinnig
van Eervan die vorige Franse afneem narnate die bestanddele,
presidentGiscard d'Estaing, ouer word nie - daar moet net
ontvang het, (Frankryk is 'n land
wat sy sjefseer.)
, , Bocuse is 'n man met baie

selfvertroue, maar wanneer.hy oor
kos skryf is hy die nederigheid
self. ' "

Sy kombuis is On heiligdom,
waar daar met eerbied gewerk
word met die beste wat die
skepping voortbring.

, Sy inleiding tot sy meester- ,
kookboek, The Cuisine of PAUL
BOCUSE, kan as die
geloofsbelydenis van die moderne
Franse kookkuns beskou word.
, Hy sit op helder wyse sy ,
filosofie oor die kookkuns uiteen.
Ditis nie vreemd dat hy begin met
die inleiding hierbo nie.

Die eerste beginsel van die
moderne Franse kookkuns (noem
dit nouvelle cuisine as jy wil, maar
later meer daaroor) is dat die heel
beste, varsste bestanddele in kos
gebruik moet word.

Die reel is eenvoudig: met swak
bestanddele kan geen goeie kos
gemaak word nie. _

Nie die grootste sjef in die
wereld kan ou wortels,
laekwaliteit-aartappels, enswak
vleis neem en 'n uitstekende ete
daarvan kook nie, ' ' '

Hy kim die wonderlikste souse
oor die kos gooi, maar hy sal nie
die minderwaardigheid van die
basiese bestanddele vir die
fynproewer kan verbloem nie.

Souse is in elk geval nie daar
om die smaak van bestanddele weg
te steek nie,maar om dit beter uit
te lig en te komplementeer.

"Vir suksesvolle kookkuns is
metode en ondervinding sekerlik
belangrik, maar versigtige aankope
"endie keuse van bestanddele is vir
my net so belangrik," skryf
Bocuse.

Jy kan dus die tegniese
vaardigheid van Bocuse self he, die
metodes van diekookkuns
heeltemal onder die knie he, maar
as jy nie gocie bestanddele
aankoop nie,sal jou kos steeds
middelmatig wees. '

D~t is skokkend om soveel ou
groente en vrugte in baie
restaurant- en hotelkombuise te
sien rondle,

En gaan krap in die yskaste dan
sienjy die vis - wat altyd VMS

moet wees . Ie al 'n week of langer
daar.

(Ek kim hier on grustorie vertel

Guinness laat die
kroee draai

Ierland

Kom kuier by ons vir
huiskos, goeie wyn
en lekker m ense

~-------

• Die ideate plek vir u kersfunksie
Bespreek vandag : 836·6611/2

BJ Lankwarden
VANDAG wil ek iets skryf oor die hooggegiste biere van die wereld,
omdat hulle die interessantste is. Hulle het totaal individuele
persoonlikhede. ' .....' '

Ongelukkig is daar geenEngelse ales op die mark me maar ek twyfel
nie dat die situasie binnekort sal verander nie - hulle het 'n uitgesproke
klassieke en interessante smaak.

Die Engelse is beroemd vir hulle ales en min mensewat die lagers in .
Brittanje geproe het glo die storie dat die verkope van hullagers. . .
veronderstel is om hul ales in 1995 verby te steek, Hopelik kom die Britte
tot hul sinne ...

GUINNESS Dit is Ierland en die wereldse beroemdste droe bitter stout.
Sommige mense verkies om dit met vonkelwyn te meng .' dan staan dit as
Black Velvet bekend: on merkwaardige drankie, Die bier het 'nvreernde
uitwerking op die Iere en baie kroee in Ierland het bordjie/watmense
waarsku om nie die kroeg te verlaat voordat die kamer opliou beweeg nie.

ALT (G01ZWEILER, DIEBELS, DORTMUNDER KRONEN) Hierdie
biersoort is die Duitse eweknie van ale. Die bier word alt genoem om die
ou broustyl aan te dui. Die meeste alt word in Dusseldorf gemaak, maar
nabygelee stede produseer ook baie lekker alt. Die bier is effe koperkleurig
en laat 'n skoon metaalagtige smaak in die mond, '

WEIZEN Hierdiebiersoort word nie net van gars gemaaknie maar
dikwels met tot 50persent koring. On Beroemde naam uit Berlyn is die
Berliner Weisse. Ditis On ligte, effens suur, verfrissende bier. Dit kan met
on skyfie suurlemoen bedien word; selfs 'n bietjie framboosstroop kan
bygevoeg word.

Die koringbieruit die suidelike deel van Duitsland is 'n voelvan On
, ander kleur, Hierdie bier is ietwat groter. onGoeie voorbeeld is Erdinger

Kristall Weisser, wat 'n helder, goeie koringbier is.
DUVEL Belgie moet as die wereld se voorste bierland beskou word

omdat baie meer biersoorte hier aangetref word as in enige ander land.
Duvel (wat duiwel beteken) is 'n unieke bier wat hooggegis wordmaar so
bleek as die bleekste bier is. Dit het On groot digte skuimerige kop. Die bier

t, ruik asof dit uit 'n bakkery kom en het on kenmerkende vrugtige ge~ en
smaak;" , ,

Daar is twee tipes beskikbaar: die groen etiket wat helder is en On
alkoholinhoud van 7Spersent het, en die rooi etiket, met on laag suurdeeg
in die bottel, Ditis on sterker bier, en wereldklas.

,CUVEE DE L'ERMITAGEHierdie bier komuit die Franssprekende
gedeelte van Belgie, en is On klooster-biersoort: ." . \ .',

Dit word dikwels die Annagnac van bier genoem, en is redelik donker
met 'n alkoholinhoud van 7,5 persent. Dit is uiters geskik om na on ete te
drink of wanneer jy in vrede met die wereld leef en oor die lewenadink. on
Wonderlike bier. •

Daar is nog baie ander hooggegiste biere op die mark en hulle verdien
werklik aandag. Sockhierdie bier as jy drankwinkel toe gaan . hulle sal
jou nie teleurstel nie, ' ,

Gesondheid.

'.By die :Marf<:'Teater

'•• 8- • '- - • - - •., •• ,.. - ••• - •• :o, - , '.
.. \
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Hlergool
Freddy ..
Modau sy
dolosse

Met die uitstap sien ek die . .
tuislandvlae in die voorkamer: die .
kraanvoel van die Ciskei en
Bophuthatswana se luiperd. "Ons

..genesers is baiekonserwatiewe
mense. Hu1leondersteun PW.
Botha," se Erasmus.

Dieforo's in die direksiekamer
bewys dit. Die raad saam met die
Minister van Verdediging, saam
met die Minister van Wet en Orde,
saam met die Staatspresident.

Bokant Noordstraat sit -.'
tradisionele dokter Freddy Modau
in diedonker. Hy - en die geeste 
hou nie van bewolkte weer nie. Sy
pasiente ook nie, want niemand
was vandag nog daar nie. Hulle
betaal R30 of R40 vir konsultasie

, en medisyne.
. Diemedisyne, vertel hy, is:

puza - mengsels om op te kook en
te drink om die maag te suiwer,
palaza - gebrande medisyne wat
jou laat opbring; shisa - om te

. brand vir helder drome. En moya 
watjy aansmeer om jou teen bose
geeste te beskenn•

Enop Pan-Afrika-plein in
Alexandra staan Jacob Mdladli se

. Mathupe Herbs tussen die groente
.. en vrugtestalletjies,

Hysny ndabo, 'n rooierige
worte!. "Dit rnaak die bloed skoon,
want met vuil bloed het 'n man
geen gevoel vir 'n vrou nie,"
verduidelik hy...

een in Wes-Kaapland en een aan
die Rand.)

Daar is ook baie berigte van
muti wat dinge laat skeefloop. Een

. handel oor 'n Jan Hendrik Lourens
van Piet Retief wat doodis nadat .
hy 'n sangoma-dermspoeling

. ondergaan het om "andermans van· .
. sy vrou weg te hou en 'n briljante

sake-brein te word".· -
'n Ander vertel van 'n bejaarde

vrou wat deur muti vergiftig is.
Haar ses kinders het ookin die
hospitaal beland.

Erasmus beskou die
tradisionele genesers sekuns as
die kern van swart denke. Dit moet
ontgin word. Sy raad wil
saamwerk met marknavorsers
("wat nie by die werklike swart
denke uitkom nie"), brouerye en
tabakverspreiders ("omdat dit so
deel van die tradisionele kultuur
is") en met boere "wat die
'inhecmse kruie as kontantgewas
kan kweek".

Hy wi! die inyanga-netwerk
. . laat skakel met aptekers en .

mediese dokters. "Inyangas erken .
dat daar siektes is wat met
Westerse metodes behandel moet
word. Hulle wi! hul pasiente
verwys.' '

Die Mediese Raad isegter
gekant daarteen dat hullede
saamwerk met mense watnie by .
hulle geregistreer is nie.:

Halfdroe diere In die Slyavuma-vertoonvenster .'

Om byna elke hoek en draalln Johannesburg word deesdae mutl- Inheemse medlsyne - verkoop.
In Jeppe-straat Is daar nou selfs 'n mutl-supermark, Victor Munnik het ondersoek Ingestel

kunste trek ook aandag. Soos die
geval van Peter van Zyl van
Welkom wat in Mei die koerante
ontstoke laat weet het dat Gert
Pretorius (ook bekend asNgaka
Tsjaka) van Krugersdorp nie moot
voorgee hy is die enigste wit
sangoma in die land nie.

(Erasmus se twee wit
verenigings is by hulle geaffilieer,

'n Oulap
seaapvet

en'n
trekseltjie

leeumis

Tradisionele dokter t-reddy.
Modau se kwalifikasie

Te koop
van

Slyavuma

Zimbabwe geniet tradisionele
dokters professionele status.

Die debat is nie die enigste
aspek wat opval warmeer 'n mens
deur die afgelope twee jaar se .
knipsels blaai nie. Die wye
aanvaarding van die denke agter
mutien toordery spreek uit
verskeie berigte:

Vroeg vanjaar is 150 mense in
Lebowa in 'n heksejag aangeval.
Ses-en-twintig is dood.

Die regering van Venda het in
Augustus vanjaar amper totn val
gekom deur oproer oor heksery.
Die minister van justisie, AA
Tshivase, is daarna ontslaan.

In Moshane in Bophuthatswana,
naby Zeerust, het sersant
Makolomakua wat 'n reeks van ses
selfmoorde "weens heksery"
ondersoek het, ook selfrnoord
gepleeg.

Wit betrokkenheid by die

IN DIE muti-supermark hang 'n halfgedroogde apie aan
'n vleishaak in 'n vertoonvenster. 'n Man met 'n wilde bos
hare vat die apie, dra hom toonbank toe en begin met
lang naels in die karkassie se dye te Imp.

"Wat mask jy?" vra die winkel-assistent.
"Ek soek die vet." .
"Jy moot die hele apiekoop, dit kos R30."
"Ek het net die vet nodig,'
"Aan wie dink jy gaan ons 'n apie sonder vet verkoop

kry?" .
Vreemd? Nie as jy daaraan dink dat opnames toon dat

'n groot deel van die land se mense nog waarde heg aan
hierdie eeue-oue genesingstradisie nie.

Inyangas het al oordie prys van aapvetgestry lank
voordat 'n enkele ruit tussen die Hoeveldse heuwels
verskyn het.

Die ruite van die muti-supermark van die Southern
African Traditional Healers Council is versier met
hamerkop-afbeeldings. Die hamerkop is 'n simbool van
geluk, omdat hy altyd vlieg oor waterpoele, waar die
watermense woon.

Van buite lyk dit soos 'n kurio-winkel wat met
uiterste nalatigheid bestuur word: halfgedroogde diere
aan vleishake, medisyne-knolle wat al begin spruit en,
heerlik aan't bak in dieson: 'n dosyn uitgesuigde
krokodil-eiers,

Met die instap ruikjy... dier. En hoekom word
duidelik wanneer Veronica Mdhluli, winkel-assistent,
verduidelik wat hulle verkoop.

Dis leeu-, olifant- en bobbejaanmis. Knolle en
wortels, Buffelsterte.
Springbokpote. Volstruisbeentjies.
Bobbejaantande (watjou teen aile
onheil beskerm, maarnie so sterk
is as 'n bobbejaanklounie).
Seesand. Skulpe. Snuif. Tabak.

Daar is 'n rede vir die reuk: sout
vemietig die medisinale waarde.

Die een hoek lyk darem soos 'n
apteek want op die rakke staan
konvensionele artike1s soos
hoesstroop, Roll on Musk, Vikkie
Shampoo en kondome.

Op die sewende verdieping van
dieselfde gebou sit Pip Erasmus
anderkant 'n bree,blink
konferensietafel. Teen die muur
agter hom is argitekplanne, en op
'n tekenbord is diagramme van die
Raad se finansiele toekoms.

Pip Erasmus is die Raad se
"internasionale sekretaris en
permanente adviseur en
sakekonsultant", Hy was voorheen
soldaat en polisieman.

Die ondememing het hy vyf
jaar gelede saam met vier
tradisionele dokters begin. Vandag
betrek hulle 108 inyanga
verenigings met 'n lidmaatskap van
baie duisende genesers, se
Erasmus.

Erasmus se hy verkoop glad nie
aan hekse nie. Krokodilbrein,
byvoorbeeld, is in groot aanvraag
om mense mee te toor. Hy verkoop
krokodilskedels, maar die brein
word dadelik vemietig. Die winkel
jag met 'n lisensie van die
Department Natuurbewaring.

Sy kliente is die goeie dokters
wat die balans herstel wat deur
hekse .. en verwaarloosde
voorvadergeeste - versteur is.

Die inyanga is eintlik meer
sielkundige. Sy eerste vraag aan 'n
nuwe pasient is of sy sake met die
voorvaders reg is - dus of hy leef
binne die morele kode van sy
gemeenskap, Eers daama kom die
behandeling, wat weens die pasient
se geloof in die medisyne so goed
werk, se Erasmus.

Erasmus se standpunt word
ondersteun deur verskeie
akademici, soos sosiologie
professor Gordon Chavunkunka
van Zimbabwe, en sielkunde
professor Leo Holdstock van Wits.
Hulle bepleit die inskakeling van
tradisionele genesing by Westerse
medisyne-stelsels.

Die inyanga se rol as
sielkundige is vir hulle die
belangrikste. Volgens Holdstock
toon die inyanga-benadering baie
holistiese, Jungiaanse elemente.
Dit is dus baie "modem", .

Medikus Ntatho Motlana van
Soweto, daarenteen, hetverlede
jaar by die Universiteit van die
Witwatersrand gess toordokters
doen net skade en behoort - soos in
Mosambiek - na
heropleidingskarnpe gestuur te
word.

In Swaziland; Nigerie en ..



KUNS
Hoogtepunte
opTV
Volgelinge van rock-musiek sal
simpel wees om The Story of Rock
and Roll om II: I0 moreaandop

. TVI te mis. Die reuse van die era
van die Kinks tot Winwood en
Gabriel salop die program
verskyn. Ook die Beatles, Jagger
se "slimey limeys", The Hollies,
The Animals. Townsend se
windmeul-regterarm en die res van
The Who, Mercury en die res van
Queen se spektakels, die Moody
Blues, Genesis, RodStewart en 'n
baie jonger Clapton te sien.

Op TV4 wys twee interessante
prente. Vanaand omnege is dit
The Kremlin Letter. 'n Aanval
word op China beplan. Die draai
boek en regie is deur John Huston.

Dinsdag lOnm: We're NOT
Married (1952). 'n Outydse
probleem vir tien paartjies wat
agterkom hulle huwelike is weens
'n tegniese punt ongeldig. Met
onder andere Marilyn Monroe,
Ginger Rogers. Fred Allen, Zsa
Zsa Gabor en Lee Marvin.

M-Net toon vandeesweek vier
flieks - Time Stalkers, Lost in

- America, All of me en Mistress.
Die ghoeroe van Amerikaanse

komedie, Steve Martin, Iewer in
All of me (1984) eenvan sy beste
(hoewel onderskatte) vertolkings.
'n Onbeholpe ghoeroe toor twee
mense tegelyk in sy liggaam in.
Sondag 27 November om nege
uur.

Victoria Principal speel in die
rolprent Mistress, waarin 'n ryk
man se dood sy minnares sonder 'n
sent laat,

Time Stalkers is bedoel vir
mense wat van wetenskap-fiksie
hou. Prof Scott McKenzie
(William Devane), sien eendag 'n
man met 'n .375 Magnum
rewolwer op 'n foto uit die vorige
eeu. Dan ontmoet hy 'n vrou wat se
sy is 'n tydreisiger van 600 jaar in
die toekoms op soek na die einste
misdadiger in die foto. Die
misdadiger word deur Klaus
Kinski vertolk en diemeisie deur
Lauren Hutton..

Lost in America is komiese
afleiding waarin twee Yuppies
besluit hulle is te vervelig,
verantwoordelik en bedaard. Hulle
los alles net so, koop 'n woonwa en
vat die lang pad deur Amerika.

c" ,. ,,'
Solomzi Bisholo, Channel 48

BONES, Rosebank Restaurant met
buitelug-biertuin vir Jo'burg
yuppies en aspirant-yuppies.
Vrydag: Naughty Boys met rock!
blues-veteraan Larry Amos.
Saterdagmiddag: Rush Hour.
Saterdagaand: Diamond Dogs.
Woensdag: Little Sister.
Donderdag: Double Image.

RUMOURS, Rockeystraat. 'n
Tipiese Rockeystraat laataand
"joint" vir mense wat soms werk
ook. (Tel. 6484605)

LATE NITE DUKE'S IN
MELVILLE - Laatnag altematief
tot Rockeystraat, Oop van vyfuur
smiddags tot baie laat saans en
Saterdae vir middagete ook. Etes
wordsewe dae van die week tot
laataand bedien. Woensdag tot
Sondag Rudi and Friends en
Saterdagmiddag die solis Pierre
van Staden. (Tel. 726 8400)

THE THUNDERDOME, h/v
Claim- en Noordstraat.
Megadisko, kroee en groepe. Oop
van Dinsdae tot Saterdae. Die
nuwe gereelde orkes is Cinema,

. wat met lasers, ligte en video's
vermaak verskaf aan die tieners.
(Tel. 238-788)

KIPPIE'S, Markteater, Newtown.
Township-jazz en sy meer
voorstedelike ekwivalent saam in
die lekker jazz-plek, (Tel. 832
1641)

NO 58, Hillbrow. Johannesburg se
gewilde kabaret-kroeg. Duur maar
moeite werd vir die vertoning It's

. all Fright By Me - Part 2. Met
Fiona Ramsey, Jenny da Lenta en
Steve Walsh.' .

THE NEW BLACK SUN, 262
Louis Botha-rylaan, Orange
Grove.
The Return of the Thomas
Aquinas Show, Donderdae en
Vrydae om half-elf. Loop ompaaie
deur die twintigste-eeuse
geesteswereld saam met die
Mexican Icepicks.
Soli Philander en Robert Coleman
se nuwe uh...godsdienstige satire,
The IlIuminati is elke aand om
8.15 te sien.

. Dinsdae en Woensdae om 10: 30
nm kom 'n eksperimentele
"apokaliptiese" opvoering deur
Wits se dramastudente, Love Song
in a Windmill aan die beurt. Dit is
net vir twee weke geskeduleer.
Die "Whizz-duo" Steve Newman
en Tony Cox.speel ook by die
Black Sun. Drie dae 'n week om
1O:30nm.

Bright Blue: Saterdag, Jamesons; Sondag,Woodmead

Lithens:Band en The Jive, Vrydag: Johnson is soms op Saterdagaande
African Jazz Pioneers. • die platejoggies.
Saterdagmiddag: Jazz met City
Gents, Saterdagaand: Robbers
Dog. Tel: 726-6919.

THE JUNCTION, h/v Bree
Claimstraat. Klein dansplek maar
lekker biljartkamer en 'n daktuin
wat gebruik kan word vir idiote
wat nogverliefraak. Die ouer rock
en "new wave" -musiek wat hier
gespeel word. is 'n welkome
afwisseling van die disko-twak op
ander plekke. Chris Prior en Neil

swak gestruktureerde en 
onafgewerkte kIug deurPieter
Fourie. Dit handel oor 'n nuwe
predikant wat deur drie ambisieuse
rna's aangekeer word vir hulle
dogters. Met Lida Meiring, Lida
Botha, Christine Basson, Lizz
Meiring, Kim de Beer, Shereen
Swart, Bill Curry en Hannes
Muller. .

****NO 58, HiIIbrow:Deel twee
van die baie suksesvolle "It's all
fright by me" wat vroeer vanjaar
op die planke gebring is. Steve
Walsh en Fiona RamseyJewel
weer onvergeetlike vertonings met
hul uitbeelding van musiekrillers
wat dateer uit "Rockey Horror
Picture" dae. Kai Horsthemke op
bas.

*****Uitstekend ****Goed
***Middelmatig
**Ondergemiddeld *Swak

*****FRANKIE AND JOHNNY'
AT THE CLAIR DE LUNE,
Leonard Rayne-Tearer,
Doomfontein, Johannesburg. 'n
Deernisvolle en teer komediedeur
Amerikaner Terrence McNally. Dit·
handel oor twee siniese
liefdeswrakke wat op 'n aand die
helende genade van maanlig en
musiek belewe. Skitterende spel
deur J ana Cilliers en Bill Flynn.

JAMESONS BAR,
Commissionerstraat. Die voorste
aanbieder van oorspronklike
plaaslike musiek met oorblyfsels
van OU Johannesburg. Nie te duur
nie en die Iugreelingwerk; 'n Wye
verskeidenheid SA musiek:van
mbaqanga tot pseudo-samba.
Gehore wissel met die musiek wat
aangebied word met 'n paar
herkenbare "locals". Jazz met
Saterdagmiddagete, sonder
toegangsfooi.
Kelly Petlane en Koto speel
vanaand, en Saterdag-aandis die
immer nie-emstige Spectres aan
die beurt. Maandagaand word 'n
konsert ten bate van mishandelde
kinders gehou. Mense soos Solly
Philander, die digter Ian Fraser,
The Clan, Jahnito, Seasons en
Bleeding Heart tree op. Dinsdag en
Woensdag is dit weer Koto en
Kelly Petlane en Donderdag,
Vrydag en Saterdag tree Bright
Blue daar op, (Tel. 836-6002).

*****ULUAN, Upstairs by die'
Markteater, Newtown,
Johannesburg. Sandra Duncan
lewer 'n kragtoer in hierdie
eenvrou-drama deurWiIIiam Luce
oor die lewe van die beroemde
Amerikaanse dramaturg Lillian
Hellman.

ROXY RHYTHM BAR,
Mainstraat, Melville. Steeds die
nrl plek vir yuppies en aspirant
yuppies om by gesien te word.
Maandag: Bright Blue, Dinsdag:
Little Sister, Woensdagmiddag:
City Gents, Woensdagaand:
Mango Groove, Donderdag: Dave .

**LETIlCE AND LOVAGE./
Andre Huguenet-Teater, Hillbrow,
Johannesburg. 'n Oordadigeen
verbeeldinglose vertolking van
Peter Shaffer se jongstekomedie
oor twee bejaarde vroue wat in die·
greep van die geskiedenis en die
teater vasgevang is. Met Moira
Lister, Paddy Canavan. John
Hussey en Charlotte Butler.

*****NUNSENSE, Alhambra
Teater, Doomfontein,
Johannesburg. 'n Vonkelendeen
skreeusnaakse Broadway
musiekspel oor teatrale nonne wat
geld probeer insamel. Met Kate
Normington, Natalie Gamsu,Gaby
Lomberg, Suzanne Braun en
Marilyn Vanrenen. Regie: Tobie
Cronje,

***PANTAGLEIZE,Momentwn,
Staatsteater, Pretoria. 'n
Verbeeldingryke vertolking deur
Ilse van Hemert van Michel de
Gheldrode se tragie-komedie oor 'n
onskuldige swaap watdie
hooffiguur word in 'n rewolusie.
Knap spel, maar oak
teleurstellende vertolkings. Met
Pieter Brand, Aletta Bezuidenhout,
Tjaart Potgieter, Nomhle Nkonyeni .
en Peter Terry.

*DIE PROPONENTllE, Drama,
Staatsteater, Pretoria. 'n Onnodig
oordadige vertolking deur
regisseur Francois Swart van 'n

. Die Johannesburgse Kunsmuseum
Joubertpark, Kleinstraat.
"Die Verwaarloosde Tradisie: Met,
die oog op 'n nuwe geskiedenis van
Suid-Afrikaanse kuns (1930
1988)". 'n Uitstalling van 95 swart
Suid-Afrikaanse kunstenaars se
werk. Tot S Januarie 1989..
"Mite en Fantasie in
Drukkemakery": 'n Uitstalling van
drukke wat karakters en vertellings
met 'n mitiese of fantasiese aard
uitbeeld. Tot 29 Januarie 1989.

Kim Sacks-galery
Cavendishstraat, Bellevue.
Die galery en potterbakkersentrum

.open met'n uitstalling van
verskeie soort handwerk 
keramiek, houtwerk, tekstiele en
juwele. Die uitstaIIing word
"Expressions of Africa genoem" en
stel werk vanoor die hele vasteland
uit. (sien bl 3)

Goodman-galery
Hyde Square 3b, Hyde Park.
Geverfde houtbeelde van Sekukune
kunstenaar, johannes Segogela.
Olie-pastel portretle en stillewes'
deur Trienniale-wenner van die
meriete-toekenning, Keith
Dietrich. Tot 17 Desember.

Markteater-galery:
Markteater-kompleks, Newtown

Van 27 November. Fotos van
Modderfontein, deur Ivan Muller.
Val saam met die intemasionale
dag van menseregte op 10
Desember. The Black.Sash se
fotografiese uitstaIling, met

bydraes van Gideon Mendel, Omar
Badsha, Gisele Wulfsohn; Paul
Weinberg en andere. In sy
beeldhouwerk beeld nog 'n
kunstenaar, Kevin Brand, mense
regte uit. Die titel van sy werk is
'Nineteen Boys Running", gegrond
op die Uitenhage slagting waarin
19 jeugdiges in 1985 dood is.

Galery 21
Derde Vloer, Victory House,
Harrisonstr.
Driemens-uitstaIIing van werk deur
Pieter Roux, Andrew Breebaart, en .
Walter Meyer. Tot 3 Desember.

SA Kunsvereniging
Eerste vloer,Momentumscntrum,
Pretoriusstraat, Pretoria.
Kunswerke van Hanri van der
Merwe en Trienniale meriete
toekenningwenner, Phillipa Hobbs.
Tot 9 Desember.

Art House
"AIgemonstraat 98, Norwood.
Deborah Edmeades se .
ekspressionistiese etse en skilderye
tot IODesember.

.Campbell Quine Tuisgalery
Derdestraat 79, Hyde Park.
Kinderkuns van bekende

. kunstenaars soos Karel Nel, Claire'
Gavronsky en William Kentridge.
Tot 10 Desember

KarenMe Kerron-galery
Mandeville straat 42, Rosebank.
Bryanston .
"Mirrors". 'n UitstaIling geborg
deurPG Glass. Bekende
kunstenaars soos Andre Naude,
Margaret Vorster en Isolde Krams
hetkunswerke uit spieelsgemaak.
Tot IS Desember.

Gertrude Posel-galery
Senate House, Wits
NewAquisitions: Die beste werke
watdeur die Wits-Universiteit se
galery hierdie jaar aangekoop is.
Tradisionele handwerk-stukke is
ookingesluit. Tot Februarie 1989

·Matignon Fine Art
Sandown Park, Rivoniastraat 135,
Sandown.
Ramon Dilley, Spaanse "Intimist"
skilder wat nou in Parys woon. Tot
IODesember .

Pretoria Kunsmuseurn
Arcadia-park.. .
'n Uitstalling van werk van "Die
Nuwe Groep". Dit sluit kunswerke

van Gregoire Boonzaier, Frieda
Lock, Terence Mcf'aw, Lippy
Lipschitz en Walter Battiss in. Tot
1 Januarie 1989

Gallery on the Market
Wolhuterstraat 49, Newtown.
Skilderye en beeldhouwerk van
verskeie SA-kunstenaars.

Cassirer Kunsgalery
Mutual Plein, Rosebank.
Kersfees uitstalling: 22 plaaslike
kunstenaars. Van 26 November tot
einde Desember

Crake-Galery
Grantlaan 35a, Norwood.
Groep-uitstalling, juwele,
skilderye en beeldwerk tot 15
Desember

Les Art International
The Mews, Rosebank.
Werke van oorlede bleek pop
profeet Andy Warhol sowel as van
ChagaIl, Gaugin, PaulKlee en
Picasso.

Natalie Knight-galery
Hyde Park-sentrurn,
Rhe Wessels se uitstalling van
keramiekwerk is verlengtot 30
November. 'n Tweede
kersuitstalling, 'Innovations' duur .
tot 3LDesember.

10 . VryDagl 25 November 1988,.f.



. FILM

(A)

(A)

'2·11)

(AI
(A)

(2·191
(2·18)

"I

(2·16)
(2·14)

(A)
.: (2'18)

, :

• r 'I;' 'I I'

SALSA

PUBLIC SKATING
MONOAYS-SATURDAYS
1stSession:10.00-12.30pm
2ndSession:2.oo-5.0D pm

Sun.Z.OD-S.Oa prn-7.3O-1D.30 pm

nilly:lo.aO,12.15.t.30.5.3lI,'.OO,10.15,.
RED HEAT (2'19)
SCHWARZENEGGER & BRUSHI, LETHAL
PARTNERS INANEW ACTION THRILLERt

(A)

THE PRESIDIO

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012) 322·7460

PRETORIA

MDn·Tburs:2.3l1,a.oopm

~i1rGa~·i~~·~J~.oopm
JULIA ANDJULIA (2·18)

COMIHGAnRAcnON
2Dec- LEGRAND CHEMIN

MOlt-IbLYr.111.00, 1Z.15,230,5.3lI,S.OO pm
Fri·SlI:l0.00, 1Z.15,Z.30, 5.30,8.1IO,10,lS,m
SALSA • (A)
THE DANCE SENSATION OFTHE YEAR! IN
THE IRAOITION OF 'DIRTY DANCING'!

ARTHUR 2-0N THE ROCKS 'A)

THE DANCE SENSATION OF THE
YEAR!
SALSA (AI
MANNEQUIN (A)
2Dec: BIG/WHITE WATER SUMMER

"'

ALAUGH AMINUTE COMEDY WITH
BEnEMIDLER!
BIG BUSIHESS (AI
CAN1BUY MELOVE (A)
2Dec: RED HEATJRAGE OF HDNOUR

I I ':11 I:

'SCHWARZENEGGER & 8ElUSHIIN THE
ACTION PACKED.
RED HEAT
DIEHARD
tDet:WHO FRAMED ROGER RABBIT?

" j'

THE SUN GOES DOWN. THE LIGHTS
GO UP, THE DANCE BEGINS!
SALSA (AI
NINJA3-THEDDMINAnON (2·161
2Dec: ARTHUR 2tSTAND AND DELMR

RIVER PHOENIX & SYDNEY POITIER
INTHETENSE ACTiON THRILLER .• ,
HIKITA IPG2·12)
ARMOUR OFGOD (A)
2OK: MANIIUNTERJRAlORSACI

'A) BLACK EAGLE

(A) BIG BUSINESS

Red Heal begin vandag

COMING ATTRACTIONS
9 Dec - SHORT CIRCUIT 2

COMING AnRACTIONS
2 Dec-BJG

2 Dec- WHO FRAMED ROGER RABSfT?

, KINE FLORA 1 &2
, 472·1658

ARTHUR 2- ON THE ROCKS

BIG BUSINESS

D.ily:10 CO, 12.15,2.3I,UI,UI,II.15,1II

~tH'1v~~~~EGGER &BELUSHIn!l~9)
UPIN A NEW ACTIONTHR1LlERI 1-':'''':'=======-1

Dally:10.00,12.15,Z.30,5311,UD,1o.15~1I

SALSA (A)
THE SUN GOES DOWN. THE LIGHTS GO
UP. THEDANCE BEGINS!

REDHEAT 2019

CHUCK NORRIS ANO CHARLES BRONSON INlHf
ACTION PACKED DOU8Lf'

HERO 12·"1
DEATH WISH4 11·"1
20ec:81G1llSINW/PlILICfACll!1lY

MOVIES
EAST WEST

ACTIONPACKEDfBIT!lRllLERPLUSADUlTMOVIE
OF GLAMOUR AND MUROERI •

HIKITA 1"'·12)
WHITE MISCHiEf 1'·1"
2Ute: BIG 8USIlIWIVIAO BNlIllllYlI.

fantasieromans van
John Norman. 'n Moot
vir aanhangers van
gotiese fantasie-comics
en niemand anders nie.
Met Oliver Reed.

MANIAC COP
Die arm man se
Robocop. 'n
Polisieman, wat as
almal gedink het dood

.is, herrys as 'n monster
om saans New York te
terroriseer.

BLACK EAGLE '(A)

CHUCK NORRIS AND CHARLES BRONSON IN
THE ACTION PACKED DOUBLE!

HERO i 1201'1
DEATHWISH4 I"'''
2OK: NICDIHEARTlREAI RIOGE

STER·KNKOO
25NOVEMBER - 1 DECEMBER

BOOKAT COMPUTICKET
ENQUIRIES t011} 28-3040 - ALL WELCOME

.SPECIAL DRIVE-IN Oal~:IDllJ,1215,230,5.UU.II,m
FESTWE OFFER':, r~~D~~tc~,oN'ACTIONisTARRI~~91

: ". ONLY R2,OO PERCAR, KOMa/.OR LDV" :;;)1 ~~~~~~_--::-:-t~A:liRN~O~LDIS:.:.CH",W",A",RZ:.:.EN:.:.E:.:.GG:.:.ER",!-;;,1~~~~~~~--I
AT.ANY JOHANNESBURG OR REEF ORIVE-tN::" r- SALSA (A)
;,' PlUS FREEPOPCORN and COKE,<>r~==~==;::--"'Y~:,'jf~~~LIKE YOU'VE NEVER SEEN

"..•. ;·:'p{·:Joln ourcelebrations onMonday, i:}i.i':'~· ~~~~~===:::J~~~i.ii~~~i;oiii!:!!LJ.... , .01' , " 28 NOVEMBER.1988" .,:,::,/: ~ BLACK EAGLE - (AI

THE GOOD TIMES ROLL AGAINArTHE DRIVE-INS.::'( 1~~aE~1~~6D~N~(Jv~'l~oa~m~.1~2~no~on~--:::(2'~14~1 ~~~,_lIiIllilimmillf-ltIEFOXANOTHtHOUII1l (AI
THE PRESIDIO 12·16)

COMING AnRACnoNS
2Dec-BIG .

9 Dee - SHORT CIRCUIT 2
. 23Dec-BUUDURHAM

Dilly1000.1215.2 38.530.11II.1D1Spm 011Iy'1000,1215. 230.53/1. 800.10.15 pm """"0. 1215. 23l1.530,1.00, 10,15 pm

~~U~S~A~~lrECTIVl AN AMERICAN cln91 RED HEAT '2·191 F/'ls. lDOI1Z15.230,53U •. t030,m
ARNOLD SCHWARZENEGGER &JAMES ARTHUR 2- ONTHE ROCKS (A)

LETHAL TEAM ACTION AND,ADVENTURE' BELUSHI INAHOTACTION THfllllERI NOMONEY - STIll FUNNVI DUDLEY
MOORE 1$ BACK TO STEAL YOUR

ARTHUR 2- ON THE ROCKS lA' SALSA 'A)
HEARTI

THE SIZZLING DANCE MOVIE OF THE rtH'1v~~~EGGER & BELUSHI TI~~91BLACK EAGLE IA) YEARI
UP TO BRING HOT ACTION TO THE

BIG BUSINESS . 'A' ARTHUR 2- ON THE ROCKS (A) StlVERSCREENI
BLACK EAGLE A

THEPRESIDIO '2·161 BIGBUSINESS (A BIGBU INESS A

THESEVENTHSIGN
Dallr:tODD,12.15pm

12·16) BLACK EAGLE (A' BACKTOFREEOOM (A)

GOOO MORNING VIETNAM 12·161 THE PRESIDIO
Dailr: 2.31, 5.3lI,'.OO, 10.15 pill

(2'16) THESEVENTH SIGN
THEBLUE IGUANA 12·16' GOOD MORNING VIETNAM (2·16) GOOD MORNING VIETNAM (2·16)

Daily: lDOO,Z.30,5.30, 8.80, 10.15 Pill COMING ATTRAcnONS
COMINGATTRACTIONS 2Dec-BIG

DlEHARO 12·18) 2Dec-BIG 2Dec- WHO FRAMED ROGER RABBfI'?

COMINOAnRACTIONS
2Dec..AFISHCALLEDWANDA 9Dec- SHORT CIRCUIT 2

9Dec- SHORTCIRCUIT2 23Dec- UCENCE TODRIVE
2Dec-BIG 43 Dec- BULL DURHAM

2 Dec- WHOFRAMED ROGER RABBIT? '2308c- LICENCETODRIVE

QUEST FOR LOVE
'n Plaaslik vervaardigde
rolprent oor die liefde
tussen vrouens endie
onafhandlikheidswording
van 'n Afrikaland as
tern as. Losweg op 'n
roman van Gertrude
Stein gegrond. Met
Jana Cilliers en Sandra
Prinsloo en Joanna
Weinberg.

MANIAC COP ! i2.18)
ACITY IN FEAR. A KILLER COPSTALKS COMIN2G~~~gTIONS
THESTREETS! 2 Dec- WHO FRAMED ROGER

RABBIT?

BRIGHTLIGHTS BIGCITY 12·16)
ATENSE COMPELLING DRAMA
STARRING MICHAEL J FOX! :

GOR
Gebaseer op die

HIKITA

INDANGEROUS COM)'ANY

BAcno FREEDOM IA)

COMINGTOAMERICA~ 12·14i

Oally:10.00,2.30,5.30,8.oo, 10.15 pm
OlE HARD I 12·181

COMING AnRACTIONS
2Oec- WHOFRAMED ROGER RABBIT?

9 Dec- SCROOGED
15 Dec- WILLOW:

ACTION PACKEO FBI THRILLER PLUSAOULT
MOVIE OF GLAMOUR &MUROERI
HIKITA·. 1P82·!U
WHITE MISCHIEF • 1'·111
2Dec: 81G IUSINESS/CAN18UY ME LOll

. :,

lekker nuwe Iewe na 'n
egskeiding, vertel die
prent waarin Alan
M*A*S*H AIda die
hoofrol speel, die regie
behartig het en die
draaiboek geskryf het,
Die vrou wat hy los is
Ann- Margaret en die
nuwe een wat hy vat is
Veronica Hamel, beter
bekend as die
wysneusige advokaat in
Hill Street Blues.

FRI: 10.30.2.30.5 30.8.00.1015 pm

~Ari~~i~~~2iW.N:::~:·~~~:~m ,
• DUDLEY MOORE. LISA MINNELI •
INTHE LAUGHTER·PACKEO COMEDY

ARTHUR 2-0NTHEROCKS
TOlilIlUllIO'.,"!!"'.'".'.'........

TEL. (02231) 4464
MON·FRI: 200.4.15. 6.30.8.45 pm
SAT: 10.15. 2.00. 4.15. 6.30.145pm
• SHWARZENEGGER,8ELUSHI ,

RED HEAT
MouowsloughntdeleCll¥1l 1;1t1t.gc'scruillStcop IN!1

MON·FRI: 215.4.30.7.00.9 00pm
SAT: 10.00. 2.00. 4 30.7.00.900pm

, THEMOTION PICTURE.

SALSA - IT'S HOT!
Hollesl.dnheSldanclOgoflhesuson IAIII

MON·FRI: 200:4.15.6.30. 8.45pm
SAT· 10.2.00.4.15.6 30.8.45pm

• DUDLEY MOORE. LISA MINNELI •
INTHE LAUGHTER·PACKEO COMEDY

ARTHUR 2-0NTHEROCKS
Jolallunlor''''"one l

TEL. (024)2·5581
MDN·THUR: 2:30.5.30.8.00pm
FRI: 2.00. 4.30. 6.45.900 pm
SAl:10.30. 2.00. 4.30.6.45.9DC pm

NIKITA
RIVER PHOENIX SIDNEYPOlTlER TimMer P G 2·12
MON·THUR: 3.0D.6.00.8.30pm
FRI·SAT: 2.30,4.45, 7.00. 915pm

• BETTE MIDLER • L1LYTOMLIN ,

BIG BUSINESS
Twa I company - Four's. nol Wild comedy, IAIII

* SATURDAYaillam * 
E.T. -THE EXTRA·TERRESTRIAL

NIKITA
RIVERPHOENIX. SIDNEY 'OITIER.JIl'lIItrI' G.'·1ZI

SUSPECT
CHER. DENNIS QUAID 12-141

SALSA - IT'S HOT!
HOUIIl.dlrlllSl"nclngoflhlUISOll/AlIl

MASTERS OF THE UNIVERSE
FlbulOlllUYllllUII fA")

RED HEAT
$CHWARlENEGGER. BElUSHI.12·111

~~~"'~""'''''!?~~'~~~!?Ib''''I'"hl''''112'"1

DAILY: 9.45.12. 2.3C. 5.3n.&.00. 10.15 pm
SONIA BRAGA,MElANIE GRIFFITH

THEMILAGRO
BEANFIELD WAR
OehghllulcomedydutClldDyRobU1RtdlOllllPnZ·lOI

MDN·FRI: 10.30. 2 30.530.800. 10.151m
SAT: 12.2.30.530.80C.1015pm .
• BETTEMIDLER I LILYTOMLIN •

BIG BUSINESS
Twoscompally foursa1101 Wild tomtdy jAllj

MAIN ROAO,TEL.6H979
MON·FRI: 10.30. 2.3U3C.8.00. 10.15pm
SAT: 9 45.12.2.30. 5.3C. 600.10 15 pm
• DUDLEY MOORE 'liSAMINNELlI'
-INTHELAUGHTERPACKEDCOMEDY - ~~~~i~~R'2;: iNiN::~~;5~m
ARTHUR 2.0NTHE~OCKS • SHWARZENEGGER,8EL~SHI'
Toialtulllotlveryonet RED HEAT
MON.FA!: 10 30. 2 30.530.8.00, 10.15 pm Moscow sl,ugllest delectillt ChlClgo'ltrnieSicop 12·191

SAT: 9".45.12.2.30.5 3C.8 00.10.15pm FRI: 1O.3U.30.5.30. 8.00.IB.15pm
_ VINCENTPRICE_ SAT. 12.2.30.5 30.BOO. 1015 pm

BETTE DAVIS' LILLIANGISH MDN'THUR.'0s3~l~M~~r~5 pm

THE WHALES OF AUGUST BLACK EAGLE
Sblel mOWI! pIn SUIt- fmlullllgPtrlolmum (All) ThIS hghllS oncon on. - Thldl" (Alll

* SATURDAYall0am *
NEVER ENDING STORY

TygerValley Centre. Bellville Tel, 97·6710
DAILY: 9.45.12. 2.3C. 5.30. 800.10.15 pm

• THE MOTION PICTURE ,

SALSA - IT'S HOT!
Holiest dnlltsld'i1nclflgolll11$1UOI IAlil .

MAIN ROAO,TEL.6B6·6649
DAILY: 9 45,12, UC, 5.3C. 8 00.10.15pm
AcademyAward winnerkJr 8eslForeign Filml-:iiiFii;iF~:;:::;:;:':;:';;;;'7i;;::;:::"--I

BABETTE'S
FEAST IWITHSUB'I'ITLESI
OuIS""dlngdflmillC enlerlilinmtll! (Alii

DAILY: 10.2.00. 5.30. 9.00 pm

THEUNBEARABLE
LIGHTNESS OF BEING
OA"'.ElDAY-LEWIS Alfvtl·sSltryI2·211

DAILY: 9.45.12. 2.3C. 530. 8.00. 1015 pm
A POIGNANT VISION DfTHECRDSSRDADS

OFYOUTH ANOAOULT HOOD!

LE GRAND CHEMIN

DAILY: 9.45.12, 2.30, 5.3C, 8.00.10.15pm
• DUDLEY MDORE , LISA MINNELI •
l/I THE LAUGHTER·PACKEO COMEDY

ARTHUR 2.0NTHEROCKS
TOI.llunlol • .,.,yone' .

Tw•• c:om"lly FoU"II'I~ WlIdtomldy (AlII

DAILY: 9.30.12. 2.3C, 5.3n.B.00. 10.15 pm
SarahMile•. G"aldlnoCh,plin, John Hurl'

WHITE MISCHIEF
Atru••IIl,yolglilmoul.deudtlltt.ndtnllrd.IIZ·1.,

* SATURDAY,I1Dam *
THE SECRET OFNIMH
DAILY: 9.30.12. 2.3U30. 8.00, 10.15pm
• BETTE MIDLERIULYTOMLIN •

BIG BUSINESS

CINEMAS

• AOQRAPHICS •

DAILY. 9.45,12.23D.53U 00.10.15 pm
.• THE MOTIONPICTURE'

SALSA- IT'S HOT!
Hollcst d"IlCSld~ntlngollhtUliSOll lAlil

STER.KINEKOR ""'0"......''

MOVIES

Kaapstad

DAILY: 10.200.5.30.9CCpm
• SHO KOSUGI ,

BLACK EAGLE
ThiSllghllson.oll onll - 'ht~ler IAIlI

SEA POINT,TEL,44·8941
FRI·SAT. 2.30,5.30 pm
MDN-THUR: 2.30. 5.3Bpm

• MIKHAILBARYSHNIKOV In'

DANCERS
Lovel'. d,"m." p",I•. dlflClr, IAnl.

NIGHTLY: a.30pm
. • BRUCE WILLIS •

DIEHARD
rh,,~,p"'''ltlrll''f.llh.ytl''12-l.'

* SATUROAYallD1m *
E.T. -THE EXTRA.TERRESTRIAL

Die Afrikaanse weergawe van Kinekor se filmgids kom ongelukkig te laat om te plaas

A NEW UFE
Daar is blykbaar 'n baie

"Jesus"bring die
apokaliptiese sewe
tekens van Openbaring
daarmee saam.
Dit is ook die
aankondiging van die
begin van die einde van
die wereld. 'n
Dramatiese rolprent vol
doem en ander profesie.
Ook met Jurgen
Prochnow.

BRIGHT LIGHTS BIG
CITY
Michael J Fox in die
veelbesproke novelle
met dieselfde naam
deur Jay Mc Innerney
oor die verval van 'n
kokalen-dronk New
Yorkse juppie wat
probeer om die dood
van sy rna en die verlies
van sy jong model
vroutjie te verwerk.
Phoebe Cates speel die
vrou.

THEMILAGRO
BEANFIELD WAR
Beskik oor al die
elemente van misterie
en surrealisme wat
gewoonlik aan die
moderne Latyns
Amerikaanse novelle
toegeskryf word.
Verbasende goeie regie
deur die wereld se
verveligste man, Robert
Redford. Hooftema is 'n
kleindorpie se geveg
teen die monsters van
groot industrie wat
hulle geboortereg .
bedreig. Goed vertolk
deur 'n filmspan wat
bestaan uit 'n vark, 'n
eksentrieke spook en
twee vurige vroue,

THE BLUE IGUANA
Die geeste van Dashiell
Hammet en Louis
l'Amour smelt saam in
een konsep met Blue
Iguana. Al die gewone
visuele en verbale "one
liners" en cliches uit
Film Noir en die
klassieke Western met
die verskil dat alles in
BLOU geskied. Seker
een van die "hipste"
flieks om by gesien te
word hierdie seisoen.
Met Dylan McDermott,
Jessica Harper en
James Russo.

THE SEVENTH SIGN
Bratpacker Demi
Moore speel die rol van'
'n vrou wie se ongebore
baba moontlik die
wereld kan verander.
'Die Wederkoms van;

ARTHUR 2 ON THE
ROCKS
DUdley Moore doen
weer wat hy beter as
enige ander Britse
akteur korters as drie
voet doen ...
'rondstrompel en manies
giggeJ. In Aurthur 2
verloor hy al sy geld.
lets wat hom net meer
drink.
Sy gewoonlik
teruggetrokke
Iyfbediende se latente
"sin vir humor" kom dit
laat ook tot uiting. Liza
Minelli, die kelnerin
wat sy vrou gewordhet,
staan by hom deur dik
en dun.

BABETIE'S FEAST
Die film, wat 'n Oscar
vir die beste
buitelandse prent
gewen het en gegrond
is op die roman van
Isak Denisen, handel
oor die invloed wat 'n
banneling van die
Communard-opstand in
Frankryk (en spesifiek

, haar kookkuns), het op
'n kleindorp se
gemeenskap op die
Jutlandse (Denemarke)
kus, Sterk aanbeveeJ.

VryDagl :;5 November 1988 11

rr &



.'

. t

TV4
6.00 Flashbacks:

Beatles-treffers
deur plaaslike
talent.

9 .04 The world's most
spectacular .
stuntman

10.01 Night Court
10.26 Boetebessie

Marie
11.21 Ripley's believe

it or not

sporthoog tepunte
8.00 Supersport

Amerikaanse
voctbal

9.00 Lost in Americ a
( 19 85)

10.30 The mak ing of
red he at

11.00 Death wish III
( 198 5) .

TV 1
6.00 - 8.15 Goeiernore

SA
3.30 W at ~e die reg?
3.50 M e aty moments
3.55 Die Oefs
4.00 Vegskip-X
4.30 Silhouette
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Vit en Tuis
7.05 Reccie - Die

m anne rnoct 'n
gre nsboer wat
ontvoer is, 'help
opspoor.

8.00 Network
9.00 thirtysomething
10.00 Topsport
11.35 Face to face

M-NET
10.30 Lost in America

(1985).
12.00 Where there's

life: Pregnant
men.

12.30 Onderbreking
Intekenare
3.30 M -Net

Supersport:
Tennis

Oop tyd
6. 15 Loving
6.45 Suzi's story - 'n

Dokumentcre
pro gram oor n
vrou wa t aan
Ai ds sterf.

7.45 M -N e t Supersport:
Ten nis.

Intekenare
8.00 M -Net

Supersport:
8.30 Sweeney
10.03 M oney

prog ramme
10.30 A ll o f me (1984)
12.00 Carte blanche

(Heru itsending).

Kerrie Keane in
Mistress

M-Net
3.0 0 Bronco Billy

(1980)
Oop tyd
5 .00 The adventures

of the galaxy

TV 4
9.03 The Rules of

Marriage (Slot).
10 .01 Cover story 

Gesprekke met
Laur a Branigan
en vriendc.

10 .29 Die wildtemmer
(1972) - Gegrond
op 'n
Sping~

oor 'n man wat
uit die stad vlug
ornn
wildtemmer te
word. Met Ben
Dekker, Pieter
Hauptfleisch,
Brian Brooke en
an der.

4 .2 5 The boy and the
Book.

4. 30 A noth er life.
5 .05 C osby 11I
5 .35 Curiosity show.
6.00 News
6.15 No Jacket

Required
7.00 Nothing is easy.
7. 30 Who's the boss?
8 .00 Network
9.05 Di e Ma-plotters

Ja, Koos - Oom
Frik is afkeurig
oor
bo rre lbaddens

9 .35 DiagonalStreet
10 .00 Topsport
11.45 Oordenking

rangers
5 .25 M -Netse

inkopiemandjie
5 .30 Lo ving
5.55 Hyperama

pricebusters
6 .00 Mega-Tuffy tooth

club
6 .02 Mariah state
Intckenare
7.00 Supcrs pon 

sokker
7 .52 Sup ersport - Nog

van Isabelle .
5.57 Kompas
6.00 Die Nuu s
6.15 Potpourri .
* 7.05 Spiocn-spiocn 

W at nie vet maak
ni e, maak dood! .
Am anda-hulle
pro beer die
h am burgerbcdryf
van ondergang
re d nadat iemand
gif in die sous
gegooi het,

8.00 Network
9.00 The Hamptons.
10.00 Topsport
11.30 Evening prayer

T.V4
9.04 George Baker

selection.
9.58 We're not

married (1952)
T ien pa artj ies
kom op 'n dag
agter dat hulle
weens 'n tegnie se
omstandigheid
ni e wettig
getroud is nie.
Met Ginger
R oger s , Fred
Allen Marilyn
Monroe, Zsa Zsa
Gabo r . Lee
Marvin en ander.

12.20 Amen - Retreat,
heck!.

Woensdag 30Nov

Albert Brooks en Jul ie Hagerty in lost in America

M-NET
3.00 Annie (1982).
Oop tyd
5.00 G .!. Jo e
5 .25 M -Net se

inkopiemandjie
5 .30 Loving.
6.00 Ohara
Int ekenar e
7.00 M istress (1987)

'n Ryk man se
minnares vind dat
sy niks bcsit na
sy skielikea en
ontydige dood ,

8.35 M-Net
Su persport:
Sportmotors .

9 .00 Floyd on food - 'n
Nuwe reeks met
d ie baasgrap
maker, kok en
vertell er.

9 .50 Li festy les of the
rich and famous

10.25 Improve tonight 
Komediereeks

11.00 Message to my
daughter (1973) .

TV 1
6.00 - 8 .15 Goeiernorc

SA
3.30 Agriforum '88
4 .00 Ovide 

Spellbound.
4.15 Te le 6.

M -N ET
3.00 The Getaway

(1972) Doc
McCoy (Steve
McQueen) en sy
vrou Carol (Ali
MacGraw) beroof
'n bank en word
dan de ur hul
rnedeboewe en
die poli sie
ag terv olg. Regie:
Sam Peckinpah.

O op tyd .
5.00 Mega-Ttuffy

tooth club
5 .04 The Enterprise

Smurfers
5 .30 Loving.
6 .00 C rime story
Intekenare
7. 00 P apillon (Deel 2)

Slo t.
8 .15 The Hi jack.
9. 00 M essage to my

daughter - Met
Kitty Winn.

10. 15 The making of
The Naked Face

10 .36 People magazine:
11.00 Erfgen aam

(1971).

T V 1
6.00 - 8 .15 Gociernore

SA
3.30 Vrouekcur
3 .50 Miena Moe en

kie.
4 .00 Mof en Mat.
4 .10 Wielie walie
4.30 Klere maak die

man (S lot).
5 .27 Die

wondcrwereld

Dinsdag 29Nov

T V4
9.03 Head of the class
9.32 Hotel
10.26 Spencer for hire
11.18 Sing Country

TV 1
6 - 8 .15 Goe iemore SA
3 .30 Luister en hoor
3.35 Impact
4.00 O vide - Cy the

sorcerer.
4 .15 Pumpkin patch
4. 30 The boy and the

Book
4 .35 Another life.
5.00 We got it made.
5 .30 Bionic six.
6 .00 News
6.15 Graffiti
7 .00 Murder She

W rote.
8 .00 Netw erk
9 .00 D ie

kartuise rklooser
v an Parma.

10. 00 Topsp ort
11.4 5 Oordenking

Charriere, die
ees t gavangene
wat van
Duiwelseiland, 'n
Franse
strafkolonie
on tsnap . Ook met
Dust in Hoffman.

8 .15 Wh er e there's
Life: Dying for a
suntan

9.00 All of Me (1984)
Die sicl van 'n
ry k eksentrieke
vrou (Lily
Tomlin) bcland
aan di e regterkant
van d ie liggaam
van 'n prokureur
(Steve Martin).
Hulle dee! dus
dieselfd e
lig gaam .

11.30 M -Net
Super sport:
Perde wedrcnne.

8.30 60 Minutes:
Flying blind

9.00 M -Net
Supersport:
Rugby

11.00 Making the grade
- Eddie Keaton is
'n gommie wat
deur 'n
rykmanskind
ge huur word om
namen s hom 'n
elite kollege by te

woon ,
12.400K Ho t Hits.

TV4
9.04 Kupid
10.03 Trauma Center
10.58 Top sport

TV}
1.30 Heidi
1.55 Z et !
2.05 S torybook

In te rn ational
2.30 Collage
3.30 Vergete grootpad
4.30 La ss ie Film

Festival
6.05 50/50
6.50 Built for life.
7 .05 Life Style
7.30 Thy Kingdom

come
8.00 Netwcrk
9.00 Op die grens 

A frik aanse drama
wat tyd ens die
Basoetoe-oorlog
afspee!.

11.10 Perspekticf

M-NET
2.30 Swiss Family

Robinson (1960) 
Disney se

weerg awe van
Johann Wyss se
verh aal van 'n
Swi tserse gesin
w at op 'n veriate
e iland oorleef.
M et John Mills
en Dor othy
M cGuire.

4 .35 The adventures
of T eddy Ruxpin

Oo p tyd
5.00 M ega-T -Iuffy

toot h clu b
5.02Wuzzlcs
5 .30 The mouse

factory
6.00 Carte Blanche

In tckcnare
7.00 Papillon (1973)

S teve McQueen
is Henri

6.00 Opvoedkundi ge
TV

6.30 A griforum '88
7 .00 Gociemorc SA
9.00 Opvoedkundige

TV
11. 00 Topsport
1.00 Koot Wik en

Wecg
1.05 Kuifie
1. 10 Ben die Beer
1.35 Die verkenners
2. 00 Topsport
5 .57 Kompas
6 .15 Teletreffers
* 7. 05 Hardcastle en

M cCormick
8 .00 Network
8 .40 M agnum VI

Pan iol o -
M agnummoet
veedicwe
opspoor.

9 .30 Licen ce to Kill 
Die aaklige
ge volge van
dronkbcstuur
word indie
televiesiedrama
ondersock. Met
James Farentino,
Penny Fuller,
Don Murray en
M illie Perkins.

11.10 Th e Story of
Rock 'n Roll 
M et d ie Bcatles,
Roll ing Stones,
the Hollies,
K inks and
Animals, The
Wh o, Cream,
Eric Clapton, .
M oody Blues,
Stevie Winwood,
Peter Gabriel,
Rod Stewart en
G enesis.

11.35 Epilog ue
11.40 T opsport

Stev e Martin as Roger Cobb in All of Me

TV4
9.03 A Different

World
9 .31 Th e Bold and the

Beautiful
09.57 Capito l
10. 22 Th e Dom deLuise

show
* 10.44 Barcua

M -N ET
14. 55 Ann ie (1982)
Oop tyd
5. 00 M -Net

Supcrsport:
Sokker
Intekcn are

7. 00 Lo st in America
(1985)

Lees Egbertus Klaagvoort se TV-rubriek op bladsy 4

TV4
9.04 The Kremlin

Le tter (1970) 
Spioenasiedrama
tus sen Oos en
W es. Richard
Boo ne, Patrick
O 'Neal, Barbara
Parkins en Orson
Welles. Regie:
John Huston

11.04M*A*S*H.
11.31 Ohne Filter

Extra: Billy
Preston

TVl
6.00 Goeiernore SA
3.30 Take a Break
4.00 Ducktails
4.30 The Boy and the

Book
4.35 A n other Life
5.05 Fast Forward
5.35 Topsport
6.00 News
6.15 Sundow ner
7.00 M atlock
8.00 Network
8.45 Police File
* 9.00 Reik na Goud 

'n Motordief
word Ol impiese
ski -kampioen.

* 10.30 Die heIde van
Houston - Begin
van 'n reeks oor
tw ee
polisiemanne in
di e geheime
di e ns.

12.00 Klub '88 .
12.30 Oordenking

\ ""'.) z> N."

Saterdag 26 Nov

M-NET
3.00 Die Erfgenaam 

Familietwis
tussen baie ryk
pa en seun omdat
seun met 'n arm,
dog bceldskone
meisie wiltrou.
Met Mitzi
Stander, Don
Leonard, Wilna
Snyman e.a,

4.30 60 Minutes:
Broken Shield

Oop tyd
5.00 Mega-T tuffy

tooth club
5.04 Care Bears .
5.30 Loving .
5.55 Hyperama price

busters .
6.00 M -Net

Supersport
Intekenare

7.00 M -Net
Supersport.

8.00 Roots: The Next
Generation

9.00 (1986) 'n
Professor sien 'n
ou foto met 'n
moderne
vuurwapen
daarop en besef
'n tydreis sal
moet uitvoer om
sake reg te ste!.
Met William
Devane, Lauren
Hutton en Klaus
Kinski.

10.36 60 Minutes: Papa
Bear.

11.00 Bronco Billy
(1980) - Clint
Ea stwood is die
s ter en eienaar
van 'n
twcederangsc
onderneming wat
Wilde Weste
vertonings
aanbied.

TV}
5.57 O ggendboodskap

12 VryDag ! 25 November 1988
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