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Selle tot in ZaIre*
Ontmoet Joe Verster, BSB-grootbaas



Cholera-kieme in die drinkwater

==I~~-'E))(~I===
j\':- iSB ~. I

2

Ontwrigtingsplan vir Namibia

Enige metode toelaatbaar

Vlok het geweet

DIEBUlgorhke Sam'we>'klns'buro (BSB)he,
n m"""..pl"" wat ",,,,,roe, ontploffings en
'er",ur "'n S....po on die Untag-vrede,moB
bel"",, u'lg''''~rk om die vorkt.""S m Na_
nub>, m Novemberv.rled. J.... Ie _wng

'n a ....." stteebbe'linItd'" v,," dle BSB,
1\01" Boles, ,nsf 'P""''' mMe, ' ..lodeJ'"
de.r '''' he'''''""d' dlloktmJ, van d,e "'8.....
'''., "'lonel Joe Venter, mg'roepenMllg..e
om vooroor<'Oms'" 'ref <>JIl n BSB-,I''''' m
Namo"ho.le gWl """,1001

En'" so ohepJIUI, w., op 11 lull. 19&9.an
1'001 'norgol~ is, hotd.. volgondo bch.1s

• Il'dlp<> Hanwten.ya, vandog 1'1....0... '0
nuruster ",n. lnhglu>SOIl d,. U"",..we",_ on
D,rmy TJoog."'"., vandag 'n.dJUllk-num.ler
m !'I>nub,., moe, ..tmOO, word om twe.'palt
m Sw.pe ,. voro",..,k D" m.,.,. lyk ,",of
Sw'po scif <he w<rkgedo.n het

• BMlIn. ,'''''" by Sw'po-vergadennS'
gep1>nt wmd Die plan was "It. om haud·
SIano" ruse"" d,e ,kare. m" goo.

• G,elkoori_'" 'ltole..._k1cmemoe, 'n <ho_o1<rby Sw'ro-v1ugreJulgokarnpc !!"llOO'
~,ro

• IlIo Vererngdo Volk< '" SroSlaleV'rlcon
woo"hg« m N'll11bJa, Mnrt!u Ahh"",m, eJ1

d,o ,d"Wll"""'W< hoof. Ce<!nc Thornborry.
moe, ontwn8 I'<Ud 'n l'Io,m ..a"W'''eJ om
AJ~''''''n 'n Thornborry ,e k=e '''' te bronel
1fuU, mO'" ogto'lD' hUaalllhl« lee<!~
wororne.

• Mom"" e" pofuddo", mo.,. govnng en
Ill'''''" 'leore' lQ'goha' ""'rd-

• 'n Dmkp<I' wa' deu, Swopo 00"01,, '"
d,ur Wal""","" 'oS'bnng SOU woo!, moo,
ge..b",eor w,"d

BOlO'"" hy """'d' UlJum' ver/odoJe.a:< na
Namlb,a Olll "'I 'P'" op oh' groJld to g.wn
m~pIQ'" HuUoho'beg.n om Sw.po.kompote
mfiltre" dou, mIdd<1 van 'n o>po"'te", wat
Kwanya"", Il"Ulgl1g wa~ •

TJoogo""" " van <he moordly, ofgohoal
",dOl hy nruooool>l<0p80doenh~'. maa.r ohe
pilln"" bo'voorrgegaan em HOIIUItony:l te_~
D,ar '" ""-'h", omhom m,' 'n Ru IS'Osop>"ooJ
by d" N'll11blanNlgh!a_fiilgllob InWUldhod:
,e dact Hy be, d,e klub gereeld be,oelc.

Op 20Augu'ru, "od'doJ",r" 'nbe=<bng
wop"" vrr cit. op"."e, Vtr N.nubw ililn

golooop '>en IlGD,.lumdgr",,",O, ~l 'INT_
blokl.e, '0 RPG-""orpylhns,"dOT m" ""go
vuurpyle, ""ee _fmyt», tweo JOllU_klo<fmyno
en n "o"\eker

Bote. "" d.. wap""''' "'" b"lte V>"rn<Iho,k
onlVang en gobo'8 lnIu,..,," dne Swap"-

V"lVOlg VIm !JIsdsy 1

BSB-bom
&e Ioomnu".. ood>on'hg ..I ""'cd

B<>Ie' bel <be afg'IO]>< !we<> J,ar <be
maksJrnUll'·rnenoIot",l=nu>g>1M""" <he IlSB
o",vong Hy IS 'n gew..o hd "an Spo",I.
M'g'o 00 word m goru,g.gknfto "i\Il ood"
moer <ho legondmo,", 1<oJ J,m B'eytonb>.ohon
~ol Como M..,bo'l<. gowo.. bo,,"I<'oeIdor
v,m5 V,,~e"'"~''''gt'''''''''as 'n u,,"'konde
en botroubare ..Id... be,by,

Boto' ho' os n maJoor "" d", W""lJllaS
bedonlom by"" BSB """'0 dUll VOothyop
2g Folrruane formoe' bedanl;ho', "hy ood<,
moer 'n kolnnolspo. by Hoof van S,at In_
hg'mg '"'"sob,,", maor het <h' van dlohand
S''''Ys oOlda' hy 1"11 Soan boor

Botea "d" I~""d, lid van d,e B SB watoho
.Igolof'" tweo wcl<o mo' V rye Weehlod go"],
ho' oor hul OOdryw'~do rn doe '0' mlUtoo
geh"m,rnrug< ''8"",,,,,e wat <ho .fgolop
J,m v""",,,oo,""h~w.. VII~onfaU. mOot_
d""",i>o on homomp'offmg. bum.>- onbu....
l""da

Wlib. vtIIl Doverno' betv.rl_111L<m<!on
vortel da' by 'n hd van &0 BSB w" on
re'mkl:o "'as bj b"'nolond" on bmtoLm&e
opera"" Hy 01 dot d' F,b,an R,be,ro dour
dlOBSB VOrm<llln, HY'o.Jno'>'O<WagtmSOOk
blllllOlwrt voo, <he Harnto-komrru,1OO v,,_

">'

1odogow,rf OlllH""'"\eDj" "VOlI!loor
'n Lj'S von ouns'", 54 ~w'po-voerlU'< "

se.cdonnli'''''r war g...bote" moe. word 'n
Spea""e O"e wet d" "'Ju' l"t v..br:tnd, oou
V<f <beope,,,,o g<brw..k wo,d

'n W,ollll<l8d<>kI" 100, <be ohoJ",· on
goollroormom' vo"Ww..=d" dnnkwa·
t" by vl"g,elmgkampo by Dobra on O,.",kah
"",mot ""'., word

Botos 01 daar woo m daardl' "od,um dno
'J"""" b<dryWlg 10 Nanub,., 'Y Ole ,t"",k
......, d,o bumel""d,. ,,,,,01: van S"al Bu<ger
Oll <ho N"""bm·,trook van Roelf van de<
W"lhtnzoneo Rockey "an Bletk.

Bote, "" hy IllOOS bloor <bo "oorl>e<o,dmg
",r <bo me.",o'!'Jon goan d_ Hy " op 23
AUgtl,rus 'e"'8 na Proton. oodal by op 26
A"B"""" 'nfinalo voorleggmgoor <h' moester
plan "lI Vo""o, !roo_,,-

DIE IllIIllSle",au VI'ot on Ord" Adn.an VIol;.
" op 29 AU1l"'II', verJod< J"" dou, 'n
""ebho"uurdo, \'aD cit. BtIlIlorhk< Same
wo"""g,;hu", (BSB) om d" ors"",,",,o ""
bodryW>SbodeUJgohg Hy "o",doe m"""",.
pi"" V<f Nom,b" mgohg en<:hole", wot m n
vI"gtahng,kamp " dnnkwator 8<goo' "

Pl<te, Bote', '''''''kbo'''''mdor '''' S'reek
-r.."", "" hyho' Viol< rn 'y kauroor by poh"e_
hoofkw:tlrtlOr m p"''''na g''''' ,,'u 000 'n
OOmonlploff,ng vroeJ!,d>edog by 'y kantoor
'" VerwoonJt>urg mer d'" ""m""'to bo'l'reeI<
Botes" p'oko"'" bo' d,o at,!,,,,,",- m hom
goree!

Hy ,& hy hot Vlok "oI1o&g oor WO ootlry.
wrghod' van <heBS8 rngchg on.anhorn go'"
dot "" lmn1o", <ieur dro BSB opgeblo""
Vlok Ire, dtohoof van d,. '>'C1hgh"'d,!",h"o
(n,," i:mllnu",m), Jolutn vander Me""", on
dro 'po"rhoof. gonl loop Joubert, mg''''''!' on
cit...ak no bulle v<rwy~

D" bornonfploffinE ho' ge,o'g 'nkclo d..
no '0 "".. ",,,an Botos .n !he bo,n'rerule
<hrel<tour von lbo BSB, lrol J"" Vernor V<r_
"<rho' Bot" toog'~1Ull'bJ "Ek ..1)00 1,,,
dood"'.... "

Il,. mstO woarl>y Vlok botrek is. d"""
""'dom O\l<h!navraew" Vor"l<rbowoorBat...
bO!T\ ,,,"w B<>ta, bolaon V.rstor go&! d,' <ht
_d,mgodton"

Volgons 'n ",koo",g van Bote, 'ku'd cite
,,",OImag <he ogtlon "l""'''"''on m,de", "k_
""'n bcdrngV>Ul olIesomo RI451 001 V_
nng' oorw,"""Oor<ho gold IS ,J< by <ho ",ken_
"'8 aaogebeg

Volg"". cito",konmg slru1d &e IlSB por
"""" II R250 000 on pernme J2 "" J3 11300
ooo.lk Eon ~an citabedroev... R-100 000"
hoSlont '1I 'n """,or Mo"""hookookabmetsrrn_
"'''"w"' 'IIonbeperkto v1Sk"'''''' oand>eBSB
'''''8''';\,on bo'

'n AndoJ: bedrag vauR30 OOJ " \>esternVir

'0 ZunbabWlO" sakevmu 01"' 'n on."""""g
tn"on Verster on d>eZunhobWlo,e oppo,me
J...., Ed~ar Tokere, ",",0' ",01

Bote,.a d« """"e wat op '0 v.". grorul_
d.g "" hom goweit: be" " m Ju'" v"Jed<
J"'" l... OOlaoJ Vo_r het hotwe~ go"",,,,
otrI. bullo te belaoJ

0,< boru l..t op 29 AuguSlU'vod'de J"'"
by Bote,,, loJrttoo, ""'Plof SowotR50 000 ..
'karl< " ,ang"'S Rot.. '0 d,e hom was
dmdohk '0""orskuwrng ""'hom, onrue om
hom doool te ",,,l,,,o Die bombotl'" mdt<
nag ""trlof

Hy hOi d,e"lfd, d.S "'I prolrn""" govra
omVrrhom 'n .f,p,,,,", mot VJokte re,l omd"
&0 1><>m m&e Ul1Ill,te, '" lao"ldelmg, V<r
w"",dhurg. on'plDfhot,

Bote, IS u,tomdohk dour JoopJouhort 00'
dIe bodryWlgl"de "au d,e BSB ondorv", Hy
he, ook aon Boto. 8""'" 01 hy ....g. ,,', von
citoW.b.s'''_moordalw",,' B",,,,hetgo.ahy
woe'ru.

Joubert ho' 'n veJSoeJIlllgSontI'1laOtmg 11',...
Boro,. Senl.moJ Ed<h, Webb, oe"o[v"""',,
van 'I'0".le mogto ert """,","<, von dro B&B,
en <ho vongo voo,"Itt", gon! I""p Joubort,
voorg.Sld. 1M onlmoo""l! he'tmtn' plaa,.

Hy ,e hy hot op Sond.'g, 27 A\lgtlsru' 'n
booil,,,"p g'kry dot d,. dnnkwato'Vi\Il Dobra
",""e,vul mo' d,o cilolor. be,m<' " Hy hot
ogt., ag'e"", '<""'em dat d", Ia,rn' me good
gowork: he' ",e ""'dot dIe c"l<lor_",hood "'"'
<h. <lrmkwat« d,e cho'em "<m"t>8 het

lIote. '0 hy hoiV""to, gaon "en ohoBOlfdo
ogS"'ld nodat hy "It N'1l110" "",ggolooer ho~
'n ArSU"'onf Ill'''''n <ho tw<o 100, w..",kyru,k
'''' gevolg galIad d" wa..'kynhk d,. hel.
",",,"'e'Plon ,Io.pbreuk goJy hot

''N>ks he, ~o",ab:or ruo, w.nt ok hot Illy
"""rek tyd"'" d", fin.alo bopl""""'l!",<hum."
,0110""

Hy '0 dlt ISmoOOlbkl.erna WatV"',lorWe
opdntg geg= h" dOl Lubowslo. se,bet moe,
word Ve,,'« lunmo v_~""''''',''''""",,",,
pJ,", on d,e ",oard op H,mu"nya ruo, <Il hot
Lubnwlo.l d,lk "ta!ken ",<seood;

~ovmd '!So.
''Ek w.. '"<h' ,taohumtmS hd von &0BSB.

m... b"lu,' da' ok wrl p.dgee Ek koo ruo
lang" ,.am mot Vorster loof me, ' ,eBot",

Hy he' konluoru' '0 ontm"""os met Wobb
g<had W,bb hot Vir Bote. 'n pO!by ~ V"ken·
mng"eg,m.m ,,,u'Sob"d eo 8"'&d,t hp." ""
OPO"'''''!! met "nm ""'g "",u,e'm The
bovolvoorder ,,",WK, koJ Co,,", M""r!'u>J17,
w.. voorh'en d" t""""".m.bevel "on <bo ESB

Moeoholtz.wot",ilic =iodo openlik: !:Wruude
m<' VorSlorgo!:nu, he" "kon luorna OJ' 'nbOl<
g'h,un',"mgo "'Y'o dood t"" "'I k" &. pad
by,te,g<=ak<nhy '.en 'n boom."g'Jaaghot
Sy hgg""", on dro k"hot o"gobromL

Bote. bet J oepJoubert m 00",,,,1>0<,orlede
)""go"eo. eo lrort!noma" by'n lol<JllObpos
byHoof "on St,1 lnhgtmg aangob'ed Hj hot
dr, von d,e band ~'WY' en be,I"~ om ho"",r te
g.... beor

Hy het aan dro omde VunF'brnan' lhl ohe
BSII bed"nk '11 B<drag von R22 000 w., oho
W<"",og hom "",.kuld'g ,.,~ " _ hom
",tboloa!.

Bote, '0 'y Ill""'" wag"oods VI.-hullo gold
fly hot ,owot R40000"" "y e" >ok aan vau 'y
m=be,,:J1 omd., Imllog<onand<r mJrom""
bo'rn. Hy het mot "" '''''''k Ul' <he BSE
gow".r Om "'korc1'0" al '" token omdat """
dohJmonta"e ''''''ydor woo, .eby

Botes ~ d., hy tan, he,loonu word dour ""
oponten" w.t nog JojOaI ,an!lmn l~ VOl'Ste,
I1!l <be ESB W=1 ruo woecit.ll1a1Ule ,,,no. Hy
be, don <>ol.."V,,,te, go.. dotm<!.t<n,Ol' mot
!lmn gere." "" m""" wraak SOIl n<'Ill.

BSB se
arsenaal

DIEBSBb« onkolo """"""' gel"';' 'n l>lISllgW:e
araonaaI alkmn.shg mt lWoJond on th. Oo,bioI;·
lande onwetbg m Mo""'lhek ""''ll''Lcoop wat
nou &rens goborg word 'n Gewe,e
",~oksbo,nrnrdervan dto BSB, Plot" Bote.,
m"" <h.w"p"'" g""~

Bote, ,e hy hot 'n konral< m Mownhoek,
waar .y _ bed1'yw>g was. wat <rugo wa
PO" ..., hom Iron "",,","I' 0,0 be'rom
""onaal ho' '0"'" R2 nul)"", m Jronr,,"
go"",

BOlO'" weom cito gohoun,mmgo optrede
von ohe BSB mas hulle ,,,e S<b",Ie R",,,<,,,
w.petltlhg vau <be We""",S aon;'ra]110 on"
billie OJ' ot. b'mmo """gow"o om wap"'" "
.~~

Bo,,, he, d,e BSB .. "gonaarude "shop_
pmg h,r' aan Vryo W""kbJad gowy. The
wopen' wathy 'ougelroop hot, slmt <he v61_
gonde In 40 AKM·gowere, 40 Tokar',f- <n
M .bmf-plStolo. 20 S""!"Ol1.""''J,e"p'''olo
IllO' 40 magasyne, 10 RPG_vu"rpyll""",,,,.
d«. mot 26 VIlOlpy10,10 hgte rn"J""goworo,
4 JL\lG lugafwee'kanonoo; 45 blow TNT
IlloreJektn"e hedradmg onontst""km,S"""
mos, p''''''''' plofstof. 7 v"sIo.Uende soorte
onh_tookmyne, 8 kloofmyne en n aantal ann
por"oo"myne, on 119 haudgronn\e

Bo'" verro! dar we wapon, rn Augusru'
vorlod.I'" ailllgelooop" Hoove.lhede "mo
opd'c "shoppmg h,'" a",so!mngrueonBOIes
hot d,o opdr'g b"had om ,ov,oJ waperu; "
koop as wat hy 1Jl we b•."lo !rookry

Hy '0 dr_ geld W""",""O dro w'pe'" aon_
gokoop ",hot duek v"" V"".r,1 geloom

Boto. "" d" Verner Joto.Je bolooo' oor &e
",,,,,,,,,,I w.panshet Hy gloth.. d,o rot van wo
BSB "eel .orderga." ..nol th. Ultw"''''''g "an
&< ''')and'', "",or da' '0 'n ..sonaal gobrulk
ken word om cite regonng oor" noem mweu
<h' noohg ,on wnrd

Hy "" d""" "",d' 'n gtoo( onruSbpd
binue &e lISB orndat &. "'""'"' <he afgeJ"l'"
""""'do lllOO,Wre, bon0Jl"1"0'

Hy glo d.ar " ""'d< 'n """""' ,,",or
standsbowogmS blllllO dtoBSB wa~ we' m oro
hlUlde mag o""m.

B_s/,"" BSB "SO mtwcrpon =goSlol
dat by "kan bly voortbo",an, .. l<ap)y cit.
koppe of' Hymel1!l cith,by!::an'ontnwonlhk
"'" <he BSB al'" ,,,"I ""'dot d>.lede"", U1 'n
ander VOm'or num!::an voortg.an.

D."" 'n >Dgenaamdoro01 on b'ou pIon m
citeBSII w,",tho 0'l!"1"saS10m ,t ..! ,,01 om Sj'
oro fund'" Iegenereormohood" olgemy moet
word. Hy ho"e"rg d.r ohe BSB 10<1< Ulell«
groo, org""',""c on """""p,h,.lt hOI

V"j< Wookbt.d, tJ Mo,1'>1'0
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Swak beplanning en nalatigheid

Moord op Anton Lubowski 'n 'fout'

1~3)@~~~~
BSB I

NUWIl foll, oor die po'eo1lek Con_
dem die mo.rd von Anl<>n Lubow.
'kl, vermoorde Swap",I.I.,., hot n.
vore g.llo., ...dol 'n gew...
,tr.>tkbesh'order .'"' dle IISP, PI_
Botes, ge,. het do' LnbowksJ "".If
veron""r moe, g...."'" het nt•.

DoM" dl<! moordopL"bOWll91
lion '0 font gew... het e' <la, <ill

",oonlhll g'benr het "ee.' swok
beplannlng en nal.lIg11.ld deur kol
10' Verster, b,,'urend. dir.llleor
van die B~B

Bot..,i L"b<>wskl t, he.l JIl<JOJll.
J1kvormoor.s de.1 VB!> Versler ,.
",.esterpl•• om Swap. voor die
verkte,lIq: In Namlblat. QDlwrlg.

'0 Aa••,nkllk. me""'pla. om

llldJpo Hamut..,ya, ....n<lag Namibia
so Illlnl'ler van IoIlglln2 en die
(Jlf,oolwese, Ie ..erm,,,". het elod.
A'II'lSlo, v"l.d. jaar sklpbrouk
goly"" 'n argument10"'" V... ,te,
en 1I0t... Bo'" enopernt,o" Va.
Street Tw.. wos voor die verkle
sing In Namlbla ""drywlg, lIy d
d.,.,. wo. drl, sI'eb YOUr eo tydens

df. """,cd ep Lubow'1d In Namib..,
dl' Nalllll>ia..tNek self, dl. blnn,_
Jan.....trttk van SUlol Burger ....
sy.1. "re••

Hy.~ hy ••cn .." dl. /lSB •.:If
het Lube"'skl .., .,oand. voor >y
doo<l .... "g••t pcoh..c "'orr, maar
Lubo"k.;j h.t to. g.",.I'"

"Lub....ksllVallldoonllik 'nslag-

olf van dl. chao, ...at hi Nomlbla
gob h.t to. <lrl' sh".k. sODd.r
beho<>rllk. k<>ordlnasl. <Jl hoplon_
nIng daar <>pg.tno b.t

LubowskJ I, <lolk d.o, dl. BSB
ge.kl<t <>mdo. <lie velIIgIu!Jdsg••
meensl<ap so IntelUgensl...brOllD,
Ill. voora! ge",adpl.ee Is m.," s~

,"-

Moord, sabotasie, bomme en omkopery

BSB-baas Joe Verster is 'magsdronk'

DIE akuwltcote von Slreek Tw.. vm
dLe Bmgerhke S.mowerklJogsburo
(B~R), wa' hoofsMldJk m M"'am_
b'ok"" Sw""o1l11ld g<"I"'r='ho~ he,
.rns' ,," van moor<!, ..bOIA"e en
bomontploffing. tel OO/WIlgtmg,
de,tao,h,."", on <>mkopery "'S,duo'

"On. be, ne' .en doel v""," .,.
g.had,.n dot wa, om 'I"'"fi.kevyan
d.lib relk."" von die Repubb'k,
ong..g of cl,t'n1""'0,," ergMl-!a,,'
Df regenng wfLS, Ie eU/Wog,nlpd,en
m,J,s, "vern,ehg," .. Boles

Sy ""«k w.., onde, meoT ver_
antwoo,d.llk vU"<he bome.tploffing
w" .tie ANC.res'gol",rde Alb>< >o<h.
" .,01 ,Igeruk het 00 'n mOOlJaaJ1•
•Jog 01' doo I.,,, ."" <1>. SA Kom
mum'" Party. 1o. 51ovo

D",1:I1w,'<>te van SIr""ktwoehe,
oudo, m""r mge,IUd

• OJe dOSlah,I",,,,,e VaJ1 ille Mo
••mhoob. reS.hng Bet'" '" gedo_
lI111.oroo ontwTIgung'!'l"""" IS a",
rue 'op-.lruk",,,, """ die BSB voo,_
gelS w.1 emge ",. V"" d,e opbl...
vao rolefou"",,,alLwes, <h...buto_
,,, Vill' .poorlyno rot d,o .["'y v",
_.lVOOll'lld, en clcktnsoteo""8'sltut

M'
• Jl",,", .cili. hom",..rm", AlbIo

S""h. " arm afsen'k lB, """ m
we,khkhe,d bedeeJ VI' 'n hd v<n do.
ANC '" pohtburo, lnolre" Nndoo
S""h, be, toev.H,g m"IndI." '" br
daar<he d.g rondge<)'

D,o "l"rntou,wa1d" born gepl"",
her,hetR4000da"",00, gekry BOle.
be.lrou hiordoe "I"'r""••• n groo,
",k,oo "..en. do. "oJkun<hgo llI1p3k
wat d,t g<hed he, Sach, "'a, m elk
gevRi op d,e BSB .. dOodslys, """"
die pi"" w" emhomop doe.,,.,,d 'e
.k.>el

N.,0100 bet". dieaaosIag padg<g<e
",t Moslunblok en Bnt\anJetoe go.rng
Bores soInor<hoborn" "" bepl"''ll,t
do' mo burgerh... ""'''' rref Jl10

• D1oB~B be'bep!aoomSI""oby
'y vermoorde vron, Ruth F,,", "
gr.f 01' te bl,,. Hulle het ",tgevilld
dOl Sl""o olke Joar mel d., h.,<Icn
kong VOll F1I>t " dood he'" gnlf m
Mopu'e be"""k.

'n Vloelb,,,, ptofs'ef IS oodo, doe
sand on R"" "" graf geplanr D"
per.ooo wat die born moo, afut, .<011
'n eDt verde, mel 'n bOIl blo""", go_
"aanhot was.rmd" ofstr<endel~".
steek wa,

Doe ope"""ur .. gevang lrorIvoor
Slov<> d., gral bo,oekhot,

• Bere, ,c "Ue v",bul "1"'''''''
.. gobnselleet kort voo, dot m_
pla..vntd

So byvood»eld" do. mOO1o,ans.
Jag op Horbort Thabe. adJlUlk-!rool
von d" AN C m M<>.OlllblOk, <1<", die
be<>1 'IlIIl doe W.ennag, genI Jonm<
G,ldeohuY', .Igela' omd.. illt d"
pell1loke kh"'a" kon 'Or,""t

Bet,,,,e<telola,Thabomel "'wee
Wer-1:>om V<rn\OO' "","'oro w.t onde,
d" '''P1ok v'" 'y motOl verale<k S<l11

werd The \>om was ""d. !!"Plont en
die ol"'rat.", onM"'amb"k 'ee hy
opdrag kry om dLe bom te l"t lI!l

.kad.l1btel
Bol" S@genl-mnJloopJoob,rt,

g'we", voor"ttor 'ill' d,e BSB. hot
bem na "'i Ira,utoQ'I", ,""oep CD ge.e
dat ,6 'n "nt,lag <ho ,,"""lOW. OIl·
dorhand,hng'l1l"en Su'd-Afnb.n
Mosa,.,h"k m'g bed",wd loubert
he, VIr Gcldenh"y' gebeJ rerwyl Bole.
III 'y ""'''mr ge,,' het.

D,o bom osop <hela,"e oombhk
OIlSk.d.hk gcmaak.

"SekereJob, ,","ogel"t om aonto

g;um,'andel me. 01"'''''''''' 8eI<.ld
gertop Ek he' m 'n ""dmm noge
"1''''''''''' op ili. t.lel gehad "'al\IVilll
"we ge.top,~ SO""", OIlS 1UIfl,I;O.c
om '0 ",,-,lag op 'n ..g'o m",,., te
doendeur hyvoorbed<l gtfte gchm,k.

DIE Bu'gerhb S""ewernng'buro
(BSB) he, ond<, d" he",on, •• bevel
VaIlkoloool Joe V,,81'" III 'n OIlf'm.
fe....mele Stl'ku.ootaard. Hy""""pu.
I"" men", " 'n onbeholpe be",,",,"

de,.n bet""'ak ""","'''houdlnge
S6,,;; doe!!Owes< streekbesnmrdc:r

v'" S,,,,,k Twee .",,<he BSB, PI",,,,
Bo"'. w"' .tie algol""" !wee J_
,""'" me<V"stor gower\; bol

Gesagsfiguur
Vemer, 45,,, do'" Bo"-' be'kryf "
eon van d" ""'ghg'" nullt;;",
g...gd'igore If' Slhd_Al'nko wat op
"y Ole bo,I",',",,-o01 >eke'" "tolkon,"
..., .. val <>fle ehm.moor Sy ""'g en
status" vetverhewe 00 ')lroIor>;hkap
en hy ",,<1>en glo d,O ,,"m, van 'n
genernaJ

Ver"",. Wat glo 010 'y ,W'doens.
eks:uneJldro""""" k=r kon deutk<>m
ruo. Iromvon5 VerlreolllUlg"egun<nl
at,hoe"el hy .olgen< Bore, nomt 'n
ope<...enele soJd.." ""010 Hy.a
d" lodo v", <he JlSB '" l<'Jah'''' 10
m. by Vera'...-n", m.", weI by dte
OIg"""'Sle

Om V"'lOrso mag Ie verdllJdellk.
,,<W volgen, Bere' noods,akllk OIJI

tomg " gOllll na 1987 'oe go.I-""'J
foep Jeobert nog die V"",,,U,, VaIl
dodlSB wa< Indoar<he "adown w••
Versterreed, d10 bostiw:ndeo1mokIen'.
maar he' veel rmndor mag gel1ad,

In Jouboot '" eralter d" BSB voel
m.m<ler pllrrnnmg ""ge'''''' "
"mdag. D., "",am","", wasgelnu....
on "Ole Got" (SpeSiale Mog!. ,.
hoo_rer not 1"",,- Pre'"",,) en
moo,t. lode w •• v"hend. ann "I"'"
"olomagle

Bote, sl' d.. l'uoks,o V"" die BSH
gednn:md' m",h. fu" wa, OIU
hoof.-.klik OJ> Ie tree os vorkeo_
rung.demont 'n ., S,d" VIr "1"'''
"e, en rrnht&re optrede toen ANC_
telkens, Doe doel",,' w'" dan <he
rIlllk",,,,le ""'Wf>Slmg VaIl <heANc.

Bote. '0 Juubert he, ,,,If opdr"3
Vir 01"""'" geg .. Vera..r be, dr.
opdrag aon ate """kobe,tllUrde" en
koordme<t'<!." oorgedn H,ema,,'n
w"""",,",g g'doen en d'" plan "

"GIl ,,,. or """VIn""8 boskok·
b,or On, he, rot duek van V"stor
gekry """ d,' hy roe onedo..., Iroor<h_
""rd'T of Weerm'B'"doktor gekry
hoi 00, het__ "I""""e, ""'""""

gedoeu.· '0 Boto'

• BoI'" " '0 ruk ""'" "" algo
merl.' ,rkt'''ug III Zomb<1bwe =
v""J'" opdr'g gog•• om VlT hnm 'n
'['I"••k me' Edgo' Telroro, opp<>,,_
"e-let""'Zuubabwo,tereel HYhe'
T.kere " n 'Poten"cio h.te" bes1rol1
V er~et won v", '0 ~ohenne IlOIllor_
ll"""SlO gebrulk mao!< OIU hOIll te
bet"l

Bot" he' •• "ke.naIl met 'n

g<ma'k Ai!ll\nodmg." aan Vo"'"
god"". en finale v",telhog. " a""
dLe pi.., g.m"'" V"", ili' V" finale
g0e4keunng """ J""bert v",,'];eI~"

Bote, '~""'lbgen"e-ml,gtlllg lS

v",,1 ille bolomhg"<>g,gelUoenskap
_ N'''Oll<ll. Intelbgo""led''''', voo1_
'!!ho'olspohsre, hoof vaIlSM lnbgrmg
en Milne", lnbgtuog • veOOy Doo
Woorm.s bet ""'pen, vu: op<"'''''
_[ Ledehot wlfdJrektetoeS""s
tot Jouben geOod. en k<m hom omgc
ryd lI"'" "en

AM"'e etnde vanl987 ,,'n gober_
lIl<Uktureero. BSBmdoe!ewe geroep
Doe 0lg><ll5ll'''''' v"" "Doe G,," ,I
ver>ku,f"" 'nplot ""by fuo"",.bulle
PretOIlll Alle 1.d. onOO' lut <he
W.erm'g bedank en bet ,mole dek-"'"',-
Die Gat
Van do. belangnhle "","'U. 13 dot
k<le"" meerby "t:lo<Got"nwggokom
hot me. ,n dut <hevoo,",,,o"" hulle
toe moe< go""- Hollo m.g hem we
be,oek hot lllO u,de" <><>k lllO "",e,
toegebor om <ho mhgt.mgsgemornsbp
'" mteU>g""""_bn>nne te gebnuk roo
en ""'" Iml oro mhgtlngsootwork.

kwoek. lfullcmog """"'" Jll«<""'1"""
Volll ,p,stale m.S'" .1 """!lev", bet
rue en mo<> dot .ell .Illllroop

"Died"dstclb..<>g. be, vernJ>dor van
<he mak""",le O11fWOgrrng VaIl <he
ANC na doemfoks,ma!e Ol""'''gtong
VaIlalIe vyande ,,all <ho R'publ\el<
DOl ton emg' 'p",fieke pe"'o"'"
bew'llU!g olr<genug gew.... h," """
Bm"

Goo'.'''''J Edd", Wehb hel ,'''' dl~
e.mde van 199B d" ouwe 'oo"""er
VlIU. B~B gewOld Bo'e, ,I loy" 'n
1<oov",,,oool., m.oblC" .ol&",r w"'
goon of ronn 1«un" ',"UI die BSB "
gcbe,m'll1lIlgo""'lf van oorlogvoe.

-~,
"Ver"" her a. ec.o.ooglronmg on

<hoJlIIld ~'o die bl.mdc. doe "',,"'..
",..Ill ""g,hmt en MIl Wobb vertel
wat by d,n!< <he g"""",l b,hoort 'e
woe' 'n &111""bet ""'''''"''-w.or die
,tert d"hond go,w." bet W.bb hot
VIrVe"tor!rom "en, Venter,,", "It

Z,mb'hw"" ._vr01' m """ok1!lg
gelrom w.t vi, hom illono.tlg< krnlole
oopgelnaakhot Te"" '" g.kootek.
en hy he' ge," <fut hy grnag d"
"sakoman" "1 wd <>ntmoet.n hom
""'S" tyd "w<>or<! 'al ,t_

D" OIl""oel1llg to.,,"V'_'en
Te!= bet llOOII plaa>lI""'"'i ,ne omdar
Vorsrcrwo" gehnd ho''''' Teke'" nIl

!rom too m'''" kOIn. D", B~B olmld
do, .akev"," n<>g Rl0 1)0(1"" bMrm__

• Venter bet Bote, beveel om 'n
""kwo'. lJl Mo..mo,ek Ie bekonl.
Die ",do In,,,"oor-. ~ Bote" w'"' Om
oM.peMe 'oogenS '0' Me..mb"k

W,bbme.
"Vex,"" her 'y ~,kc !!,>=1 '00,

<h'hom gep" be, Onsj""Ik~"""r_
hen doe 'n '['pmol< "''' Verater go.
had, on"" hy bet OOlSur< lankvoor 'y
k"""''' loat wag Ek hot ",,,,,twoo
msand. n" 'n woor<! met Ve",,,

gep""" on'

Magtiging
, V"slerhe,l"" ookruo moe' gew'"
war .anga.. rue eo "pd,.gte g'g""
W"lVoor gc<'U m.g"gong de"r Webb
gegeo " m' 'n HoIo nuwe "'"
l1gtmS,ne'werk moe. gedephse"
word," ~ ]et..

"V.",,, wa. verondo","l om <he
1'1,""" vu""por"r" ""n Webb ""0,
Ie to D" he! egter me .1lJ'd geb'",
rue Hy het "l""hkgeJ! "daa:r [OUt
mel 'n plan kom. moe' <he gen<",o]
ne'me d,"",,," u".mol me," '0 Botos

Hy '0 &t W.bb !elf moo' heAuu
of hy Prol'''' na d,e hool VOIO doc
Wee"""g, goul Jonmo Geldenhoy.,
'oeg.'" ve""y. Inm..""gev,.Jlo,"
r>ci<l<nhuy' hloot rngohg d" 'n o;eI:ere
to,ken "g"I."," s,an "'ord. Gel·
deohuy' ,noe, b,.rort 01hy <1>, op doe
St.at,""hghetd,raad g... 1.01 be
sp,eek

Finansies
IIot",c da"""'"'b",••wokbelle"
"'"' doe BSB so ful""",. Bersto,,"
meo' doe ",",<>Uo,"'''' =ge
o=y,vonn ..., <leu, hom geleten
WOld, .aII..ar Hy het g= m..e on
d"Of"'",,,onaJeJoers geltadme Aile
onder """""",0.,, mot _ g«I_
W., ttl to"e .an dLe Re"'rwebank af
lliI "D,o Kop" toe lIlUlgory l~ D="
w.ekhks badroe geld 'ange'" wat
'"' d", BSB "ho"Ikw""'" ge"""m

" Bo....a d"'" woo problem. met
onprofea"o""le lode en .ogonaomde
W', _mr""'Mna!e boewe. w,t VIr

<heOlllan".."o gowerk hot. Ffy o! 'n
goete voorbcold IS do. hel. St,al
Do"!!"-srl lod1erlhlllle.tle I'OOrllkullo
VaIl do. BSB getrou nagelrom he"
behoort dle powle Oled,o ,el t.kon

VIa <ho ku. le kry 'n M_ter on<ho
Mosam\nokse kabm<,,. dellr 'n from.
""",'okaPrY ge!amt:lk wa' !rom vyf
persenrvaII illo kwotapry' bolowebut

md1en hy d1t "'" ''''Slaau.
Thohelrokb rmm""bel die Jo,vOta

toeg..'"",.n vand.g nog skuld roe
B~B <h. muu.ter R300 000 VlI "'i
"guns "

• Hoewe! Sw=lac>d auIe< "y """<k
goYaI het, he, hy nom' lJl d,,! land
epS.""",,,, OII]d.t hy '.0.oOleonkom.
me' <heveJhgbeld,poh'le gehad het
Sw=l:llld """hulle """veld, sOB_
Hy '0 buUo het Swazliand not n' 'n
deurgang"oete gehnllk.

o.o.rma,};e,-rne, ,@Bote.

HY'" .tithergebeurdol IB'"belola!
" VJrwork war h"Jle ,,,,,,,, godoen bo'
me Ffy n<>en> dlO 'Oorl><eld "en e.o.e
Plmo. '" """"""'onaIe borlku,wer war
V>f .tie BSB ,o,.,and '" M""ambIok
moe' goaII doodm.1Il<.

Al wa' hy gedoen bet, ''''IS om 'n
doodsbengm 'n koornnt tela" pl....
temg te kom en "'I RIO 000 Ie kon>
boal Die "dQOIe" loopvanolag n<>g ttl

M""ombl.k rood
Dlesolfd< Pmt<>" boooop d"",d..

SA Poh"emh.gteru, g=mwee",
'y OOewery Voor bmnel",d,e._
bum Porrugal '00 go"""""eer her,
woo huUo weelb"" <ht mooothb, olat
hy 'n S",d-Afrrl;wm,<. J"l'poort "'"
M

Bote> ~ d,t .. <kandcllk olat .~

"I"""""'"nel O>wat R2 5001"" """"'"
verdoeo en <he op"a'eur wat Alhle
SM:hs .. arm afgcbl... bet, net
R4000 d.""oor g<kry hol

Uitgebrei
Onder V"'ler ..beWUldhotdLe BS8
m'gebrel VaIl 'n Idem ehro-orgam._
..,e tot 'n nl.'lgIige o,!!"o"."e met

""" ,""k< Str",k ~ hew.eg
hyvooIbeoId vandaS nO' ll\ Europa=,

Bote• .e daar " "'" 'n tydl""k
nunston. RIOnulJoon "" 'n rek<mmg
m E",,,pa "eram,f waoroOl Ve""",
onderm""r_he, OJ. lede 'an
d"bulle\ondse streekblyVIrvee"'en ,
doe <>p 'n keer lD doe bmtdoruJ 'n
Ge""", hd van 5 Verk<om"8''''g.•
moor, Tr<vo:r !'loyd, bebeer<h. 5tJ<ek.

Boteo,.dar <hebttlnol"""-.k
"'dert dLe nnddcl v", 19811 ookmoor
_efbegmep<Jeeho'Daarbe'....
'n bmnclandso "","'"''I''''' w" op
1<ort kenm,sewUlg Oleo' bu optree

n.e B~11 epereer volgens<ho .oge
naamde "ofilnyme'ode". w,' he ..ken
<he hole SI,bel " .0 O"twerp olat
ogenle .n opera.."" mekaar "'" ken
..Jenhfi...r mo

Self. V.rster weel me WlO al <he
operateu" " me, rerwyl opera""'''
bmne theselfde Sln:ekJrlObor_ o1lyd
~rn.
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Weermag se moordbendes onaanvaarbaar

Drie offisiere Sf hul range op
ELSABe WESSELS

Drie offisiere in die Suid-AfrikaanseWeennag het die week op dramatiese wyse
aangekondig dat hulle hul range gaan opse as 'n gebaar van kritiek teen die
Weennag se betrokkenheid by moordbendes. .

'n Dosent aan die Mediese Fakulteit aan die Universiteit van Stellenbosch,
dr RobGie, het Dinsdagaand vir 'n dramatiese wending in die Veldtog vir 'n
Geregtelike Ondersoek na Moordbendes gesorg !oe hy openlik op 'n vergader-.
ing van die Regslui vir Menseregte op Stellenbosch sy rang opgese het. Hy ~et

gese hy gaan dit aan die staatspresident terugstuur.
N<i die vergadering het Susan en Andre Roothmanaan Vrye Weekblad gese

dat hulle ook hul range aan die staatspresident sal terugstuur.
Daar word verwag dat ander offisiere landwyd as 'n protesgebaar hul range

gaan opse, . ' .
Andre Roothman, 'n regsadviseur by 'n versekeringsgroep, was vier jaarlank

in die staande mag. As luitenant in die Vloot het hy ook twee jaar lank as '~

inligtingsoffisier by Militere Inligting gewerk, Hy het in Maart 1983 uit die
Weennag bedank. . •

Hy se dit was nie rfiaklik om sy rang op te se nie, "My rang is iets waarvoor
ek hard gewerk het. Ek was trots daarop, maar ek voel net ek kan my nie langer
met die optrede van die Weerrnag versoen nie," het Roothman gese. . .

"Vir my as 'n regspersoon is dit onaanvaarbaardat die Weerrnagbuite die wet
optree. Na my mening het die Weennag laer gedaal as die veiligheidspolisie:"

Toe hy Albie Sachs, wie se arm in 1988 deur 'n motorbom van SA a.gente in

Maputo afgeruk is, op dieselfde vergadering sien, het hy finaal besluit om sy
rang op te se. i

'Harms maak

Craig skud bladmet die vyand

Wilfred Lubowskl, pa van die vermoorde Anton Lubowskl, en prof Lourens du Plessis op 'n
perskonferensle waar hulle hul mlsnoti met die Harms Kommlssle S8 ondersoek na moordbendes

ultgespreek het. ' bespotting van
regslogika'

HENNIE SERFONTEIN

aangebied is. .
Die regter se houding is rede tot

kommer, het Du Plessis geseen vera!
Hanus se kritieseennegatiewehoud
ing teenoor kaptein Dirk Coetzee
bevraagteken en as "onvanpas" be-
stempel. .

"Die afleiding wat 'n mens kan
maak, is dat die regter bevooroor- .
deeld is." ~ f

Naas Du Plessis het twee "teikens'-'-= ,
van die Burgerlike Sarnewerkingsburo,
die UDF-Ieier Dullah- Ornar en 'n
woordvoerder van die End Conscrip-
tion Campaign, Laurie Nathan, asook
Vrye Weekblad se redakteur, Max du
Preez, en die ANC-regskenner Albie
Sachs aan die forum deelgeneem.

Nathan het gese dat die BSB on
danks verdoemende onthullings nie
ontbind is nie, maar slegs versoek is

· om sy aktiwiteite tydelik op te hef.
Daar is aangedui dat sowat 200 pro
jekte op die BSB se agenda is.

· DuPreezhet gese dat die geheime
moordbende-netwerk in beginsel
goedgekeur is deur die staatsveil
igheidsraad waarop ministers Pik
Botha, Magnus Malan en die voor-

· malige staatspresident PW Botha
gedien het .

·Die Veldtog vir 'n Geregtelike On
dersoek113Moordbendes plaas geruime
tyd reeds druk op staatspresident FW
de Klerk om die Harrns-kornmissie
uit te brei om alle aksies van polisie
en weerrnag-moordbendes te onder
soek. 'n Brief in die verband is reeds
aan De Klerk gerig, maar hy het nog
nie daarop geantwoord Die.

. Maandagrniddag het die Veldtog
'n perskonferensie gehou waar 'n NG
Kerk-dorninee, Ben Kotze, en die
vader van Anton Lubowksi, Wilfred,
hul misnoe met die Harms-kommissie
te kenne gegee het,

ELSABe WESSELS

LOURENS DU PLESSIS, 'n profes
sor in die regte aan die Universiteit
Stellenbosch, het regter Louis Harms
die week van vooroordeel beskuldig
en gese die regter maak 'n ''bespotting
van regslogika" met sy weiering om
moorde wat in Suid-Afrika beplan
maar in buurlande gepleeg is, te on:
dersoek.

In seker die verdoemendste uitspraak
nog op die werksaamhede van die
Harms-kommissie het Du Plessis,
professor in publiekreg, regter Harms
gekritiseer vir sy "noue" interpretasie
van sy opdrag.

Volgens Du Plessis moes Harms
meer krities te werk gegaan het.

Du Plessis was een van 'n groep
sprekers wat deelgeneem het aan 'n
inligtingsessie oor die Veldtog vir 'n
Geregtelike Ondersoek na Moordben
des wat deur die Stellenbosse studen
tetak van Regslui vir Mensregte

regering voorafgaand~ pa~r dae. . . .
Toe die vliegtuug In die lug was het Williamson gaan blad

skud met die teenstanders opwie hy jare lank meedoenloos jag
gemaak het. .
. Pahad vertel: "Ons was absoluut verbaas - nee, geskok - toe

hy onverwags inons rigting stap,Hy was die laaste persoon wat
ons verwag het. Daar is nie lank gepraat nie. Ons het mekaar net
gevra hoe dit gaan. . '

"Toe ons by die Lughawe Jan Smuts afklim, het hy weer na
ons toe gekom. Hy het ons sy visitekaartjies gegee en gevra dat
ons hom asseblief moet opbel sodat ons kan gesels. Oft het ons
beslis nie gedoen nie."
. Williamson het onlangs 'n ope brief aan Mbeki enPahad
geskryf, sy optrede van die verlede verduidelik en gevra dat die
verlede vergeet moet word. ., ..

Sy optrede kim beskrY!' word as die van n ~~ll1eke rot wat
gevaarruik, 'n sinkende skip verlaaten voorbereidings tref om sy
eie bas te red.

In die dokument word ook verwys
na die sogenaamde "White Man's
Bible", wat wittes as die"edelste"
in die natuur voorhou. Die Pontifex
Maximus het opdrag gegee dat sekere
artikels in die "Bybel" onmiddellik
geimplementeer word•.

"Die krhninele gedrag van die
verraderlike regime in Suld-Afrfka
vereis besliste optrede, Doen alles in
u vermoe ter uitwissing van hlerdle

.. bose kanker op ons rasse-Iiggaam,"
se die dokument.

Ds Gert Peiser, 'n predikant op.
Kemptonpark wat die sogenaamde
Brits-Israeli-teorie aanhang waarvol
gens wittes die verlore stamme van
Israel uitmaak, is gevra oor die ver
band tussen sy groep en die Kerk

.van die Skepper, ,
Sy kommentaar: "Geenverband

hoegenaamd ole. My hele siel kom
in opstand teen wat hulle Set Hulle

. verwerp die Bybel en se dit is geskryf

deur Jode. Daar was nooit 'n Jood
betrokke by die Bybel nle, Die Bybel
is geskryf deur IsraeUes!"

Na die heilige Drle-Eenheid word
verwys as 'n "drle-ln-een spook".
Hierteenoor staan die "slegte
booswig. die slegte ou spook Satan
(of die Duiwel)". Predlkante word
"spooksmouse" genoem.

Die enigste redding. vir die
"Witras" is om die "sinistere Joodse
sameswering te ontmasker, om die
Witras wakker te ruk, nit sy· toe
stand van wensdenkende dromery,
sodat hy die dreigende gevaar kan
herken, en dan te organiseer ten
einde die vyand te vernietig".

Dit kan net vermag word deur
"Joodse Chrlstenisme te vernletlg
en te vervang met 'n militante, dl
namiese ~n aggressiewe rassegeloof
ontwerp vir die oorlewing en. red
ding van die Witras".

Die religie noem hulle "Krea
tiwiteit, die eerste en omvattendse
rassereligle wat die Witras ooit gehad
het, Ons is nle hulpeloos nle. Daar
is steeds 500 miljoen van ons
rasgenote op die aarde, maar die
tyd loop ult."

"Craig Williamson, die voonnalige sogenaamde baas
spioen van die regering, deur wie se optrede verskeie
ANC-werkers gearresteer en tronk toe gestuur is, in
gesprek met leiers van die ANC!

Dit istotaal onmoontlik, is 'n mens eerste reaksie. Maardit
is tog presies wat verlede Saterdagaand gebeur het,

Op die vlug SA 256 om 18hOO vanafKaapstad na Johan
nesburg was Williamson. die 125kg-swaar held van die .
Veiligheidsestablishment en tans 'n eerbiedwaardige lid van
die Nasionale Party in die presidentsraad, in die besigheid
skIas-deel van die vliegtuig.

Verder agtertoe, in die ekonomiese klas, was Thabo
Mbeki, Asiz Pahad, Jacob Zumaen Terror Lekota, almallede
van die ANC-span wat betrokke was by die gesprek met die

INA VAN DER LINDE

DlE Bybel is 'n "idiotiese boek",
wat geskryfis deur 'n "bedrieglike

, bende van Joodse skribbelaars".
En "Christenisme" is 'n "giftige
gedagteswendel" wat gelei het tot
die ineenstorting van die Romelnse
beskawing.

Die aanhalings kom uit 'n
dokument van 'n uiters geheime
sektariese groep wat bekend staan
as "Die Kerk van die Skepper",
Die bestaan van die groep het die
eerste keer in 1987 bekend geword
toe ontdek is dat hulle sonder toe
stemming in die Technikon-gebou
in Pretoria "dienste" hou.

Op die oombUk vergader hulle
Sondae in die Harisagebou in Pre
toriusstraat.

Volgens hul koerant, getitel "Ra
cial Loyalty", is hulle 'n ultbreld
ing van die "Church of the Crea
tor" wat in Noord-Carolina 'n tulste
het onder leiding van 'ene Ben
Klassen, die" PontifexMaximus",
of'hoepriester, Hy is ook dieskrywer
van die sogenaamde "White Man's
Bible".

PlaasUk is Jan S Smith die
."Primus -Dominus", "n soort
aartsblskop,
- In die dokument'word gese die
"Witras" het nou nog nle herstel
van die Mlddeleeuse "toestand van
onkunde, bygeloof en ellende"
waarin Christenisme hom gedom
pel het nie.

"Christenlsme in syvele varl
asies en booshede is steeds met
ons, geil soos 'n bose kanker met
tentakels regdeur die brein en bring
nou tot 'n klimaks wat die verrad
erUke Jood, Saulus van Tarsus, 19
eeue gelede beplan het: die vernie
tiging van die Witras."
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Groote Schuur-ooreenkoms

Gewapende stryd dalkgou verby

Storm om Matie..
afdanking woed voort

HENNIESERFONTEIN

DIE African National Congress (ANq
sal waarskynlik binne die volgende
vier weke besluit om die gewapende

. stryd voorlopig 01' te skort, en die
Suid-Afrikaanse regering mag waar
skynlik reeds teen die einde van die
rnaand besluit om die noodtoestand
in geheel of gedeeltelik op te hef.

Hierdie is twee van die belang
rikste uitvloeisels van die geskiedkun
dige Groote Schuur-ooreenkoms wat
gesluit is aan die einde van die drie
dae lange samesprekings tussen die
ANC en die regering in Kaapstad
verlede week.

Belangrike gebeure sedert daardie
ooreenkoms is die volgende:

*Die werkgroep van senior ANC
en regeringsamptenare wat aile as
pektewat verbandhoumet die Vrylating
van politieke gevangenes moet on-

,dersoek, het reeds met hul
werksaamhede in Kaapstad begin.
Hulle sal gereed wees om verslag te
doen teen 21 Mei wat waarskynlik
aan 'n opvolg-gesprek voorgele sal
word.

* Die begin van die week het die
regering wetgewing ingedien om
vrywaring te verleen aan uitgewe
kenes war wi! terugkeer.

* Kanale van kommunikasie is
opgerig tussen die ANC en die rege
ring om geweld, intirnidasie en onrus
te probeer beeindig,

So het Nelson Mandela verlede
Vrydag, slegs tweeuur mi die gesa
rnenrlike perskonferensie van
Staatspresident DeKlerkenhomself,
reeds per telefoon in verbinding getree
mel die minister van Wet en Orde,
Adriaan Vlok. Die rede was 'n drin- '
gende versoek om optrede na die

,bloedige moord daardie oggend op 'n
predikant, Viclor Africa, inPieter
maritzburg, .

So ook was DeK1erken Mandela
agterdie skermsbetrokke omte probeer
om 'n oplossing te vind vir die staking'
van hospitaalwerkers,

D;~ belangrikste deurbraak in die
Kaapse gesprek was sekerlik die
rakende die gewapende stryd en die
noodtoestand.

Tog IS dit betekenisvol dat die
woord "armed struggle" nie as sulks
in die dokument verskyn nie.

Ek verstaan dat die opheffing van ,
die noodtoestand 'n voorwaarde bly
van die ANC om die gewapende stryd
op te skort, Die regering het die ANC

meegedeel dat hoewel hy sekere em
stige probleme in die verband on
dervind, hy tog bereid is om dit te
doen.

'nBesluit in die verband word gou
verwag, aangesien die ANC-besluit
rakende die gewapende stryd slegs
daama leanvolg,

Mandela het reeds aangekondig
dat die nasionale uitvoerende bestuur,
vandie ANC weer na die saak sal kyk
in die lig van die Kaapstadse
ooreenkoms, .

Sy weiering om enige verdere vrae
hieroor te beantwoord is 'n aandui
ding dat ook die ANC in die verband
sekere ondememings gegee het,

Die gevolge van die Kaapse gesprek
is asemrowend, tog heel eenvoudig.

Die nuwe werklikheid is dat die
Nasionale Party-regering nou finaal
en sigbaar aanvaar het dat hy nie kan
voortgaan om as 'n minderheid te

, regeernie. Hy aanvaardie onafwend-

PEARLIE J'OUBERT

VOLGENS studentevan die Univer
siteit van Stellenbosch (US) het die
rekror,profMike de Vries, n incamera
vergadering met die Studenteraad (SR)
bele en gevra dat die afdankking van
Tina du Toit, die sub-redakteur van
die Stellenbosse studentekoerant, Die
Matie, met "omsigtigheidhanteer moet
word". Hy het klaarblyklik aan die
SR gevra om die gevolge van DuToit
se afdanking goed te oorweeg.

Die versoek van die rektor is
Dinsdagaand deur die SR in die wind
geslaan toe hulle vir Du Toit afge
dank het weens 'n rubriek, Perspek
tiewe en Dinge, wat tweeweekliks in
Die Matie verskyn het. .

Onmiddellik na DuToit se afdank
ing het die SR 'n mosie aanvaar waarin
hulle se dat hulle vryheid van spraak
0P Stellenbosch ondersteun. In die
mosie het SR-lede veiWYs na die "min
vryheid van spraak van studente op
kampusse waar die SR'e by Nusas
geaffilieer is".

'n Storm het rondorn DuToit los
gebars weens Perspektiewe en Dinge,
In die rubriek het sy na FW de Klerk
verwys as "Effie" en ook gese die SR
het nie genoeg "knaters om die Wet
op Groepsgebiede af te skaf nie".

Volgens die SR het Du Toit die
gedragskode van Die Matie, wat deur
die SR opgestel is, oortree en het sy

baarheidvan swart meerderheidsrege- .
ring en die ANC aan bewind binne
waarskynlik nie laager nie as drie
jaar, Voor ons oe is die merkwaardige
proses van 'n wit minderheidsrege
ring wat begin om homself uit die
magsgestoeltes te onderhandel besig
om af Ie speel.

Daar is duidelike bewyse dat die
De K1erk-regeririg geestelik en
emosioneel 'n gro ot Rubicon
oorgesleek het, endie onafwendbaar-'
heid van die finaliteit aanvaar het.

Ek verstaan dat gedurende die
Kaapse gesprek dit duidelik gemaak
is deur regeringsverteenwoordigers
dat hulle bewus is daarvan dat die
Nasionale Party in 'n nuwe politieke
bedeling op die opposisie-banke sal

,sit.
. Maandagaand het De K1erk in 'n

televisie-onderhoud beklemtoon dat
afgesienvan walter politieke rigting
eendag die oorhand sal kry; die be-

die "Christelike karakter" van die US
aangetas.

Du Toit is Dinsdagaand afgedank
nadat die SR-lid vir media, Johannes
Grobbelaar, 'n mosie ingedien het
wat vra vir haar afdanking.'
_ DuToit is twee dae voor die ver
stryking van haar termyn as sub-re
dakteur afgedank.

Volgens studente wat die SR-ver
gadering bygewoon het, hel SR-lid
HermanBurger gese dat DuToil"die '
pad byster geraak het en deur haar te

. tug, betoon ons net die grootste naas
teliefde aan haar",

Die SR-lidvir akademiesebelange
her tydens die bespreking van die
mosie ler ondersteuning van vryheid
vail spraak op Stellenbosch-kampus .
by die SR-vergadering uitgestap.
"Onder normale omstandighede het
ek geen probleem met die mosie nie,
maar die SR het blatant die konsep
van vryheid van spraak gebruik om
hul eie belange Ie bevorder. am as
motivering vir die mosie aan te voer
dal daar min vryheid vanspraak op

langrikste saak is datdie huidige proses
van oorgang op 'nvreedsame en orde
like wyse moet plaasvind.
. Daarom glo ek dat Vrydag, 4 Mei

1990- die dag van die aanvaarding
van die Groote Schuur-ooreenkoms 
in die geskiedenis onthou sal word as
'n datum nog belangriker as 6 April
1652, die dag waarop blanke poli
tieke beheerinSuid-Afrika beginhet.
Want 4,Mei 1990 beleken in der
waarheid die begin van' die vreedsame
proses om blanke minderheidsrege
ring te beeindig,

Die ooreenkoms is onornstootlike
bewys dat in die dae sedert die De
Klerk-toespraak van 2 Februarie daar
meer fundamentele verandering in
Suid-Afrika plaasgevind het as in die

, vorige 348jaar van bIankeheerskappy.
Dat dit inderdaad die geval was, is

bevestig deur die opgewonde reaksie
van die ANC-span en amptenare.

Die emosionele reaksie van Ter-

Nusas-kampusse bestaan, net nadat
DuToit afgedankis, hel my gewalg."

DuToit enhaar regsverteenwoor
diger, Pierre de Vos, her die SR
vergadering verlaal omdat sY'geen
regverdige verhoor gehad het nie.
"Die SR stel 'n mosie van afdanking

~ voor - 'n mosie wat Du Toit al klaar
, skuldig bevind en vonnis, wat onder
sleun is deur vyf SR-Iede, en verwag
dan om objektief na Du Toil se ver
dediging Ie luister, am daar te sit te
luister, sou netIegitimiteit aan die'
absurde SR-prosedures gee," se De
Vos. '

Du Toit se die SR tree op soos
"kinders van die PW Botha-era, Hulle
is arrogant, dominerend enheeltemal
onregverdig, Dit is totaal in teen
stelling met wat in die res land aan
gaan. Deur 'n mosie ter ondersleuning
van vryheid van spraak te aanvaar
onmiddellik nadat ek afgedank. is,
wys dat die SR 'n klomp tweegatjak-
kelse is." '

Die redakteur van Die Matie, Dries
Liebenberg, se die SR-besluit is "totaal

ror Lekota, woordvoerder van die
ANC-span, was 'n roerende bewys
hiervan:

, ."Ek glo nie ek sal ooit weer in my
· lewe die gevoel van vreugde, corwin

ning en opgewondenheidhe as watek
op die oomblik ervaar nie. Selfs nie
eens die dag oor 'n paar jaar wanneer
ons werklik ons vryheid sal bekom
nie.

"En as ek dink aan die jare van
konfrontasie met die polisie, pogings
om inhegtenisnemings te ontduik, en
talle reise dwarsoor die land, dan kan

· ek slegs se: dit was alles die moeite
werd.

"Dit is slegs verstommend dat dit
die regering so lank geneem ret voordat
hy kon besefdat die enigste oplossing
vir die probleme was om met die,
ANC te praat. En dit is ewe verstom
mend dat die regering en ons mekaar
in slegs so 'n korte tyd kon vind as
mede-Suid-Afrikaners,"

onsinnig", "Die SR was nog sedert
die begin van ons termyn totaal
bevooroordeeld teenoor Die Matie.

· Die hele redaksie van Die Matie is
gekant teen die besluit."

Tanya Hichert.Iid van die Media
komitee, se Sk-Iid Andre Gaum, wat
die mosie vir Du Toit se afdanking
gesekondeer het, "is in geen posisie
om DuToit se morele en Christelilce
waardes aan te val nie, omdat hy
tydens 'n landswye SR-byeenkoms
blou films gekyk het''.

SR-lid Johannes Grobbelaar se dit
is geensins absurd dat die SR 'n mosie
ter ondersteuning van vryheid van
spraak na Du Toit se afdankking
aanvaar het nie. "Onshet bloot opgetree
volgens SR-reglemente en die re
daksionele kode van Die Matie. Ons •
kwalifiseer net vryheid van spraak.
Ons het dit duidelik gestel dat ons nie
sal optree teen 'mense wat die re
daksionele kode oortree nie. Ons het
bloot.konsekwent opgetree."

Volgens Du Toit sal die saak aan
die studentehof voorgele word.

EERW DOUGLAS TORR
gewetensbeswaarde-'1

BYSTANDSWAAK

6nm - 8.30nm op 13 Mei 1990
by Christ the King

h/v Hamilton- en Harmonystraat
Coronationville

Uit erelkdeur die Dou las Torr-ondersteunin

UNITED DEMOCRATIC FRONT -NASIONALE KANTOOR

Ole United Democratic Front verlang die dlenste van 'n sleutelpersoon In sy Naslonale Kantoor.
'. DIE pos: FINANSIELE DIREKTEUR

Die suksesvolle aansoeker sal:
In volle beheer vandie finansiele stelsels en opnames wees
Doeltreffende stelselsvir doeltreffendebeheeren verantwoording van fondse Invoer
Begrotings vir die Nasionale,Kantoor voorberei '
Die verskillende streke van die United Democratic Frontbesoek om behoorlikestelsels In te
voer en op te volg
By ontvangs van begrotingskwitansles van die verskeie streke geld aandie streke toeken
Die Nasionale Tesourler in sy/haardienste bys~aan . ' .

Diesuksesvolle asnsoeker moet 'n- deeglike kennls van finansiele boekhouding en 
verantwoordbaarheid he. 'n Kennis van finansilile stelsels word aanbeveel. Hoewel 'n

boekhou-graad in sy/haar guns sal tel, is dit nie 'n vereiste as die aansoeker.oor
boekou-ondervinding beskik nie. '

Rig aile aansoeke aan:
.Die NasionaleTesourier
United Democratic Front
Posbus 32425
Braamfontein
2017

Aile 88nsoeke moet 'n CVInslult en ons nle later nle ~s 25 Mel 1990 berelk.
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Die Harms-kommissie

Waar is die twee bladsye?
..

CHRISTELLE
TERREBLANCHE EN SAPA

'N DAGBOEK wat by die Harms
kommissie van ondersoek na beweerde
staatsbetrokkenheid by politieke

. geweld binne Suid-Afrika as getuienis
ingehandig is, kort twee blaaie. Die
eenis vandie dag waarop 'nkleefmyn
in Athlone, Kaapstad ontplof en die
lewens van drie mense geeis het, en
die andervan 12 September 1989,die
dag waarop Swapo-aktivis, adv An
ton Lubowski, vennoor is. ,

Die dagboek behoort aan Christo
Brits, koordineerder van BSB Streek
6, wat onder 'n vals naam getuienis
lewer en met 'n pruik en 'n vals baard
nie afgeneem of geteken mag word
nie.

Hy het onder kruisverhoor deur
adv Eberhardt Bertelsman, vir die
Webster-Trust, gese die bladsye is
uitgeskeur omdat die inIigting daarop
in leers geplaas is. Hy het vroeer
getuig dat hy laas inJanuarle toegang
tot die leggers gehad het en dat hy nie
kanonthou wat op dievermisteblaaie

geskryfwasnie. Volgenshomhetdie
sel se rekenmeester, Braam Cilliers
(ook 'n skuilnaam) hom meegedeel
dat die leers weggeraak het.

As deel van Brits se getuienis is
gister ook 'n deel vanJoe Verster, die
besturende direkteurvandie BSB, se
getuienis ingehandig waarin die or
ganisasie se betrokkenheid by die
sluipmoord op 1 Mei verlede jaar op
dr David Webster ontken word.

Brig Floris Mostert, hoof van die
SAP Spesiale Eenhedeaan die Witwa
tersrand en bevelvoerende offisier in

die Webster-ondersoele, het Woensdag
getuig dat hy met redelike sekerheid
kan se dat nie een van die drie BSB
lede wat deur die polisie aangehou is,
Ferdie Barnard, Calla Botha en "Slang"
van Zyl, by die Webster-sluipmoord
betrokke was nie,

Hy het egter Dinsdag getuig dat
Barnard, wat kragtens Artikel29 van
die Verdedigingswet aangehou is en
tydens aanhouding 'die bestaan van
die BSB sou erken het, Mostert mee
gedeel het om antwoorde by Verster
te soek,

Brig Mostert het onder kruisver
hoor deur adv Paul Pretorius, vir die
SARaad van Kerke enCosatu, getuig
dat dit moeilik is om teen die BSB op
te tree aangesiendie SAWen die SAP
"suster-departemente" is. Volgenshom
is 'n klopjag eers op 28 Februarie
vanjaar op die Bronkhorstspruitse
kantoor van die buro uitgevoerweens
probleme vanuit die SAW se top
struktuur.

Mostert se Verster is op 28 Febru
arie vanjaar ondervra, maarbet geweier
om vrae te beantwoord.

Regslui verwelkom Hiemstra se beslissing
CHRISTELLE DE JAGER

DIE gebruik van Artikell18 van die
Verdedigingswet, "irrelevansie" en
'needvangetrouheidaandieSAW,is
die week deur Regter VG Hiemstra
verwerp as redes om nie vrae oor die
weermag voor die Hiemstra-korn
missie te beantwoord nie.

Regter Hiemstra het Dinsdag be
slis dat die voonnalige spioen-koordi
neerder, Marcus Hennig, wat twee
keer geweier het om vrae oor sy ver
bintenis met die SAWte beantwoord,
Artikel 7 van die Ordonnansie op
Kommissies (1960) oortree het.

Hy het die saak na die Prokureur
Generaal vir verdere optrede verwys.

Die Regter se beslissing is deur
advokate wat by die Hiemstra- en
Harms-kommissies betrokke is, ver
welkom en daar is gese: "Dit lyk my
Hiemstra maak die deure oop, terwyl
Harms hulle toemaak,"

Benewens die drie redes wat deur
Hennig aangevoer is om nie vrae deur
Gilbert Marcus vir die End Conscrip
tion Campaign te beantwoord nie, het

Hennig gese al is sy beswaargronde
ongeldig, sal hy nogtans weier om .
enige vraag oor die weerrnag te
beantwoord. Dit is volgens Regter
Hiemstra klaarblyklik 'n oortreding
van Artikel 7.

Hennig is hierin ondersteun deur
sy advokaat, Hans Bornman, wat vir
die SAW optree, Regter Hiemstrahet
Bornman se optrede skerp gekritiseer.

"Dat 'n advokaat hom met so 'n
houding vereenselwig, en dit selfs
adviseer, Iyk vir my na 'n aangeleerit
heid waarvan die Balieraad kennis
behoort te neem.

"Daar sal nog getuies geroep word
wat aan die 'weerrnag se kant van die
munisipale-sekuriteit' gestaanhet, en
vrae oor dieweermag is onvermyde
lik. As ons nie hier fenn optree nie..
kandaar emstige inbreuk opens funksie
as 'n kommissie gemaak word," het
regter Hiemstra gese,

Marcus wou Hennig uitvra oor sy
kennis van vyf mense wat deel van 'n
spesiale span was wat na bewering
verantwoordelik was vir die intimi-

Hannes Gouws

dasie en aanranding van "linkse ra
dikale", sy kennis Van die plaas wat
die mense en lede van die sekuriteitsde
partment besoekhet, en sy kennis van
die beweerde onwettige bedrywighede
van die mense. Onder die vyf mense

Regter Hiemstra

waaroor Marcus Hennig wou uitvra,
is Hannes Gouws, 'n voormaJige oplei
dingsbeampte van die Johannesburgse
Stadsraad se sekuriteitsafdeling, en
Paul de Swardt, wat deur Gouws
daarvanbeskuldig word dat hy David

Webster vermoor het.
Regter Hiemstra het gese die vrae

wat Marcus gestel het, sou geen ge
heirne of vertroulike inligting open
baar wat betrekking het Opdie verde
diging van die Republiek nie, soos
wat in artikel 18 van dieVerdedi
gingswet as 'n misbruik beskryf word.

"Daarwas noue samewerking tussen
munisipale sekuriteit en die weer
mag, en vrae daaromtrent is onvermy
delik. Ons meen dat vrae wat niks te
doen het met die veiligheid van die
Republiek nie, wel toelaatbaar en
relevant is.

Die National Association of
Democratic Lawyers (Nadel) het die
beslissing deur regter Hiemstra ver
welkom. "Die houding van regter .
Hiemstra moet verwelkom word, veral
omdat dit vertroue inboesem in die
kommissie en ook seker maak dat die
waarheid ontbloot moet word.

Regslui vir Menseregtehetbesluit
om kommentaar op die beslissing
terug te hou tot na die Prokureur
Generaal se beslissing,

..

DP-leier deporteer werkers '0 Werk en to
rybewys vir inligting

"Sly het my weer gebel en geVIa
om die bedrywighede van die Mawu,
Metal Allied Workers Union, te
monitor. Sly het ook gese ek moet
weer aansoek by die Johannesburg
Stadsraad vir werk doen.

"Ek het aansoek gedoen as park
offisier by die stadsraad."

Solomons se Sly het gereel dat hy
die werk as parkoffisier kry en hy is
na Zoolake deur 'n oud-polisieman
Gato Gunther en Hennie Folkers
verplaas. Volgens Solomons was beide
senior amptenare vir die Johan
nesburgse Stadsraad.

"Hulle het gese twee oud-poli
siemanne, Piet Esterhuysen en Jan
Wiese, gaan my bewegings dophou.

"Sedert ek vir Sly gess het dat ek
me meer vir die veiligheidspolisie
wil werk nie, het ek voortdurend
probleme by my werk opgeteJ.

"Stefanus van Heerden is aange
stel asmy senior,enhyhet beweerdat
ek 'n siek hond uit die park gesteel
het, Ek het dreigoproepe ontvang 
ook van Van Heerden wat my van
diefstal beskuldig het,

Volgens Solomons is hy altyd
verhoor deur Gato Gunter, Hennie
Folkers 'en Stefanus van Heerden.

"Gunter het in 'n stadium g~se hy
gaan my elirnineer en dat hy en Fol
kers AWB-lede is.

"Dit is nou eers, na die spioenasie
en wanpraktyke in die Stadsraad uit
gekom het, dat hy besluit het om In
interne ondersoek te loods."

"Hulle reel toe 'n afspraak met 'n
Kleurling-offisier, Joe. Die verkeers
beampte by die Langlaagte-toetsgronde
was ene meneer Keyser. Ek het son
derenige probleme die rybewys gekry."
Solomons was kort hierna werkloos
en het die veiligheidspolisie gebel.
"Sly het gese hulle sal vir my 'n werk
reel.

"Hyhetgeseekmoet'nonderhoud
reel met mnr Carlisle by die Stadsraad
vir 'n pos by die Johannesburgse
Metropolitaanse Vervoer. Ekhet die
werk gekry."

Solomons het toe ook in opdrag
van die veiligheidspolisie betrokke

" geraak by die Eldoradopark Exten
tion 9 Ratepayers Association en is
gekies as onder-voorsitter, .

"Die veiligheidspolisie het my
aangese om lede se bedrywighede te
monito. Ek moes ook lid word van
Sayco, maar hulle wou my nie as lid
aanvaar nie."

Solomons moes hiema 'n kulturele
vergadering van Sayco in Newclare
bywoon, Ek is deur 'n offisier Chetty
van die veiligheidspolisie in Lenasia
na die vergadering geneem, maar het
na die vergadering besluit om my te
onttrek."

Solomons se Carlisle hethomkort
hiema ingeroep en 'n onderhoud met
Sly gereel,

"Carlisle vra my toe om te bedank
en skryf self my bedankingsbrief uit."

Hiema het hy vir Scaw Metals in
Wadeville gewerk.

Ray Solomons

PEARLIE JOUBERT

'NWERKERvan die Johannesburgse.
Stadsraad, Ray Solomons, 32, is deur
die veiligheidspolisie werk aangebied
by die Stadsraad indien hy vir hulle
op verskillende organisasies en per
sone spioeneer. "Hulle het my R30
aangebied vir elke vergadering wat
ek bywoon en verslag wat ek daarna
skryf," se Solomons.

Solomons vertel dat hy in 1983
deur adj Dennis Sly en luit Van Wyk
van die veiligheidspolisie ingeroep
is. Hulle het voorgestel dat hy 'n

. informant vir hulle word. In die tyd
was Solomons die voorsitter van die
Young Christians Association (YCA)
in Eldoradopark en Kliptown.

"Ekhet skuldig gevoel en aan die
organisasie vertel dat ek vir die veilig
heidspolisie werk. Ek het aan die
veiligheidspolisie gess YCA het
ontbind. Sly het gess ek moet hom
kontak indien ek enigiets nodig het.
Ek het gese ek sukkel om 'n rybewys
te kry.

eise gehoor gegee word nie.
Gant se hy het een oggend baie

vroeg na die hostelle gegaanenmet al
420 werkers gepraat en gese hul eise
sal bespreek word en dat hulle nuwe .
komitees ook kan kies. "Ek het dit
egter beklemtoon dat werkers deur
die komitees moet werk en dat die
bestuur die lone-kwessie onmiddel
lik sal aanspreek. '

"Ek het vir die werkers gevra om
terug te gaan na hul werk en die
kwessie deur die komitees te han
teer."

Gant se die meeste werkers wou
~"teruggaanwerk toe, maar is deur die

24 werkers wat die bestuur aanvank
lik kom sien het, verhoed.

Die volgende dag het 'n groat groep
werkers na die varkhokke, waar wer
kers baie vroeg in die oggend begin
werle,met stokke gestap en die mense
gedreig om op te hou werk.

"Die bestuurhet toe vir Kleurling
werkers gevra om in die varkhokke te
gaan werk, maar die volgende dag is
die mense ook uitgdryf en gedreig
indien hulle die werk sou doen.

Gant se hy het briewe aan al die
. werkers gestuur en gese hy sal nie die

soort intimidasie duld nie, en indien
hulle nie volgende dag sou gaan werk
nie, sal hulle nie betaal word nie,

Volgens Gaol het die veiligheidspo
lisie nooit op?etree teenenige werker
nie.Bronne wat die plaas besoek het,
het egter gese dat al 420 swart wer
kers in die busse gedwing is.

Gant se egter dat die mense genoeg
tyd gegun is om hul besittings en
vroue te gaan haal - ook die wie se
vroue in die Kaap woon.

PEARLIE JOUBERT

DIE Demokratiese Party-lid van die
Presidentsraad en voorsitter van die
Nasionale Raad van die DP, Dave
Gant, het 420 swart plaaswerkers
verlede naweek iIi busse gelaai en
teruggeneem na Transkei nadat die
werkers drie dae lank nie wou werk
nie.

Gant het lede van die veiligheidspo
lisie ingeroep om te verseker dat al
420 werkers in die busse gelaai en
teruggeneem word na die Matatiele
gebied in Transkei waar hulle gewerf
is.

'n Groep van 24 swart werkers het
klaarblyklik aan Gant gess dat hulle
ontevrede is met hullone.

Volgens Gant, algemene-direkteur
van Lourensford-landgoed naby
Stellenbosch, een van die grootste
sagtevrugte-plase in die hind, het 'n
groep swart werkers "reg in eie hande
geneem" en geen ander keuse aan
hom gelaat as om al die werkers terug
na Transkei te deporteer nie.

Opdie Lourensford-landgoed werk
ongeveer 2 420 werkers. Die 2 000

. Kleurlingwerkers en 420 swart wer
kers is in werkers-komitees ingedeel
wat deur die werkers self gekies word.

'n Groep van 24 werkers, het twee
weke gelede 'n vergadering byeen
geroep en aan die bestuurder van die
plaas, John Hodgson, gese hulle is
ontevrede met hullone.

Die 24 werkersis volgens Gant nie
een lid van die werkers-komitee nie.

Swart werkers het na bewering 'n
optog beplan en gedreig om hulp van
buite in te roep indiendaarnie aan hul



Tydelike
• •grasre vir

kerkie
INA VAN DER LINDE

DIE sloping van die NG Kerk in
Afrika se kerkie in Ferreirasdorp,
Johannesburg, is tydelik uitgestel.

Volgens ds Pieter van Niekerk,
konsulent van die gemeente, het die
Raad op Historiese Gedenkwaar
dighede met Rand Mines Properties
(RMP), op wie se grond die kerk
staan, in verbinjling getree.

Volgens 'n wetsbepaling mag geen
gebou van ouer as vyftig jaargesloop
word sonderdie toe stemmingvan die
Raad nie en sulke toestemming is nie
aan RMP verleen nie,

Na vemeem word het die RMP
intussenby die Raad aansoek gedoen
vir die sloping' van die gebou. Die
Raad moet nou iemand uitstuur om
die historiese waarde van die kerkge
bou te gaan bepaal. Daarna sal besluit
word of toestemming vir die sloping
gegee kan word.

die blindheid van tenniete sit hierin,
se die vriend. Vreesloos en doodsver
agtend, maar totaal blind.

Dan sien 'n teoloog van 'n suster
kerk ook vir Abraham Kuyper in De
Klerk. Gereformeerdheid met 'n
hoofletter, het 'n baie sterk organisa
toriese inslag. Dis 'ninteling wat van
kerkvader Kuyper korn, self op sy

~ dag eerste minister van Holland. Met
behulp van die Anti-Revolusionere
Party en die slagspreuk dat die kerk
nie die werk moet doen wat die indi
vidue in die kerk moet doen nie, het
hy 'n sterk invloed op die Gerefor
meerde wereld gehad.

Die denke is ook op Suid-Afri
kaanse bodem ingedra deur die eerste
Dopper-predikant, Dirk Postma.

Hiervolgens word geglo dat Gere
formeerde individue hulle invloed op
alle lewensterreine moet laat geld.
Dis waar die konsep van Christelike
Nasionale Onderwys vandaan kom,
en ook die stigting van die Potchef
stroomse Universiteit vir Christelike
Hoer Onderwys.

Maar ortodokse gereformeerdheid
het ook 'n anderbeen: 'n Calvinistiese
leefwyse wat saarnhang met 'n een
voud van lewenstyl, onopgesmuktheid,
'n afkeur aan vertoon en seremonies.

"The higher the collar the lower
the church", haal Kempff 'n Engelsman
aan.

. De Klerk het al 'n hele paar sulke
dopperse dinge gedoen. Soos om die
Staatspresidentswag af te skaf, en om
nie 'n hoed te dra by amptelike sere
moniele geleenthede nie.

Doppers is nie ook nie militariste
nie.merkiemandop. Kykmaarnadie
weermag se top-struktuur en die'
Kapelaansdienste se hootkantoor. Sou
die besnoeiing van die weermagbe
groting en die afskaffing van die
heerskappy van PW se sekurokrate
ook met die dopperse bestuurstyl
saamhang?

'n Dopper sal ook frons oor oordrewe
emosionaliteit. Dit gaan oor beginsel
van die saak, nie oor die mens nie.
Nie vir DeKIerk 'n emosionele woede
uitbarsting van 'nPWBothanie, maar
'nkoelkop mind-over-matter aanslag.

Alan Boesak

sel" het nie,
Soos wyle Connie Mulder (ook 'n

, Dopper) se sensuurstelsel, lets van

Pres FW de Klerk
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Die suksesvolle aansoeker moetoor fotografiese
ondervinding en media-vaardighede beskik.

Ole redakteur sal verantwoordellk wees vir:
* die bestuur van die agentskap
* redlgerlng van fotograflese materlaal
* die fasllltering van proJekte en opvoedlngsprogramme

Hy/sy meet dinamies wees en oor die vermo'e beskik
om met ander fotograwe landwyd te werk.

Die Afrapix Fotografiese Kollektief het
'n vakante betrekking vir die nuwe pos

van BESTURENDE REDAKTEUR.

Rig aansoeke aan:Afraplx, Posbus 260860, Excom 2023of
skakel (011) 643-1645 of 484-3557 (taks),

like pragmatisme waardeur dinge wat
vir ander kosbaar is, opgeofferword
omdat ditnie die status van 'n "begin-

is tog die beleidsbepalende sinode," se hy.
"Hulle het dit aanvaar en ingesien, Die trein is

weer op die spoor. Ek hoop en bid dat die Here
hierdie pad sal oopmaak en dat die mense dit sal
verstaan."

Intussen is daar 'n nuwe verwikkeling uit die
probleem. Dr Allan Boesak, moderator van die
Sendingkerk,het verlede Vrydag opdie vergadering
van die Gesprekskommissie oor Kerkeenheid 'n
grondwetlike ompad begin oopkap. Hy het laat blyk
dat die Sendingkerknie die aanvaarding van Belhar
as 'n voorwaarde vir eenwording met die NGKA sal
stel nie.

Die belydenis is deur die Sendingkerk aanvaar
met die oog op kerkeenheid. Daarom kan dit nie 'n
stok in die wiel van kerkeeriheid word nie, is gese,

'nDriemankommissie is aangewys om die saakte
deurpraat. Oor die irnplikasies van die saak wou
Boesak nie uitwei nie.

"Ekkanniks meer senie as dat daar gewerk moet
word aan 'n formulering vir samewerking tussen die.
NGKA en die Sendingkerk om 'n struikelblok te
oorkom wat in bulle kerkorde staan ten aansien van
die Belydenis van Belliar. Die saak salop 22 Mei
bespreek word."

ings in, daarby staan. Daarom kon
hulle terwyl die politieke atmosfeer
in die land nog nie daarna was nie, 'n
sinodale besluit waarin gebiedskei
ding tussenwit en swart gesteun word,
herroep..

Die Gereformeerde Kerke was ook
die eerste Afrikaanse kerk om sy
swart broers in een sinode op te neem,
hoewel swart en wit nog steeds in
verskillende streeksinodes ingedeel
word. .

Hieroor se Theuns Eloff, voor-
- malige Dopper-dominee en nou by

die Konsultatiewe Sakebeweging: "Ek
glo die feit dat De Klerk vanwee sy
agtergrond wit en swart Christene in
dieselfde Kerk ervaar het, hy eerder
die politieke sprong by die Calvi
nistiese lewens- en wereldbeskouing
kon inpas as 'n PW Borha."

'n Vriend verkies om nie van die
beginselvastheid te praat as 'n deug
nie, maar eerder as 'n "nuttige
eienskap", Soos een of ander Ameri
kaanse leierop'n keer gese het: "There's
no. stopping a Calvinist who knows
he is in theright and keeps on acomin',"

Want die eienskap het ook 'n
skadukant. Dit kan lei tot 'n gevaar-

'; INA VAN DER LINDE
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Entrance: Freel!!

There will be:Music, Writing exercises,
discussions and refreshments

Invites all women writers and women who
want to be writers to the workshop

Date: 12 May 1990
VENUE: COSAW Library

4th Floor, Twlga Centre
68 Central Road
Fordsburg

Time: 13hOO • 16hOO

For more information phone Guilty at (011) 833·2530/1

Vrystaat stem in tot buitengewone sinode

De. Klerk seDoppersedinge

Eenvoud, onopgesmuktheid en '0 afkeer
aan vertoon

DIE trein is weer op die spoor, se ds Sam Buti,
moderator van die NG Kerk in Afrika (NGKA) oor die
beplande eenwording tussen die kerk en die NG Sen
dingkerk (NGSK).

Die A1gemeneSinodale Kommissie van die NGKA
het verlede week dinge uitgespook op 'n vergadering in
Bloemfontein.Daar is besluit dat almaltog die buitenge
wone sinode teen begin Oktober in Belhar, Bellville
gaan bywoon. ,

Dit volg nadat die grootste streeksinode van die
NGKA, die van die Vrystaat, weens sekere kerkregte-.
like besware wat saarnhang met die aanvaarding van .
die Sendingkerk se Belydenis van Belhar, aanvanklik
onttrek het.

Volgens ds Steph Skeen, moderator van die Vry
staat, sal die buitengewone sinode nou moet besluit of
die aanvaardingvan die Belydenis van BenUr 'n uitbrei
ding of'n wysiging van dieNGKA se belydenisgrond
slag is. Vir hom is dit duidelik "dat die Kerk nog glad
nie ryp is vir die sake nie",

Ds Buti meen steeds dat die NGKA se Algemene
Sinode oor die belydenis kanbesluit, en daama kan die
streeksinodes daaroor besluit. "Die Algemene Sinode

PAS na die verkiesing van FW de
Klerk as nuwe Staatspresident, bel 'n
man 'n kollega met die opmerking:
"Dievorige Dopper-presidentwas Paul
Kroger, en kyk watter gemors het hy
aangevang."

Wat 'n mens laat wonder: Is daar
iets soos 'n Gereformeerde bestuurstyl
teenoor 'n NG bestuurstyl? .

Mense mi aan De Klerk se hy is 'n
diep gelowige man wat glo dat hy 'n
roepinghet om 'n regverdige oplossing
vir Suid-Afrika se probleme te vind.
Sy houding is dat as hy dimdeur sy eie

. menseverwerpwordomdathy 'n sekere
rigting ingeslaan het, hy ten minste
sal glo dat hy gedoen hetwathy geglo
het reg is. Die "morele dryfveer" kan
moontlikteruggevindword in sy Kerk,
word gese,

Pure kwasterige doppergeit, noem
dr Dion Kempff, vorige redakteur van
Die Kerkblad, 'n gekibbel oor Bybelse
beginsels by 'n sinode van die Gere
formeerde Kerke op Potchefstroom.

As Gereformeerdes daarvan oor
tuig kan word dat 'n saak Bybels reg
is, sal hulle teenhul politieke oortuig-

•
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Fokusopdie PAC en Azapo

!
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Die Azaniers verskil van mekaar
Daar Is vera I drle groeperlnge wat nou begin woeker om
steun In Suld-Afrlka se swart gemeenskappe: Olegroep

wat die Vryheldsmanlfes (Freedom Charter) en nle
rasslgheld aanhang (die African National Congress, die

United Democratic Front en die Congress of South
African Trade untonsj: 'n groep wat meer ekstreem

soslallstles Is en die Swart Bewussynsgedagte
ondersteun (die Pan Afrlcanlst Congress, die Azanlan

People's Organisation, die Black Consciousness
Movement of Azanla, die National Council of Trade

Unions en die spllntergroep New Unity Movement)j en
hoofman Mangosuthu Buthelezl se Zoeloe-beweglng,
Inkatha. Maar dlt Is veral die PAC en Azapo waaroor

deesdae bale gepraat word as 'n moontllke bedrelglng
vir die ANC. AUDREY BROWN stel die groepe bekend,

en SAM SOLE gesels met Azapo se publlslteltsekretarls,
Strlnl Moodley

S6saiAzania Iyk

DiePACenAzapohet'npaarbegin
sels gerneen - beginsels wat hulle
terselfdertyd van die ANC en UDF
onderskei: die sentrale posisie van
swartmense in diepolitiek en sover
dit grondbesit aanbetref; en 'n
teenkanting teen samewerking en
onderhandeling met die wit rege
ring.

Die mees opvallende verskil is
die PAC enAzapo se gebruikvandie
naam Azania vir Suid-Afrika.

Volgens Benny Alexander van
die PAC word die naam Azania in
die manuskripte van Ptolemy, 'n
akademikus aan die universiteit van
Alexandria in Egipte, in oer-oue tye
gevind waar hy die suidelike punt
van Afrika beskryf.

"Ptolemy het die naam gebruik
om sekere voorspellings te maak oor
die land aan die suiderpunt van
Afrika.Dit het ook 'n baie positiewe
betekenis sover die Koran betref:
"azaan' beteken boodskap, en "nia'
verwys na positiewe aspekte. Dus
betekenAzania 'positiewe boodskap",

Met die eerste oogopslag lyk die
PAC en Azapo baie eenders. Tog is
daar heelwat verskille. Die inge
wikkelde verskille tussen organi
sasies wat uit dieselfde tradisie
ontstaan het, is nie maklik om uit te
pluis nie. -Daar bestaan oppervlak
kige verskille soos die verskillende
handgebare waarmee gegroet word,
die martelaarsfigure wat gekies word

Strlnl Moodley
Folo: Cedric Nunn

WaUer aanspraak het Azapo op
steun?

Azapo is die mees lewensvat
bare organisasie om betekenisvolle
veranderinge in die land teweeg te
bring. Dit is die enigste organisasie
met 'n uitvoerbareteorievir rewolusie;
om 'n anti-rassistiese, anti-seksistiese
samelewing daar te stel, waarin almal
gelyk onder die reg sal wees,

Dit klink nie ofdit verskil van die
Ideale wat in die vryheldsmanifes
uiteengesit is nie.

Die werklikheid van die Suid
Afrikaanse situasie is dat ons met 'n
groot meerderheid uitgebuite mense
sit wat nie net fisies onderdruk is
nie, maar ook psigologies, deur eeue
se rassisme. In daardie konteks moet
daar ook 'n psigologiese bevryding
plaasvind: Onderdrukking het 'n
minderwaardigheidskompleks tot
gevolg gehad en swartmense blameer
hulself en mekaar vir hul situasie.
Dit vind uitdrukking in die onder
linge geweld wat ons nou sien. Daar
is wedersydse wantroue en 'nkunsma
tige skeiding op grond van stam en
ras.

Azapo glo ons moet streef na 'n
situasie waar swartmense hulself in
'n soliede eenheid sal smee en sal
leer om die ware vyand te identi
fiseer. Eers dan salons sterkgenoeg
wees om die heersende klas te kon
fronteer. Dit is die kern van die
Swart Bewussyn-gedagte.

Om dit te vermag moedig ons
swartmense aan om op hulself
aangewese te probeer wees. Hulle
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en die herdenking van dae op die
"stryd-kalender".

Steve Biko is byvoorbeeld Azapo
se belangrikste martelaarsfiguur,
terwyl Robert Sobukwe die PAC s'n
is. Azapo se swartmag-saluut word
gedoen sonder die duim wat uitstaan,
soos wat die ANC dit doen, terwyl
die PAC 'n oop hand gebruik.

Die PAC is in 1958 geloods na 'n
faksie van die ANC onder die lei ding
van Robert Sobukwe weens ideolo
giese verskille weggebreek het.

Die PAC-Ieierskap het destyds
gevoel dat die ANC die beginsels -

moet besluite oor hul eie lewens kan
neem, Om van-die bogenoemde psi
gologiese onderdrukking ontslae te
raak moet ons probleem-gebiede
aanspreek. Ons moet byvoorbeeld
veldtogte loods om geletterdheid te
bevorder en ons hele houding ten
opsigte van onderwys verander. Ons
moet skakels tussen die verdruktes
daarstel en leer om mekaar te help
met behuising, onderwys en gesond
heidsdienste.

Wie is die "ware vyand"?
Volgens ons definisie is dit ras

sisme, wit rassisme, wat uiting kry in
die stelselvanmag enbeheerwat deur
die wit gemeenskap gevestig is.

Wanneer ons van "swart" praat,
praat onsnie van velkleur nie. Dit is 'n
politieseomskrywing van almal wat
histories onderdruk is.

Wat van swart rasslsme?
Vir ons beteken dit die uitbreiding

van die heersers se rassisme na swart
gebiede.Tuislandleiers het byvoorbeeld
bloot verlengstukke van die heersende
klas inhul eie gemeenskappe geword.
Jy kan nie "swart" en 'n polisieman
wees nie, of "swart" en 'n lid van die
driekamer-parlement of tuislandrege
ring nie. Beteken dit dat ond blankes
wil uitskop? Nee, hulle het 'n rol te
speel, Hulle gaanbepaal hoe die stryd
in die land gaan ontwikkel. As hulle
die werklikheid van verandering en 'n
meerderheidsregering kan aanvaar 
regering deur die swart werkersklas 
kanblankes verseker dat die oorgang
vreedsaam geskied. Liberale blankes
se rol le in die invloed wat hulle op
blanke menings uitoefen; hulle het
geen rol in die swart gemeenskap te
speelnie.

Hoekom sal 'n meerderheldsrege
ring noodwendlg regerlng deur die
swart werkersklas beteken?

Die meeste mense in die land is'

van die ANC Jeug-liga se progranl
van aksie van 1949 verraai het toe
hulle deelgeneem het aan die nie
rassige Kongres-alliansie. Hulle was
ook..gekant teen die deelname van
"kommuniste" aan die alliansie,

In 'n brief aan die ANC na die
wegbreek, het die Afrikaniste, soos
hulle hulself genoem het, kennis
gegee dat hulle die "ware bewaarders
van ANC-beleid soos voorgeskryf in
1912" is.

'n Bitter twis het hierop gevolg
wat in 1980 weer uitgeloop het op 'n
breukspul. Die Azanian Students

deel van daardie klas. Ons moet die
kapitalistiese stelsel beeindig, omdat
kapitalisme 'n onregverdige
vo0!Sprong vir 'n klein groepie ten
kosfe van die meerderheid verseker.
oris wil 'n samelewing he wat die
beste vir die meeste mense sal wees.

Wat van die ineenstorting van die
sosiallstlese eksperimente In Oos-
Europa? '

Oos-Europa het nooit ware sosia
lisme gehad Die. Daar was staats
kapitalisme of gesagstate sonder
demokrasie. Daarkannie sosialisme
sonder demokrasie wees nie, Ons
besef hoe noodsaaklik dit is om
demokratiese instellings in dieproses
behoue telaatbly. Daaromhet OilS 'n
dinkskrum saamgestel om 'n eko
nomiese beleid in die fynste beson
derhede uit te werk en konstitusionele
modelle te ondersoek wat die be
houd van demokrasie sal verseker.

Uiteindelik wil ons 'nprogram he
met al die kenmerke van 'n ware
sosialistiese ekonomie. Een van die
grootste uitdagings Ie in die feit dat
daar min bestaande modelle is wat
ons kan navolg, Daar sal egter geen
plek vir rassisme of seksisme wees
nie.

Die vryheid om anders te wees, sel f
op manlere wat onaanvaarbaar is
vir die meerderheid, is tog seker
Ilk die wese van die demokrasle?

'n Demokratiese samelewing word .
geskep om die gemeenskap in sy
geheel te beskerm, Dit dui nie op
vryheid om ideologies en filosofiee
te verkwansel wat die demokrasie
bedreig nie ..

Maar die meeste van die euwels
van die apartheidsbestel is in die
naamvan "die beskermingvandie
demokrasle" gepleeg. Hoe salAzapo
'n soortgelyke mlsbrulk van mag
verhlnder?

Organisation (nou Sansco) is gestig
deur mense wat die Vryheidsmanifes
aanvaar het,

. Die PAC het in 1963 'n gewap
ende stryd geloods met die organis
asie Poqo, wat "suiwer" beteken in
Xhosa. Dienaamis in 1968 verander
na Azanian People's LiberationArmy
(Apla).

Met die verbod op die ANC en
die PAC in 1960 het daar 'n leemte
ontstaan in binnelandse politieke
bedrywighede. Hierdie leemte is gevul
met die stigting van die South Afri
can Student Organisation (Saso), wat
in 1968 geloods isnadat swartstudente
van Nusas weggebreek het. Steve
Biko was een van Saso se voorste
leiers - so ook Terror Lekota, dees
dae 'n senior ANC en UDF-Ieier..
Saso het Swart Bewussyn op die
politieke agenda geplaas, en het tot
in 1979 geheers as die sterkste ideo
logiese tendensie in die swart poli
tiek.

Volgens Azapo en die BCM is
Swart Bewussyn 'n "lewensuitkyk",
en poog om swartmense te rnotiveer
om hul waarde as mense te her
bevestig en om alle waardestelsels
te verwetp wat hulle dwing om as
vreemdelinge inhul eie land te leef.

Die Swart Bewussynsorganisasies
word dikwels daarvan beskuldig dat
hulle rassisties is omdat hulle wit
mense uitsluit.

Maar volgens 'nhoofartikel in

Die omvang van die mag van die
staat sal bepaal word deur die meer
derheid, wat teen die vergrype van
individuele venyking enindividu
ele politieke mag beskerm moet word.
Ons is nie inbeginsel teen 'nhandves
vir menseregte gekant nie, Die
hoeksteen van die nuwe samelewing
sal 'n grondwet wees wat deur 'n
onathanklike regbank afgedwing sal
kan word.

Wat van persvryheld?
'n Lewenskragtige pers is belang

rik vir enige samelewing. Die media
was in die verlede aan die voorpunt
van die stryd teen onderdrukking en
'n vrye pers sal beslis 'n plek he in 'n
bevryde Azania.

Hoe sien Azapo die veranderinge
wat onder President FW de Klerk
se leierskap plaasgevlnd het?

Ons voel ander organisasies in
die vryheidstryd moet oortuig word
dat ons eers ons probleme onderling
moet uitstryk voor ons aan onder
handelinge met die regering kan dink.
As ons mekaar se bestaansreg erken,
kan ons ons kragte saamsnoer op
gebiede waar ons saamstem en be
grip he vir ons onderlinge verskille.

Waaromdieklemopeenheidln
die vryheldsbeweglngs as 'n voor
waarde vir samesprekings?

Ons sien konsensus as een vandie
vemaamste elemente van 'n demokra
tiese staat. Almal moet die kans kry
om hul saak te stel wanneer ons met
die regering praat. Dit kom daarop
neer dat ons g10die heersende klas is
op die oomblik te sterk vir samespre
kings. Hulle beheer 'n sterk poli
siemag en weermag en hulle het die
samesprekings aangevoor. Dan het
De Klerk dit ook duidelik gestel dat
die vryernarkstelsel en beskerrning
van minderhede nie ondernandelbaar
is nie. Ons dink dit beteken die be-

die Saso-nuusblad in 1970 is die
beskuldiging nie geregverdig nie
omdat "simpatieke wit landgenote
... me die probleem van die swart
manse oogpuntkan siennie," endus

. die stryd op ander terrein moet gaan
voer.

AileSwartBewussynsorganisasies
is in Oktober 1977 onwettig verklaar.

Azapo is in 1978 binne1ands ge
loods met die BCMA as buitelandse
vleuel.

Strini Moodley, Azapo se publi
siteitssekretaris, se: "Die PACen die
ANC het niks met ons te doen nie,
Ons organisasie is die kleinkind van
die BlackConsciousness Movement
watin 1968beginismetdie loodsing
van die South African Student's
Organisation. Maar ons erken tog
dat die stryd Die staties isnie, dus put
ons uit die ervaringe van die PAC
sowel as die ANC."

Van die organisasie se verhou
ding met die PAC se hy: "Daar was
nog nooit 'n alliansie tussen ons nie.

. Die verhouding is deur die media
bewerkstellig. Ons erken alle orga
nisasies se demokratiese reg om te
bestaan, maar ons beklemtoon swart .
solidariteit omdie regering omver te
werp."

Alexander erken egter 'n historiese
verhouding en se: "Geskiedkundig is OIlS

nader aan die BCMA en Azapo as aan die
ANC. maar hulle is 'n selfstandige orga
nisasie," .

houd van mag en voorregte.

So 'n standpunt is sekerUk deel .
van onderhandelinge. June het tog
ook standpunte watnie onderhan
delbaar is nie. .

Die punt is dat ons nie nou sal
onderhandel nie. Onderhandelinge
is nie 'n einddoelwit nie, maar slegs
'n byprodukvan 'n stryd tussen twee
magte. Ons wil die.mag oomeem en
De Klerk wil daaraan vasklou. Die
huidige onderhandelinge gaan me
die armoede indie land verlig nie en
is irrelevant.

Die dodetal is egter nie metafories
nle. .

Ja.Maaronssalvoortgaanomdie
ontwikkeling van vakbonde aan te
moedig om die magte van kapita
lisme te beveg.

Hoe sal dit die staat verswak?
Swartmense sal so verenig wees

dat hulle die staatsbestel tot 'n stil- 
stand sal dwing; in die werkp1ekke,
in die townships, in landelike gebiede.

Die soort "eenheid" wat nodig is
vir massa-optrede was in die ver
lede gewoonlik op geweld aangew
ese - die soort geweld waarvan
Azapo ook 'n slagoffer was.

Ons het nog nooit die moont
likheid van geweld uitges1uit nie;
die verdrukkers het die opsie gekies
en ons het begrip vir organisasies
wat dit gebruik. Ons was egter die
eerste organisasie wat halsnoennoorde
en intimidasie om veIbruikersboikotte
te laat slaag, veroordeel het,

En as die ANC jul oproep tot
"eenheld voor onderhandelinge"
Ignoreer en samespreklngs met die
regerlng voortsit?

Ons sal op ons eie pad voortgaan
en dit sal 'n heel ander pad as die van
die ANC wees. '
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OMGEWING Vernietiging van die reenwoude

Bedreigde plante hou dalk sleutel tot Aids
CYNTHIA SHINER

WASHINGTON· Die vemietiging
• van die tropiese reenwoude van Af

rika, Asic en Suid-Amerika bedreig
die hulpbronne wat die sleutel tot
gene sing van die wereld se ergste
siektes kan wees, se wetenskaplikes.

Tropiese plante, wat potensieel die
geneesmiddelvirkanker, Aidsen ander
siektes kan bevat, word deur.
ontbossing, oorbevolking en swak
grondbeheerin die tropiese reenwoude
bedreig, se prof Djaja Soejarto van
die Universiteitvan llIinois wat onlangs
navorsing in die Filippyne gedoen
het ..

"As die plante uitsterf, sal dit be
teken dat ons nooit die geneesmid-

dels lay waarna ons soek nie," se
Soejarto, hoof van die Asie-projek
van die Nasionale Kankerinstituut
(NCI) se medisinale plantna
vorsingsgroep.

Die groep versamel plantmonsters
met behulp van plaaslike navorsers in
die Filippyne, Thailand, Maleisie,
Nieu-Guinee, Nepal en Taiwan.

Soortgelyke groepe werk in Af
rika en Suid-Amerika.

Die studie - wat strek oor 'n tydperk
van vyf jaar - het drie jaar gelede
begin om moontlike chemiese
geneesmiddels vir Aids en kanker te
soek.

Maar die tropiese reenwoude word
teen 'n tempo van 20 hektaar per
rninuutuitgewis, volgens die Wereld

Natuurlewe-stigting.
Navorsers se daar is 2,5 miljoen

plantspesies in die tropiese reenwoude
en tussen 825000 en 1,3miljoen van
die spesies kan teen die jaar 2000
uitgesterf bet.

Tropiese plante word nou in 47
kliniese voorskrifmedisynes gebruik,
se Soejarto, en voeg by dat van die 95
plante wat gebruikword, is 39 vandie
reenwoude afkomstig.

Somrnige navorsers se hoewel
ontbossing 'nprobleemis, is die gebrek
aan doeltreffende grondbestuur die
groot sondebok.

Prof Peter Ashton van Harvard,'
mede-hoof van die Asie-projek, se
daar is so te se geen beheeroor wie
die woude kan binnegaan, of walter

plante versamel en verkoop mag word
nie. .

Die plaaslike mense weet gewoon
lik na walter plante die wetenskap
likes soek omdat die plante geslagte
reeds deur hulle gebruik word. (Die
Wereld-gesondhei.dorganisasie beraam
dat ongeveer 88 persent van die mense
in ontwikkelende lande tradisionele
medisynes vir hul kwale gebruik.)

Soejarto se die. ontwikkeling en
ontbossing van die reenwoude hou
ook 'n bedreiging vir die plaaslike
bevolkings in - mense wie se kennis
van natuurlike geneesmiddels dikwels
tot kortpaaie vir die wetenskaplikes
geleihet.

Net die blote verskeidenheid van
planre in die woude vergroot die kame

dat wetenskaplikes medisinale plante
daar kan aantref, se Soejarto.

"Die kanse om 'n kuur vir Aids of
kanker, of enige ander siekte, in die
reenwoudete vind, isnet soveel groter."

Navorsing in natuurlike geneesmid
dels is baie duur en tydrowend, maar
die resultate is soveel beter as die
korttermynoplossings wat sintetiese
produktebied, se dr Gordon Cragg, 'n
NCI-chemikus wat innatuurlike pro
dukte spesialiseer.

"Die natuur vervaardig merkwaar
dige samestellings waarvan sintetiese
chemici nie eens kan droom nie," se
hy.InAmerikabevat'nkwartvanalle
voorskrifmedisyne ten rninste een
bestanddeel wat van plante afkom
stig is. - AFP

Sjimpansees se oorlewingstryd in kollig

I'

verbintenis met die mens, is die sjim
pansee die volmaakte dier om nuwe
dwelms en entstowwe op te toets,
Goodall staandie gebruik sterktee en
dring daarop aan dat wetenskaplikes
alternatiewe oplossings moet vind.
"Sjimpansees is ons neefs enniggies,
en om hulle op enige Manier te mis
bruik, is onaanvaarbaar," se sy. - AFP

Kernreaktor sluit
nalekkasie

Weste egter ook verantwoordelikheid
vir die diere se voorbestaan moet
aanvaar. Hulle vradatWesterse Jande
strengerwetgewing op die invoer van
die diere moet plaas, en om die huidige
opvatting dat sjimpansees daaris om
die mens in dieretuine en sirkusse te
vermaak, verander moet word.

As gevolg van hul nou genetiese
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Van nou af kan jy Vrye Weekblad elke Vrydag by lou huls afgelewer kry.
Vir net R75 per jaar of R40 vir ses maande (AVB ingesluit). (Oit is nou as

jy in Pretoria, Grater Johannesburg, Oos- of Wes-Rand of In die
Vaaldriehoek woon. Wat Kaapstad en elders betref, is ons verspreiders
nag besig met voorbereidings en ons sal die datums later asnkondig.) .

Teken nou in en ontvang 'n Vrye Weekblad T-hemp. Die T-:-hemp Is besig
am 'n versamelaarsitem te word.

Stuur jou tjek of posordsr, uitgemaak aan Vrye Weekblad, Posbus 10493,
Johannesburg 2000 of skakel die Intekening-afdeling by 497-2911
Naam: _
Adres: .-.:.. _
~s~~ _

Vir R1,50 'n
weekkom
stimuleer ons
jou in jou
voorhuis.

mediese laboratorium lewend bereik,
ten rninste ses binne die eerste paar
dae nadat hulle gevang is, sterf.

Die Wereld Natuurlewe-stigting
en die Jane Goodall-instituut, gestig
deur die Britseetnoloog wat die sjim
pansees in Tanzanie die afgelope 30
jaarbestudeer het, het albei gevra dat
handel in klein sjimpanseetjies ver
bied moet word.

Segspersone van die organisasies
wys daarop dat hoewel internasion
ale handel in die diere onwettig is,
verdra die meeste lande dit omdat die
diere so baie in bio-mediese navorsing
gebruik: word. Na raming is daar 3
000 sjimpansees in Amerika waarvan
meer as die helfte aan laboratoriums
behoort.

Die Wereld Natuurlewe-stigting
werknou saamrnet tienlande in Wes
enSentraal-Afrika om die sjirnpansees
in die nasionale parke te bewaar. Jane
Goodallbet oak die Tanzaniese reger
ing oorreed om die bewaring van die
diere te verbeter.

Bewaarders beklemtoon dat die

19:30

19:30

09:30

19:.30

19:30

19:30

19:30

19:30

. net diep in die woude nie, maar op ,
grasvlaktes en in smal boornryke dele
langs riviere aangetref.

As daar genoeg kos is, kan sjim
pansees in 'nrelatief gestroopte
omgewing oorIeef. (Hulle eet wilde
vrugte/blare, blomme, terrniete, klein
voeltjies en af en toe 'n klein bob
bejaantjie of bokkie.)

Sjimpanseesbestee hulle dae deur
kos te soek. As dit donker word, bou
elke volwasse sjimpansee 'n nes van
takke en blare in 'n boom - buite sig
van hul enigste natuurlike vyand, die
luiperd. .

. Jagters op sock na klein sjim-
. panseetjies soek gewoonlik na die

neste. Die rnavan die kleintjie word
doodgeskiet en die vleis plaaslik
verkoop. Die kleintjie, nadat dit van
die dooie ma gespeen is, word teen
tussen 50 en 170 dollar aan 'n diere
handelaar verkoop. In Amerika, Eu
ropa enJapanhaal 'njong sjimpansee
tot 3 500 dollar.

Natuurbewaarders se vir elke sjim
pansee wat die mark, dieretuin of

ARCHITECTURE - BSc(QS),
'BSc(TRP), BSc(BuiJding). BAS

faculty information functions for scholars .
El)quiries: Schools liaison Office 7163597

Booking at Computicket from
16 April- no charge

19:30

WITS

VILEM BISCHOF

Wed May 16 ARTS - General SA and BA
SH6 (Education) degrees

Thurs May 17 ARTS - Drama, Fine Arts.
SH6 SocialWork,Speech and

HearingTherapy, BMus and
- Licentiate

SatMay 19 ALL FACULTY INFORMATION
Senate MORNING
House .

Concourse No tickets required.

Mon May 21 MEDICINE - MBSCh.
Medical BS (OT) BS .SChool C ,c(Physlotherapy),

Parktown BPharm, BNurs

Wed June6 ENGINEERING
Chamber of

MinesBldg

ThursJune7 COMMERCE - BCom.
. NewCom- BEconSc
merceBldg

Thurs June 14 SCIENCE
SH6

Wed June 20 LAW
SH6

Thurs June 21
John Moffat

Building

.LONDEN - 'n Kemreaktor in Skotland is toegemaaknadat daar verlede maand
'n nie-radioaktiewe natrium-lekkasie in die sekondere verkoelingstelsel was,
het die Atomic Energy Commission die week aangekondig.

Die lekkasie by die Doundreay-reaktor in Noord-Skotland het nie radi- ,
oaktiewe kontaminasie veroorsaak nie, se die kommissie.

'Die bestuur van die kragstasie het ontken dat hulle inligting oor die lekkasie
probeer toesmeer het, en gese dat hulle briewe, waarin die redes vir die sluiting
uiteengesit word, die dag na die sluiting van die reaktor aan alle personeellede
gestuur het. - AFP
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PARYS - Bridget Bardot het gehelp
om die wereld se aandag op die Af
rika-olifant te vestig. Sigoumey
Weaver het in 'n rolprent oor die
gorillas gespeel. Maar tot dusver het
geen ster die lot van die sjimpansee
sy of haar eie gemaak nie:

Hoewel die sjimansee nie in die
selfde mate as die gorilla bedreig
word nie (ria raming is daar 300000
sjimpansees, vergeleke met 400 go
rillas oor), is daar rede tot kommer,
Kenners meen dat daar 30 jaar gelede
ten minste 'n.miljoen sjimpansees
van Senegal tot Tanzanie was. Die
vernietiging van die oerwoude - die
sjimpansee se voorkeur-habitat - is
die grootste faktor verantwoordelik
vir die vermindering in die sjimpansee
bevolking.

Anders as die gorilla en die Asia
tiese orang-oetang kan die sjimpansee .
buite die woude oorleef. Die diere het

"'n merkwaardige aanpassingsvermoe,
en sjimpansee-bevolkings word nie

Vrye Weekblad,ll Mei 1990
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Albie Sachs in die Moederstad

Sy 'vergelding'is 'n vry Suid-Afrika
DieANC se

grondwetkenner, Albie
Sachs, was die week
op 'n kart besoek aan

Suid-Afrika. Sachs,
verbonde aan die
Suid-Afrikaanse

Grondwetlike Studie
sentrum van die

Instltuut vir
Statebondstudies aan

die Universiteit van
London, het met 'n

persoonllke boodskap
huis toe gekom.

ELSABE WESSELS
het 'n dag saam met

hom in Kaapstad
deurgebring.

ALBIE SACHS het die Kaapse lug
kom proe. Vier-en-twintig jaar in
ballingskap het hom uitgehonger vir
die skerp kontoere van Tafelberg en
die branders van Clifton. Hy het ver
lang na sy mense,

Sachs se kort besoek is in vele
opsigte 'n pelgrimstog - 'nherontdek
king van dit wat vir hom van kleins af
dierbaar is, maar ook 'n herwaarde
ring van dit waarvoor hy nie voorheen
ontvanklik was nie. Sy terugkeer doen
hy op huurkoop. Die is net die eerste
paaiement, se hy.

Dis nie dieselfde Albie Sachs van
'n kwarteeu gelede wat huis toe gekom
het nie. Te veel het verander in die
jare van afwesigheid. Liggaamlikhet
hy gely. Die lang skraal figuurtref'n
mens as weerloos. Die regterarm wat
nie daar is nie, die letsels op sy gesig
en bors kan jy nie miskyk nie.

Maar een Kaapse herfsoggend in
sy teenwoordigheid se vir jou om
.hom nie jammer te kry nie. Want hy
het 'n ryker en ryper mens huis toe
gekorn. Daarom praat hy teen ge
weld, teen 'n oog vir 'n oog.

Die motorbom in Maputo wat hom
aan flarde geruk het, hetookaan hom
'n tweede lewe gegee - 'n lewe waarin
menswees nie meer tot 'n seribrale
funksie beperk is nie, maar deur vlees
en bloed tot die been toe met alle
sintuie ontgin word. Dis soos om te
vervel, se hy. Sy liggaam praat.saam
as hy wys oor hoe styf en strak sy
menswees was. "Ons moet los kom,
ons moet reg wees vir vryheid," se hy
met 'n warm glimIag. .

In sy eerste openbare toespraak in
Suid-Afrika sedert hy die land in 1966
as politieke banneling verIaat het,
maan hy.diestudente aan die Univer
siteit van Wes-Kaapland om seker te
maak dat 'n vry Suid-Afrika hul nie
onkant betrap nie, Moenie wag vir 'n
grondwet omjulle jul regte te gee me.
JulIe moet self jul regte en vryhede
'opeis. 'n Grondwet kandit slegs erken
en verskans, se hy. Dis 'n aangrypende
oomblik as hy met sy gesond~ arm in
die lug tussen die studente deur toyi
toyi. "Welcome home, comrade Al
bie, Welcome home!" dawer dit vanuit
die gehoor.

Daarisjeugdige vuurvreters in die
gehoor. Sachs praat teen geweld. "Ek
se nie ons moet AK's opgee vir vier
kantswortels me. Maar 'n glimlag soos
Madiba (Nelson Mandela) s'n is meer
as 50 AK's werd," se hy. .

Die toespaak, soos elkeen van sy
besoeke die dag word 'n diep
emosionele ervaring. Sachs, wat

Vrye.Weekblad, 11 Mei 1990
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eenkeer deur 'n kollega as "te koud en
afstandelik" opgesom is, oefen hard
om homself oop te maak vir die wereld.
Hy wil nie meer bang wees om ander
aan te raak nie. Hy wil weer die
sensuele dinge van 'n kind ervaar.

In die jare voor die bomontploffing
washy 'n regterl1andmens, vertel Sachs.
Op sy openhartige wyse deel hy die
ontkieming van sy nuwe verkennings
proses. Dit was 'n vrou, 'n verpleegster
in 'n kliniek in Engeland, wat hom
met nuwe 'oe na sy eie liggaamlike
verlies laat kyk het. Jy kan bly wees
dis jou regterarm wat jy verIoor het,
het sy aan hom gese, Hoe kan sy dit
vansy doenarm se,hethy gewonder.
Maar dis ook die arm waarmee hy die
wereld van homself af weggehou,
het, het sy hom getroos.

Wi! hy hom dan glad nie wreek
me? Ja, tog. Sy "kleinvergelding" sal
'n vrye en demokratiese Suid-Afrika
wees.

Die kwessie van weerwraak het
hom getreiter toe hy sy lewensver
haalbegin skryfhet, vertel hy. Daarom
die teJ!la van sy boek "Soft Venge
ance".

Dit tref 'n mens. Sachs wil te veel
nog uit die lewe haal om sy toekoms
rondom 'n vergeldingstog tebeplan.
Hy is 'n tweede kans gegee en dis 'n
kans wat hy met 'n nuwe warmbloe
digheid aangryp.

Ons ontdekkingstog saammet Sachs'
beginby die Kaapse speakers comer,
op die Parade. Hy vertel hoe .opge
wonde hy was toe hy dieselfde be
kende bakens, die stadsaal en die
koloniale standbeelde, op televisie '
gesien het die dag met Nelson Man
dela se vrylating.

Hier het 'njeugdige advokaat AL
Sachs van 'n vragmotor af en luid
spreker in die hand Congress-politick .
verkondig. Daar oorkant beduie hy
met sy gesonde linkerarm het die
kerkmense net so vurig hul woord
verkondig. "Ekhet altyd gedink daar
is min verskil tussen ons. Ons, net
soos hulle, het uit oortuiging daar
gestaan." Maar dit was voordat vei
ligheidswetgewing hul politiek
hokgeslaan het.

Dit was maar klein groepies wat
na hulle kom luisterhet. "Hulle moes
gedinkhet ons is mal." Joemaliste het
ook nie eintlik na hulle kom luister '
nie. Die enigste mense wat notas
genee~het,was die veiligheidspoli
sie, skerts hy.

Van die Parade ry ons op met
Buitenkantstraat na die poli

. siehoofkwartier opCaledonplein. Hier

Albie Sachs In Dlstrlk Ses

wasSachs in 1963 vir 168 dae in
eensame aanhouding.

Waar ons gaan, herken mense die
man met die af arm.

Die manhet chutspah, se 'n adrni
rerende voetgangerwat die petaljeby
die polisiekantoor gade slaan.

Sachs is hoflik met die konstabel
in die aanklagkantoor. Hy vra om.
verskoning dat hy nie vooraf gebel
het nie. Hy sal graag met 'n senior
offisier wil praat, se hy. Nee, hy kom
nie om 'n klag te Ie nie. Hy kom net
om te sien hoe dinge verander het, se
hy.

'Die enkelselle by Caledonplein is
een van die drie tronke waar Sachs
volgens die 90 dae aanhou
dingsmaatreels aangehou is.

Dis met ironie dat Sachs van die
kapteiri moet hoor dat as hy die selle
wil besoek, hy toestemming van die
polisie se skakelafdeling moet kry.

Maar Sachs is bly dat hy die vrees
in sy hart getroef het met 'n besoek
aan so 'n nagmerrie-baken,

"Dis belangrik dat ons plekke van .
pyn demitologiseer word. Ons moet
die inisiatief neern om plekke soos
die weer toeganklik vir die mense te
maak," se hy. Hy stap weg van die
swaardeure engetraliede vensters. "I
felt a bit bang:' se hy later en lag vir
die Afiikaanse woord wathy die eerste
keer in 24 jaar gebruik,

Hy wil Distrik Ses toe gaan, se hy
toe ons terugklim in die kombie. Hy
soek na ou bekende bakens. Toe hy
laas in die Kaap was, was Distrik Ses
nog nie in puin gele nie. Die onmens
like verwoesting van gedwonge ver
skuiwings was toe nog in sy begin
fase. In sy hart weet Sachs dat die
bakens wat hy soek nie meer daar is
me.

Op die rommelhoop wat nou Dis
trik Ses is, praat Sachs oor die ver
wonde Kaapstad waama hy terug
gekeer het. Hy moes sy arm gee.
Kaapstad is Distrik Ses ontneem.

Kan'n geskende landskap ooiiweer
heelgemaak word? Vir a!les is daar 'n

. helingsproses, se hy.
~y vertel die verhaa! van 'n jong

kameraad wat na die bomontploffing
ill 'n ontroerende brief hom verseker
het dat sy aanval gewreek sal word.
"Dit het my ontste!' Hoe gaan hulle
dit wreek, met nog 'n af arm of 'n af
been? Die verskriklike gesig van 'n
vry Suid-Afrika met 'nnasie van blin
des en verminktes het my koud ge-'
Jaat. Dis nie waarvoor ons veg nie. 'n
Arm vir 'n arm en 'n oog vir 'n oog is
nie ons beleid nie. Toe ek in die

is.
Ons het ons eie ryk kultuur, maar

ons moet nie ander kulture ignoreer
nie.

Ons Wit nie 'n ghetto-kultuur he
nie, Die mense is geregtig op die
beste. Nie net hul eie kultuur nie,
maar ook ballet en opera moet vir
alma! toeganklik wees.

"Daar is al so baie doodgemaak.
Ons moet vorentoe kyk Ons moet
ophou om te die regime dit en die,
regime dat.Ons moet vir.onsselfbegin
leef. Ek se nie ons moet glimIag as
ons die dood sien nie. Maar ons moet
beginleefvirdie tyd watdie land aan
almal van ons gaan behoort. Ons is
almal Suid-Afrikaners. Ons moet
onsself wees en ons kulture geniet.
Ons is die gelukkige geslag, Onsgaan
die vrugte van die stryd pluk,' se
Sachs.' '

Van Woodstock ry ons met die
plakkerkamp-Iandskap op die Kaapse
Vlakte langs KTC toe, waar kinders
in staalhokke skoolgaan en lewens
middele 'n luukse is. Dis hier waar
Sachs in moedeloosheid die' apart
heid van ouds weer herIeef.

(Foto: Benny GooI.Afrspix) "Dis baie emosioneel om terug te
politieke stryd betrokke geraak het, wees," s8 hy, "maar ook baie pynlik;
het ek besefdat daar opofferings mag Kaapstad, na al die jare, is steeds 'n
wees. Wat jyjouselfmoet afvra, is of apartheidstad, 'n stad verdeel tussen
dit 'n doel dien.Of is dit net lee wit en swart. Ekkomnietemgnaeen
weerwraak Die veranderinge wat nou Kaapstad toe nie, maar na 'n stad
plaasvind is ons beloning. Om een of verdeel in twee. Dit maakmy seer. Ek
twee individue te straf, bringjou niks wensekkonhuis toe komnaeen stad.
in die sak nie. Wat ons in die land "Waar sal ek gaan bly as ek perma-
soek, is demokrasie en dit sal die nent terug kom? Kom bly ek as 'n
beste helingsmiddel wees," se hy. rebel aan die wit kant rondom die see

Volgende op Sachs se besigri- en die berg? Of'tussen vriende op die
gingstoeris die Cape Community Arts" Vlakte?Selfs in die kort tydjie wat ek
Project in Woodstock. Hy is verbaas . hier is, word ek gedwing om te kies.
oor die projekte wat daar aangebied Ek wil me meer 'n rebel in 'n wit
word. Kunssentra soos die het nie in. gemeenskap wees nie. Ekwil 'nSuid-
sy tyd bestaanme.-Afrikaner in Suid-Afrika wees. Ek

Jy kan me politiek uit kuns hou . wil myselfinmy eie stadwees.Entog
nie. Want inSuid-Afrikahou politiek in alles loop jy jouselfheeltyd steeds
hom uit niks uit me. Maarjy moet dit teen-apartheid vas.
nie forseer nie, Politiek moet nie in "ToeekgisteraandvanRylandsna
die kustenaar se keel afgedmk word Seepunt gery het, het ekgevoel ekhet
nie. 'n Kunstenaar wat in voeling is 'n paspoort nodig. Dit was soos om
met. sy omgewing sal uiteraard aan landsgrense oor te steek"
politiek'nplekgee. Ons moet leerom Klein veranderings het hy wet
uitdrukking te gee aan ons eie mens- opgemerk- in die gees vandie mense,
likheid en nie net reageer op dit wat se hy. Voorheen het 'n mens 'n skerp
aan ons gedoen word nie. gevoel van verdmkking en onder-

Hy stop by 'n groep studente wat drukking gehad. Nou is dit asofalmal
met 'n dansklas besig is. Hy praat metnuwe moed het. Hul loop met groter .
hulle oor vryheid, geweld en skep- trots," merk hy op.
pende werk. "Net een goeie ding het uit apart-

Ons moet kan kritiseer en gekri-. heid gespruit. Dis anti-apartheid. Dit
tiseer word. se Sachs en verwys na sy het 'n ongeewenaarde kameraderie
verhandelingoorkunsenpolitiekwat onder mense regoor die wereld ge-
in somrnige kringeasomstrede beskou skep."
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Regses
kelder eie

ondernemings
in Welkom~

"DIE toe stand in Welkom is' soos binne die
Bermuda-driehoek," het 'n segsrnan van die
Goldfields Independent Traders Association, Gita,
gister gese, "Daarbinne is konflik, verwoesting,
werkloosheid en 'n aftakeling van sake-vertroue
- in kort, dit is 'n swart prentjie. Die sakemanne
is in die rniddel en sal met die regses en die

• swartes moet onderhande1."
~ Die segsman, Thinus Holiday, het gereageer

op die swart en bruin verbruikersboikot sedert
Maandag teen blanke sake-ondernemings uit
protes teen verregse optrede teen inwoners van
Thabong en Bronville.

"Die boikot verloop goed. Almal bly weg van
die winkels af. Ons gaan vir 'n onbepaalde tyd
voort totdat aan ons eise gehoor gegee word," het
George April, voorsitter van die Bronville Civic
Association, aan Vrye Weekblad gese. Die town
ship-inwoners eis dat die polisie teen die ver- r:

regse bewegings in die stad, die AWB en Blanke
Veiligheid, optree, Dieregses het die afgelope
paar weke na bewering verskeie aanvalle op
swartmense gedoenen elke aand die strate gepa- '
trolleer. '

Adriaan VIole,minister van Wet en Orde, het
Welkom gister besoek nadat die regses hom
gewaarsku het dat hulle hom"soos 'n rnielie sal
eet", Die AWB het gister geweier om Vlok te
woord te staan, maar 'n briefaanhom gerigby die
polisiekantoor afgelaai. 'n Plakker op die motor
het gelees: "As wapens verbied word, hoe kan
'ons die Iiberales skiet?"

Holiday se verskeie van die kleiner sake-
ondememings moes reeds sluit en baie het hulle
werkneiners oponbetaalde verlofgestuur. "Groter
werkloosheid en die ineenstorting van on
dememings is die scenario tensy daar regoor die
spektrum onderhandel word om langter
mynvertroue te herstel", se hy .

Hy het bevestig dat 'n totale boikot gisternog
gegeldhet.

Maj Johann Fouche van die Welkomse poli
sie se: "Hier by ons is dit doodstil."

Die SAW het Dinsdag 'n spesiale taakmag in
Welkom ontplooi om die plofbare toestand te
ontlont. Maj Fouche wou nie getalle bekend
maak nie en se sowel blankes as swartmense se
motors word vir wapens deursoek.

Inwoners van Thabong het Woensdag egter
hulle ontsteltenis uitgespreek omdat net hulle .
motors deursoekword ennie die van die blankes
wat erken dat hulle swaar bewapen is nie.

Geen voorvalle van konflik het die week
voorgekom nie, maar volgens April is die toe
stand baie gespanne. "Die mense voel hulle nou
bedeig deur die AWB en die polisie. Ons sien
hulle teenwoordigheid as 'nmagsvertoon," sehy:
Volgens hom liet 'n sakeman, FEE Swartz, 'n
interdik teen die Bronville Civic Association
ingestel omdat inwoners sy ondememingboikot.

'n Reuse- openbare vergadering deur die Civic
Associations word vir die naweek in die vooruitsig
gestel,

Holiday se Gitahet reeds ondernemings van
die AWBen BV gekry dat hulle hul intimidasie
teen swartmense en die patrolering van strate sat
staak as die boikot beeindig word. "Die onus is
nou op die boikotters om te bewys dat die deure
vir onderhandelingnog nie gesluit is nie," het hy
verduidelik. ' , "

Op Kroonstad en Viljoenskroon, die ander
twee Vrystaatse dorpe waar verbruikersboikotte
afgekondig is nadat vyfmense verlede maand op
Viljoenskroondeurdiepolisiegeskietis, was die
toestand rustiger. Viljoenskroonhet volgens die
Action Committee op Kroonstad die boikot die
week afgelas omdat dit nie goed genoeg geor
ganiseer was nie. Kroonstad se boikot gaan voort
ondanks die feit dat die meeste swart inwoners
dit nie nakom nie.

Agt aktiviste op die dorp is Woensdag in
hegtenis geneem vir ondervraging. Volgens Pasete
Khetsi van die Youth Congress het'leerlinge hul
klasse gister nit protes teen die aanhouding

, geboikot.
Dringende aandag sal vandag aandie boikotte

,gegee word op.die streekskongresvanSacob wat
op Kroonsta~ 'gehou wor~.

Maar oor die KP-Afrikaners is daar 'n ander
siening. Hulleis deel van 'npolitieke werklikheid
wat nie weggedink of weggewens kan word nie,
al is hul beleid rassisties en verwerplik.

In ons gesprek word dit so gestel: "AI kom ons
en die De K1erk-regering spoedig tot 'n vergelyk
om die struikelblokke tot ondeIbandelinge spoedig
uitdie weg teruim, dan is aldie problemenognie

. opgelos nie, ,
, "Meer as 700 000 blankes het in die laaste
verkiesing vir die KP gestem, die oorgrote meer
derheid synde Afrikaners. Omtrent almal is
gewapeILBaie van bulle behoort aan kommando's,
private wageenhede en maakbeslis die meerder-.
heid van die polisie en weermag uit.

"Ons sal dwaas wees om die politieke
werklikheid te ignoreer.

"Soms kry ons die indruk dat die regering ons
wil intrek in 'n bree gesamentlike front waar die
Konserwatiewe Afrikaners ons vyand is.

"Dit sal polities 'n fout wees. Voor ons daardie
situasie aanvaar, salons diep en lank daaroor
moet nadink, en onsselfdie vraag vra wat ons van
ons kant kan doen om so 'n potensieel plofbare
situasie te ontlont."

In die vrae van hom en ander is daar 'n diepe
nuuskierigheid oor die denke van die Afrikaners.
In sykommentaar oar Engelssprekende landgenote
was hy heel uitgesproke. Trouens sy uitgesproke
kommentaar sou sekere stoere boere se tone van
lekkerkry Iaat omkrul.

"Baie van die Engelssprekendes met hulle
Iiberale geluide het vreemde paspoorte ofkandit
maklik bekom. As ons, oomeem en hulle dink
dinge loop skeef, dan is hulle die eerste op
vliegtuie ria Perth, Sydney, London, Toronto en
Dallas.

"AI wat dan oorbly, is ons en die Afrikaners
die progressiewe, gematigdes en die Konser
watiewes. Maar ons kan tog nie laasgenoemde

, sunuJ1ierverwerp nie. Hulle bly steeds Afrikan~

ers.
"Ons kan tog nie weer eens mekaar oor die

,loop van 'n geweei aangluur nie. Suid-Afrikan
ers, blank en swart, het genoeg gely die afgelope
dertig jaar."
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"DIT sou 'n groot fout wees as die regse en kon
serwatiewe Afrikaners uiteindelik van die latere
onderhandelingsproses uitgesluit word.

"Daarom moet alles gedoen word om hulle
denkeenvrese te probeer verstaan, al is hulle ook
hoe rassisties, En as dit kan, om hulle by die
onderhandelingstafel te kry."

Die mening is die aand voordat die samespre
kings met die regering in Kaapstad sou begin, '
deur een van die sleutelfigure in die ANC-span
uitgespreek. '

Dit was tydens 'n drie uurlangegesprekin my
kamerin die Lord Charles Hotel waar die ANC
afvaardiging tuisgegaan het.

In die loop van die Kaapse byeenkoms sou ,ek
ook vasstel dat die opinie ook deur verskeie van
sy kollegas gedeel word.

Dit is interessant dat die grootste deel van my
gesprek met die ANC-leier gegaan het oor die
regse Afrikaners, die rnagsbalans in Afrikaner
politiek tussen FW de K1erk en Andries Treur
nicht ~n die posisie van die ver-regses. Ons het
min gepraat oor die gesprek die volgende dag,

Ek het ook 'n verrassend helder en duidelike
persepsie en analise by hom gevind oor die
huidige politieke konflik onder Afrikaners. En
dan veral oor die potensiele gevaar daarvan vir
die skikkingsproses wat tans besig is om op dreef
te kom.

Oit komende van 'n persoon wat 27 jaar lank
uit die land was en veronderstel is om heeltemal
uit voeling met die situasie hier te wees.
, Dit is maar een van baie aanduidings wat
mens key van die begrip van die ANC oar probleme
hier. Trouens, in gesprekke die afgelope paar
maande, het ek nog by min mense binne Suid
Afrika so 'n korrekte diagnose van 'n potensiele
regse bedreiging gevind.

Die ANC onderskei egter duidelik tussen
konserwatiewe Afrikaners in die Konserwatiewe
Partyen anderkleinergroepe, endie ver-regseen
klein fanatieke splintergroepe.Laas~noemdeis
'n fisieke bedreiging wat onmiddellik vasgevat
moet word, voordat groot skade gedoen word.

(Foto: Trtivor Sampson: AFP)

Regses moet ook by tafel wees

Hennle Muller van Blanke Velllgheid (links) en 'n goed bewapende kameraad In
Welkom

HENNIE SERFONTEIN

weg van hulle ontwikkellng.
Hy het in 1973 die Blanke Volkstaatparty

gestig om aan sy idee van grondwetlike else op
grond van volksaanspraak beslag te gee.

In Desember 1982, na die stigting van die
AWB, is wapenopslagplekke van die beweging
deur die polisie ontdek. Nege mans, waaronder
TerreBlanche, is ingevolge veiligbeidswetge.
wing aangehou en van terroriSme aangekla.
Die wapens, waaronder plofstofen ammunlsie.
van Russiese, Chinese, Roemeense en Suid
Slawiese oorsprong,is in trommels op die plaas
van sy broer, Andries TerreBlanche gevind.

TerreBlanche is in 1983 skuldig bevind en
twee jaar tronkstraf opgel~.

Einde 1988 was TerreBlancbe weer in die
nuus toe'hY gekoppel is aan 'n Engelse joer
nalls, Jani Allen. Hy bet aile beweringe dat
hulle 'n verbouding gehad b~t ontken.

. Hy is getroud met Martie en die egpaar het
'n dogter.

En as dit nie op U afgedwing word nie
endaar isvreedsame onderhandelings
oor 'n grondwet?

Hulle kan soveel onderhandel soos hulle wil,
maar as hulle die vryheid van die yolk hom gaan
ontneem om oor homself te besluit in sy eie land,
is dit oorlog as die ANC sy plek moet vat.

As die wet en orde verval of as daar 'n ANC
regering in die land moet wees, is daar oorlog.

Wat maak ons anders as 'n starn soos
hulle?

Dit is my punt. Ons is niks anders nie: Ons het
net op die meeste 'n volkeregtelike grondeis soos
die Zoeloes en die Vendas en die Xhosas en die
Duitsers.

Daarom se ek ek is nie 'n rassis nie, ek kan nie
se ek is nou 'n witman in Afrika endaarom wil ek
Suid-Afrika he nie. Dis verkeerd - daar is ouens
wat so se - maar ek se dit nie.

Ek wil net my grond he en ek sal naas ander
volkere in vrede saarnleef.

Oris maak ons gereed vir 'n revolusie wat op
ons afgedwing gaan word.

Dink jy die meeste van hulle sal jou
steun en saam veg?

Maar natuurlik, en wat nog van die Kaapse
rebelle soos my oupa en jou oupa - hulle was
Boere gewees.

Jy sien jy het een van twee keuses, Of 'n
, kleiner Suid-Afrika wat 'n volkeregtelike en his

toriese aanspraak maak - wat namens 'n yolk eis
enjy deel Suid-Afrika, enjy deel nie mag nie, en
jy skep omstandighede waarbinne jy in vrede en
vriendskap naasmekaarkanlewe - met oorkoepe
lende strukture waarbinne jy handel en nywer
heid en verdediging kan voer,

Of jy maak van Suid-Afrika 'n eenheidstaat
waar jy nog Afrikaner nog Boer nog Venda sal
wees, Want op die ou einde sal die ANC en die
kommuniste jou maar reduseer en oor jou loop 
'n naarnlose, kleurlose, identiteitlose massa-mens.

Hier moet jy strukture skep om mense en'
volkere en individue en verskillende kulturele
groepe en beskawingspeile uitmekaar te hou- dit
waarborg vrede. Gooi jy die lot saam, skep jy
frustrasie en konflik en revolusie.

Sien wat besig is om te gebeur. Gatsha Buthe
lezi gaan nie 'n sentimeter van gy grond in 'n
eenheidstaat prysgee nie. Maar die grond wat
hulle wil he, is die arme grond waarbinne die
witman bly - dit wil hulle als tesame he. Maar
hulle gaan niks afstaan nie,

hulself vandag by die Boerevolk sal
skaar?

Meer as driekwart van die blankedom is in die
Transvaal en die Vrystaat.

Die Groot Karwats praat

Hoeveel mense dink jy is daar wat

diens gedoen, waar sy belangstelling in drama
met die stigting van die Windhoek Amateur .
Toneel, WAT, uiting gekry het.

As vurige NP-ondersteuner bet by later lid '
van John Vorster se Spesiale Veiligbeidseen·
beid geword en bom deur die land gevolg.

Volgens TerreBlancbe was dit tydens 'n
toespraak van die gewese premier op Stellen·
boscb in 1970, waar "lierale uitlatings" gee
maak is,dat by sy rug op die regerende party
gedraaibet. '

Die vorige jaar bet hy die ATKV-prys as
beste regisseur gekry vir die opvoering van 'n
vierakter waarvan by een geskryf bet. Die
vierakter is uitgegee onder die naam: "Iewers
langs die pad". '

TerreBlancbebet verskeie polltieke stelsels
bestudeer as plaasvervanger vir die Westmin·
ster-stelsel, Volgens hom I~ politieke partyE
ten grondslag van konDIk tussen Afrikaner!
en is dit die belangrikste struikelblok in diE

Hoe weet ek of ek 'n Afrikaner of 'n
Boer is?

Asjou voorsate Boere was wat die vrybeidsideaal
gedra het, is jy 'n Boer - as jy hierdie klein wit
Yolk vry wil sien en hom die reg wil gee om
volkeregtelike aansprake te maak op grond, dan
moot jy hom 'n Yolk laat wees,

Die realiteit is 'dat die Boere 'n grondeis het.

oorlog teen die wereld or" die swarte of die
Engelse gevoer wat nie deur die Boere gevoer is
nie, Dis die Boere. Daarna het 'n verskuiwing van '
naam plaasgevind.

Nou moet jy onthou - ons eis die Boererepu
blieke op - en ons kan dit nie as Afrikaners doen
nie - dit was nie die Afrikanerrepublieke Die.

CHRISTELLE TERREBLANCHE het die week
mel' Eugene 1erreBIanche by die AWB se nuwe

kantore op Ventersdorp gaan gesels

Wat is die verskil tussen Boer en Afri
kaner?

Daar bestaan eintlik nie so 'n ding 5005 'n
Afrikaner nie. Dit sou snaaks wees om na die
Boeregeneraals te verwys as Afrikaner-generaals.,

Die wat gese het: "Ikbeneen Afrikaander" , is
die mense wat in die Kaap agtergebly het. Die
mense wat weggetrek het van hulle af, was die
Boere. Suid-Afrika het inderdaad 'n tweelingvolk
- die Afrikaners. Die Boere is totaal iets anders.

Die eienskap van die Boer is daar was geen

CHRISTELLE TERREBLANCHE

Die AWB het so pas sy organlsatoriese stmktuur
na kominando's omgeskakel met die doel om
die blanke volk te beskerm blnne die verm
eende gevare wat 'nmecntllke ANC.regering

. gaan lnhou,
Die eerste grootskaalse kommando-oefen

inge vind die naweek landwyd plaas.
Aan die spits daarvan staan dieleiervan die

AWB, Eugene Ney TerreBlanche wat dle bewe
ging in 1979 gestig het.

TerreBlancbe ls op 31 Januarie 1941 op'
Venteisdorp in di~ Transvaal gebore en boer
nou nog 14 kilometer buite die dorp op die fa
milieplaas.

Op skool bet by 'n kulturele organisasie,
"Jong Afrikanerharte" gestig. Die organisasie
het misluk.

N:iskool bet by by die polisie aangesluit en
bet hy as vrywillige in die destydse Suidwes

Indiers en hulle skep vir hulle werksgeleenthede
en naderhand is hulle meer as die Britte - moet

, hulle dan Brittanje vir Indiegee - hulle het inelke
gevalhierheengekomomdatons vir hulle goed is
en moet ons nou onsIand vir hulle gee." Net
omdat hulle beterkan teel as ek..:
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Se nou maar net daar is 'n soort van
oorlog tussen die Boereen die ANC en
jy verloor? '

Dit sal die bloedigste oorlog wees wat jy nog
in Afrika gesien het.

En se nou maar jy verloor?
,- Dan sterfek as 'nvry mens - nie as 'n slaafnie
- maarjy hoefnie bekommerd te wees nie, ons sal
nie verloor nie. '

Wat in die geval van buitelandse in
gryping? Se nou maar Amerika ,of
iemand gryp in omjou stryd te beein
dig?

Ja wel, Amerika en die wereld en wie ook al
sal eers by die realiteit verby moet kom - want my
eis is ingevolge diehandves van die VVO.

Is jou uitgangspunt dus dat die ANC
nie wet en orde in stand sal kan hou
nie?

Natuurlik nie. Die ANC is 'n klomp moorde
naars - skryf dit- dis moordenaars, gewelde
naars, kommuniste - wat hul finansies van 'n
godlose sisteem ontvang waardeur die reg en die
vryheid van die individu vernietig word. Dit is
hoekom hulle ook nie geweld afgesweer het nie.

In die Jigdaarvan datjy hier gaan bly,
gaan jy glad nie grond deel met swart
mense nie?

Maarjuffrou, volgens die Staatspresident het
hulle meer as 72 persent van ons beste land
bougrond wat ons aan hulle gegee het as nasion
ale state. Die enigste Yolk op aarde wat grond
weggegee het.

Die 28rniljoen swartes is stedelike swartes of
nie-blankes wat uit hulle tuislande na die
werksgeleenthede gekom het wat die witman vir
hom geskep het.

So jy konfronteer my nou met 'nvraag wat nie
op my betrekking het nie.

Wat weI interesant is, is dat daar meer Boere '
is - Afrikaanssprekende en Engelssprekendes - in
die gebied wat ons,opeis, die Transvaal, Vrystaat
en Noord-Natal, as wat daar ander swart volkere
is. Ons is die meerderheidsvolk...

Sodra jy dit natuurlik polariseer na wit of'
swart het jy baie minder wittes as swartes - maar '
as volkis ons die meerderheidsvolk. Dit gaannie
eens oor meerderhede nie.

Dr Verwoerd se vyf maande na sy bewind
saanvaarding op die opposisie se vraag om toe
likietlikheid - "As ek nou in Engeland is en die
Britte is baie goed vir die Jamaikane ofdie Wes-

Is seltbeskerming gelykstaande aan
weerstand teen 'n ANC-regering?

Maar natuurlik. Dit is 'n feit. Ons weet dat die
dag as die ANC oomeem - dan bars die hel in
Suid-Afrika los. Dan sal ons onsself moet bes
kerm.

Gaan jy jou slegsop buite-parlementere
metodesvan weerstand teenverander
ing toespits?

Waar is die geleentheid om parlernenter mee
te ding? Daar sal nie weer 'n verkiesing kom nie.
Daarvan is ek seker.

Geweld is al wat oorbly - van die ANC se kant
af - endie AWBis bereid om daardie geweld met
geweld te ontmoet. As wet en orde verval, dan
herstel ons wet en orde met geweld, ja...

plaasvind van burgerrade na kommando-een
hede wie se hoogste en enigste taak is - selfbe
skerrning.

Wantons weet wat kom...

Gaan jy regtig Australie toe immi-.
greer as aIles faa I?

Daar,I5 kilometerhierbuitekant Ie my rebel
lie-oupa onder die enkel sipresboom - daar Ie my
pa - my hele sin vir bestaan is om te handhaaf en '

, te hou wat my vader my gegee het - en dit so na
te laat aan my nageslag.

k is nie 'n rassis nie'
GESPREK

,

Maar hoe sou jy so 'n volk woo deft
nieer?

Die Yolk sal daardie blankes wees wat binne
die idioom van die deur die' wereld-erkende
Boerevolk of Afrikaners - selfs met meer tale 
hulself in 'n vrye en onalhanklike volkstaat be
vind.

Die swartmense wat die ANC steun,
maak ook aanspraak op die grond wat
jy opeis. Kan dit nie gedeel word nie?

Maar as 'n Terreblanche behoort jy mos te
weet dat dit nie korrek is nie. Die Xhosas het mos
die Transkei en Ciskei, en geen Xhosa was mos
nog ooit in Ventersdorp, hier waar u nou sit, nie.
En die Zoeloes het mos nou tog Zoeloeland...

Nou hoe kan hulle nou wil aanspraak maakop
my grond? Hullehet geen volkeregtelike aanspraak
nie. Net 'n Yolkkan aanspraak maak op grond. As
daar nou 'n Engelsman of Italianer of Hollander
bier in Suid-Afrika land, kan hy mos nie aanspraak
maakopgro.ndnetomdathywitisnie,kanhy?Ek
meen, hoe kan hy se ek eis nou die grond vir my
op en ek maaknou 'n klomp mense bymekaar en
nou gaan ek'n terreuroorlog teenjulle voerennou
vat ek julIe land. Dit kan hy mos nie doen nie. Dit
is mos verkeerd, '

Dit is soosek wat nou Duitsland toe gaanen se
goed ek wil nou Duitsland he, want ek het 'n
voorvader gehad van Duitsland en ek is nou 'n
Afrikaner - dan gaan die wereld vir my lag.
Mandela was nooit hier nie,

Nou'se jy ek moet die grond aan hulle gee
omdat hulle kommunistiese ANC's is.

Dis 'nklug...
Endit kan ek voor die VVO in 'nhofsaak gaan

getuig.

Gaan julie regtig skiet?
Ek gaan nie my land afstaan aan die ANC nie,

Nooit. Ek is bereid om hulle hul tradisionele
nasionale state te gee, maar hulle vat nie my land'
nie. Dit is finaal,

En ek gee me om op watter wyse hulle dit
probeer doen nie. Ek sal dit nie afstaan nie.

Hoe pas die boererepublieke in?
Daar is gronde wat totaal ononderhandelbaar

is met die ANC of wie ook a1. En dit is die
Boererepublieke. Die Transvaal, die Vrystaat en
Noord-Natal. Ditis onseiendom. Enekpraatnie
van Carel Boshoff se witmansland nie.

'Jy moet ook siendieverskilinklem tussenons
en Carel Boshoffis dathy sy grondeis op witman-
skap baseer. '

Ek dink nie daar is so 'n eis nie, Ek dink nie jy
kan eis omdat jy aan 'n bepaalde ras behoort nie.
'n Bepaalde Yolkkan grond eis,

Wat van al die spJintergroepe na regs
van die regering. Aan wie behoort die
,kommando's nou eintlik, en sal almal
saamstaan?

Die kommando's is die AWB s'n. Dit is nie die
Boerstaatparty s'n nie. Die kommando's is die
A~ wat omgeskakel het en gemobiliseer het.

Organisatories het ons 'n verskuiwing !aat

Wat is die volgende stap?
As die ANC die bewind moet oomeem in die

land, is dit oorlog. Ek gee nie om hoe hulle dit
doen nie, Dit is finaal, Dit is finite. En hoe ek dit
doen, is my saak.

Jy glo nie dit kan in onderhandelinge
met die ANCbereik word nie?

Natuurliknie, want die ANC is nie 'n volknie,
Die ANC het geen volkeregtelike aanspraak nie
en die kanjy in die handves van die VVO nagaan.
Die ANC verteenwoordig nie die Zoeloes of die
Vendas ofdie Xhosas of die Engelse ofdie Boere

. nie.
Die ANC is 'n swart- nie eens swartnie - groep

mense gefmansier deur die intemasionale kom
munisme, geinspireer, geindoktrineer, enopgelei
om die vrye volkere van die Republiek se grond
te vat - se land te steel - waarvan my Yolk een is.
Net soos Swapo agt klein volkies se lande gevat
het. .

•
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Wereld:

Desperate rooftog
Ses vroue beroof 'n apteek in Santiago, Chile.
Die buit is nie geld nie, maar voorbehoedmid
dels, Een van die vroue hou die apteker met 'n
vuurwapen aan terwyl die ander kondome en 'n
verskeidenheid voorbehoedmiddels in hul sakke
prop. Die vroue slaan op die vlug sonder om'
enige geld te neem, .

\

Handel in kinders
Kinders is besig om in verbruikersgoedere te
verander weens die intemasionale aanneming
bedryf. 'n Kundige op die gebied van die aan
neem van kinders, Damien Ngabonziza van
Geneve, se die gaping tussen die vraag en aan
bod van kinders wat vir aanneme beskikbaar is,
lei nou tot handel in kinders.

Ole Sowlet-unle se minister van verdedlglng, Dmitri Yazov, links, president Mikhail
Gorbatslof, mlddel, en dIe premier, Nikolai Ryshkov, regs, neem die saluut op
Moskou se Roolpleln tydens 'n mllltere optog ter herdenklng van die SowJet-

. .' oorwlnnlng oor Nazi Dultsland 451aar gelede. .
Foto:AP

deur die polisie het lede van Swapoltin kort na
die onafhanklikwording van Namibia die grens
met Suid-Afrika oorgesteek omdat hulle ver
geldingsoptrede vrees.

Nelson het probeer
Die Johannesburgse Hooggeregshof hoor dat
NelsonMandela vanuit die tronk probeerhet om '
die 14-jarige aktivis Stompie Moeketsi Seipei
van sy vrou Winnie afte verwyderenhorn onder
die beskerming van sy advokaat te kry. Jerry
Richardson van die Mandela United Football .
Club verskyn tans in die hofin verband met die
onrvoering van vier jeugdiges en die dood van
Stompie in Desember 1988.

Skietery by polisie
'n Burgerlike wat besig was om 'n klag te Ie·by
die Rabie Ridge polisiekantoor naby Halfway
House word doodgeskiet deur drie aanvallers
wat vennoedelik die konstabel aan diens wou
aanval. Polisie se daar is Woensdag landwyd
nege mense in hegtenis geneem rui polities
geinspireerde aanvalle op die polisie en Swart
raadslede.

Andy In The Star, Maandag 7 Mel 1990

Skuiwe na lekkasie
Die minister van binnelandse sake in Tjeggo
Slowakye, Richard Sacher, verwyder35 depar
tementshoofde van die land se intelligensie
diens uit hul poste as gevolg van die uitlek van
geheime inligting. Sacherlaat aIle kluise seel en
finansiele dokumente word nie vrygestel nie.
Die nuwe intelligensiediens is in Febmarie tot
stand gebring om die voormalige geheime poli
sie van die land te vervang.

Selfmoord vir Stasi
'n Generaal van. dlevoormalige Oos-nUitse
geheime polisie, die Stasi, wat in Desember
deur die land se premier, Hans Modrow. opdrag
gegee is om die Stasi te ombind, pleeg selfmoord.
Genl Peter Koch skiethomselfmet'njaggeweer
in sy huis naby Neubrandenburg. Volgens die
dagblad Bild Zeitung, is Koch die agtste Stasi
generaal wat die afgelope jaar selfmoord pleeg.

Kabul loop deur
Diejongste vloedgolfvuurpyle war deur Afgaanse
rebelle op Kabul gevuur word. laat ses mense
dood en 12 word gewond. Die Egipties-vervaar
digde vuurpyle wat vanuit die berge sowat 20
kilometer buite die stad deur rebelle gevuur
word, ontplof in woonbuurte in die stad en tref
burgerJikes. Volgens 'n diplomaat ontplof daar
sowat.vyf vuurpyle daagliks in Kabul.

. Duisendste slagoffer .
Die drie maande-lange stryd om beheer van
Libanon se Christen-gebied eis sy duisendste
slagoffer,

Elf mense is dood en 38 word gewond in
geweervuur tussen die troepe van genl Michel
AounenLibanese magte van SamirGeagea. Dit
bring. die dodetal in die gevegte wat einde
Januarie vanjaar onder Christene uitgebreekhet
op presies 1000 te staan, Altesame 2 693 mense
is reeds in die gevegte gewond.

Djibouti aangekla
Somalie beskuldig sy buurstaat, Djibouti. daar
van dat hy 'nrewige aanVal maakop die grensdor
pie Loyada. Ses-en-dertig burgerlikes sterf in
die aanval en twee word gewond,
Volgens 'n verklaring van die verdedigingsde
partement van Somalie, het troepe van Djibouti
sy grondgebied betree en die El-Khori vallei
tussen Loyada en Tokhoshi vir twee dae beset.
Die verklaring se nie of Somaliese magte in
gegryp het nie.

Grondstorting eis 20
\

'n Grondstorting by 'n tin-myn in Zarre laat 20
mense dood en 40 word vermis. Die ongeluk in

. die Kivu-streek in die oostelike deel van die
land is een van die emstigste wat Zaire n6g
getrefhet.

Die 40 venniste mense is na verwagtmg
onder klippe toegeval in 'n sloot wat 20 meter '
diep is.

•

Fransman bevry
Een van die vier Franse olie-werkers wat op 27
April deur lede van die Cabinda vryheidsbewe
ging ontvoer is, word in Kinshasa vrygelaat.

Jean-Claude Soum word in 'n hospitaal
opgeneem en vir uitputtingbehandel. Ower
hede se sy toestand is andersins goed, Drie
Kongolese burgers word ookdeurdie beweging
aangehou, Volgens Soum verkeer die ander
gyselaars in goeie gesondheid,

Opposisie aangehou
Ses werkers van die Zimbabwiese opposisie
party. die Zimbabwe Unity Movement, word
aangehou ingevolge die noodtoestand in die
land. 'n Woordvoerder van die party, Davison
Gomo, se die werkers word in Gweru aangehou.
Van Zimbabwe seergstepolitieke geweldhet in

. die Gweru-distrik plaasgevind tydens die
voorbereiding vir Ma~ se verkiesing,

Vonnis tot opvoeding
'nRegterinWhitePlains,New York, vonnis drie.
jong mans wat "Hitler is terug" teen die muur
van 'n hoerskool geverf het tot studie oor die
holoccaust waama hulle na die hof moet terugkeer
vir 'n vraesessie, "Ek wil nie een van julIe straf
nie, ek wiljulle opvoed," het regter John Carey
Insy uitspraakgess. Hyvonnis die mans ooktot
weeklikse besoeke aan .'n inrigting vir termi
naal-siek pasiente.

Suid-Afrika:

Nuwe Kommissie
'n Geregtelike ondersoek, op aandrang van die .
ANC. as vereiste tot die voortsetting van gesprek
oor onderhandeling met die regering, begin in
Vereeniging. Die Goldstone Kommissie, onder
voorsitterskap van regter Richard Goldstone,
salondersoek instel na die ontstaan van geweld
in Maart vanjaar in townships rondom Veree
niging, Minstens 16 mense is in die geweldple
ging deur die polisie doodgeskiet.

Dienspllg-saak
Eerwaarde Douglas Torr verskyn eersdaags in
die Joharmesburgse landdroshof op aanklag dat
hy weier om in die weermag diens te doen. Dit
is die eerste saak van gewetensbeswaar teen
diensplig wat aangehoor word sedert die
sulcsesvolle appel van David Bruce en Ivan

. Toms teenhul vonnisoplegging. EerWaardeTorr
sa in 'n verklaring hy weier om in die SA
weermag te dien omdat die apartheidsbeleid in
direkte teenstelling staan met die lennge van
Christus.

Iran soek toenadering
Die t.oestand in Suid-Afrika is gunstig vir sa-

mewerking tussen Iran en die ANC. se die leier .
van Iran, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani in 'n
brief aan die vise-president van die ANC, Nel
son Mandela. Rafsanjani se in die brief dit is
duidelik dat onderlinge samewerking die berei
king van doelstellings soos vryheid sal verge
maklik.

Franse verwelkoming
Staatspresident FW de Klerk word by die Orly
lughawe in Frankryk verwelkom waar hy sy
besoek aan nege Europese lande begin. De
Klerk en sy vrou, Marike, word ontvang deur 'n
militere erewag en Frankryk se hoof van pro
tokol, Andre Gadaud, Die minister van Buite
landse Sake, Pik Botha, vergesel DeKlerk op sy
reis. .

Noodsaaklike vereiste
Dievroeeen vinnige aftakeling van apartheid en

. diskriminasie is 'nnoodsaaklike vereiste om die
beskerming van minderhede aanvaarbaar te maak.
S6 se die waarnemende staatspresident en min
ister van Staatkundige Ontwikkeling, dr Gerrit
Viljoen. Hy se in die parlement die grootste
uitdaging vir die regering is om die idee van

groepregte aanvaarbaar te maak teen die agter
dog dat dit bloot 'n skerm is vir die voortsetting
van die ongeregtighede en ongelykhede van
apartheid.

Swapoltin kuier
Die polisie bevestig dat 'n aantal voormalige
lede van die Suidwes-Afrlka teeninsurgensie
eenheid deur die SA polisie op 'n plaas noord
van Pretoria gehuisves word, maar ontken be
spiegelings dat die lede nou in 'n nuwespesiale
taakmag on~ikkc;:lword. Volgens 'n verklaring

,-

Hiemstra-getuienis .
Die voormalige hoof van die Johannesburgse
stadsraad se veiligheidsafdeling, brig Jan Vis-·
ser, ontken dat hy enige kennis daarvan dra dat
die departement meeluister-apparaat aangekoop
het.

. Brig Visser getuig voor die Hi~mstra kom
missie van ondersoek na spioenasie-bedrywighede
binne die stadsraad.

Ooreenkoms geteken
Werkgewers en verteenwoordigers van werkers
onderteken 'n ooreenkoms wat aandring op 'n
aantal wysigings in die Wet op Arbeidsver
houdinge, Die ooreenkoms word onderteken
dur Saccola, Cosatu en Nactu.

Die belangrikstewysiging wat aangevra wordis
die waarborg van basiese regte van werkers, wat
die reg· om te beding en die reg om te staak,
verseker;

Toestand kritiek
'n Woordvoerder van die Johannesburgse Hos
pitaal se die toestand by die hospitaal is kritiek

. en dit word al h~e moeiliker om die getal

pasiente te beheerte midde van die staking. Jen
ny Gillwald se die ineenstorting vannooddiens
te word slegs verhoed deur die oortyd diens van

. verskeie werkers sowel as vrywilligers.

Bara oorleef
AIle noodsaaklike dienste by Baragwanath
Hospitaalloop vIol ten spyle van die voortgesette
staking deur werkers. Hoewel die personeel
moeg is is die moraaI hoog.

• Alle berigte verskaf deur Sapa en AFP
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Rym kan Antjie wel
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BOEKE

Krog se Rottevanger nie 'n hoogtepunt.

Fanie Olivier doseer Afrikaans
aan die Universiteit van Venda en is
die digtervan onder meer"om alleen
te reis" en "Yerklarings: 1967-1987".

DIE ROlTEVANGER VAN
HAMELN
Afrikaanse verwerking deur
Anljie Krog
lIIustrasies deur Cora Coetzee
Daan Retief: R16,95

FANIE OLIVIER

MET die bekroning van haar "Lady
Anne" met die Hertzogpryshet Antjie
Krog inderdaad 'n lady van die Afri
kaanse poesie geword.

In die twintig jaar sedert haar
. debuut met "DogtervanJefta" het sy

ondubbelsinnig bewys gelewer dat
sy die belangrikste van. die geslag
van die dekade seweniig is. Die Eugene
Marais-prys, die Rapportprys en die
Hertzogprys is daarvan getuie. Lees
gerus maar weer "Januarie-suite",
"Otters in bronslaai" en "Jerusa
lemgangers" om te weet hoe goed
Antjie Krog werklik is.

Sy het haar hand ook gewaag aan

AntJle Krog

'gruwelverse vir . kinders in
"Mankepank en ander monsters",
myns insiens nie met besondere re
sultate nie, en onlangs met die Afri-

kaanse verwerking van die bekende
Duitse sprokie, "Die rottevanger van
Harneln", weer haar tot jonger lesers
gewend, As basis vir die verwerkte
vertaling is die Engelse gedig van
Robert Browning gebruik.

Waarskynlik was 'n opdrag aan
. daardie voorste illustreerder Cora
Coetzeedie motivering vir die beshiit
om hierdie ou morele verhaal weer
in Afrikaans oor te vertel. Die teke
ninge is inderdaad dan ook pragtig,
en'n bewys vanhaar vermoe omook
binne 'n Europese sfeer te kan werk,

Ongelukkig dat ek nie met die
selfde vreugde kan praat oor Antjie
Krog se vertelling op rymnie. Dis 'n
interessante gedagte om die verhaal .
op rym aan te bied, maarek meen dat
dit 'n uitdaging was wat mej, Krog
nie moes aanvaar nie,

Nie dat Antjie nie kan rymnie!
Enwonderlike klankvondse dui.k daar
oral in die vertelling op, soos die
rotte wat deur hulle bedrywighede
op heerlike alliterasie "verskrik van

die vars hamme vliegies." orber, opeet, verslind", maar eintlik
'n Los velletjie wat by die resen- bestaan daar nie 'n woord soos orber .

sie-eksemplaar ingesluit was, vertel nie. Uit en gedaan.
egter dat die projek nie heeltemal Nou is dit goed as 'nboek daartoe
geslaag het nie. Daarop staan: "U bydra dat lesers se woordeskat ver-
aandag word daarop gevestig dat ruim word, maar nie as dit ten koste
hierdie uitgawe van 'Die rottevanger van die verhaalgang is nie.
van Hameln' gerig is op kinders van Oor die sinsbouen die lelike dinge
12 jaar en ouer." wat rondom ryme gebeur, wi! ek

Die verwagting wat dieboekskep liewers nie te veel s8 nie. Ek het wel
enwathyfs, stem dus nie ooreennie. die gedig gaan toots aan 'n klompie

Hoekom nie? Die belangrikste kinders, ouer enjonger as twaalf, en
redes hiervoor is vir my gelee in die bulle reaksie hieroor was omtrent
moeilikheidsgraad van die woordeskat dieselfde.
wat gebruik word, en in die sinsbou \ Dis jammer om so negatief te
wat dikwels a-normaal verloop. En oordeelin die tyd van Antjie Krogse
in albei gevalle kan die oorsaak bekroning, maar ek is seker dat sy
daarvoorgesoekwordindieeisewat self - as sy die nodige afstand van
die rym aan die vertaler gestel het. hierdie teks gekry het - nie na hierdie

Die woordeskatprobleem word episode aseen vanhaarhoogtepunte
(onbevredigend) ondervang deur 'n sal terugkyknie.
woordelys agter in die boek aan te
bring waarin sommige, maar nie al
die moeilike, vreemde en foutiewe
woorde verklaar word nie. So lees
ons byvoorbeeld "orber: eintlikver-

.'

'n Moralis wat met
moord wegkom

In sy rubriek oor wereldskrywers stel MARTIN
STEGMAN die Italianer Leonardo Sciascia

bekend

AS 'n skrywer sy pen opneem teen sosiale omeg, soekhy moeilikheid. Enhy
kry dit ook - van kritici, konserwatiewe lesers en die muse self.

Idealisme kan 'n mens dalk in die hemel kry, maar nie maklik in die who's
who van literere reuse nie. Lesers laat nie meer aan hulle voorskryf nie en
moralisering is hoogs uit die mode. .
. Daarom seker dat Leonardo Sciascia, wat homself beskryf het as 'n

pamfletmaker en 'n hoogs onsuiwere skrywer, lank gewag het .op selfs
gekwalifiseerde lof buite sy eie land, Italie,

Sciascia is in 1921 in Racalmuto in Sicilie gebore. Tot met sy dood verlede
.jaar weens kanker het hy 'n groot deel van sy tyd daar deurgebring,

Sy geboortedorp het oral opgeduik in sy verhale, meesal in die vorm van
die verbeelde dorp Regalpetra. In klein, warm en droe dorpies soos die word
die ewige stryd gevoer tussen die magte van staat, kerk, werkers en 'n .
gedateerde aristokrasie wat klou aan bloedgrond.

Sciascia werk in die loop van sy verhale die hele geskiedenis van Sicilie
deur. Die sirkel van onderdrukkers, gevolg deur bevryders wat weer self
uitbuiters word, ontleed hy met 'n ironiese afstand, maar ook 'n diep morele
besorgdheid.

Te midde van politieke groeperings wat soos jaargewasse kop uitsteek en
weer verwelk in die skel son van die Siciliaanse werklikheid, het Sciascia die
humanistiese weergawe van sosialisme bly aanhang.

Sy gewilde moordverhale is nie whodunnits nie. Hulle is filosofies en
ontleed die werking en wese van misdadigheid. Die eerbaarheid van bewa
kers van reg en orde word relatief wanneer polisie, staatsrnanne enplaaslike
gesagsfigure hul beginsels soetjies plooi na die wese van die Mafia.

Die rare grondbeginsel van die Mafia, omerta, word seker deur niemand
meer verstaanbaar gemaak nie. Omerta is, soos Frank Kermode dit probeer
omskryf het, "manlikheid wat uiting vind in swygsaamheid, soos 'n skoolseun
reel waarvolgens niemand mag se wie die skuldige ofdie afknouer isnie. Die
krag van omerta is die vrees vir vergelding." Tussen al die sameswering,
bedrog en valsheid deur soek die gewone man na geregtigheid en billikheid.

Sciascia het begin met 'n bundel fabels, asook gedigte. In die fabels
kritiseer hy die fascisme met goed versteekte verwysings. Daama volg "Salt
in the Wound", verhalende essays wat op aandrang van sy vriend, die groot
gees Italo Calvino, geskryf is.

Volgens Sciascia het hy as kind die Franse vrydenker Diderot gekry om
te lees voordat hy nog met Pinocchio kennis gemaak het. "Ek glo in die
me~sli~e rede en in die vryheid en reg wat daaruit voortvloei," het hy een keer
sy siemng opgesom.

Sciascia was nie so idealisties soos sy landgenoot Passolini nie, Hy
weerhou hom van die goedgelowige paradys-prentjies wat die bekende
filmmaker en skrywer geskilder het.

Nieteminhethy homself'nbaie onsuiwer skrywer genoem, omdathy altyd
sosiale kritiek ingewerk het by sy intriges. Hy het homself beskou as 'n
pamfletskrywer, omdat hy met sy werk onreg probeer uitroei het,

Sciasciahet moeilikheid gekry. Die Nobelprys-akademie het hom geignoreer, .
Die Ame~kaners onthou hom byna net as die maker van fyn, gestileerde
moordstones.

Maar kyk gerus na "Equal Danger", "The Night of the Owl", "Sicilian
Uncles" en "The Winde-dark Sea". Di.t is die werk van 'n moralis wat met
moord wegkom. Hy bring 'n boeiende, bevrydende boodskap vanmedemens
likheid.

Vrye Weekblad, H Mei 1990

Ian L1ebenberg, een van die
destydse Dakar-

gesprekvoerders met die ANC,
se boek oor"ldeologle het pas by
Taurus verskyn. In "Ideologle In
konflik" (R25,OO) beskryf hy die
mededlngende IdeologieA wat
nou die politieke omgewing In

Suid-Afrika herskep.
Apartheid, nie-rasslgheid en 
swart bewussyn kom aan die.

beurt en die Afrlkaanse
vertalings van die

Vryheldshandves, die ANC se
grondwetlike riglyne, die
Azaniese Handves en die
Universele Verklaring van
Menseregte is volledig in

Llebenberg se boek opgeneem.

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

HEINEi\;1ANN' -PUBLISHERS
Southern Africa

THE MIND OF SOUTH AFRICA

by Allister Sparks
"Allister Sparks puts into eloquent perspective exactly how apartheid'
came about as a phenomenon of the.world's history, politics and
philosophies. A necessary book by an outstandingly Intelligent and
perceptive Insider"
- Nadine Gordimer

"As a South African I salute this remarkable book. It Is surely the
definitive work on South African attitudes"
- Donald Woods .

"Allister Sparks's lucid, sensitive and comprehensive exploration of the
country's multi-faceted mind"
- Andre Brink
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North se notaboeke bekend
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WERELD

om die bos?
Lei Bush die wereld

(Fob:APj

vir mans, ennylon-kouse vir vroue is
taboe. T-hempde met die name van
buitelandse popgroepe is deur die bank
as "'n teken van korrupsie" verbano

Vroue in Iran moet Of die swart
mantel dra waardeur hulle liggame
beeltemal bedek word (bekend as die
Chador) Of 'n donkerkleurige jas en
kopdoek. Mans word verbied om
kaalarm in die openbaar te verskyn.

Voorstedelike militere polisie het
onlangs 61 mans envroue in hegtenis
geneem omdat hulle private danspar
tye in woonbuurte in Wes-Teheran
bygewoon het. Baie van die wat aange-
hou is, was ook dronk toe hulle in 'n
Islamitiese hof verskyn het, aldus 'n
koerantberig. - AFP

(Fol:J:APj

hy, en beskuldig die Landsbergis
parlernent dat hulle "fanaties, dog
maties,ekstrernisties en chauvinisties"
is.

Kol Shurupov het ook aan ver
slaggewers gess dat sy troepe, wat
steeds die sleutelinstallasies beset,
"geen planne het om die Litause

, bevolking se lewe in gevaar te stel
nie", - AFP

George Bush

Tot gister sou die polisie "diegene
wat die waarskuwing in die wind
slaan,net vermaan.maar vanaf vandag
(Vrydag) kan oortreders aangehou
word en lyfstraf key, volgens die
waamemende bevelvoerder van die
militere polisie, Mahmoud Mir-Lobi.

"Die name van diegene wat ge
waarsku is, gam in spesiale leers
aangeteken word en as hulle voort
gaan met die onwelvoeglikheid, sal
hulle in hegtenis geneem en in die
Islarnitiese hofverhoor word," se hy.

Onder ongewenste drag sorteer gri
mering, onbehoorlike haarkapsels, uit
spattige brille asook kort ennoupas
sende reenjasse," verduidelik Mah
moud. Kortmouhemde enkortbroeke

ring in te stel, Hoe gouer hoe beter,"
se kol Valery Shurupov.

Anatoly Evstigneiev, 'n lid van 'n
faksie van die sentrale komitee van
die Litause Kommuniste Party wat
lojaal aan Moskou gebly het, se in
tussendathynie die terugk.ervandie
republiek onder presidensiele beheer
goedkeur nie.

"Die situasie is ingewikkeld," se

behels.

Hamiltonse hy glonie die kongres
het die bladsye wat na die ontmoeting
tussen Bush en North verwys, gesien
nie,

"Dit sou sekerlik ten minste vrae
laat ontstaan het,

"As daar bewyse is, is die rele
vante dagboeke teruggehou of iets,
Ek sal wi! he dat die Huis van Verteen
woordigers, InteUigensie of
regskomitees die saak ondersoek," se
hy.

Carl Channell, wat weens onwet
tige geldinsameling in die Iran/Con
tra-saak skuldig bevindis, is die week
aan longontsteking dood. Hy het saam
met North geld vir die Contras ingesa
mel nadat die kongres amptelike steun-: '
aan die Contras verbied het. - AFP .

Sowjet-offisiere verskil oor Litaue

Iran verskerp kleredragwette

Vll..NIUS - Sowjet-offisiere in Li
taue is verdeeld oor die benadering
wat hulle moet volg in die republiek
se onafhanklikheidstrewe, se die
tweede in bevel van die Sowjet-troepe
in Litaue.

"Daar is diegene wat se 'is dit nie
nou tyd om die orde te herstel nie?'
My eie mening is dat die enigste
oplossing is om presidensiele rege-

Troepe en voertule ulf Moskou die week In Vilnius, Lltaue ter voorbereldlng van die tradlslonele
mllitere parade. Ole SowJet-owerhede het egter beklemtoom dat hulle nle wll In!'leng met die
, polltleke ontwlkkellng In die land nle

,TEHERAN - Iraniers wat Islam aan
stoot gee deur onwelvoeglik in die
openbaar te verskyn kan kragtens 'n
nuwe landwye veldtog teen "skrapse
en uitspattige" klere, gegesel word.

Verskeie koerante in die hoofstad
se die veldtog is Maandag van stapel
gestuur met voorstedelike militere
polisie-patrollies op die uitkyk vir
mense wie se klere "nie aan die Is
lamitiese voorvereistes" voldoen nie.

Die verskerpte aanslag volg min
der as 'n weeknadat die "sentrum vir
die stryd teen aanduidings van kor
rupsie en 'n gebrek aan respek vir
Islamitiese kleredrag" 'n streng waar
skuwing by die aanklagkantoor teen
onwelvoeglike drag gerig het.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.'
I
I
I
I
I
I
I

ruil vir sknilplek aan die Contras,
ontken,

North seaantekeningeverwys ook
na 'n "ontmoeting met VP" (vise
president) op 6 Augustus 1986, ure
nadat hy voor 'n kongrespaneel ontken
bet dat by militere advies aan die
Contras verskaf.

North bet later tydens sy verhoor
beken dat by aan lede van die kongres
gelieg het. Hy is op drie aanklagte
skuldigbevind en tot gemeenskapswerk
gevonnis.

Voor sy ontmoeting met Bush,
volgens die notaboek, bet North vir
Donald Gregg ontmoet - toe Busb se
top- nasionale veiligheidsman ennou
Amerikaanse ambassadeur in Suid
Korea.

Gregg se hy het uitgevind van
North se betrokkenheid by die Con
tras op 8 Augustus 1986endathyeers
vir Bush viermaande later, nadat die
Iran/Contra-skandaal bekend geraak
bet, van North se betrokkenheid vertel
bet. Dit bet die geheime verskaffing
van wapens aan Iran en die kanali
sering van die winste na die Contras

. Requirements:
- appropriate qualifications in the respective SUbjects
• experience in teaching in the particular SUbject at Std 10

level,preferably to English 2nd language students
- abilityto work in ademocraticenvironment
- an interestin Distance Educationpractises will be an

addedadvantage

Written applications enclosing CVand 2 references
should be sent to:

MsJ. Engelbrecht
SachedTrust
PO Box 11350
JOHANNESBURG
2000
Tel: (011) 23-9746 Ext. 112

2. CENTRE ADMINISTRATIVE ASSISTANT (FULL-TIME)

Duties include:
• takingand typingof minutes
- wordprocessing
• filing
- takingand transferring messages appropriately

ReqUirements:
• appropriate office routine skills
- good communication skills
- be able to work under pressure
- ability to work In a team

VACANCIES (JHB)

Written applications enclosing CV and two references should
be sent to:

Staff Development and Tralnir:Jg
SachedTrust
POBox 11350
JOHANNESBURG
2000

Turret Correspondence College (TCC), a project of
SACHED TRUST - an independant, non-racial

educational institution - has vacancies for suitable .
candidates for the following po~ns:

1. TUTOR-MARKER IN THE FOLLOWING SUBJ.ECTS (PART-TIME):

- Accounta..rJfY-.-Afrikaans, Biology, English, Geography,
--History,lJIathematics and Physical Science. '

Duties will Include:
- teaching throughthe marking of assignments fordistance

learners at Std 10level '
-where necessary, developingremedial material)'
- attending tutor workshops and meetings

WASHINGTON· Besonderhede in
Oliver North se notaboeke wat die
week vrygestel is, het weer vrae laat
ontstaan of pres George Bush nie
nouer betrokke was by geheime by
stand aan die Nicaragua-rebelle as
wat hy wil voorgee nie.

LeeHamilton, 'n Indiana-demokraat
en mede-voorsitter van die kongres
verhore in 1987, se 'n nuwe kongres
ondersoek kan aangevra word.

Altesame 1 400 bladsye van nota
boekinskrywings deur North is deur
'n private groep, die National Secu
rity Archive, na 'n regsgeding in die
hande gekry. Die vrystelling van 'n
verdere 1 200 bladsye kan binnekort
volg,

Tussen die inskrywings, op 20
Desember 1985, bespreek North 'n
"3rd Country solicitation plan" om
steun te werf vir die Contra-rebelle.
Die plan het 'n reis deur Bush - toe
vise-president onder Reagan - na die
Honduras ingesluit.

Bush het sy betrokkenheid by enige
"quidpro quo" reelings om ekonomiese
en militere steunaan die Honduras, in

r---------------------~I,
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' THE CLOsING DATE FORAPPUCATIONS IS FRIDAY, 25 MAY 1990 ..---------------------
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Anti-Semitisme in Oos-Duitsland
wek kommerFREDERICK BICHON

BERLYN - Verskeie amptenare van Joodse
organisasies het hulle besorgdheid uitgespreek
oor wat hulle beskou as die opkoms van anti
Semitisme te midde van 'n ekonomiese krisis in
Oos-Europa,

Hulle het die neiging met die gebeure in die
dertigerjare in Duitsland vergelyk.

Die Wereld Joodse Kongres (WJC) se presi-
, dent, Edgar Bronfman, het tydens die liggaarn

se eerste kongres op Duitse grondgebied aan die
Wes-Berlynse pers gese: "Wanneer ekonomiese
toestande versleg, soos in die Sowjet-Unie, bereik
die soeke na sondebokke 'n hoogtepunt ... en
Jode bevind hulself dan in die voorste Iinie."

"Die belangrikste rede waarom tienduisende
Jode na Israel wil emigreer, is die toenarne in
anti-Semitisme in die Sowjet-Unie en die bedry
wighede van (ver-regse) groepe soos Parnyat."

Hy het opgemerk dat "in Oos-Duitslandontdek
die mense in die ekonomiese krisis dat Karl
Marx Joods was en mense hou die Jode ver
antwoordelik vir Kommunisme",

Die president van die Joodse Agentskap vir
Israel, Mandel Kaplan, het gese dat "diehuidige
situasie my herinner aan die chaos van die
dertigerjare wat dit vir die Nazi's moontlik
gemaak het om mag oor te neem",

Maar die hoof van die Senttale Raad van
Jode in Duitsland, Heinz Galinski, se ekonomiese
probleme aIleen kan nie die opkoms van anti
Semitisme verklaar nie en meen dat opvoeding
'n rol speel. "Nie alles kan deur die polisie en'
onderdrukkendemaatreels reggestel word nie,"
sehy. ,

Terselfdertyd is hy egter ten gunste van
streng wette teen rassisme en anti -Semitisme in
die strafreg van 'n verenigde Duitsland.

V olgens Bronfman van die WJC is 'nbesoek

deur afgevaardigdes die week aan Oos-Berlyn
om die eerste minister, Lothar de Maiziere, te
ontmoet, "'n welwillendheidsbesoek".

"Die nuwe parlement wat op 18 Maart
aangewys is, het Oos-Duitsland se aanspreek
likheid in die Joodse slagting erken en ons wil
dit graag aanvaar."

Bronfman het die idee van samesprekings
met DeMaiziere oor repatriasie verwerp, hoewel
Oos-Duitsland onlangs beloof het om Joodse
slagoffers van die Nazi's se onkostes te dra. Hy
se 'n spesiale konferensie oor die onderwerp sal
in Julie in Israel gehou word.

ill sy openingstoespraak op die nuuskonfe
rensie het Galinski gese die ontmoeting van

Joodse organisasies uit meer as 70 lande daar
"kan dalk die belangrikste ding vir die Jode
wees sedert die ineenstorting van Nazisme",

Die besluit om die vergadering in Duitsland
te hou is deur sommige van die WCJ se organi
sasies gekritiseer en geen amptelike afvaardi
ging uit Israel het dit bygewoon nie.

Elie Wiesel, Nobel-vredespryswenner, was
nie teenwoordig nie, maar 'n voorbereide toespraak
is Dinsdag op 'n gedenkdiens in die Villa op die
Wannsee-meer voorgelees.

Die Nazi's het in Januarle 1942daarontmoet
om besonderhede van die "finale oplossing" te
bespreek waardeur hulle die aftakeling van die
Joodse volk wou bewerkstellig.• AFP

ZABALAZA nooi totoqrawe uit om finale uitstal-afdrukke van onlangse werk
(nie meer as 10 foto's en nie kleiner as8" x 10" nie) te stuuraan:

Dokurnentere Foto-uitstalling

(Fob:AP)

'n Mlnuut stllte. Oorlogsveterane van die Rool Leij~ In die Boishol-teater
In Moskou ter vlerlng van die 45 [aar na die oorwlnnlng van Nazl

Dultsland

disionele inskakelingsentra hoef te beweeg.
Maar die departement van immigrasie en inskake

ling het net 420 werknemers wat die jaar alleen
12 000 leers moet verwerk.

Sedert die begin van die jaar het 30 000 immi
grante in Israel geland - 10 500 in April - volgens
amptelike syfers.

Gewese Sowjet-Joodse rebel Natan Sharansky
, ' het voorspel dat 250 000 immigrante die jaar in

Israel gaan aankom, en nog 500 000 in 1991.
Netanya is 'n mikrokosmos wat die toeloop van

immigrante na Israel weerspieel. ill die afgelope
drie maande het meer as 3 000 imrnigrante hulle hier
gevestig.

"Die immigrasie biedgeenproblemenie," se die
burgemeester van die dorp, "onssosio-kulturele
infrastruktuur is geskep om 'n bevolking van 250
000 mense te behartig."
. Maar die oorwerkte werknemers onder berge van

leers en vorms by die departement van immigrasie
en inskakeling weerspreek die stelling.

Die gange is vol immigrante wat am geslote
deure hamerenvurig inRussies, Jiddisj enHebreeus
praat, Die woord "geduld" word'dikwels gebruik.

"Dank die Vader ek bet niks meermet die 'Solmout'
(Joodse agentskap) endie departement van immi
grasie te doen nie," se Boris L duidelik vertigo

Maar ondanks die burokratiese nagmerrie is daar
talle suksesverhale, '

"Altesame 40 persent van die inunigrante kry 'n
gevestigde werk binne 'njaar na hul aankoms," se

.Yitzhak Peretz, Israel se minister van immigrasie. '
Die groot Sowjet-eksodus gaan die Israelse rege

ring die jaar 1,5 biljoen dollar koso- AFP

CHARLY WEGMAN

NETANYA, Israel· Die verrassing - en die konsterna
sie • was groot toe Israel se nuwe Sowjet-Joodse
immigrante weer die bekende rye en ongenaakbare
burokrasie, so tipies van die Sowjet-Unie, in die gesig
moes staar.

Vir maande moes talle Sowjet-Joodse immigrante
families as deel vanhul daaglikse roetine in rye voor die
departement van immigrasie staan,

"Jy moet vroeg opstaan in die oggende, vieruur, om
'n nommer te kry. Maar dit beteken nie dat hulle jou
gaan sien nie," se Vladimir, wat al goed vertroud is met
die kantore.

"Dis onstellend om al die pad van die Sowjet-Unie
af te kom, net om in 'n ry te staan."

Die 35-jarige elektrisien en vader van twee, wat al
die pad van die Oekrainiese dorpie Kharkov af kom, ,
woon by vriende. Hy het gou besef dat om deur die
Israeliese burokrasie te kom, jy toegang tot die "Pro
tectzia" moet he.

Daarom het Vladimir nou 'n helper aangestel om
hom deur die burokratiese moeras te help.

"Nou kan ek 'n woonstel-kontrak teken, waarna ek
vorms kan invul wat allerhande regte aan immigrante
toeken - soos 'nses maande lange kursus in Hebreeus."

Maar dit is nie so maklik vir almal nie. Duisende
mense gooi hulle arms in' die lug as gevolg van die
stadige burokratiese masjien,

Honderde nuwe immigrante het onlangs indie strate
geprotesteer.

Die onmiddellike integrasiestelsel het sekere voor
dele, want dit skakel nuwe immigrante dadelik by die
Israeli-werklikheid in sonder dat hulle deur die tra-

'AI die pad van die Sowjet
Unie net om in '0 ry te staan'

Met sprekers

DR F VANZYL SLAB BERT
en

MARKSWILLING

Datum: Dlnsdag, 22 Mel 1990
Tyd: 19hOO vir 19h30

Die Naslonale Koordlneerder
ZABALAZA
pIa COSAW
Posbus 421007
Fordsburg
Johannesburg
2001

Nle later nle as 30 Mel 1990.
Vir verdere navrae kontak Ethel by:

Tel: (012) 3422335/6

of skryf aan
Societies in Transition '
IDASA
Arcadiastraat 1077
Hatfield Forum 203
HATFIELD 0083

Reg vantoegangword voorbehou

ZABALAZA is 'n Suid-Afrikaanse fees wat tussen 2 en 15 Julie 1990 In Landen
plaasvind. Olt word deur progresslewe kulturele organlsasles In Suld·Afrlka en

die Afdeling Kuns en Kultuur en ander ultgeweke Suid·Afrlkaners wat In '
Landen gebaseer Is, gekoordlneer.

Indien u verdere inligting of hulp benodig, skakel asseblief vir
Junaid Ahmed by (011) 833-2530/1/3

Vrye Weekblad, 11 Mei 1990 '
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kantoor sou ontvang, die vergadering
sou bywooo en as kameraad 330

. gespreek word.
Later die rniddag, op die vliegtuig

saam met die ANC-span na Johan
nesburg, speel die volgende toneel
homaf:

In die middel van die half-lee
vliegtuig die groep ANC-Iede, reg
agter sit maj Andre Beukes en verder
aan nog ander veiligheidspolisiemanne,
wat 'n wakende oog oor hulle hou.

Dan so '0 vier rye verder sit Joe
Slovo, Sampie Terreblanche en Joe
Modise - die MK-aanvoerder homself,
in druk gesprek.

Op'ogegeweoomblikkykBeukes
verskrik om. Twee van die belang
rike lede van sy kudde sit nie meer
tussen die groep nie.

Verligting spoel oor sy gesig toe
hy die twee verlore skape Modise en
Siovo agter gewaar.

'0 Mens kan nie te versigtig wees
met regse dreigemente in die lug nie.
Dan is dit ook net heel moontlik dat
albei oor enkele jare in 'n nuwe kabi
net kan wees, en die nuwe base van
die polisie word.

van die vyand."
Entoe 'n buitelandse joernalis met

'n besondere dik vel eo moontlik iet
wat hardhorend, drie rnaal dieselfde
vraag oor die gewapende stryd aan
Mandela vra, tot laasgenoemde se
ergernis, roep 'n opgewonde Pile Botha
aan sy eweknie aan die anderkant van
die saal: "Vat hom, Thabo, vat hom."

Vierdens was daar die heel duide
like waameembare poging van die
ANC om na die Afrikaner uit te reik,
en om hom niebloot as "dievyand"te
bestempel nie, Daar is verlede week
reeds hierna verwys as een van die
belangrikste ontwikkelings in die
politick, '

Dan is daar in die vyfde plek die
besoek van Thabo Mbeki aim die
kampus van die Universiteit van
Stellenbosch verlede Saterdag na
afloop van die Kaapstadse beraad.
. Wie sou ooit kon dink dat so iets
not! reeds rnoontlik is? En dat hy
bewaak sou wees deur gewapende
lede van Umkhonto we Sizwe (MK),
die gewapende vleuel van die ANC?

En wie sou kon dream dat die
rektor, profMike de Vries, hom in sy

Met die geskiedkundige perskonferensie in
die ruim ouditorium in die HF Verwoerd·

gebou, bygewoon deur honderde plaaslike en
buitelandse joernaliste, het die gedagte

skielik by HENNIE SERFONTEIN opgekom:
"Ons bou 'n nasie. Ja, ons bou in der

waarheid 'n nasle."

politieke deurbrake en die besluite
watgeneemis, watminmensevooraf
verwag het,

Dit beteken dat die belangrikste
struikelblokke van beide die ANC en
die regeringwaarskynlikin die nabye
toekorns uit die weg geruim kan word.

Derdens was daar die besondere
gees wat tydens die perskonferensie
tussen die ANC- eo regeringsafgevaar
digdes geheers het.

Toe die regeringspan eerste, en
kort daarna die ANC-span, die saal
met bree glimlagte binnestap, het 'n
mens geweet: hier kom 'n ding.

Die vriendelike interaksie tussen
die leiers, DeKJerk en Mandela, het
die verhaal van die deurbraak verte!.

Twee klein voorvalletjies, een aan
die beginen een teendieeinde van die
konferensie, het die gees tussen hulle
weerspieel,

Thabo Mbeki, kort van statuur,
was die laaste van die ANC-span om
in te kom. Hyhet pas gesit toe hy weer
soos 'n meerkat opspring en oa die
regeringspan aan die ander kant van
die saal met sy vinger wys, en met 'n
lag hardop se: "0, daar sit die span
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'n bereidwilligheid begin openbaar
om op te gaan in 'n groter Suid
Afrikaanse nasie.

Die perskonferensie het 'n diep
emosionele indruk op my gemaak. 'n
Mens het 'n knop in die keel gekry
tydens die optrede van beide pres FW
de Klerk en Nelson Mandela. Dit was
meesterlike vertonings van staatsman
skap, van 'n proses van versoening,
van respek vir mekaar en mekaar se

I••• Verligting spoel oarsy
gesig toe hy die twee

verlore skape Modise en
Siovoagtergewaar. .
'nMens kan nie te

versigtig wees met regse
dreigemente in. die lug
nie. Dan is dit ook net
heel moontlik dat albei

oar enkele jare in 'n
nuwekabinet kan wees,
.en die nuwe base van

die polisie word. '
standpunte, nieteenstaande die diep
verskille.

"Ons bou 'n nasie" kan beskryf
word as die tema van miskien die
merkwaardigste drie dae in die geskie
denis van Suid-Afrika sedertdie begin
van blanke heerskappy in 1652.

Eerstens was daar die ontmoetinge
tussen die verteenwoordigers van albei
kante waar hulle mekaar as mense
ontdekhet, as mede Suid-Afrikaners,

Tweedens was daar (liebelangrike

TYDENS die hoeksteenlegging van
die Voortrekkermonument in 1938
buite Pretoria, is 'n rolprent vertoon
met die titel: "Ons bou '0 nasie." My
gedagtes het teruggeflits na daardie
film tydens die gesprekke in Kaap
stad verlede week tusseo afgevaardi
gdes van die African National Coo
gress (ANC) en die Nasionale Party
regering.

Met die geskiedkundige perskon
ferensie in die ruim ouditorium in die
HF Verwoerd-gebou, bygewoondeur
honderde plaaslike en buitelandse
joernaliste, kom die gedagte skielik
by my 0p: "Ons bou 'n nasie. Ja, ons
bou in der waarheid 'n nasie."

Want die van ons wat bevoorreg
was om teenwoordig te wees, was
inderdaad getuies van die eerste ver
sigtige, dog ferme stappe wat gedoen
word om '0 nuwe, ware Suid-Afri
kaanse nasie te bou - '0 nie-rassige
Suid-Afrika vir aIle Suid-Afrikaners.

Daardie gebeure van 52 jare ge
lede by Monumentkoppie en die ver
toning van "Ons bou '0 nasie" was die
oprrede van '0 klein Afrikanervolkie,
'n volk na binne gekeer met die doel
om homself te vestig. Ook om sy eie
geskiedenis te eer en sy afsonderlike
identiteit jaloers tot elke prys tehand
haaf- die begin van totale Afrikaner
politieke heerskappyvir die volgende
dekades.

Maar die gebeure van Vrydag, 4
Mei 1990was iets heel anders. Dit is
die begin van 'n proses waar 'n Afri
kaner-beheerde regering verteenwoor
digend van 55 persent Afrikane~s,nie
aileen afstanddoen van mag nie, maar

Die ANC en die regering

Die merkwaardigste drie dae in die
geskiedenis van.die land
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Die vrou en die kerk

Teologiese grond vir 'n nuwe houding
SOLANK die kerk vroue nie emstig
opneem nie, kan nie van vroue ver
wag word om die kerk emstig op te
neemnie.

'n Growwe oordrywing? Wat van
die bloeiende sustersverenigings in
d'ie kerk? Wat van die talle vroulike
diakens - waarsonder baie kerkrade
reeds nie kan funksioneer nie?

Daar kan min twyfel oor die toewy
ding en ems van die vrouelidmate
wees. Maar dit beteken nie dat baie
van hulle probleme met die houdings "
in die kerk het nie.

In 'n onlangse artikel in Insig vertel
'n vroulike teologiese student vanhaar
verlange na 'n eie gemeente en haar
frustrasie omdat dit 'n droorn is wat
waarskynlik nooit in haar kerk waar
sal kan word nie, (Dit is ironies dat
die polities konserwatiewe Hervorrnde
Kerk, aan die een kant berug vir sy
Artikel 3 wat slegs witrnense as lidmate
toelaat, aan die ander kant die mees
"liberale" van die drie Afrikaanse
Kerke is en reeds jare lank vroulike
dominees het.)

, Maar dit is net vroulike teologiese
studente wat die diskriminasie teen
die vrou aan die lyf voel nie. Ook
gewone lidmate begin al meer vrae
stel oor die kerk se houding,

Die duidelike uitsprake in die Bybel
dat die vrou aanhaarman onderdanig
moet wees, dat sy in godsdiensige
byeenkomste moet swyg, het vir baie

TEKS EN KONTEKS

'n werklike struikelblok geword.

'n Mens sou kon redenecr dat die
uitsprake tydsgebonde is - dit weer
spieel die waardes vim 'n samelewing

, waarin die vrou min of geen regte
gehad het nie.

In die antieke wereld was sy vir
aile praktiese doeleindes die eien
dom vanhaar man en sonder regsper
soonlikheid. Die kultuurgebonde
uitsprake kan tog nie net so van
toepassing op die modeme samele
wing gemaak word nie.

Dit is so dat tye ingrypend veran
, der het. Maar om die Bybelse uitsprake

bloot as agterhaalde modeverskynsels
afte maak, oortuig ooknieheeltemal

, nie,

Dit 'sou enersyds beteken dat
Bybelse waardes in wese relatief en
aan wisselende giere van die tyd uitge
lewer is. Andersyds kan die duide
like vermanings van Paulus (vir baie
die aarts-chauvinis) nie so maklik
van die tafel gevee word nie.

Dit is daarom nodig om te besef
dat die pleidooi vir 'n nuwe houding
teenoor die vrou 'n veel dieper teolo
giese grond het. Dit is verder nodig
om te verstaan hoe onderliggende
Bybelse motiewe die samelewing van
destyds beinvloed het en dit vandag
ook nog doen.

ill Galasiers 3:28 skryf Paulus:
"Ditrnaaknie saakofiemandJood of
Griek, slaaf of vry, man of vrou is
nie: in Christus Jesus is julle almal
een," '

Drie samelewingsterreine word
deurdie nuutgevonde eenheid geraak:
kulturele ofetniese verskille, sosiale
klas ofstand en die vethouding tussen
die geslagte. AJ drie terreine is deur
growwe ongelykhede in die tyd van
Paulus gekenmerk en al driehet pynlik
stadig onder Christelike invloed ver
ander, '

Vandag word slawemy allerwee
as in stryd met die Bybel beskou.
Maar in die Nuwe Testament word
rustig van slawe gepraat en Paulus

gee ook nog rand aan hulle: "Slawe,
wees gehoorsaam aan julIe meesters
hier op aarde, en doen dit met eerbied
en ontsag, maar terselfdertyd met 'n
opregte hart, asof dit vir Christus is."
(Efesiers 6:5)

Maar die nuwe insigte van die
evangelie ondergrawe die, sosiale
patroon van baas en slaaf. Niemand
anders nie as Paulus moes dit self

,ondervind toe daar 'n krisis rondom
Filemon ontstaan het.

Onesimus, die slaaf van Filemon,
hardloop weg, Hy kom onder die
invloed van Paulus tot bekering, Hy
moet weer terug na sy baas - wat nou
ook sy broer in die geloof is. Die
apostel besefdat Onesimusnou meer
as net 'n slaaf is.

Hy skryf aan Filemon: Ontvang
hierdie weggeloopte Onesimus nie
meer as 'n slaafnie, maar as 'n "geliefde'
broer". Hier begin die eerste ver
steuring van die gangbare sosiale
patroon. Dit sou nog eeue duur, maar
uiteindelik stem almal saam: enige
vorrn van slawemy is onversoenbaar
met die Bybel.

Dieselfde beginsel geld etniese
verskille. Ons het in Suid-Afrika maar
,so pas begin aanvaar dat etniese
diskriminasie op Bybelse gronde
onhoudbaar is. Die hef ~an Ie nog
voor om die sarnelewing van die euwel
te suiwer.

Verste agter in al die prosesse is

die vrou. Nie alleen moet sy veg teen
tradisionele vooroordele nie, maar
ook teen die wanopvatting dat sy
heimlik daama strewe om "soos 'n
man te wees'' - asof mans die
vanselfsprekende maatstafen rolmodel
is. Vrou wil nie mans wordnie - hulle
wi! in die eerste plek as mense erken

" en emstig opgeneem word.

Maar dit is ook die teologiese krag
van die uitspraak in Galasiers 3:28.
Hier word die vrou as volledige mens
vOo/Godgesienen daarom gelykwaar
dig met die man erken. Al sou die
heersende kultuur en die geskiedenis
so lank reeds die' vrou onderdruk
(onthou dat slawemy nog tot in die
vorige eeu algemeen was), die im
plikasie is glashelder en die logika
van die teologiese insig onstuitbaar:
vroue is in die eerste plek mense -

, mensemetaldie swakhede,maarook
, met aI die drome en al die moont

likhede van mense,

, Daarom is die herstel ven dieposisie
van die vrou op die ou end - Bybels
gesien - onkeerbaar.

Sal die Kerk - endit geld net sowel
die "wit" as die "swart" Kerk - vroue
nie ook ernstig opneem en sodoende
deel word van die proses om' die
samelewing indie opsig meer mens
lik te maaknie?

[Teks en konteks word geskryfdeur
'n paneel van bekendeteoloe} ,

Groen argument strek tot
finansiele voordeel

"Die besigheidsmens he! hul/e voorqesptinq.
Sy 'insig',het egter nie ontstaan vanuit 'n

veranderendeekologies-morele-perspektief nie
- hy het in dienuwe neiging'n verhoogde

ekonomiese voordeel gesien. "

produkte gekoop het. Altesame 55
persent van die kopers was onder die
indruk dat sulke ekologiese aansprake
"amptelik" goedgekeur is, terwyl 44
persent van die groep gedink het die
regering was' vir die goedkeuring
verantwoordelik.

By 'n hele aantal vervaardigers In
Engeland was daar beslis die gevoel
dat daar gevalle is waar groen-etikette
slegs as verlcoopstegniek gebruik word.
Hulle wys verder daarop dat aile
vervaardigde produkte (in 'n mate) 'n
negatiewe impak op ons omgewing

" sal he. Spuitkannetjie-vervaardigers
kanweI die skadelike CFC's vervang,
maar die alternatiewe doen ook
(weliswaar mindere) skade aan die
atmosfeer en omgewing.

Sou die toksiese materiaal wat in
die vervaardigingsproses van batterye
gebruik word, vervang word, bly dit
steeds 'n ongelooflike verrnorsing om ,
energie s6 te verpak - 50persentmeer
energie, word in die vervaardiging
gebruik as wat die produk self sal kan·
lewer. Die gebruik van "groen-etikette"
moet dus meer spesifiek wees. Alge-

, mene aansprake soos "omgewings·
,vriendelik" is te vaag.

Om te beweer dat 'n skoonmaa]oni4
del geen nitrate bevat nie, is sin
neloos (en misleidend) wanneer JY

(TienieduPlessis is 'nmede-direkteur
van Taurus-uitgewcrs)

'... Optiese verhelderaars (optical
brighteners): Dit verskaf die "witter

, as-wit"-eienskap -nienoodwendig 'n
agent van besoedeling nie.

Maar hier hou ek op - ek wil nie in
'n argument met 'n chemikus beland
nie, Met 56 'n lys kan 'n hele Vrye
Weekblad gevul word.

Miskien is daar 'n ondememende
wetenskaplike by Earthlife Africa wat
'n toeganklike "groen woordeboek"
vir die verbruikerkan saamsteL Onthou
om herwinde papier vir die druk
daarvan te gebruik!

Net 'n vinnige storie vanuit ons
verbruikersgeorienteerde'samelewing:
Vriende van my woon nou aI etlike
jare in Nederland. Hulle is nie die
rykstemense in Hollandnie, ma3fhet
'n heerlike huis wat gemeubileerd is

. met pragtige en funksionele meubels
wat die Hollanders op die strate van
Amsterdam weggooi. Dit is die soge
naamde "harde afval" wat jy eeri keer
'n week op straat kan sit om deur.die
munisipale dienste verwyderteword. '

'n Maand of wat gelede het my
vriende 'n yskas in lmlle buurtopgetel.
Net 'n muurprop was nodig en toe
hulle die yskas aanskakel, het dit
gewerk! 'n Goeie voorbeeld van her
gebruik, maar ook 'n aanduiding van
'ngeweldig oorvloedige samelewing;
kan jy dink dat iemand hier s6 'n'
produk op straat sou laat?

Ek wonder soms of 'n yskas in
Amsterdam nodig is. Is dit nie koud
genoeg 'Ciaar nie.

nie 'n middelkan koop wat weInitrate,
bevat nie. ABe opwasrniddels is ook

, in 'n mate "bio-vervalbaar'',

Indien die middel 'nplantolie,eerder
as 'n petro-cherniese basis het, sou dit
bloot vinniger afbreek. Aansprake SODS

, die behoort slegs gebruik te word
indien daarprodukte bestaan wat weI
die genoemde skadelike stowwe en
eienskappe bevat.

Vaaghede verwar die verbruiker
en ontneem hom,lbaardie moontlikheid
om 'n ingeligte aankoop te doen.

Maar die vcrbruiker moet besef
dat 'n "groen inkope-rnandjie" ook
aan die koper eisestel, Verstaan ons
almal wat ons aangebied word? Wat
beteken al die nuwe woorde op,
byvoorbeeld, 'n wasmiddelverpakking?

... Bio-vervalbaar (biodegradable):
Die reste van die produk vergaan op
natuurlike wyse wanneer dit verbruik
word, gewoonlik deur middel van 'n
bakteriese proses. Sonunige produkte

.. met 'n plantolie basis sal vinniger en
meer ,£olledig as ander afbreek.

... Ensieme (enzymes): Waspoeiers
wat ensieme bevat word soms as
~'biologies" beskryf. Die ensieme breek
protei'ene en stysel af en word in
wasmiddel geplaas om vlekke te
verwyder. Dit kan velirritasies by,
somrnige mense veroorsaalc, maar
besoe.del nie die omgewing nie.

... Fosfate (phosphates): I)it word
as waterversagter bygevoeg. Indien
genoeg fosfate in riviere en damme
beland, versnel dit die groei van alge,
wat suurstof in die water vinniger
verbruik, met die gevolglikeskade
aan plante en waterdiere.

in die nuwe neiging "n verhoogde
ekonomiese voordeel gesien. Hulle
was almal dus vinnig uit die
wegspringblokke en het (soos ge
bruiklik) die groen-argument tot hul
finansiele voordeel aangewend.

Die voorbeeld van die olie-maat
skappye is lank reeds bekend. As
gevolg van 'n skuldgevoel oor die
skadelike gevolg van hulle produk en
die eksploitasie van'n onvervangbare
hulpbron, het die meeste van hulle
heelwat geld en reklamein die be
waring van die natuur gestort. Die
maatskappy ,se beeld kry dus 'n
(ironiese) hupstootjie, en ons koop
steeds petrol vol lood,

Kort op die hakke van die olie
mense het die vervaardigers vanhuis
houdelike produkte gevolg. Met die
heersende gevoel oor sake rakende
die omgewing, is dit duidelik tn voor
deel indien jy kan se dat jou produk
met groen-sorg geskep is. Kyk net na
die verkope! '

Die persepsie vari die kop~r bepaal
die rigting waarln die vervllardigeren
sy produk beweeg. In 'n Qnlangse
ondersoek in Engeland (l 930 mense
is hierby betrek) is bevind dat 60
persent van verbruikers wat produkte
met 'n "omgewing-vriendelike"-etiket
daarop siea, ten minste een van die

TIENIE DU PLESSIS

KAN daar 'n beter voorbeeld van "die
mag van die verbruiker" wees as die
huidige oorvloed van Groen-produkte?

Osoon-vriendelike blikkies glimlag
op elke rak in die superrnark. Drie uit
elke vier houers van dinge wat jy
nodig her, vertoon woorde soos "bio
vervalbaar", "bevat geen optiese ver
helderaars", "geen fosfate", ensovoorts.
Die meeste van ons weet nie eens wat
hiermee bedoel word nie, maar ver
vaardigers besef dat dit die produk
vinniger van die rak in die winkel tot
op die rak injou kombuis kry!

- Groen-organisasies het nog 'n lang
pad om te loop voordat hulle met
dieselfde vertroue en oorgawe as die
PR-afdelings van die GROOT ver
vaardigers hulle idees kan rondstrooi.

Ekologiese aktiviste het aanvank
lik gedink dat dit jare sou neem' om
"Big Business" te oortuig van die
skadelike gevolge wat sekeJ;C pro
dukte op die omgewing ell die ver
bruiker selfhet.

Die besigheidsmens het hulle'
voorgespring. Sy "insig" het egternie
ontstaan vanuit 'n veranderde',~~olo

gies-morele perSpektief nie ~ hy het

Vrye Weekblad, '\I ¥ei 1990
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Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet oortree ~f
lasterlik is nie mits die korrespondenfse naam en volledlge

adres byge~oeg word as 'n skuilnaam gebruik word. Die
redakteur behou die reg voor om briewe te verkort. Skryf aan:,
Die Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 177, Newtown 2113.

Hulle het gedans

Koos Kombuls van Kaapstad skryf:
Ek weet nie of ek op jou resensie (Robin
Hawkins, van 20/4) moet antwoord in jou
hoedanigheid as vryskutskrywer van Vrye
Weekblad, oudstryder of organiseerder van
rnusiek-entertainment by Cafe Royal nie.

In jou resensie van die Valiant Swart
Band lieg jy direk deur voor te gee dat
niemand tydens hulle vertoning wou dans
nie. Is dit nie dalk 'n geval van "jealousy
makes you nasty" nie? Ek het self moeg
geraak om aand na aand te wag dat die
mense op Aartvark se musiek begin dans -
maar tevergeefs.' .

Ek gunjou, in die goue glans van jou
aftreejare, die private klein vreugdetjies
van dinge doen soos om op 'n bedwelmde
Saterdagrniddag na Prince en Art of Noise
te luister. Daaris egter anderbands enander
genres ook.hoor, ly's nou soos 'n ou knor- ,
Rasta wat moan omdat daar nie reggae
tapes in die cubby is nie, Stray Cats is nou
nog my gunsteling-band, Dis my aftree
plesiertjie, maar ek druk ditnie in enigiemand
se keel af nie.· .

Ten slotte: die Valiant Swart Band het
reeds 'n geweldige gevolg in heelwat van
die "klein dorpies" waamajy so neerhaler-d.
verwys. Wat is verkeerd met kleindorpies?
Nie pre-modernisties genoeg vir jou nie?

verdoesel. Neem maar byvoorbeeld die
aanhoudende gekerm oor Marike de Klerk.
Daar is tog seker veel belangriker dinge om
op kommentaar te lewer as die spreekwoor
delike "small things" (uitrustings, en
sovoorts?) Die spreekwoord: "Sarcasm is
the lowest form ofwit"lykmy nie onvanpas
te wees wanneer 'n mens die genoemde
rubrieke se aanslag probeer beskryf nie,
Dieselfde geld die item "'n Fyn Rooi Lyn"
van 12 April 1990.

3. Miskienhet die sukses van die polisie
moordbendes soos deur Vrye Weekblad
onthul die verkope riet te veellaat styg om
rasionele argument, skerp satire en balans
as ideale te bly steI. Miskien moet Vrye
Weekblad tog maar by The Star gaan kers
opsteekoorhoe dit gedoenbehoort te word.

4. Tenslotte: Vrye Weekbladhet 'n paar
maande gelede 'n vraelys gepubliseer waarin
u die lesers se voorkeure getoetshet. Sou dit
miskien moontlik wees om die vraelys te
herhaal, met die lesers se antwoorde persen
tasiegewys uitgedruk?
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Versmorende houvas -

i' AM de Lange van Noordbrug skryf:
Ek lees u koerant vanafdie eerste uitgawe en
vind dit belangrik dat daar 'n poging is om
iets anders daar te stel as bloot die gewone
dagblaaie wat, in die woorde van Hendrik
Jaars van Bloemfontein(Vrye Weekblad,l2
April 1990), 'n "versmorende houvas" op
die lesershet vanweedie propaganda daarin.

Met verwysing na u redaksionele kom
mentaar ("Die man met die twee gesigte" en
Egbertus Klaagvoort se "Ope brief aim sy

.Hoogdrawendheid Admiraal Doktor Buthe
flezi" (Vrye Weekblad, 12 April 1990), egter
die volgende opmerkings:

1. Indien ek reg lean. onthou het die
beleidsverklaringvanVrye Weekbladindie
eerste uitgawe dit duidelik gestel dat die
blad gaan.probeer om aan alle partye 'n
geleentheid te gee omhulle saak te steI. Die
afgelope paar maande het dit egter duidelik
geword dat u blad 'n baie duidelike pro
ANC/UDF/Mass Democratic Movement
beleid het. U aanval op dr Buthelezi is weer
eens 'n duidelike bewys hiervan.

Hoewel ek dit nie nagegaan het nie, kan
eknie onthou dat Vrye Weekblad 'n breedvoe
rige onderhoud met Buthelezi of 'n diepte
artikel oor hom gepubliseer het nie, Tog is u
gereed om hom ten skerpste te veroordeel
vir sy aandeel in die Natal-geweld, Buthe
lezi het irnmers darem nog nooit die "armed
struggle" ofnasionalisering gepropageer nie,
ofhoe? Miskien het Jaars se opmerking oor
die "versmorende houvas" van die Nasio
nale Pers se dagblaaie dalk ook van pas'
geword met betrekking tot Vrye Weekblad
al is dit dan nou 'n ander soort ideologiese
wurggreep wat toegepas word?

2. Dit wil my voorkom ofdie Afrikaanse
pers maar net nie kan wegkom van 'n soort
I oolbladhumor wanneer dit kom by pogings
tot politieke satire nie. Ek verwys hier in
besonderna Brolloks en Bittergal en Egber
tus Klaagvoort se rubrieke. Die onderskat
nie net die leser se intelligensie nie, maar
probeer om bra flouerige kommentaar met
sarkastiese en redelike platvloerse taal te

.\ '
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Chrlstellke Demokraat van Kaapstad
skryf:
Al die pratery oor hervorrning, 'n "nuwe
Suid-Afrika", staatkundige modelle sal
skipbreuk ly as agterdog, verdeeldheid,
kwaadwilligheid, .haat, afguns, selfsug en
dies meer nie uitdie weg geruim word nie.
Selfs die emstige pogings van die Staatspre
sident, die minister van Staatkundige
Ontwikkeling, die Voorsitter' van die
Regskomrnissieen ander sal verongeluk word
tensy 'natmosfeervan welwillendheid, ver
draagsaamheid, eensgesindheid, eerlikheid
en respek geskep word.

Verdeeldheid onder rassegroepe en an
-der, selfs in die kerke, is een van die ver
naamste oorsake vir die wantoestande in ons
land. Gelukkig het Suid-Afrika darem nog
'ngemeenskaplike element wat as bindende
faktor ontwikkel kan word om die liefde van
ware Suid-Afrikaners vir hul mooi en ryk
land te mobiliseer om daardie "Groot N asie"
te bou waarop onsalmal trots kan wees,

Meer as 80 persent van alle Suid-Afri
kaners onderskryf Christelike beginsels en '
almal glo indieselfdeGod. Vanselfsprekend
moet die gemeenskaplike faktor dus as bin
dende element gemobiliseer word om die
haat, verdeeldheid en alles wat daarmee
saam gaan uit die weg te ruim.

Dit is dus gebiedend noodsaaklik dat 'n
nie-politieke "Christelike Demokratiese
Beweging" as drukgroep in die lewe geroep
word om Suid-Afrika te red van die ver
woestingwatoponswag.Onsmenigvuldige
probleme moet uit die arena van politieke
dwarstrekkery en egoisme gelig word.

So. 'n beweging sal die vermoens en
kwaliteite van alle goedgesinde Suid-Afri
kaners saamsnoer om die politieke, eko
nomiese en maatskaplike probleme by te Ie
deur die verwydering van agterdog.

Selfs dr ChesterCrockerhet aan die einde
van sy bemoeienisse met Suid-Afrika se
probleme gess dat God alleen Suid-Afrika.
kan red, terwyl Peter L Berger en Bobby
Godsell, staatkundige deskundiges in "A
Future South Africa" die feit dat 80 persent
van alle Suid-Afrikaners die Christelike
beginsels onderskryf, as 'n belangrike ge
mene deler bestempel ten einde Suid-Afrika
se probleme op te los.

Ek: doen 'n beroep op alle welwillende
Suid-Afrikaners wat die Christelike begin
sels onderskryfcimafgesienvanras ofkleur,
die stigting van ,'n nie-politieke Christelike
Demokratiese Beweging te ondersteun deur
in verbinding te tree mel Christelike De
mokraat, P.osbus4317, Kaapsiad 8000 (Tel:
(024) 33057) .

Skep'n
atmosleer ,vanwelwillendheid

Die regering en die Harms-kommissie moet na vandag se
onthu11ings oor die aktiwiteite van die Weennag se Burger
like Samewerkingsburo sekerlik die boodskap lay: hoe
langer hulle die buitelandse operasies van die Weermag en
die polisie se eenhede wat politieke opponente in buurstate
en elders gaan vermoor of terroriseer het, ignoreer, hoe
meer gaan die inligting op 'n ander manier uitkom.

Vrye Weekblad self gaan sy uiterste bes doen om al die
aktiwiteite uit te snuffel en te publiseer, wat ook al die
risiko's,

Laat dit ook 'n les wees vir diegene rondom we Harms
kornmissie wat dalk probeer om die waarheid te verdoesel:
op die ou einde gaan die waarheid wel uitkom;'.
. Hoe naar dit ook mag klink, hoop ons dat die jongste
onthullings 'n emstige verleentheid vir Staatspresident FW
de Klerk op sy geskiedkundige buitelandse reis gaan wees.
Veral die bewyse dat twee van sy kabinetskollegas reeds
minstens tien maande lank van al die ongerymdhede weet
en niks daaraan gedoen het nie, ,

Ons en andere vra nou al sedert die aanstelling van die
Harms-kommissie dat die Staatspresident die kommissie se
opdrag moet uitbrei om ook buitelandse operasies in te
sluit. Tot dusver was daar geen reaksie nie,

Laat ons dit weer se: 'n ondersoek na binnelandse
operasies all~enlik is 'n klug. Die wandade is binne die
grease van die land beplan en was meestal teen landsburgers
gemik. 'n Mens kan nie 'n volledige prentjie van die
Burgerlike Samewerkingsburo ofdie polisie se moordben
des lay as jy die ondersoek kunsmatig in binnelandse en
buitelandse operasies opdeel en net die ee~ laat ondersoek
me"

As die Staatspresident steeds weierom die kommissie se
opdrag te verbreed, behoort regter Harms nou self s6 'n
versoek terig ashy wil voorkom dat sy kornmissie nog meer
geloofwaardigheid inboet.

'n Bykomende rede waarom die ondersoek na buite
landse operasies uitgebrei moet word, is dat ons ook nou
moet vrede maak met ons buurstatenou dat ons besig is om
aim die nuwe Suid-Afrika te bou, .

Suid-Afrikaners moenie toelaat dat die regering wegkom
met hierdie versuim nie.

Dit gaan nie oor wraak nie - juis oar versoening.
Soos een van die BSB se slagoffers, Albie Sachs, die

week gese het: dit is 'n wond in ons nasie wat oopgemaak
moet word sodat dit kan gesond word.

Laat Chile,'nland waar sulke vergrype ookvoorgekom
het, vir ons 'n les wees. President Patricio Aylwin het 'n
Kommissie vir Waarheid en Versoening aangest~die
verdwynings, moorde en minagting van menseregte onder

.die Pinochet-bewind te laat ondersoek.
Hy se die kommissie is belas met "morele suiwering",
As 'n mens die skrikwekkende getuienis in vandag se

uitgawe lees, kan 'n mens nie anders nie as om oortuig te
wees dat dit presies is wat ons nodig het,

Staatsterreur

So Se hulle...

Die werklikheid

"Ons sal die ANC iets gee om oorna te dink. Daar sal bloed
in die strate wees." - Hennie Muller, die leier van Blanke
Veiligheid.

"It Is generally accepted 'that at least four years of school- ,
ing is required to maintain a level of functional literacy." -

, 'n Black Sash ondersoek wat bevind het dat 63 persent van
skoolverlaters nog nie eers die primere skool voltooi het

. nie.

"Apartheid is alive and kicking and the reality remains
separate but unequal lives." - Albie Sachs na vier-en
twintig jaar terug in Suid-Afrika:

"PAC for victory. No compromise. One 'settler, one bul
let." - Graffiti in Langa, naby Kaapstad.

.VryeWeekblad

Die prys om apartheid en rassisme te handhaaf, word
. onbetaalbaarduur. Hierdie naakte werklikheid het konser
. {watieweblankes die afgelope weke weereens wreed getref;

. In Welkom skreeu verkrarnpte blankes ten heme Ie oor
die swart verbruikers-biokot - dieenigste vreedsame wapen
iD die hande van magtelose mense wat op onchristelike
wyse uitgebuit en onderdruk word.

"Sal dit nie help om met dieANC direkre praatnie," kom
die kreetselfs van konserwatiewe sakemanne wie se sakke
swaar getref word.

Enin die verre Kenhardt in die Noord-Kaap wil blankes
sommer summier die blanke skool vir bruin leerlinge
vanuit die naburige oorvol skool oopstel.

Die rede is weer eens ekonomies: Dit sal verhoed dat vyf
blanke onderwysers afgedank word en ook dat die dorp se
eiendomspryse val.

Laat Welkom en.Kenhardt duur lesse wees vir die Rip
v.an Winkels in ons midde wat nog in die twintigste eeu 'n
middeleense stelsel wil handhaaf.

,- VryeWeekblad, 11Mei 1990
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Lam Likkewaan geword
Die Groot KrokodiI het

BROLLOKS"EN
BITIERGAL

G'n selfrespekterende krokodil sal
optree soos PW Botha nou oor die
samesprekinge by Groote Schuurnie.

In die donkerte van die Wildernis
konkel die verspotte ou man met sy
aartsvyande van weleer soos Ferdi
Hartzenberg, alles net om FW by te
kom. .

En Bittergal onthou nog 'n geleent
heid waar die Lam Likkewaankort na
die ondertekening van die Nkomati
verdrag met groot lofgepraat het van
Samora Machel wat hy so vertrou het
- "al is hy 'n kommunis".

Ennou is FW 'n uitverkoper omdat
hy met kommunis Joe Siovo praat.

Bittergal hoor ook nou tluisteringe
dat 'n paar generaals en brigadiers
ook in die Wildernis konkel en dat
daar dalk 'n verklaring kan komin die
'dae dat FW oorsee is.

*Vir geen'rede nie onthou Bittergal
skielik 'n se-ding wat sy oupa graag
gebruik het: Skiet hom in die hol,
Abdol, pa wil die vel heel he!

Katutura
microwave
Die Kaapees en.AaweebeesenBoere
staters kan gerus 'n les of watby hul
ver-regse kameradein Namibia leer.

Selfs die HNP se Namibia-leier,
Sarel Becker, was heeltemal ontvank
lik vir die eerste minister, Hage Gein
gob, se beroep dat die woorde kaffer,
baas en miesies nie meer gebruik

-moet word nie. Hy wil niemand aan-
estoot gee deur hom op n naam te

noem waarvan hy nie hou nie, se hy.
Maar hy wonder wat 'n mens van

sekere woorde gaan maak. Gaan
"kaffeipot" nou "Katutura microwave"
word?
*Sarel se daar was aI baie name vir
swartmense - die jongste synde "agter
geblewenes" enalmalhetna 'nrukin
onguns verval. "Ek verwag dat die
woord "kameraad' ook nog 'n
skeldnaam gaan word."

Joe en die
witboordj ies
Wathet Die Kerkbode, die KPen PW
Botha in gemeen? Hulle skrik almal
hulle melk weg vir Joe Siovo.

Die Iytblad van die NG Kerk se in
.sy jongste uitgawe Joe se teenwoor
digheid by die Groote Schnur-gesprek
"Iaat die rooi Iigte flikker" en Chris:
tene kan dit nie ignoreer nie.

Nou wonder Brolloks of POlIS Joban
Heyns hom met die ~ooibranderigheid

vereenselwig?Die Kerkbode se boofar
tikel dra tog sy amp se gesag, ofhoe?
* Hoe lyk dit dan of die broers se
geloof nie sterk genoeg is nie? Wat
anders as praat moet ons dan maak
met ons kommunistiese landgenote 
skiet?

Waar anders?
Brolloks het weer "n klein bietjie
vertroue in ons regstelselgekry toe
hy lees van die swartman wie se
skuldigbevinding deur die Natalse
Hooggeregshof uitgegooi is nadat 'n
landdros op Newcastle hom tot R50
of25 dae gevonnis het omdat hy teen

"n muurin die dorp gepie het.
Dit is bekend dat die rassistiese

dorpie nou nie eintlik oorloop van die
• openbare geriewe vir sy swart inwo

ners nie,
Regter Oidcott het bevind daar is

nie. 'n munisipale regulasie wat se 'n
man mag nie teen 'n muur pie nie,

Die jaar tronkstraf wat die man

'0

gekry het omdat hy horn teengesit het
toe 'nkonstabelhomwou arresteer, is
ook nitgegooi - omdat die arrestasie
onwettig was.
*'n Mens sou sweerdie polisie het nie
'n belangriker taak as die soort be
laglikhede nie.

Ek ken modder.••
Woorde wat hy nie maklik gaan ver
geet nie, die "you're talking crap" wat

. regter Louis Harms die ander dag vir
Dirk Coetzee in Londentoegevoeg
het,

Bittergal se woordeboek vertaal
die woord "crap", so: "(vulg)
ontlasting".

'n Regter? In 'n geregtelike kom
missie van ondersoek? Hang sy on
derrok nie 'n bietjie uit nie?
* Soos Bittergal se oupa altyd gese
het: Ekken modder en ekken mis, en
hierdieis nie modder nie...

Hoe groen?
Lampie Fick se die week tydens 'n
debat oor die omgewing in die Parle
ment hy is 'n Groen Nat.
* In Nat-teal wil Brolloks nou vir
hom vra: Liggroen of Donkergroen,
Lampie? Ofis dit dalk Ander Groen?

i
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EGBERTUS
KLAAGVOORT:
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gedoente se vlerke is non ook 'n snit
toegedien. By die onlangse same
sprekings was daar verteep.woordigers
van al die veiligheidsmagte, selfs die
gevangenisdiens seg Oswald.

Maar'nrnilitere siel ominjou oog
te steek was daar nie, Miskien was
hulle almal besig, Besig om mense
oor die grens te jaag. Of om voor die
kommissies te getuig, Of om die
kommissies te.ontduik. Waar was
MagnnsPI?

HOERYM
DITDAN?

Brandende begeerte

/

'Geliefdes, Egbertus eindig op 'n
sombere noot. 'n Kerel in China het 'n
hetige mediese probleem, endie dolders
is dronkgeslaan: hy slaan kort-kort in
.vlamme uit, spontaan,enboonop in'n
vreeslike private deel van sy lyf. '

Ag ou vriend, sal Egbertus non nie
verstaan nie? Egbertus het soms self
'n brandende ambisie. Praat van hot
pants, Miesies Klaagvoort kan ni~

voorbly omnuwe zips in te sitnie, die
goed smelt te vreeslik. Koeksisters is
aI wat help. Viva. ,

Waar was Magnus
PI?
Vrinde, nie aileen is Magnus PI se
begroting geknip nie, maar die arme

skeie moordjies en pogings daartoe,
Daar is min wesens in die suidelike
halfrond wat nie deur die siel na
bewering gepoog is om vermoor te
word nie, soos Moeder dit so pittig
ste!.

Die minister is eigentlik 'n toor
dokter van beroep,maar dis nie duide
lik of die moorde met muti verband .
hou nie. Dis ook nie bekend of die
minister voortgaan met sy ampspligte
vir sy re&ering nie, ,

Intussen is die minister se poli
tieke hoof lustig besig om sy dubbele
standaarde toe te pas.

Vrinde, julle is seker bewus daar-
van hoe gesteld onse Mango is op sy

. reputasie as vredeliewende wese. Hy
raak hoogs ontstoke en voel innig
beledig wanneer iemand durf tluister
dat hy dalk nie die belange van vrede ,
so sterk op die hart dra nie.
. .Nou ja, Sy Hoogdrawendheid het
sopas in Europa beweerdat die Kagiso
Trust, wat sonder aansiens des per
soons landwyd armoede en ellende
verlig, geld op so'n wyse aangewend '
het dat dit die swart geweld in Natal
verskerp het.

U Edele, ken jou nydigheid dan
geen perke nie?

Piet wie?
'n Sappige gedagte op die week se
geskiedenislysie is die moontl~eid,

dat Sy Hoogdrawendheid Veldmaar
skaIkButhelezi dalk intussen weer sy
naam verander het. 'n Mens kan nie
voorbly nie.

Seg Moeder dit laat haar dink aan
'n ou buurman Piet Snot wat daarop
aangedring het dat hy sy naam moes
verander, hy kon immers nie so deur
die lewe gaan nie,

Vra sy hom op 'n dag ofhy toe die
groot stap geneem het. Seg hy,ja, hy
heet nou Hendrik Snot. En dan IS daar
nog brooderSioet van die FAKwat so
mooi na ons koeksister- en kultuur
sakekyk.

Vredeliewende
Mango
'n Adjunk-minister van KwaaiZulu
word vervolg op aanklagte van ver-

Veral toe die belese regter crap
kwytgeraak het. Moet 'n regter nie
meer beheersd optree om die besker
ming van die wette teenrninagting te
verditrl:hie? Moet sy woordkeusenie
meer waardig as die toilet wees niel'
Oswald se asem is skoon weggeskok
deur die gevloek en humeurigheid.
Seg hy dis unjudicial. Onregterlik,

, Onbetaamlik. Onaanvaarbaar.

bevind. Dit was genoeg om die siel te
laat losbars met 'n tirade teen die
nuwe Zuid-Afrika. Nou's hy ten minste
nie meer stil nie, Maar hy is so goed
as dood, met perrnissie gess.

Die kat is weg

Onregterlik
Dinge het nie goed verloop voor die
Harms-kommissie nie. Het die-voor
sitter al'n enkele opmerking gemaak
wat nie ten gunste van die belange
van die polieste of weennag vertolk
kon word nie? Daar is immers 'n
magdom mease wie sebelange saamval
met die bevindings van die kommissie.
Vir die mense moet regter Harms se
uitlatings teleurstellend wees. '

Moedervra ofdaar dannie die afgelope
. week praatjies en <tinge gehou is tussen
die SkoonAdministrasie en die anti
chris nie, En is Madam de KIerk se
man nie land-uit nie? Seg sy dis darem
'n dom ding om te doen wanneer jy
met hervorming besig is: terwyl die
kat weg is; slaan die muis met 'n
staatsgrepie toe. . _

. Iedergeval, daar was blykbaar wei
die een ofander aan die gebeur op die
politieke front, bo en behalwe die
KIaagvoorts se manewales. Daar was
selfs redelike harmonie in die wereld
van kommissies, totdat die een of
ander siel voor die Hiemstra-kom
missie weieromte praat. Voorwaar 'n
stomme siel. En sy advokaat weier
ook dat hy praat. Word advokate ook
vir hul stiltes betaal?

Luisterryke, effens riskante
algemene vergadering van die

Koeksistergilde

'n

WeIkom

HAAIvrinde, seide het die Republiek
nog so 'n besige week belewe, en
Egbertus sebeskeiesfeeris geenuitson
deringnie.

Bo-aan die lys van die celebrity
events is natuurlik die Algemene
Jaarvergadering van: die Koeksister
gilde, 'n luisterryke geleentheid soos
Broeder Heyns waarskynlik sou se,
hoewel effens riskant, soos hy
voortdurend se.

Miesies KIaagvoort wou juis die
verdienstelike siel as gasspreker
voorstel, maar hy het reeds 'n tele
visie-afspraak gehad. Miesies
KIaagvoort is tot die Tesourie ver
kies, wat natuurlik goeie nuus vir die
huishouding is: 'n skeppende tesourier
kan daarvoor sorg dat die Klaagvoorts .
vir die duur van haar termyn nie net
van groente hoef te leef nie. Dis die
South African Way.

Skaars was die Gilde se vergadering
agter die rug of Moeder vemeem dat
sy die ereburgerskap van Welkom op
die hals gehaal het. KIaarblyklik op
grond van haar toegewyde diens as
spioen namens die dorpsraad. '

Egbertus se eie spioenasienetwerk
berig dat Moeder se veeleisendste
taak was om op Doktor Treurmare te
spioeneer. Die goeie burgers' van
Welkom vrees glo dat hy te links is.
Praat c hy dan nie deesdae met die

. aartsprogressive Volksheld van wel
.eer nie?

Verlede weekhet Egbertus opge
merk dat die Volksheld weI stil is,
maar hom darem nog bo die grond
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Het jy iets op die hart? Bel ons en lug jou mening. Die
nommer is (011) 836-2151. Een van ons verslaggewers sal
notas van die gesprek maak en 'n opsomming daarvan sal

op die bladsy geplaas word.

K du Plooy van Betlehem st: "Die Clarens-stuk was
baie lekker. Kan julle nie meer 001' die Yrystaat doen
nie. Ons is niealmal Welkommers nie. Ons hetkultuur
hier."

Naamloos vanPotchefstroom se:"Waarwasjulle toe
Joos Tonteldoos hier gespeel het."

Vus!<.cO'1. -t::J II':" Ti<'Iie. - ~JtU1.11.
/te.t:.J~ dee kat; LU·CSI.·-t.. .

--,----,

. ,

•
Om 'n advertensie in hierdie
kolomme te plaas, bel vir Clara of
Cathy (011) 836-2151, fax (011)

• 838-5901, ofskryfaanPosbus 177,
L~~2t---------- Fordsburg 2113. Die spertyd vir

kleinadvertensies is 5 nm 015 die
Dinsdagvoorpublikasie. .

. REGTE .
EGTE GOklE

GESONDHEID5
VOEDSEL

Tarle': R10 vir
25 woorde 0'

'n ged",t,
. dasrvan

Rockeystraat 28a. Bellevue. 2198
, UilBezuidenhoutlaan

Tel (011) 648.Q251 Fats (011)648·9509
Handelmavrae welkom

Fruits& Roots verskot die
beste gehalte voedsel

en natuurlike
produkte - handhaaf

diehoogste
gesondheids· en

ekologlese standaarde._FRUns V1RBETER

.
. GfSONDttEJD .... ... .&ROOlS NATUURUK

NOU OP 'N NUWE
RUIM PERSEEL
NET 1BLOK
STRAATAF!

Handgeweefde
dhurries

(gestreepte
katoensakke) en
silwer juweliers
ware van Nepal, '

Indie en Thailand

te k~op.

Winkel 68,

. The Firs,
Rosebank.

Tel: (011)880

3566

Suzukl-motorboot (65
perdekrag) goeletoest.and
te koop. Kontak mnr en
mev Gordon (01491)
98451

May and June. The vi·
deos will be screened
every Tuesday at 3pm,
Tuesday, 15 May. The
video'stitle: "To Defenda
Killer (it examines legal
ethics among lawyers,
judges, witnesses, andthe
media) .

MARK

Dal/Josa'at
Kunsstlgtlng Koordl
neerder
Verantwoordelikhede:
Koordlnser van gra-
fiese/skilder
werkswlnkels . en
uitstallings, algemene
administrasie, skakel
wer\< en bemarklng. Die
suksesvolle kandidaat
.moet tweetallg wees,
kennis en 'n gesonde
belangstelling In kuns
en verwante aktiwiteite
hfl. Ondervinding van
bemarking en skakel
werksal'n aanbeveling
weese Gratis akkommo
dasie. Aansoeke voor
31 Mel 1990 aan: Ad·
ministrateur, Daljosafat
Kunsstigting, Posbus
2642, Paarl, 7620. Tel
(022f1) 624924

BETREKKINGS

Illustrations, comics, lo
gos andg~1cs designed
and executed. Good, quiCk
and cheap. Contact M

. .Krouse andA Lordat(011)
339-6880day and night

Wciensdag 16Mei·Uword
uitgenool om uwegneern-

.eteom1nm nadie USIS
ouditorlum, 3evloerAfri
can Life-gebou, Commis
sionerstraat 111, Jhb te
bringvir 'n reeksmiddag
uurvldso's getitled "Ethics
InAmerica- To defenda
Killer".Almal welkom

The US Information Ser
vice at the lpelegeng
Community Centre will
present a series of vid
eos on "Ethics In Amer
Ica" during the month of

GEBEURE

Ve rtaa'lwerk/proe f.'
leeswerk: Engels/Afri- .
kaans, Afrikaans/Engels,·
aile tekste(ooktegnies).
Billiketariewe. Faksdiens
ook beskikbaar. Skakel
Julia (021)797.3412

Crafts
Have you got some un
usualknick-knacks to sell
at the Flea Market? Tel
Manfred at(011) 7883994

Story writers and artists
are invited to submit a

. short picture story book
for children for the Abe
cedarius Books Picture
Story ·Competition. The'
story, withpictures inblack
andwhiteandonecolour,
should be between two
and twelve pages. Abe
cedarius Iseager tostimu-

. lateSouthAfrican writing
foryoungpeopleandwill
consider all entries for
publication. Closing date
June 1, 1990. For more
lntormatlon phone 887·
7297

TAROT readings
Uncovering what yo~ really
are, of letting yourself be.
yourself,·of letting every
thing that is not yourself, .
fall away. R30. Please
phone Ushke at(011) 614
5398

Set builder any tim~ pe
riod. Specialises in faraway
places. Good CV. Formore
informatIon phone788-4501

POWA (People Opposing
Women Abuse) 'is 'n on
dersteuning- en inligtings
diens vir mishandelde en
verkragtevroue. Ons bied
ookwerkswinkelsenoplei
dingsprogramme aan oor
geweld teen vroue. Vir
verdere inligting skakel
(011) 642-4345

Visual art courses
Learningto see. Eye train-.
ing to lookat shape, form,
colourdimension translated
Into drawing, painting,
sculpture and crafts.
Classesavailable day and
evening for children and
adults. Phone Maggie van
Wezel at614-7297 after 5pm

Tlk· envertaalwerk, bel

Bedrewe verwer. Huise,
woonstelle, kantore.
Uitslekende verwyslngs.
Vir verdere inligting
skakel (011) 728-4678
(Vrydae, Saterdae en
Sondae) of skakel (011)
787-7734 Maandae..

DIENSTE

REGTERBREIN-DI
NAMIKA
Vermeerder jou krsa
tiwiteit, produktiwiteit,
probleemoplossingsver
mos, intu'lsie en korn-.
munikasie dramaties.
Werkswinkel van 67
aangename oefeninge .
aktiveer jou artistieke
brein.Skakel(q11) 643
4659

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE Ftr\AS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

GARDEN ROUTE: Ri
verside House,GreatBrak
RiverR50per personper
dayB & B. Lunch/Dinner
extra.. River frontage.
Splendid beach nearby•.
Phone (04442) 3387

Bekwame, betroubare
huishulpbenodig akkom
modasle In Brixton.
Beskikbaarvir huiswerk

..driedaeper week. Werk
reeds twee dae. Vergoe
ding onderhandelbaar. Vir
getuigskrif en navras
skakel 782-471/6 kan
toorure of 837-1358na
ure

Aucklandparl<: Kingsway
Mansions: Pragtige woon
stelomte desl, vir meer
inligting skakel 447-3498

. enlos 'n boodskap

ERK

Stuur R20 (AVe ingesluit) vir 30kapsules, saam
metdie kcepon hieronder, aan:EMCOR,
Posbus 582,Milnorton 7435. Tel (021)551-4360

r---------------------,
I Naam: I
I . IAdres: .
I I
) ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.. ::::::::::::::::::::::::::::::::.'~~~:;~;.':::::::::::::::::::::::: :
I Telefoon: :......................................................... I
I . .L ~

. OOK VEAKRYG.BAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Louise by (012) 46·6577
PERSOONLIK

. WOONPLEK

lie meisies en vroue,
sook kleinseuntjies.sn
ogtertjies, omopsekere
aterdaeas modelie vir
ns modes in ons mode
eater inJohannesburg op

tree.Geenoooervinding
odig nie. Vir meer in

igting skakel (011) 834
7380f(011)836-9171 X

15slegs indie aande, Of.
omsienonsbyTheStar
pangled-promosies, 1st
losr Connaught Man·
ions, 8re~straat 215,
ohannesburg

Die Takhare vir Vrede
ertrounledie vrede nle

Diensplig Adviesdiens. Vir
gratis en onafhanklike
advlss openigenavraeoor
diensplig. Skakel Durban
(031) 301-5663 Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079 Marl< (h), Kaapstad
(021)689-1194 (5.30nmtot
7.30nm),. Grahamstad
(0461) 26067 Rudi(h),Oos
Londen(0431)27713,Poa~

Elizabeth (041) 56-1483,
Pretoria (012) 320-2230
Alice (w), Johannesburg

r---------I--------~----_,_--___j (011) 6148106 Neil (h) of
gaannadieMetodiste Kerl<,
Pritchardstraat 79 op
Dinsdae van 4.30nm tot
7.00nm

;
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Sportbeserlngs (9)

Dokter jou
skouer s6

Hazel Woodward

Verbasend genoe~ is die skouer die lig
gaam se beweeglikste lit. Die arm hang
lossies aandie res van die skelet met slegs
'n lagieveselagtige ligamente wat bymekaar
gehou word aeur 'n klompie SJ?iere.

Diebal van die bo-armbeenis groot en
die kas van die bladbeen klein - dit lyk
asof hulle so half inmekaar pas. Daarom
is die skouer 'nrelatiefswakenonstabiele
lit.

Die skouer kan nogal mak1ik ontwrig
word as jou arm grond toe geruk word
omdat daar geen ondersteunende spiere
in die armholte is nie, 'n Ontwrigte skouer
lyk amper vierkantig en die arm kan nie
gelig word nie,

Dit gebeuras jy 'n ernstige verstuiting
opdoen - die bal van jou bo-arm val U1t
daardie skouer-holte~ie uit. Moet dit nie
self probeer insit me, behalwe as dit
dikwels gebeur. Onthou net, as hy nie die
eerste keer in sy regte plek inglip nie,
moet jy nie daarmee peuter nie. Spreek 'n
dokter,

Gebreekte sleutelbene is seker aan
elke rugbyspelerenjokkie bekend, Jy kan
voel hoe die bene o~mekaar vryfal is die .
breuknie duidelik sigbaarnie, Sitjou arm
in 'nhangverband en spreek 'ndokter. Dis
gewoonlikookal wat die dokterdoen: Hy
sit maar net jou arm in 'n meer profes
sionele verband.

Skouerskeiding (wanneer 'die skouer
van die sleutelbeen geskei word) kom
ook redelik algemeen voor,

Om dit te diagnoseer: dit maak seer as
die bokant van die skouer gedruk word 
p~keer kan jy 'n duidelike knop sien.
Dit lS seer om te gooi of om oorarm te
boul. 'n Algehele skeiding mag minder
probleme opleweras 'ngedeeltelike skei-
din. .

tasgenoemde gebeuras die ligamente
wat die skouer en sleutelbeen bymekaar

J hou, skeur.
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Richard Shaw

ler, albei weer op die been is, loop
dinge beter. Om die FA Cup-eind
stryd te haal, is geen geringe presta
sie nie.

Swart op wit lyk United met sy
horde intemasionale sterre, wat teen
sewesyfer-bedrae gekoop is, veel
sterker as Palace.

Tog is 'n oorwinning vir die Rooi
Duiwels glad nie 'n uitgemaakte saak
nie, Onthou: Coppel is een van die
slimste stratee in Britse sokker!

As United nie vroeg deur Palace
se verdediging dring nie, gaan hy dit
nooit doen nie, Dan is die gesogte

'prys - wat nooit, maar nooit gedeel
word nie - Palace s'n.

Palace sal

HAZEL WOODWARD

~FA Cup
duur vir

CRYSTAL PALACE lean duur be
taal as hy Manchester United in more
se FA Cup-eindstryd op Wembley
klop.

. Die glorie van 'n oorwinning in
Engeland se grootste wedstryd van
die seisoen sal gou verdof as Palace
sy dinamiese bestuurder, Steve
Coppel, aan die einste United moet
afstaan - en dit is presies wat sal
gebeur.

Dit werk so: as United verloor, is
sy bestuurder, Alex Ferguson, op die
eerste vliegtuig terug Skotland toe
en Coppel, wat vroeer puik spel vir
United op vleuel gelewer het, is die
aangewese plaasvervanger,

Dit sou jammer wees. Crystal
Palace vindnou eers sy voete. Hyhet
verlede seisoen na die eerste liga
opgeskuifen moes vroeg die verne- .
dering van 'n nederlaag met 9-0 teen
die magtige Liverpool smaak.

Coppel se wraak was soet; in 'n
spannende FA Cup-halfeindstrydhet
Palace Liverpool met 4-3 geklop 
danksy Coppel se wetenskaplike

. benadering.
Hy het gedobbel met die feit dat

Bruce Grobbelaar, Liverpool se doel
wagter, en sy verdedigers in die
middelveld kwesbaar is vir hoe
kruisskoppe.

Dit was dus vir Coppel 'n wonder
like oorwinning. En die een span wat
meer internasionale spelers en meer
talent het as Manchester United, is
Liverpool!

Palace is 'n heel interessante span:
hy het karakter - en karakters, soos .
John Salako, die Nigeriese voorspe
ler wat vir welslae bid (en dat hulle
tog nie op Sondag moet speel nie!)
Danis daarnog die briljante Richard
Shaw, wat die gang van 'n wedstryd
in 'n oogwink kan verander.

(Daar is natuurlik diegene wat se
United se doelwagter, Jim Leighton,
gaan more Palace se grootste bate
wees!)

Palace se spelers uit Suid-Oos
Londen se agterbuurtes spog dalk
nie met die meeste talent in Enge
land nie, maar 'n fikser span is daar
nie, Hul geesdrif is ook oorweldi
gend.

Manchester United se bekoring
Ie in 'n glorieryke tradisie, wat
wereldwyd aanhom 'nhorde bewon
deraars besorg het. Maar Ferguson
se United is eenvoudig 'n groep
talentvolle spelers. Die span trek nie
saam nie.

Manchester United het 'n ver-
.-skriklike seisoen beleefen relegasie

na die tweede liga net-net oorleef.
Aanhangers van die grootste sok-:
kerklub in Brittanje het hulself
wereldwyd gemartel deur na United
se nederlae in die liga te kyk. (Ten
beste moes hulle met gelykopuitslae
tevrede wees),

Maar noudat Bryan' Robson
(United en Engeland se kaptein) en
Neil Webb, sy sterk middelveldspe-
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Vlymskerp agterlyn gee Vrystaat 'n buitekans

Beserings maakNatal kwesbaar

Ofs6 'nkragmeting goeie boks sal oplewer, ismoeilik
om te voorspel. Dat dit egter 'n skouspel gaan wees wat
die Rumble in the Jungle (tussen Mohammed Ali en
George Foreman) na 'n gesellige teeparty kan laat lyk, is ,
nie te betwyfel nie,

Hulle is seer sekerlik die twee hardste slaners in
wereldboks. Diekans dat albei vir die duur van die geveg
op hul voete sal bly, is bitter skraal.
.'n Mens sou Suid-Afrikaanse boksgeesdriftiges kon

verskoon as hulle verveeld gaap wanneer die woord .
"swaargewig" ter sprake kom.

008 moet nou maar erken dat daar sedert Gerrie
Coetzee niemand was waaroor 'n mens werklik opge
wonde kon raak nie.

Boksskrywers probeer maar om die beste van 'n vrot
saak te maak. EIke keer as Pierre Coetzer of Johnny du
Plooy 'n middelmatige Amerikaner klop waarvan nie
mand ooit voorheengehoorhetnie (oflankal vergeethet)
word dit as groot nuus aangebied.

As jy die "hype" wegvat, bly daarbitter min oor.
, Du Plooy boks volgende maand teen Kimmuel Odum,

As hy wen gaan ons hoor dat hy nou reg is vir Tyson,
Ruddock en Douglas. Gaap.

Garth Wright, kapteln van Transvaal se rugbyspan, wat vandag
vir die keurders moet wys dat hy die pos waardlg Is

reken: wisselvalligheid.
Hoewel Transvaal op grond van

sy sege oor die OP twee weke ge
lede as die gunsteling beskou moet
word, kan enigiets more gebeur.

Die OP se groot sege (50-24)
oor Wes-Transvaal verlede week
was indrukwekkend, veral as 'nmens
in ag neem dat hy met 18-10agter
was, maar dit sou dwaas wees om
te veel waarde daaraan te heg .

Die OP-agterlyn het die Weste
flenters gehardloop, maar kon
vanjaar nog niks teen sterker teen
stand uitrig nie. MOre gaan hulle
minder van die bal sien as verlede
week en boonop is Transvaal se
verdediging stewiger as die van
Wes-Transvaal. .

Ditgaan 'n belangrike wedstryd
vir Transvaal se kaptein, Garth
Wright, wees, Tensy hy m()re iets
besonders uitrig, gaan hy volgende
week die kapteinskap aan Jannie

. Breedt afstaan. (Dit sal vir hom g'n
nuwigheid wees nie; hy was al
voorheen die' slagoffer van swak
besluite deur keurders).

Die WP kry 'n kans om te herstel
van sy skoknederlaag teen Natal
twee weke gelede. Die Streeptruie
het vanjaar nog glad nie na poten
siele Curriebeker-kampioene ge
lyk nie, maar behoort Noord-Vry
staat maklik te klop.

Die oorblywende wedstrydvan
die naweek - Tussen Noord
Transvaal en Wes-Transvaal, gaan
laasgenoemde na die B-Afdeling
laat terugverlang. Die moontlikheid
van 'n rekordtelling is nie uitgesluit
nie.

Razor wys waarom grates
die bokswereld oorheers
RAZOR RUDDOCK se geveg teen Mike Dokes verlede
week het 'n mens weer herinner waarom die swaarge
wigte die bokswereld so oorheers.

Daardie verwoestende reeks linkerhaakhoue waarmee
Ruddock vir Dokes in die vierde ronde neergevel het, sal
jy in geen ligter gewigafdeling sien nie.

(Enigeen wat die bloedige boksdramas van die jare
tagtig indie welter- en middelgewig-afdelingsmet Roberto
Duran, Sugar Ray Leonard en Thomas Hearns in die
hoofrolle onthou, sal seker die stelling wil betwis, Daar
is egter een groot verskil: Dit kos veel, veel meer om 'n
reus soos Dokes planke toe te stuur).

Die brute krag van 'n Mike Tyson - en 'n Ruddock - is
nou maar eenmaal meer dramaties as 'n kleintjie wat 'n
ander kleintjie opfoeter.

Ruddock, wat met sy oorwinning oor Dokes die pad
oopgemaak het vir 'n kragmeting met die kampioen,
Buster Douglas, lyk ofhy in 'n formidabele vegmasjien

. kan ontwikkel,
Sy grootste wapen is glo 'n regterhaakhou, wat hy

byna gladnie teen Dokes gebruikhetnie. As hy Douglas
- van wieons nog steeds baie min weet - kan klop, pak hy
en Tyson mekaar.

Berigte deur
TINUS HORN

van die. skrum, en behoort nou tot
sy volle reg te kom.

Daar kan min twyfel wees or
wie in die lynstane en skrums baas
gaan wees, Die nuus dat Steve
Atherton welop slot vir Natalgaan

.sak, hou niksgoeds vir die besoe-
kers in nie. Hy en Rudie Visagie
vorm vanjaar die beste slotpaar in
die land.

Piet Bester versterk die Vry
sraat se voorry, maar dit sal nie
genoeg wees om die tuisspan in
toom te hou nie .

Daar wag dus 'n opdraande stryd
op die Vrystaters; hulle sal met
swak balbesit moet aanval, wat vir

, geen agterlyn,hoe talentvol hy ookal
mag wees,maklik is nie.

Die Vrystaat het egter vir
Transvaal met net 30 persent besit
geklop.Hy kanditmore teenNatal
doen.

Die Oostelike Provinsie en
Transvaal het net een eienskap
waarop 'n mens weekna week kan

Rudie Vlsagle In die dae toe hy nog vir die Vrystaat ultgedraf
het. More speel hy vir Natal teen sy ou spanmaats

NATAL kon nie sy twee briljante
senters, Jeremy Thomson en Dick
Muir, op 'n meer ongelee tyd met
beserings verloor het nie. Dit maak
hom beslis kwesbaar teen die yry
staat in mere se belangrike Cur
riebekerwedstryd in Durban.

Die Vrystaatse voorspelers, wat
verlede week teen Transvaal
gesukkel het, gaan nog swaarder
leefteen Natal, maaragterlangs lyk
die Blikore beter toegerus as die
Piesangboere se Vreemde Legioen.

Henry Coxwell, wat saam met
Greg Eyrs in die middelveld gaan
diens doen, lyk na die swak plek in
die Natalse agterlyn.Hy is 'njaarof
wat gelede deur Joel Stransky op

. losskakel vervang omdat sygebrek
aan vaart hom gedwing het om al
meer op sy skoen te vertrou. In die
proses het hy sy agterlyn afgeskeep.

MOre moet Natal die bal by sy
vleuels, Christy Noble en Tony
Watsonkry. Menskannethoop dat
Coxwell bloot as skakel sal dien,
eerder as om 'n bietjie van sy ver
lore glorie te herwin.

V oorlangs gaan die soeklig op
Wahl Bartmann val. Hy kry syeerste
kans vir Natal aan die loskopkant

.,
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ANDREA VINASSA
onder redaksie van

'Jy hetlnlat virjou eie 'gat gepluk'

tevrede met die verloop daarna.
Van Rensburg skryfSelvan se gedrag toe

aan die feit dat dit syeersteprentis. "Ek moet
hom vergewe. Ek dink hy het baie geleer."

I •••••••••••••••••••

"The Native Who Caused All-The Trouble",
die eerste produksie van die Film-Teater
instituut, 'n groep wat in die lewe gebring is
om lae-koste Suid-Afrikaanse prente en
toneelstukke te verfilm, begin vandag by Ster
Kinekor draal, Die prent is reeds op vyf
rolprentfeeste vertoon en is redelik goed .
ontvang, s~ Van Rensburg. .

Het "Native" se tema enigsins verouderf
"Die stuk verduideUk, op 'n vermaaklike

Wyse,een van die hoekstene van apartheid, .
die 1913 Land Act.

"Dlt was een van baie wette wat destyds
bepaal het dat 'n swartmens grond kon koop
by 'n ander swartmens, maar aan lede van
aIle rassegroepe kon verkoop. Daardie wet is
nog op die wetboeke.

"Dit was 'n diabolieseplan om swartmense
van hulland te beroof en te verseker dat die
land al witter word;

"Die stuk speel afin 1937 toe net dertien
persent van die land aan swartmense behoort
het, Baie swartmense het geglo land is soos
water, lug en sonskyn. •• 'n gawe van God."

"Native" vertel die soms humoristiese
verhaal van 'n swart prediker wat 'n stukkie
land opeis omdat God vir hom beveel het om

. 'n kerk daar te bou, Die plaaslike pollsie
besluithulle moet hom met geweld verwyder.

"Die polisiemag het destyds nog volgens
kolonlale wette opgetree - die polisiemag was
baie Brits en veral die offlslere was Brits. Die
offisier in bevel van die sending het die situasie
nie verstaanme en die gedwonge verskuiwing
soos 'n millt~re operasie beplan."

"Native" is gegrond op 'n ware verhaal.
Na kanne traangas in die huis-kerk ingegooi
is - die traangas het snaaks genoeg geen
uitwerking gehad op die prediker nie - en 'n
beleg wat 18 uur lank geduur het, het altesame
42 polisiemanne uiteindelik vir die prediker
uit die huis uit gekry. .

John Kani speel die rol van die prediker,
terwyl Vanessa Cooke, FrantzDobrowsky en
Eric Nobbs van die ander roUe vertolk.

Die regisseur Manie van Rensburg kom
na 'n lang stilswye met twee
uiteenlopende nuwe produksies vorendag:
die verfilmde weergawe van die .
toneelstuk 'The Native Who CausedAli
The Trouble" is 'n. lae-koste-prent gegrond
op 'n ware verhaal, en 'The Fourth Reich"
is 'n groot teleuieie-produksie wat verlede
week sy uiereldpremiere in Cannes gehad .
het. ANDREA VINASSA het die leeu in sy
leplel: gaan besoek .

'. \ .

"The Fourth Reich", wat deur Zastron
Films vervaardig is, is 'n verhaal van liefde
en verraad teendie agtergrond van die Tweede
W~reldoorlog.

Na die mini-reeks geredigeer is - "Nena
OIwage het 'n wonderlike taak verrig" - het
Van Rensburg en Selvan vasgesit oor die
finale snit van die rolprent. "Selvan en KohlI
was tevrede met die mini-reeks en ek het 'n
verkorte weergawe van die prent vir hulle
gestuur om vir hulle 'n idee te gee oor hoe die
prent sou lyk."

Van Rensburg vermoed daar was een of
ander druk op hulle toe hulle in Londen na
die prent gekyk het,

. Hulle het vir Van Rensburg verbied om
die finale snit te maak en met behulp van 'n

. Britse redigeerder dit oor gesny. "Selvan het
seker gedink ons is nie internasionaal genoeg
nle," .

Hy was verstom dat by in hierdie kritieke
stadium nie goed genoeg geag is om sy taak te
voltooi nie endat '''n Britse persoon beter
geweet het oor die Afrikaner as ek."

Van Rensburg het Selvan en KohlI se
weergawe gesien en meen die eerste dertig
minute is heeltemal verwarrend, maar hy is

DIEGENE wat glo Manie van Rensburg is 'n
tiran het dit reg. Hy stem heelhartig saam,
Hy is moeilik. Maar dis moeilik met 'n doel,
Dis omdat hy 'n goeie prent wll maak. "Ek
dring aan op sekere standaarde. As dit moeilik
is, is ek moeilik."

Ek onthou hy het 'n ruk gelede vertel van
die plakkaatin sy ouma sehuiswat die wyeen
die nou pad uitgebeeld het, Hy kon nooit
verstaan waarom enigiemand die nou pad
sou kies nle. Dis seker die nou pad wat hy
gekies het wat hom nou so moellik maak. .

In die belang van gehalte het hy 'n paar
pynUke besluite moes maak: tien dae na die
aanvang van die verfilming van "The Fourth
Reich" hethy die hoofspeler, Paul Herzberg,
'n Suid-Afrikanerwat in Londenwoon, vervang
deur Ryno Hattingh in die rol van Roby
Leibbrandt."Hywasnie 'n Boer nie. Hyis 'n
baie goeie vriend van my en 'n goeie akteur,
Dit was 'n pynlike ervaring.

"Ek het dit voorheen gedoen en ek sal dit
weer doen, As Grethe (Fox) nie gewerk het
nie, sousy ook in die pad gesteek moes word."
Fox speel die rol van Leibbrandten Taillard
(MariusWeyers) se minnares. Van Rensburg
het haar nie die rol aangebied Die, maar die
vervaardiger, David Selvan. . .

"Maar die proses was 'n onvergeetlike
ervaring. Alles het 100 persent professioneel
geskied." Van Rensburg s~ hy het die beste
tegnicl in die land tot sy beskikking gehad.

Die oorspronkilke draaiboek, waarvan die
struktuur en 'n klein persentasie van die
dialoogbehou is, is deur MalcolmKohll geskryf,
maar Van Rensburg het besef bale van die
dialoog is onspeelbaar. .

Marius Weyers, Herzberg, Grethe Fox,
Ian Roberts en Percy Sieffhet toe deelgeneem
aan 'n werkwinkelproses waarin baie van die
draaiboek oor geskryf is.

Tydens die verfllming het Van Rensburg
elke aand die draaiboek vir die volgende dag
geskryf. Intussen het ses of sewe navorsers
elke dag vir hom nuwe inligting gestuur.

"E]{ wonreg laat geskiedaan die geskiedenis.
Ek wou aan die wereld wys hoe lyk die
Afrikaner. Ek dink ek is redellk toegerus om
dit te kan doen. My pa was lid van die Ossewa
Brandwag tot dit gewelddadig begiri raak
het,

"Die w~reld is so ingestel op kits-ikone.
Blltsboodskappe. 'n Township brand, Casspirs.
Mure vol koeels in 'n belee Beiroet.
Internasionaal is die Afrikaner uitgebeeld as
'n Duitser wat met 'n swaar Russiese aksent
praat en swartmense aanrand, Ek het probeer
om by hul mensllkheid uitte kom,insluitende
die van Lelbbrandt.

"Dit was 'n waagstuk. Kritiek wat ek gekry
het is dat Robey Leibbrandt nie mag hull nle,
Dan word dit pro-Nazi. Ek s~juis Nazi's hull.
Dis 'n meer gewaagde pad as die Hell Hitlers
en Apartheid-comes-to-Broadway."

Die toneel waar Leibbrandt en Taillard
mekaar omhels is vroeg to die skedule geskiet:
"Jy het 'n lat vir jou eie gat gepluk," het Van
Rensburg vir homself ges~, "Nou moet jy 'n
prent maak wat dit gelootbaar sal maak,"

Die leeu van Melville praal

.'n Afskeidskonsert vir
Mzwakhe Mbuli vind
Sondag by die Jabulani
Amfiteater in Soweto plaas,
Stimela, Bayete, African
Jazz Pioneers, Azumah en
Ihasi Elimhlope is van die
groepe wat optree.

Nadat Mbuli, 'n
hoofbeampte op die UDF se
Cultural Desk, jare lank
gesukkel het om "n paspoort
te kry, han hy nou vir die.
eerste keer in die buiteland
optree. Hy bied seminare en
opooerings in Kanada,
Japan en Europa aan;

John Kani (onder) is 'The Native
Who Caused All The Trouble";

Eric Nobbe en Frantz Dobrowsky
(bo) probeer hom regsien in die

uerfilmde weergawe van Vanessa
Cooke, Fink Haysom. en Danny

Keogh se toneelstuk wat vandag
in teaters van Ster-Kinehor

begin draai.
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, Nettle Plkeur
Boontjiebredieis nie stew nie

Warm hart vir·die·winter
BJ LANKWARDEN

skryfoor port

Vet is fraai sa
Hollywood.
Mollige
aktrises is
deesdae die
mode. Eers
wasdit
Marianne
Sagebrecht
(links) in
'Bagdad Cafe'
en nou is dit
Roseanne Barr
(bo) in 'She
Devil' wat
blnnekort
begin draal,

Siaphakskeentjles
Kook 'n potjievol geskilde klein uitjies tot sag.
Maak intussen 'n sous van twee eetlepels water.
twee eetlepels asyn, en twee eetlepels suiker,

Voeg die mengsel lepel vir lepel by twee
geklitste eiers, Giet die rnengsel terug in 'n
potjie op die stoofen roer aanhoudend oor 'n lae
hitte. Dit moet net warm word, nie kook nie,
anders skif dit:

Wanneer effens verdik, gooi bo-oor die uie.
Heerlik warm of koud.

eie bloedtante skudhaai kop en se sy wis van die
, gereg niks.

Beter bekend is miskien die helder spiritualiee
bekend as kirsch (kersie), poire williams (peer),
mirabelle (geelpruim), Quetsch (bloupruim),
framboise (framboos) en die bruin sterkwater,
calvados, wat van appel gemaak word.

As 'n mens van hulle by die huis het, onthou
, om die bottels regop te laat staan, selfs wanneer

hulle nog vol is. lets wat nie algemeenbekend is
nie, is dat hierdie produkte wel inglas verouder
en 'n bottel wat 'npaarjaartuis gehou word, sal'
baie beter smaak aseenwat netdie week vantevore
aangeskaf is.

Daar is geen rede om hulle yskoud tebedien
nie, 'n bottel wat in 'n koel donker plek gehou
word, is perfek.. '

Hierdie dranke het boonop die voordeel dat
hulle die spysvertering aanhelp en jou gou aan
die slaap sus. .'

Die lys is lank, daar is veels te veel
winterwarmmakers om in een rubriek te noern,

. maar onthou dit is nie 'net die drank op sigself
wat jou sal warm hou nie. Winter is die ideale
tyd vir bredies en enige bredie word verbeter
deur 'n glas of twee rooiwyn by te gooi. Die
beste, natuurlik, is 'n bietjie wyn wanneer jy
kook en 'n goeie skeut n~t voor jy die bredie
voorsit. So behou dit die geur.

He 'n warm. knus winter.

Bedien blitswarm met jou bakkie spierwit
basmati-rys. (Dis nie nou tyd om te dink aan
bruinrys nie.)

Wat maak 'n mens by bredle?
Dit loop altyd op 'n stryery uit. As daar nie
aartappels in die bredie is nie, kan 'n bakvol -,
gekookte aartappels met neutmuskaat opgedis
word.

Slaai soos blare met 'n vinaigrette is vir
sommige mense onmisbaar, maarek sou Iiewer
beet voortsit. Of slaphakskeentjies.

Ons was altyd seker almal bet sommergeweet '
hoe om die uie met suursous te maak, maar my

Die Portugese porte word gekenmerk deur 'n
effens hoer alkoholinhoud as ons plaaslike porte
(21 v 18). Die goedkopes kom as robyn. taan of
wit porte. Die robyn is rooi en die taan geelbruin.
Eintlik is 'n taan port 'n rooi port war so lank in

'vate gehou word dat die port sy kleur verloor, '
wat na 'n mahoniebruin verander na baie (soms
selfs dertig) jare.

-Hierdieporte is baie duur, so die gewone taan
porte is 'n mengsel van rooi en wit.

Gedurende die wintermaande kanjy 'nbottel
taan port in 'n keel plek hou en vyftien dae lank
elke dag "n glasie drink. Die porte hou sowat 'n
maand of twee nadat hulle oopgemaak is.

Nog 'n wintertreffer is ons eie muskadel, wit
of rooi. Hierdie wyne is waarskynlik die mees
onderskatte wyne ter wereld en verdienbeslis 'n
plek in die drankkas, of selfs in die kombuis. In
my huis vervang ons enige sjerrie of port deur 'n ~

bone! muskadel virkookdoeleindes elidie resultate
is niks minder as verstommend nie.

Spiritualiee neem in die winter hul eie rol in
enhier moet vermeld word dat 'neau de vie ook
'n fantastiese Manier is om 'nete af te rondo Dit
kan net voor of saarn met die koffie bedien
word. Eau de vies is die suiwer vmgtebrandewyne,
ons het selfs 'n paar plaaslikes, mampoer en
witblits. '

Braai 'n paar uie in 'n pot. Plaas jou bredievleis
_ ribbes, nek of skenkel - bo-op die uie met 'n
skootjie water. Braai deeglik, vir 40 minute.

Nou maakjy 10tamaties skoon. Dompel in
kookwater, trek die velletjies af, endrukpitte en
wateruit. ,

Voeg by die vleis, saammet eenlepel suiker,
baie swartpeper en 'n handvol kruie soos tiemie
of. selfs orego, Kook stadig tot die tamaties
uitmekaargeval het, en as alles te droog word,
giet bietjies-bietjies wyn by. Maar dit moenie
souserig wees nie.

Na 'n uur lyk jou bredie arnper reg. maar
wees geduldig. Nog 'n rukkie kook - so 15
minute. Proe.

SOOS dit winter word, is dit tyd om seker te
rnaak daar's genoeg drank in die kelder wat die
hartsal warm hou.

Een van die beste goed is om in die winter 'n
paar bottels of kiste port byderhand te he.

Port is nogal'nveelsydige drankenbeslis nie
net vir die mansgereserveer nie.Port en Iimonade
met 'n blokkie ys is 'n lekker lang drankie oor
middagete, heerlik verfrissendennie te alkoholies
nie, 'n Glas Cockburn's DryTang wit port met ys
maak nog 'n goeie lusmakertjie, maar tradisioneel
word port na ete gedrink of laataand; skoon.

Let egter daarop dat wanneer ons van port
praat, bedoel ons Portugese port aangesien Suid
Afrika baie wyne as port laat etiketteer, maar
afgesien van een of twee, is dit ver van port af.
Die een merkbare uitsondering is die port van
die Boplaas-Iandgoed op Calitzdorp!!

Tamatiebredie
Die klassieke Kaapse bredie is nog een wat al
hoe minder mense behoorlik maak. Dit het 'n
standby geword van kantienkombuise wat die
fyn gereg al so verbaster het dat die egte smaak
verlore is.

Maak dit soos die een. Die resep is afkomstig
uit die kombuis van my ouma-grootjie wat
geweet het hoe 'n tamatie in 'n pot hoort. Dit
klinkdalkna 'nvermorsing, maaronthou,tamaties
is 90 persent water.

DAAR is niles soos reenweer vir 'n outydse
verlange na boontjiebredie nie,

Dit reen nou in die Kaap en die kindersneul,
Voor hulle jou gekmaak oor pizza en pannekoek,

,draf na die slagter vir jou kilo of twee
bredielamsvleis. Nek of skenkel, nes jy Ius het,

Gaan koop dan die mooiste vars groenbone
wat jy kan kry. Ook 'n pakkie vars
swartpeperkorrels en twee suurlemoene,

"Mense wat verskoning maak en sa die bredie
het afgekook, was suinig met die groente," se
die kok vanMount Pleasant van Kaapstad. Ensy
is reg. Gebruik genoeg boontjies, enjou bredie
is 'n sukses. '

Smoot die fyngekapteuie saggiesin'nbietjie
olie in 'n swaarboom-swartpot Voeg die stukkies
vleis, netjies in blokkies gekap, bietjie-vir-bietjie
by tot bruin. Nou plaas jy die fyngesnipperde
groente bo-oor die vleis, plus twee of vier
gekapte aartappels.

, Dan 'n knypie sout en heelwat swartpeper, 'n
paarrepies suurlemoenskil en 'nhalwe glas droe
witwyn vir smaak. Verder ge<:n water nie,anders
kry jy stew. wat iets heeltemal anders is.

Sit die deksel op en laat ten minste driekwartier
kook. Kyk hoe gaan dit, en roer, maar versigtig.
Proe. Peper? Suurlemoen? Besluit self.
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Biko, die ongeergdheid van die mense daar
rondom en die filmiese krag van die besoek aan
die lykhuis om foto's te steel. Attenborough
soos 'n Lord moet!

Danis daar slegte dinge ookinhierdie prent,
waaronder die belaglike visuele stereotipering
van al wat Boer is, en die voorstelling van die
"held" van hierdie prent: die destydse redakteur
van die Daily Dispatch, Donald Woods.

Want niernand kan werklik om die bos gelei
wordnie-dieprentisoorWoodsennieoorBiko
nie; die kreet om vryheid daarom is vir my bra
onego

Nerens kom dit beter na vore nie as in die
ironies slotskote. 'n Uitgestrektelandskap waarin
die Woods-gesin se vliegtuig wegraak in die
weste oppadnavryheidendie (luukse'l) bestaan
in Engeland, terwyl die name op die doek afrol
van al die mense wat in polisie-aanhouding
gesterf het,

. Ek verstaan dat "CtyFreedom" intemasionaal
maar flouerig by die loket gevaar het. Dis nie
moeilikom so iets te begryp nnie, al sou 'n mens
kon glo die apartheids-etiket die gans rnoes

· wees wat die goue eier sou Ie. Dis gewoonnie 'n
goeie fliek nie, die verhaallyn is onoortuigend
en die karakterisering selde op pei!. .

Steve Biko het by geleentheid gese: 'The
liberals must realise that they themselves are
oppressed ifthey are true liberals, and therefore
they must fight for their own freedom and not
that of the nebulous 'they' with whom they can

< hardly claiin identification. <

'The liberal must applyhimself with absolute
dedication to the idea of educating his. white
brothers that the history of thecountry mayhave
to be rewritten at some stage."

"Cry Freedom" moos 'n prent gewees het
waarin geskiedenis herskryfword vir ons as wit
Suid-Afrikaners. Dit is 'n geleentheid waardeur
ons moes kennis maak met gebeure wat die
bleek Afrikaners "koudgelaat"het - onthouhulle
nog die gewraakte Jimmy Kruger-woorde? -'
maar ook gekonfronteer word met 'n politieke
filosofie wat bly bestaanen saamgesels, algaan

·dit hoe goed met die ANC.
Maar wat vertel "Cry Freedom" ons eintlik

·oar SteveBiko, of oor BC (BlackConsciousness)?
'n Paar gemeenplasighede in gesprekke in
shebeens, die getuienis en kruisverhoor in die
Saso-hofsaak van 1975/1976, 'n~e toespraak.
En met Denzel Washingtonwat so hard probeer
om nie Amerikaans te wees nie dat hy van Biko
arnper 'n marionet maak, .

Omdat ODS hom as mens nie leer ken nie (en
hy was g'n engeltjie van 'n mens nie), daarom
wordhynooit oortuigend draervanideesnie.En
met so 'n futlose teenspeler soos Woods word
Biko nooit werklik uitgedaag sodat ons as
fliekgangers met hom in debat sal wil tree nie.

Steve Biko was een van die boeiendste mense
wat ek in die woelige politiek van die jare
sewentig ontmoet het. Gesprekke met hom was
altyd vol uitdagings, maar sy argumente nie
sonder foute nie; sy idealisme weerveel ruimer
as wat die fliek wil erken.

Sy dood was 'n persoonlike verlies; met <

nabetragting ook veel groter nog vir die Suid
Afrikaanse politiek waarin sy dissipline beslis
gemis is toe die met van vryheid te dikwels
verval het in bandeloosheid en geweld.

Daarom is ek kwaad en hartseer oor al die
hoekoms rondom "Cry Freedom". Nog steeds
leer onsnie die geskiedenis regtig kennie, word
Steve Biko net 'n episode in die lewe van 'n
waagmoedigeliberaal (en waar is Donald Woods
nou'l); die fliek se geskiedenis 'n illustrasie van
die drakoniese werking vailmaatreels onder die
Noodtoestand en die gebrek aan vryheid om
betekenisvolle rolprente oorons werklikhede te
maak.

Oor Steve Biko moet daar nog 'n Suid
Afrikaanse prent gemaak word, met : 'n
vryheidskreet wat in die fliek se hart en murg en
binnegoed Ie. Een wat ons gaan help om vlot te
blytotdatons iewersver vorentoe in dievaarwaters
kom.

Sal die regte Steve Biko ash op.taan

•
Ie

aangrypende openingsgedeeltemet dievroegmore
klopjag op 'n swart woonbuurt, die Zimbabwiese
landskapkompragtigtot sy reg in sommige van
die skote, en ek meen dat Kevin Kline bewys
lewer van sy vemuf as akteur, ten spyte van die
versk:riklike rol wat geskep is vir Donald Woods.

(En hoe dankbaar is 'n mens tog as jy agterkom
. dat hy darem nie regtig die magtige Telle-rivier

deurgeswem het nie ...)
Dan verder die magtelose woede wat by jou

. as kyker geskep word rondom die dood van

eur

Fanie Olivier
Vir: Verklarings 1967-1987

elkeen se ongevoeligheid ken tog 'n grens
en een nag isjy sommer dood
blykbaar gestroop ook van jouself
jou drome oop en bloot
gestamp, geskok, gekneus, bebloed
tot op die laaste been in daardie donker
aande waarvan niemand weet. .

onthou jy nog? pak angs hulle weer beet:
steve bantu biko • ook 'n mens.

(dink jy die foto is gebere in hul spens?)

vir bulle het nkosi se akkoorde
'n stormwind geword vir bulle het die stroom
sy walle uitgebreek en voor die bang
se swart is jy toe in die bek geruk
"kom kaffer ken jou plek"
vir maande. later jou nek
in 'n grot fisiek onder hul voet.
'n gloeilamp wat skel teen diedak bly hang,
die dag wat vir jou verbywaai
buite die tralies. die kraan wat drup,

die newels en die spinnerakke lig
. van kaapland tot bo in dip noorde

die dreuning met gebalde vuiste op laat gaan.
ek weet ook op 'n dag het jy
toe ek maar eenkant iewers staan,
apart, my hand soos destyds in die k100f
kom vat en my op afrikaans gegroet.

"TIlls has, by and large," skryfBikoverderin
1970 in 'n Saso-nuusbrief, "come to be taken in
all seriousness as the modus operandi in South
Africa by all those who claim they would like a
change in the status quo. Hence the multiracial
political organisations and parties and the
'nonracial' student organisations, all of which
insist on integration not only as an end goal but
also as a means."

Ek wil nie afbreuk doen aan sekere tegniese
fasette van "Cry Freedom" nie: daar is die

WI ers
SA Biko-prent moet

nog gemaak word

[as daar 'n hemel is iewers anderkant
die wolke verby die maan Iigjare
verder as die verste son dan kyk jy
seker af na hierdie stukkie land
skud jy (as dit daar mag) ongelowig
kop knip jy jou oe voor al die bloed
lig jou bande teen die orkaan
draai jy jou moedeloos tot God]

onthou jy een aand bo in die berge
'n nag 'n naweek soos 'n grot
die paarl wit onderaan die voet
(ek wonder of die buro daarvan sou weet)
met ons lui en driftige gesprek
wat roer en ritsel in die blare
met die ideaal met daardie wens
donker en iewers koel en kabbelrig
oor die klippe en 'n poel waar ons saam
ons Iywe teen die hitte baai?

die dae later bet jou stem se sens
gesny die gerwe eenkant die are
vol en helder in die son gestrek
(dinkjy die buro het aIvergeet?)
en om jou bet die wind gewan
die kaf verstrooi die korrels soet
op kampusse en by fabrieke uitgedors
so stadig het:die k1ipsloot volgedam
totdat die meul meedoenloes begin te draai,

jy was, besef ek weer, die woorde
van 'n ganse stom geslag. ek
bet gesien hoe jy blink van die sweet

IN die stroomversnellings waarinSuid-Afrikaners
nou afgevoer word na waar die rivier vorentoe
stil en breed en sterk vloei, kyk mens soms
dankbaar om na die rotse en kolkgate waar jy
reeds verby is.

Hoekom, wonder jy, was dit en dit nodig'l
Hoekom, byvoorbeeld, was dit nodig om

Steve Biko te elimineer? Hoekom was ditnodig
dat Richard Attenborough so 'n mislukking
moes maak met sy "Biko-prent'',"CryFreedom"?
Hoekom was dit nodig dat die Veiligheidspolisie
(of trawante) in 1988 beslag moes Ie op die
rolprent nadat dit reeds die toets van die
Publikasieraad deurstaan het'l

Met die onlangse uitreiking van hierdie
veelbesproke rolprent het hierdie vrae almal
weer voorop kom staan, En nuwes het ontstaan
met die eis van die Pan Africanist Congress en
sy Swart Bewussyns-vennotedat lrulle'n aandeel
verwag van die loketinkomste van hulle
"geestelike vader". En met die aanspraak van
die ANC-gesindes dat Steve Biko (wat dood is
in aanhouding) eintlik ook deel van hulle
"struggle" is.

"Nowhere is the arrogance of the liberal
ideology demonstrated so well as in their
insistence that the problems of the country can
only be solved by abilateral approach involving
both black and white.

FANIE OLIVIER,
wat as student met

Steve Biko kennis
gemaak het,

resenseer 'Cry
. Freedom'
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Himba mother, Kaokoland
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Wynand Wolvaarl and Riaan dlf Toit '

'Sharing the gladness
and sadness ofleft

and right'

The discreet art 01

know the subjects. I'm just passing through.
Isn't that what Leonard Cohen said, "Sometimes
happy, sometimes sad, glad that I ran into you"?
Geers: So you're a hippy?
Oberholzer: At heart, I'm a let's get along,
peace brother, sort of person.
Geers: Is' that your solution to South Africa's
problems?
.Oberholzer: I'm a very anti violence person· Ja
peace. It's a personal journey for me.T want to
know about the A WB, the wine farmer as well
as the Zulu man I gave a lift to. Just sharing that
moment passing through sometimes makes you
very sad, very quiet but sometimes it says
WOW what a continent and you want to share it
with everybody.
Geers: Does your book have a role to play in a
changing South Africa?
Oberholzer: In a little way yes. If one really
looks at the turmoil then no. Ifone looks at the
mixtures and diversities then maybe it makes 0

people aware of this wonderful country we
have,
Geers: How many photos do you take before
selecting the final one to go ioto a book?
Oberholzer: Not many at all. I've learntthrough
experience to isolate. I know if I'm somewhere
on the road exactly
whether a picture will
be able to make it
into a book or not. I
don't like to waste
my time on an image
that doesn't have the
potential.
Geers: How many
photos for instance
did you shoot ofthe
AWB scene?
Oberholzer: One. It
took me abou t half a
day if not longer to
organise. I wanted
the gun, the flags, the
stoep, the child and
all that. I posed it
very carefully, took
the picture and said
"Baie Dankie
Meneer, Heil Hitler"
and drove on.
Geers: So then your
photos are contrived
and do not represent
reality at all?
Oberholzer: Look,
in a certaio style we
have this captured
moment thing. In my
larger format I used
a tripod, a light or
two.and yes its set
up. contrived. I don't
deny it.

4", '",\~,;,

Obie the Happy Hippy caught in the act by Andrea Vinassa

fence-sitting:
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Geers: Well then tell me about your recent
book.
Oberholzer: The one about the twelve steps
from the living room to the bedroom.
Geers: If you wish
Oberholzer: Well actually I've done two: "From
Ariesfontein to Zuurfontein" and this one
"Southern Circle". They were really excuses to
go on a journey. I particularly like this last one
because it shows the vast contrasts between the
people of this country, which is appealing to
armchair travellers. Especially Europeans.
Geers: Especially Europeans? Is that why the
majority of your images are colonial
representations of rural Africans?
Oberholzer: It's probably because I lived in
Europe for four years, and therefore would be
more aware of thiogs like that. I look for what
would appeal to somebody who lives io New
York and who has stayed there all their life and
wonders about this great country of ours. Or for
people that have always wished they could go
on a journey, but just haven't found the time to
do it.
Geers: Is that why you are able tel take photos
of the AWB as well as victims of faction fights
with the same lack of political engagement?
Oberholzer: I'm not there to be judgmental. In
my photographs I only record and therefore
can't iovolve myself in any political position. I
am however able to share io the gladness as
well as the sadness ofboth the left and the right.
Of course I do have a personal politicalpersuasion,
but I don't like it to come across. The pictures
must speak for themselves.
Geers: You take a really disturbing, ugly subject.
like the squattercamp at Kwa Zakhide, and turn
it ioto something really aesthetic, the cost of
course being the reality of the situation.
Oberholzer: I'm always looking for the good
image. It doesn't matter whether it's Kwa
Zakhide or Waterkloof because people live
there and they have souls and are all seeking
happioess. I'm a little bit against showiog the
downtrodden, the ugly. Being a very positive
person I try to make something like a township
visually interesting.
Geers: What about the photojournalists' response
to the townships?
Oberholzer: I think that too many people have
jumped on the selfconscious, be aware, what
have we done. show other people, terrible land
we live in, bandwagon. There are quite a few
photographers who take unaesthetic, uncomposed
photographs, merely because there is a kaff.,
uh casspir, and asnotty nosed African in it and
think that therefore it must be a good picture.
That's just not the case. It may have good
content, but it's certainly not a good photograph.
Geers: Are there any photojoumalists io this
country whose work you do respect? .
Oberholzer: Yes, Paul Weinberg. David
Goldblatt has done a lot in the past but he's also
responsible for the bandwagon almost American
documentary style. You know, let the camera
be uninvolved and let the scene speak for itself
syndrome.
Geers: Is it possible for a photographer to be
objective?
Oberholzer: I don't thiok it is. But there is a
style that hasdevelopedhere that speaks of that.
As soon as you point a camera you represent
yourselfand as soonas that happens, it becomes
subjective. A good photographerhas got to get.
more iovolved than just pointing the camera
though.
Geers: How do you personally get involved?
Oberholzer: Speaking to the people. Being
alone. Trying for a moment or two, to live their
life situation.
Geers: A moment or two? You are able to
speak to a total stranger for a moment or two
and then claim to understand their life situation?
Oberholzer: No not at all. It's my game to only
record that situation for half an hour or so for
somebody else to then reflect upon it. I'm not
making any statements. You should look at the
picture and say "Hell, this is sad" or "This is
glad" or s0n:tething. I don't even pretend to

'OBIE OBERHOLZER'S second book "A'
Southern Circle" was recently published by
Jonathan Ball publishers. As part of their
publicity campaign, they arranged for me to
interviewMr Oberhotzer. This exclusiveevent
took place in the lobby of the Sandton City
Lodge. It very soon became apparent that 1
was in fact just one ofmany interviewerswho
had been invited to interview Mr Oberholzer,
so 1 got straight to the point.

Obie Oberholzer has completed anotherpictorial journey, KENDELL
GEERS interrupted him during a busy press junket

maak oor ongevoeHge mans, maar Stopford
is In haar' regie sorgvuldig onpartydig.
Trouens, sy samel miskien vir Torvald
heeltemal te veel meegevoel in wanneer sy
aan die eInde die bediende inbrIng om hom
te troos. •

Grethe Fox se wulpse Nora is die spU
waarom Smerczak se Torvald; Kate Edwards
se Mev Linde, Patrica Wark se Anne Marie,
Pierre Knoesen se Nils Krogstad en Andrew
Buckland se dr Rand draai.

Fox is soos Meryl Streep, Sy sft nuwe
maskers op, studeer nuwe karakters in, maar
dit is die wesenlike (kwaai) Fox wat jou
aantrek, Sy speel asof sy in regstreekse .
konfrontasie met die gehoor en haar mede
karakters is. Fox se bekoring I~ In haar
veggees en dIe gevaarlike elektriese stemming
wat sy op 'n verhoog verwek.

Sy speel nie 'n rol nie, sy val die rol aan,
Haar Nora is fegelykertyd gevoellose feeks,
egosentriese flerrle en geslepe manlpuleerder.
Nora moet gebruik maak van agterbakse
metodes om vir haarself 'n magsbasis in die
huis opte eis enFoxse oorgangvanhisteriese
skyn-vrollkheid tot pynlike self-ontdekking
bied 'n genuanseerde openbaring van Nora
se morele standpunt.

Ron Smerzcak se Torvald is edelmoedig,
sterk, liefdevol, sjarmant••• alles wat Nora se
hart begeer. Tot hy haar Hefde in 'n
verskrlkllke, onherroeplike oomblik verraal.
Nora se morele kragword getoets nie teen
dIe van 'n boefagtige man wat haar mishandel
nie, maar teen 'n aantrekllke beskermende
man wat aUes vir haar sal opotTer••• behalwe
syeer.

Die verrassIng van die produksie is Andrew
Buckland se. vertolkIng van dr Rand, dIe
slagoffer vail 'n oorerflike siekte. Buckland
brei uit op Ibsen se reeds uitsonderllke sin
vir die ironie met wrang-komiese spel, Praat
van galgehumor!

Die oorblywende spelers dra ruim by tot
Ibsen se verloop en Stopford se InkledIng:
Kate Edwards se Mev Unde het 'n bedarende
invloed op Nora; Pierre Knoesen se Nils
Krogstad is 'n bangbroek wat skieHk besef
hy het 'n bietjie mag en dit misbrulk en
PatrIcia Wark se Anne Marie ken haar plek
soos dit 'n goeie bediende betaam,

Wat 'n oorwinning vir die goed
vervaardigde, konvensionele toneelstuk.

A DOLL'S HOUSE
Deur Henrlk Ibsen
Met Grethe Fox, Ron Smerczak,
Andrew Buckland, Kate Edwards,
Patricia Wark, Pierre Knoesen
Regie: Clare Stopford
In die Laager, Mark-Teater

ANDREA VINASSA

DIS nie aldag dat 'n mens sonder enige
voorbehoude sus of so se pogIngs IndIe teater
kan aanbeveel nle, "A Doll's House" is s6 'n
opvoerlng waarIn die hartseer en die vreugde
jon teen die einde van die aand heeltemal
oorval het. .

Sonder 'n sweempie van die Noorse
fatallsme: wat 'n mens verwag het, het die
regisseur Clare Stopford 'n lewenslustige,
deurdrIngende en verbasend wellustige
produksie .geskep waarin sy elke stukkie
murg uit " Henrik Ibsen se meesterlike
verhandeling oor die huwelik uitdelf.

In. teenstelling met die swaarwigtige
vrouehaat van Tolstoi se "Kreutzer-senate",
waar 'n egpaarse gebrekkige huwelik eindig
met die man se moord op sy vrou, kyk
Henrik Ibsen vanuit 'n vrou se hoek na die
huwelik - sy insigte krlng ook ult na
verhoudings In die algemeen • soos dit op
lede van Protestantse en' verdrukte
samelewings afgedwing word.

Ibsen (en Stopford?) behoort tot die Ingmar
Bergman-skool van vroue-waarderlng - hy
sien vroue as moreel sterker en nader aan
hul emosionele kern as mans. Dat Ibsen
mlnder seksisties as 'n Tolstol of 'n Strindberg
is In sy waardering van vroue, sorg dat die
stuk nog 'n wysheid oftwee te verkondig het
in dIe seksueel-poHtieke milieu van vandag.
Dis asof niks verander het nie.

"A Doll's House" was Ibsen se deurbraak,
Hy het vir die eerste keer die naturalisme .
baasgeraak. Dit was 1897. In 1884 is daar in
Duftsland,r!'n weergawe met 'n "gelukkige
einde" met die titel "Breaking a Butterfly"
opgevoer.

Vandag, ondanks die smart en verwarrIng
wat die karakters moet verduur,is die einde,
waar Nora haar man en kinders verlaat, die
gelukkige einde.

"A Doll's House"kan seker maklik
mlsbrulk word om seksistfese stellings te

'.,

Joos Tonteldoos, come
home, all is forgivenl

CaRINA VAN DER SPOEL

mos het toe huis toe gekom. "Daar waar die tolbosse rol oor die vlakte," hier by ons eie Sarie se
Mooirivier het Joos Tonteldoos en die Dwarstrekkers Vrydagaand in die Bourbon Street
restourant op Potch hulle ding gedoen.

Joos Tonteldoos rock dit uit met sy hele hart. Hy het dit oor Bacchus se hel, vlieende
volstruise, doktersgraad-teelvloere, Mickey Mouse duvets, teeny boppers en 'n wilde ding (Jani
Allan?).

Met sy lirieke vaar Joos uit teen die pretensie van Afrikaner-suburbia en hulle blanke-guilt
trips. Op 'n baie ernstige noot verwoord Joos baie van ons se sentimente oor verpligte diensplig.
Tog is hy nie net 'n angry-young-man Diemaar kry hy die blues oor Susanna Magrieta en "'n
vreemde man se oorbel".

Vir die odd rock-kitaarkenner onder ons Potjiesdorpers moes G-kol Gous se Satriani-agtige
spel 'n riem onder die hart gewees het. Die keyboards is weglaatbaar, maar laat ons niemand
kwaad maak nie.

Die voggies het gevloei en die crowd het gehead-bang, Joos het die Potchefstromers, (na alles
sy home crowd) nie teleurgestel nie. Net jammer van die bourgeois bottel Chivas Regal, Joos!

Joos en die Dwarstrekkers is 'n vars briesie op die Afrikaanse musiekfront. Dit het tyd geword
dat Afrikaanse musiek ontdoen word van sy waterblommetjie-mites. Daar kan gerock word in
Afrikaans!

. 'n Volgepakte Bourbon Street het bewys dat progressiewe Afrikaanse musiek weI sy plek en
heelhartige ondersteuning in Potch het. Doe zo voort!

Stopford skep 'n
uelluetteeIbeen vir die

Negentigs

Huis volleuens

Twyfel en agterdog
Ja,ja,ja, die gemiddelde verbruikerhoor glo

360 advertcnsieboodskappe per jaar askies per
dag, Een vanhulle is gelukkig may the sun shine
bright on you, bobbejaan.

Of is dit nou ook iets wat 'n mens, soos
advertensie-kennerSandile Melelase, "Met twyfel
en agterdog moet omhels"? '

Sug. Die TV is eintliknet soosPieterPieterse
se destydse Bellville-kantoor, met 'n stuk muur
pleks van 'n venster agter die gordyn. .

VICTOR MUNIIK skryf oor TV

1820 setlaar, 'n Zoeloekryger. Wat van
hedendaagse helde soos 'n Johannesburgse
verkeerskonstabel met 'n verkyker?

Of van die ou poppies io die Lindense
Hoerskoolkadetorkes wat so oulik lean links
regs, links-regs?

Pol jol jonng!
Die Zeph urn aa Mothophengprysvir kulturele

kruisbevrugting gaan aan die parfuurnXia Xiang,
want Xia Xiang is "om vooruit te reis na 0 die
verlede .. (poi joi jonnng!) om dit wat verb ode
is. toe te laat ... (poijoijonnng!) die geheimenis
ontvou,"

Die·blonde··bees

Joegaai!
Op die ryk mense se kanaal is Vul (nee nie

fiks Vul Wolfaardt nie) intussen juis besig om
kontak te maakmet die ander wereld ... het julIe
gehoorhoe doenhuIIe dit? Hoekom dink mense
handekIap 10k geeste?

Maar as dit in Hongarye werk (werkenigiets' ,
in Hongarye behalwe die Suid-Afrikaanse
Departement van Buitelandse Sake?). wel, loof
en prys hulle, .

Soos ODS eie pastoor Mooi Ray Rymaar :
McCoy war die Hongaarse teoloe se voorkoppe
gaan warmseenbet, Hulle is so bly omnie meer,
joegaai!, kommuniste te wees nie, hulle gee nie
eers omnie.

bedoel dit nie

Ron Smerczak en Grethe Fox In "A Doll's House"

KUPID-KYKERS suig hulle asems skerp in,
Nee. nie Steve Hofmeyr op hulle geliefkoosde
ligpienk program nie. Nee. hoe lean die blonde
bees ruk en roller dan nooi soek so voor al die
mensef '.. .

Maarnatuurlikishy net daarvir die vakansie
op die Seychelles en om die gehalte van die
deelnemers 'n bietjie op te piep, shame dit raak
deesdae ook nodig,om niks van Telly FunQuiz ,
te se nie.

o Bella en myselfhet natuurlik dadelik geweet
die blonde bees bedoel dit nie. Die ander kykers
het dit seker eers agtergekom toe Steve 'n stuk
papaja tussen die ou meisietjie se lippe probeer
indwiog en in die proses stamp hy haar io die
water io sodat haar ou t-hempie...

. En terwyl Steve en sy kitsnooi so io die
Seychelles rondjol, speel ewe gevoelvol Vul
Collins se boemelaarstreffer "0 think twice, its
just another day for you and me in Paradise."

Voortrekker en spietkop
Ewe fIink en flub is dieondememingsgeestige

Roger en Linda Smit van die Ooskaap wat
rniniatuurlruisiesvanhistoriese waarde maaken
verkoop. Hullehet al20huisies ofetniese hutte,
met die Kaaps Hollandse ontwerp natuurlik die
grootste en duurste.

Volgende gaan hulIe Tafelberg boetseer en
dan tradisionele figure soos 'n Voortrekker, 'n

B4 VryDaglll Mei 1990



Inside Vision deur verskeie
kunstenaars, insluitend
Helen Sebbidi, Tot 21unie.

Art Scene, Seepunt:
Gernengde beeldhouwerk
uitstalling.

Gallery 709, Adder
leystraat: Uitstalling
getiteld Contemporary
Trends II open binnekort.
Intussen is daa~ die
galeryversameling wat
beeldhouwerke en
skilderye deur plaaslike en
internasionale kunstenaars
insluit, onder andere: Robin
Mann, Pieter van der
Westhuizen, Naama Noth
mann, Ann Linsell-Stewart,
Lukas van Vuuren en
Robert Slingsby en' andere.

Kunskamer, Bergstraat 14:
Suid-Afrikaanse
kunstenaars soos Piemeef,
Maud Sumner, Maggie
Laubser, Inna Stem, Preller,
Welz, Kibei, Caldecott en
Boonzaaier.

Gallery Intern~tional. St
Georges-sentrum:
Algemene uitstalling.

Baxter-Galery:
Groepuitstalling getiteld

Van 22 April tot 9 Mei.
Gallery on the Market,
Newtown: Uitstalling van
werk deur William
Kentridge, Tot 23 Mei.
Cassirer Fine Art,
Rosebank: William Kent
ridge stal ook hier tot 23 Mei
uit,
Karen McKerron.galery,
Bryanston: Uitstalling van
werke deur Reggi Bardavid.
Tot 9 Mei,
African Magic: Inheemse
handwerk en kunsartikels,
Ongewoon en outentiek.
Rockeystraat 20, Bellevue,
10hannesburg. en Milk
woodsentrum 9a, Pletten
bergbaai.
Zona. Nai'ewe Afrika-kuns
en -appliek; inheemse
handwerk en .kuns.
Grantlaan 64, Norwood,
10hannesburg, Uistalling
deur Samson Mudzunga.

--_KAAPSTAD
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Base:: Sondag is lazz Denn.

Piccadilly Bar, Highstraat, Brixton: Vanaand: Little Sister.
Woensdag: Diamond Dogs. Saterdag: Back flash. Tel: 726
6019.
Roxy Rhythm Bar, Melville: Maandag: PI Powers. Dinsdag:
Little Sister. Woensdag: Vinnie and theVicounts, Donderdag:
Bright Blue, Vrydag: Blues Cruise, Saterdag: Diamond Dogs.
Tel: 726-6019.

Rumours, Rockey-straat: Woensdag: Louis Levy, Donderdag:
Stan Jones (k1avier) en Art Kelly (bas). Hulle tree ook Sandae
saam met Gil Anderson (tromme) op.

Radium Beer Hall, Louis Bothalaan: Sondae: The Fat Sound
Big Band tree hier op. Bel om uit te vind watter Sondae: (Oil)
728-3866.

Kippies, Mark-Teater, Newtown: Township-jazz se
voorstedelike tuiste. (Tocop Maandae, die res van die week oop
van sewe-uur - en naweke van vyf-uur - tot laat.) MANDLA
MASUKU.

The junction, h/v Bree-' en Claimstraat: "Ouer" rock en new
wave met 'n aparte vertrekvir "live" groepe, ~ndaktuinen video
en pool-kamer. Welkome afIeiding van die disko-twak op
ander plekke. Chris Prior is 80ms Saterdagaande die
platejoggies. Vir "denkende" jollers.

Rumours, Rockeystraat: 'n Tipiese Rockeystraatse laataand
"joint" vir mense wat soms werk en van jazz hou.

Late Nite Duke's, Melville: Laatnag-altematief vir middel
stedelinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie laat saans en
Saterdae vir middagete. Etes word sewe dae van die week tot
laataand bedien.

C!ub Manzanan, Moletsane, Soweto: Hoer-inkomstegroep
dlsko. Oop van 11 nm. Maandae en Dinsdae is toegang gratis.
Twee gratis biere op aande wanneer toegang gevra word. Aile
soorte musiek. , ,

Blues, Marshallstraat 165: Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom toSseD25 en 35) se uithangplek. Disko
musiek, f1itsende Iigte, spieels, mense met grimering ... daai
soort van ding. "-

KAAPSTAD

- JOHANNESBURG

met Charles Komein and
Joyce Dalton te sien,

Tot 12 Mei.

Tel: (021) 685-7880.

In die Arena [Nieo Malan)
is dit WORK OF ART. Ook
tot 19Mei.

Tel: (021) 21-5470.

In die Concert Hall lewer
Max Collie tot 26 Mei 'n
vertoning.

Tel: (021) 685-7880.

OOPS IN DIE HYDRO is
in die hoofteater (Nico
Malan) tot 19 Mei te
sien, Tel (021) 21-5470.

The Everard Read Gallery
Rosebank: Uitstalling van
werke deur Keith Joubert,
Tot 12Mei.
The Market Gallery,
Newtown: Fotografiese
uitstalling deur lenny
Gordon. Tot 13 Mei.
Goodman Gallery, Sandton:
Uitstalling van werke deur
verskeie kunstenaars. Tot 12
Mei.
Natalie Knight-galery,
Hyde Park: UitStalling van
beeldhouwerke uit hout en
klip deur Laurence Chait.

In die Operahuls is dit
SLEEPING BEAUlY.

Tot 19 Mei.

Tel: (021) 21-5470.

ALWAYS

Cry,
Freedom

Action (2·19)
Richard Gere, Andy Garcia

DAilY 9.45, 1215, 2.30, 515, 7.45, 10.00

ALWAYS

~
SETTHE NIGHT ON FIRE

Action (2-19)
Richard Gere, Andy Garcia

DAILY, 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 1000

Romantic Adventure ' (A)
Richard Dreyfuss, Holly Hunter

DAilY. 9.30, 12.00, 2 30, 5.15,7.45, 1V15

Romantic Adventure (A)
Richard Dreyfuss, HOlly Hunter

DAILY' 930, 12.00, 2.30, 5.15, 7.45, 10.15

~
THE fOR8100EN DANCE

PLUS (2-10 PG)

WarOf The Roses
A Wicked Comedy: (2-17)

~ON~I~r~~0~2og~ltjo ~:I~r.o~~i3W. 800

Tango & Cash
Action Thriller (2~15)

Sylvester Stallone, Kurt Russell
DAILY, 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

1'1

Shirley Valentine
Oscar NominatIOn: Besl Actress (2·16)

Pauline Collms, Tom Conti

PLUS
INTERNAL AFFAIRS

Action (2-19)

MON'F~.i~~~~.~0~~3t~g-f: ~~~~I~30,800

Cry
Freedom

Shirley .
Valentine

ALWAYS

A Controversial Drama (2·19)
Denzel Washington, Kevin Kline

DAILY, 10.00, 2.00, 5.15, 8.45

O.ca~ Nomination: e••t Actr••• (2·16) The Hottest Dance Movie of the Year (A)
Pauline Collins, Tom Conti J. Eddie peck, Melora Hardin

DAILY, 9.45, 12.15,2.30,5.15,745,1000 DAILY, 9.45, 12.15, 2.30,515,7.45,1000

'I I 'I

Action (2-19)
Richard Gere, Andy Garcia

DAllY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15,745,10.00

ALWAYS

'1'1

: , .

Romantic Adventure fA)
Richard Dreyfuss, Holly Hunter

DAILY: 9.30, 1200, 2.30, 5.15, 7.45, 10.15

Romantic Adventure (A)
Richard Dreyfuss, Holly Hunter

DAILY. 9.30, 12.00, 2.30, 5.15, 7.45, 10.15

sex, lies
and.videotape

Award Winning Sex Drama (2-18)
James Spader, AndIe MacDowell

DAILY' 9.45, 12.15,2.30,515, 7,45, 100~

Action (2~19)

Richard Gere, Andy GarCia
{lAlLY, 9.45, 12.15.2.30,5.15,745,10.00

Tango & Cash

Bill Flynn en Jana Cilliers
tree in 1HB MAINTBNACE
MAN by die Alhambra
Teaterop.

INTERNAL AFFAIRS INTERNAL AFFAIRS

___ PRETORIA

By die Alexanderteater is
Richard Loring in JOSEPH
AND THE AMAZING
T E C H N I C· 0 LOR
DREAMCOAT te sien.

___ KAAPSTAD

BLUBS IN TIlE NIGHT met
Mara Louw, Nata1 ie Garnsu,
Lionel Petersen en Felicia
Marion by die Warehouse,
Markteater elke aand om
8.30. Tel: (011) 832-1641.

Tel: (OIl) 725-6300.

ROMANCE ROMANCE
met Kate Nonnington en
Mark Richardson is by die
Andre Huguenet-Teater te
sien, -

INTERNAL AFFAIRS INTERNAL AFFAIRS

By die Windybro'HI teater,
Dalro is Sundra Duncan in
PERSONA te sien,

Tot26Mei.

Tel: (OIl) 724-3301.

Baxter-Teater, Mainstraat:
Hoofteater: Steel Magnolias
word tot 31 Mei .opgevoer.
Tel: (021) 685-7880.

In die Studio is dit die
opvoering HAPPy lACK

.TRUK opera .se DER
ROSENKAVALIER met
Carla Pohl and Regina
Klepper in die Staatsteater,

,I',

ALWAYS

Next
ofKin

Explosive Action Drama(2-181
Patnck Swayze, Helen Hunt

DAILY.9.45,12.15,2.30,515,745,10.00

Romantic Adventure (AI
Richard Dreyfuss, Hally Hunter

DAILY 930, 12.00,2.30; 5.15,7.45,1015

Next
olKin

Explosive Action Drama(2-18)
Patrick Swayze, HelenHunt

DAILY' 945,12.15,230,5.15,7.45, 10.00

'I

Action (2-191
Rlchafd Gere, Andy Garcia

DAilY' 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

Action (2-19)
Richardaere. Andy Garcia

DAILY 9.45, 12.15,2.30, 5.15,7.45, 10.00

'1 1

AN INNOCENT
MAN

os~ar Nomination:
paUllnee~~'~~~~~SConll (2·16)

DAILY' 9.45, 12.15,230,5.15, 7.45,10.00

WE'LL MEET AGAIN is
terug by die Soundstage in
Midrand, omdat die mense
dit so wil he, sC hulle,

Met Dianne Chandler.

Tel: (011) 805-1845.

INTERNAL
AFFAIRS

sex, lies
and videotape
Award Winning Sex Drama (2-18j

James Spader, AndIe MacDowell
DAILY: 9.45,12.15,230,5.15,7.45, 10.l10

Gordon Mulholland en Rex
Garner in die klassieke
komedie MOVE OVER
MRS MARKHAM gesien
word.

Tel: (011) 402-7726.

Drama (2-18)
Tom Selleck

DAILY, 945 12152.30,5.15,745,1000

Cry
Freedom

Return from
the Rhter Kwai

Great ActionAdventurel (A)
Edward FOK,DenhOlm Elliott

DAilY 9.45,12.15, 2 30,5.15,745,1000

Action Thriller (2-15)
Sylvester Stallone, Kurt Russell

MON-FRt 6.00, 8.30 SAT,2.30, 8.00, 8.30

I Born on the
Fourth of July

Oscar Winner -'Best Director'
-Oliver Stone (2-19)

Tom Cruise, Willem Dafoe
MON-FRI, 5.45, 8.30. SAT. 2.30, 5.45, 8.30

'I

UNCLE BUCK

A DOLL'S HOUSB is van 8
Mei af by die Laagn teater

by die Mark te slen, Met
Grethe Fox, Kate Edwards

en Andrew Buckland.
Tel: (011) 832-1641.

By dieAlhambra teater kan

Pieter Dirk-Uys se JUST
LIKE HOMB is by die
Markteater se Upstain te
sien,Tel (011) 832-1641.

JAWABURNS
WlllJam Bell Sullivan (2-16)

CRY FREEDOM
Denzel WaShington,KeVin Kline (2·19)

RJchard Gare, Andy Garcia (2·19)
DAILY; 9.45, 12.15.2.30,5.15, 7.45, 10.00

DAD

CRY FREEDOM
Denzel Washington, Kevin Kline (2~19)

DAllY: 10.00,200, 5.15, 845

Patrick Swayze, Helen Hunt (2·18)
DAILY' 945, 1215,2.30, 5.15, 7.45, 10.00

NEXT OF KIN

Richard Gere, Andy Garcia (2~19)

DAILY' 945,1215,230,5.15,7.45, 10DO

DAD
DAlli~~k5~~;';~,O;36~~.P5~~~05~ 10.ob

A)

, Richard Dreyfuss, Holly Hunter (A)
DAILY: 9.30, 12.00,230,515,7.45,1015

Pauline Collins, Tom Conti (2~16)
DAILY, 9.45, '215, 2 3D, 5.15, 7.45, 10,00

TANGO & CASH

ALWAYS

Robert DeNJro,Sean Penn (A)
DAILY' 9.45, 12.15,2.30, 515, 730,10.00

SHIRLEY VALENTINE

Richard aere. Andy Garcia (2-19)
DAILY, 9.45, 12.15.2.30, 5.15, 7.45, 1000

NEXT OF KIN
. Patrick Swayze. Helen Hunt (2-18)

DAilY. 945, 12.15,230.5.15,7.4:),1000

WE'RE NO ANGELS

TANGO &CASH
Sylvester Stallone, Kurt Russetl (2-15)

DAILY: 9 45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45, 10.00

LEAN ON ME
Beverly Todd, Robert GUIllaume fA)

DAILY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45, 10,00

HARLEM NIGHTS
Eddie Murphy, Richard Pryor (2-19)

DAILY' 945, 1215,2.30, 5.15, 7.45, 10.00

TANGO & CASH
Sylvester Stallone, Kurt Russell (2~15)

DAILY' 945, 12.15,230, 515, 745, 10 00

SEX, LIES AND VIDEOTAPE
James Spader, Andle MacDowell (2-18)
DAILY: 9.45, 12.15,2.30, 515, 7.30. 1000

TANGO &CASH
Sylvester Stallone, Kurt Russell (2·15)

DAILY, 945, 12'5,230,5.15, 745, 1000 .J-=='T'-iifoii~';';;~==~

NEXT OF KIN

TALK RADIO

ALWAYS
DAI~:C~.3~~ ?;.~~,U;.jo~~~~~,~~3~~~O.1~A)

CRY FREEDOM
Denzel WaShington, Kevin Kline (2·19)

DAILY, 10.00,2.00,5.15, 8.45

RiChard Gere. Andy Garcia (2-19)
DAILY' 9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.30, 10.00

EneBogosian, Alec Baldwin (2~16)

DAILY' 9 45, 12.15.2.30,5.15,730, 10.00

NEXT OF KIN
Patrick Swayze, Helen Hunt (2·18)

DAilY: 945, 1215.2.30,515,7.45,10.00

SEX, UES AND VIDEOTAPE
James Spader, Andie MacDowell (2-18)
DAILY'945,1215,2.30,5.15,7.45,10.00

NEXT OF KIN·
Patrick Swayze, Helen Hunt (2·18)

DAILY, 9 45,12.15,230,5.15,7.45, 10.00

DAD

CAT CHASER
Peler Weller,Kelly McGillis (2·19)

DAILY' 9.45, 12.15,230,5.15,7.45, 1000

INTERNAL AFFAIRS
Richard Gere, Andy Garcia (2·19)

DAILY'945, 12.15,2.30, 515, 7.45,10.00

NEXT OF KIN
Patrick Swayze, Helen Hunt (2·18)

DAilY' 945,12.15,2.30,515,745,10.00

INTERNAL AFFAIRS
RIchard Gere, Andy GarCia (2-19)

DAILY:9.45,121&,2.30,5.15,745,10.00

INTERNAL AFFAIRS
DAll~l~h4a;~1~~~~2~~~~ ~~ri.~~, 1b~o~9)

I: "

TANGO &CASH
Sylvester Stallone, Kurt Russell (2·15)

DAilY 945,12.15,2,30,515.745,1000

:1

ALWAYS
Richard Dreyfuss, Holly Hunter (A)

DAILY:930, 12.00.2.30,5.15. 7.45, 1015

LAMBADA
SET THE NIGHT ON FIRE

The Hottest Oance Movie of the Yearl (A)
DAILY 945,12.15,2.30,515,7.45,10.00

Mbongeni Ngema se
TOWNSHIP FEVER is tans
by die Markteater te sien,
Bike aand om 8nm.

Tel: (011) 832-1641.

INTERNAL AFFAIRS INTERNAL AFFAIRS

-JOHANNESBURG

Franz Kafka se REPORTTO
AN ACADEMY met Sam
Williams begin 8 Mei by die
Trust Bank-Arena,
Windybrow. Tel: (011) 724
3301.

- _ NU METRO 1·2 .~_-.
ALBERTON' .-' 907-2362

~~~~~ HARLEM NIGHTS
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Il-191
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VOLGENDEUNBIED,NG
18M.,_SHE-DEVIL Il It,

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322:7460

PRETORIA

THE NATIVE WHO CAUSED

~~J~~rJl.llM~,}~'NS.D~ ..'!~i~)
DMMA'

DANNY. THECHAMPION
OfTHEWORLO

0:

WARTKOPS , 314·4902
JOHN IRAVOllA EN 'IRSliE AllEV
IN DIE PRFT KOMEOIEI
Mon onNIE MISlOOP HlEI
LOOK WHO'S TALKING 12-121
DRAGON'S FOREVER IAI

!lllSUPtRfANIASIfAVONrWRfNKUMWIE
OII88£lVIROf[UmfAl,lllff l

ALL DOGS GOlO HEAVEN lA'
THE GODS MUST BE CRAZY 2 IA)

10NY WHDSIHEBOSS UANlurnE
tAGWfKKfU[tEKOME01EI

SHE'S OUT OF CONTROL (YY2-IOI
PlusR,btI1DownerJr&SrbnShe,,,.rfll •••
CHANCES ARE IAI

'(2-18)

(2-19)

'"

VOlGENDE UHBIEDINO
25 M.I_HARD TOKILL "-111

Di3gh'11GOlI.I2.15.230.S30,U5.111D1II

Duq!lh. 10". 1Z 15.2.31. UI, 7.45, 10011 IIlI UJ19t19kt f~ G£VAAR' MEr JASON(2·15)

~~~n211 EN '''W'"UJASOIl12' IS) OED"" lIRa, 8m"
GEOIllCK& IROYBfYERI ,-------1

LOOK WHO'S TALKING (2-12)
OlE lRHHR KOMWlfMET JOHN
iRAVOllAEN KIRS1!E !\U.f.YI

f)U;'llllGOO,121'i,lJD.SJO.U5,101l0~1ll

~~~t~-;{ ~VONlUUR OMMA loin RIQlAR~1
'DRfYfUSSlNtIOLlYliUfl1ER_' I

87

tAAS1£ W£(K'KATHL£lN TURNER
MfGllAfL·OQUGlAS, OANNY DE VITO

THEWAROFTHEROSES 1''''
LOVER BOY I'It)
,. MelSCANDAU
ROADHOUSE

ROB[I'IT Or NIRO f.NSEAN F'(NN IN Ol[
AKSfE J<OMFOfE' . . DOlflUMJGR(N fN DIE MSlt·BfLMI!Jt.
WE'RE NO ANGELS (AI A'iOlllWR' SIII'!' AKSil DU88W
PARENTHOOO Il-Itl RED SCORPION (2-14)
IlMeI, 1llK81 CISlKlnlllIT MIl TNUIEGE OFfIREBASE GLORIA (AI

YOlGENDE AANBIEDfNGS
18M.I-SHE-DEVIL Il Itl

2SM,I_HARD TO KILL ""'

Daaall.sl'lt.t115.1Je ....
ALLDOGSGOTOHEAVEN (A)
Onglfts'5.3D.tW. 1D IS11m

DRIVING MISSDAISY
WENNER VAN 4OSCARS!

HUNTERI

Manno., lUI. 121523D.5 311145 nlll
Vry·$allo.OO,1215.2JI.530,V5.10OCIIll

ALWAYS IAI
NRtJMANflF.f,f AVONfLJUR DRAMA

MET RICIIIo,RO OflEYfUSS FNHOllY

TI1E WAR OFTHE ROSES 12,111
·N lAGWFKK£NOE KOMfOfE MET
MICHAEl DOllGLA') KAlHlHN
TURNER & OANNY DEVITOI

10MsruuxINDfESPANNINGVOltE
AJ<SlfRtlHRI
AN INNOCENT MAN ~-1I1
DISORGANISED tRIME IAI
11 Ilel.mnlllGltllASftlUIIII1'muUl

LOOK WHO'STALKING 12-121
DfElR£fIrR J<OM£Qlf Mn JOHN
TRAVOl fAENIORSllf All[v'

Regs: Sonja Klrchberger
speel die Jaloerse

verloofde In "Venus
Trap", 'n pretensleuse

klomp snert deur Robert
van Ackeren en Catharlna

Zwerenz wat nou by die
MallIn Rosebank draal.
Dis 'nDultse prent met

Engelse onderskrlfte en
handel oor 'n man wat op
soek Is na "Idaale lIefde".

baa,Uks: 11.OD. 1215.2 J8.530,Ue.1015Rm t--';""';"";':';;';""';""---j

LOOK WilD'S TALKING (2-12)
OfFTRHF£R I<OM[OlE MU JOHN
TRAVOLTA, EN KIRSItE ALLEY'

TANGO AND CASH 
Sylvester Stallone en Kurt
Russell is twee polisiemannc
wat nie van mekaar hou nie
en die fliek gaan basies oor
die twee wat toe nou
saamgegooi word am 'n saak
op te los. BAm aksie.

DRIVING MISSDAISY (AI
WENNER VAN 4 OSCARS INSlUITENOE
BESTE FILMENBESTE AKHltSE-
JESSICA. TA.NOY' .

WHEN HARRY MET SALLY 12-121
NRQMANTfEbE KOMEOIEI

VOLGEHDE UNS'EDINGS
18M.,- SHE-DEVIL I' It,

25M'I_HARD TOKILL (1"I
25M.I- BLAZE Il '"

NOORD'

OughtS' 1000, 12.15.1 38,5.JD,U5. ID00nil DUth.s1DIO,1115.130.5Jll.1.45.1a1ll1ll
ROOFTOPS 12-15) ROOFTOPS 12-15)

, MUSIEK, ROMANSF ENGF.VMfll MET MUSlfK, nOMArl5F ENGFVAARI Mll
JASON GEDRfCK & TROV BEYERI JASON 6EURlCK & IROYBEYERI

Nl),GW[KKHm£KDrAEOffM[1SIfVttJARnNI

PARENTHOOD (1-'"

LET ITRIOE IA)
18Mel BtSf OFTHE lEST!
lAMBADA - THE fORBIDOU DANCE

STERKINEKOR
11 MEI-17MEI

VROEEBESPREKINGS BYCOMPUTICKET
NAVRAE(0111331·9991 - AlMAl WElKOM

, "

LETWEL,

NUWEWINTER
BEGIN TYE VIR

DIE INRYE
7nm

SENTRAAL

Mnll·Doft 1D.II1.1115,230,531,l45,1DOOftlll
VrySlllUO.Il,15,Z30.5311.'DII.10JDIIIll
ROOFTOPS (2-1S)
I,lU$ln ROMAtlSl EN G£VMRI M[TJA.)()H
GWRf:K& lRC/Y8[YERI

NOORD

YOLGENDE AANBIEDINGS
18M.I-SHE-DEVIL I' "I

25M.I-HARD TO KILL 11",

THE WAR OFTHEROSES-12-171
NLAGWEKKENDE KOMEOlt l

VOLGENDE AANBIEDINGS
18M.I-SHE-DEVILI',It)

25M'I_HARD 10 KILL ",111
2SM,I_ BLAZE ",III

OIfDfRO.u: PARKERIHG BfS1UUAAR
BTVDORStEIHGAHGHAKINECENTR£

OnlUh:1UD.13t.531J.1.30 Illl
CRYFREEOOM 12-19)

(2-191

IAI

(2-111

12-121

(2-151

Dngllh 1000. 1215. 2,JO,53D. 145,11l.tllI am
ROOFTOPS 12-1S)
MliSIEK ROMANo::EfNGEVAAR'METJASON
GEOR!CJ<&TRO)_Bffi_" _

THE WAR OFTHEROSES 12·12)
'NLAGWfK1(ENDE KOMEDIE!

DiIa,lih loao.UI5,23l1Rm
ALL DOGS GO TO HEAVEN
Dugllh538.US,1000nm

DRIVING MISS DAISY

SilVESlfRS1Allorl£&KURIRUSSEtSMNINDfE
OrN'NPfNDf A~S!E AVONTUUR!

TANGO &CASH
RUNNING ON EMPTY ","I
l1Mri 'It Ilf10ASRJ·S11I1ILU VoUIITtI£

VOLOPPflEIINDl[fRHrERKOMEDJEMHKfRSIfE
AltnEN.K)HNfAAVOlW

LOOK WHO'STALKING I""
GHOSTBUSTERS 2 (AI
KOMVROEa ASSE8L1EF!

'n klomp Koreanse karate
outjies te staan kom. Glo nie
te sleg nie, (Daar is 'n vry
oomblik of twee in).

LAMBADA (altwee) - Kyk
uitvir die volgende vyfin die
volgende jaar.

WiTHOUT A CLUE 
Michael Caine en -Ben
Kingsley is Sherlock Holmes
en Dr John Watson in 'n
oulike en baie snaakse fliek,

WOK WHO'S TALKiNG 
John Travolta in 'n baie
snaakse en die eerste
suksesvolle fliek in 'n baie
lang tyd oar 'n meisie en 'n
kind.

ondcrskeie verhoudings met
hom. Oak met Olympia
Dukakis en Ethan'Hawke.

ALL DOGS GO TO
HEA VEN - 'n Vreeslike
oulike fliek wat nie net 'n
boodskap vir kinders hou
nie, Wie sC dis nie vervelig
am hemel toe te gaan nie!

HARLEM NiGHTS - Eddie
Murphy en Richard Prior
speel in die aksiekomedie
wat partykeer nogal snaaks
kan wees.

BEST OF THE BEST - 'n
Fliek oar 'n 'karate-outjie'
wat deel 'is van 'n
Amerikaanse span wat teen

WORD NOU VERTOON w~~~~"Jm~g~G

ROLPRENTE

" ,

TEL (024) 51-5581
VRY: "I00.4 30.645,9 OO"nm
SAT10.30vm. 2.00.4.30,645.900 nm
MAAH·DON· 2.30.530 enB.OO nm

• JASON CEDRICK •

ROOFTOPS
l'Iofbaarmelmu$l8k, asSit.romaMlItn Mar 12·151
VRYOAG' 9.15nmAllE£N
SATERDAG: 11.00'tm,2.151n9.15nm
• Asdilnogwarmer word.isdlt nil mil' dansnle!1I

LAMBADA! THE~~~WDEN
VOEl DIE NITTE DP DIE SllWERDDEK 10,T, 2·101
VRYDAG:2.15,"4Sen7.DOnm
SATERDAG: 4.45 '1m In 7.00nm
MAAH·DON: 2.30.6,OO.n 8.30nm
MATHEWBRODERfCK • DENZilWASHINGTON

GLORY
, -.

BJouroetesentrum, Tel. 75·3030
OAAGlIKS'9 4Svm. 12.00,2 30.5.30.8.00.10.t5nm

• JASON CEORICK •

ROOFTOPS
Plolbaarmelmuslek. 31Ssle.rominseen ,valr 2·15

DAAGUKS.l000vm, 12.15.245,S,45,8.15,10.30nmE "",,,,,,,,,,,,,,;::::,,,,,-,;,,= = = ::..:.J.:.;:.:J.I
INTERNAL AFFAIRS
AKSIE POllSIE,RlllER - 2-19
DAAGlIKS. 9 "SvITI. 12.00,2.30.5.30.800, to.150m
• SlEVEN SPIElBERG SEGEN01VOllE ORAMA •

ALWAYS
RichardDre fuss. Holl Hunt.r - Almal
DAAGUKS,lO OOvm. 1215.245,S45.8.15, to.30nm OAAGLIKS. 9.45vm.12.00,2.30.5.30.8.00. IO.150m

THE WAR OF THE ROSES • STEVEN SPIELBERG SEGENOTVOllEDRAMAO

DIESNAA'STERDMANTlESEGEVEGODIl- 2-17 ALWAYS
OAAGUKS: 10.00vm, 12.15. 2.5.5.45.815, IO.30om AlehardDre fuss. Holl Hunter - (Alma!)

LOOK WHO'S TALKING OAA~~~~~:t~~~Gt~~D~2::i~l~~::~R~E~,m
"HI'sHt •Silthnhni 3menllluld"- KOM£DIE 2·12 _ DANNY DEVITO _

DAAGLIKS 9 '5 em.12,00 to 2,30nmAltEEN THE WAR OF THE ROSES
ALL DOGS GO ro HEAVEN AlMAl DIESNAAKSTE ROMANTIESE GEVEG DDIT - 2-1T
SUNS'5 30,800 nmAllEEH DAAGlIKS: 10.00'tm. 12.15.2 45.5.45.815. 10.30nm

SHIRLEY VALENTINE (2-16) JOHNTRAVOLTA: KIRSTIE AllEY

SAANS ,mID15,mAltEEN LOOK WHO STALKINGLAMBADA' THE f~RB~DEN "H,',H, ,SII,I",,,, lm.m~..ld" - 'DMEDIE 2-12

VOHDIEHITTEOP DIESll\YERDOlK f~~T. 2-101 OAAGlll(~: I~O~~~ll~ ~C:SjN5E~': 15.10.30nm

FIELD OF DREAMS
Medeslerre - AmyManigan.BurtLanC8Sler
GENOTVOllEDRAMA VIR AlMAl

HOOFWEG. TEL61·7919
DAAGLlKS'10,OOvm, 12.15, 2.45.5,45. 815.10.30nm

FIELD OF DREAMS
~~~(N~oLllD'JA~~18r~ABlu~ktncaster

THrWAR'OrrHE'ROSES THE WAROFTHEROSES
DIE SHAAKSTE ROMANTIESE GEYEG DOlf _ 2.17 OlE SNAAI(STE ROMANTIESE GEVEG DOlT - 1·17

O.AAGUKS: 1000vrn,1215,2 45,5C5,815.10.30nm ~A~~~~AR~~'1~~~:~02 ~:.O. ~~~7n~0. 9 15nm

SHIRLEY VALENTINE (2,161 • STEVENSPIHBERGSEGENOTVOllEDRAMA'

ALWAYS
• RlchardOreyfuS5. Holly Hunler - (Almal)

VRYDAG
HOOFWEG. TEl.686,8649 'I 30.m' 81~81UEf2·16)
DAAGlIKS: 9 45vm.12 00,2 30,530. B,OO. 1015nm 2.15om· OTElLO IAlmal)
SENSUEElENVERlEIOElIK-SlEGSVDlWASSENES • 30'm' ST HMD'S FIRE 12-161

VENUS TRAP ~~~::.'mE~gfm_\~i'8)
'n Ral rentd~r Robert vlln Ackeren 2.19 MlDOERNAG VERlONING VRYDAG t1MElom 24hOO

OAAGlIKS 9 C5vm, 12.00.2.30.530.800. 10.150m ;X~~~~~~OR PICTURE SHOW • (2·18)
PETER COOK • JOHN GIElGUO • LYNN REDGRAVF 1t 30vm' IMAGINE (2·111

GETTING IT RIGHT :'~~~:";~~:~O~~~nA~~al)
GENOTVOllEMODERNEKOMEOIEI 2·16 7 nOnm'l"'lESHOPOF HORRORS 12-8)
DAAGlIkS'9 45....".12 00.2.30.530,800.10 15nm 9 15pm, CAMILLE CLAUDEttE 2·16

• JOHN KANI • MAAN·VRY· 2.lJu••. 30,1.00. 9 15THE NATIVE WHO CAUSED SATfRDAG 1D30,m,2DD,UD.1DD,9ISnm

ALL THE TROUBLE DRAMAI2'2) ~~H~!.!!,~2:,~.r~D~~'!~~
IN-HY * SAANS OM' 7.30 nm*
*R11,00 per Motor,Kombl of Bakkle vir 2 Rolprente *

korrupsie verdink word. Ook
met Andy Garcia.

THE VENUSTRAP- 'nMan
op soek na die perfekte vrou,
Met Myriel Roussel.

FiEW OF DREAMS - Die
pragtige Kevin Costner speel
die hoofrol in 'n fliek oor
dromc, fantasie, wonder
werke en bofbal. Oak met
Amy Madigan.

DAD - Die man wat onlangs
R47 miljoen aangebied is vir
nog 'n reeks van Cheers, Ted
Danson, speel in die fliek oor
'n pa (Jack Lemmon) wat
besig is om dood te gaan en
sy seun, kleinseun en vrou se

.... SEX, LiES AND
VIDEOTAPE Andie
McDowell speel die rolvan
'n ongelukkige huisvrou en
James Spader speel 'n soort
hippie met seksuele
probleme in die wonderlike
fliek wat 'n Palm D'Or by die
Cannes-filmfees ingepalm
hel.

••• AUTUMN MiLK - 'n
Ontroerende lande like
liefdesverhaal wat afspeel
teen die agtergrond van die
Tweede Wereldoorlog in'
Duitsland.

.... SHiRLEY
VALENTiNE - 'n Huisvrou
los die skottelgoed vir 'n
minuut of twee en vat die pad
Griekeland toe waar sy
verlief raak op die lewe. Met
Pauline Collins.

•• WE'RE NO ANGELS ~

Robert de Niro en Sean Penn
vertolk die hoofrolle as twee
tronkvoels wat gedwing
word om deel van 'n
ontsnappingspoging te
wees, Hulle beland toe in 'n
klein dorpie waar almal dink
bulle is priesters.

• • • • • CiNEMA
PARADiSO 'n
.Skree usnaakse en ont
roerende storie oar
vriendskap en 'n huldcblyk
aan "verbode" soene in ou
flieks. Met die briljante
kindcrster Salvatore Cascio
en die veteraan Philippe
Noiret.

•••• TALK RADiO· 'n
Storie oar 'n kontroversiele
omroeper wat nie bang is am
sy se te sC nie, Met Eric
Bogosian en Alec Baldwin.

·"WAROFTHEROSES
'n Vreeslike swart komedie
oor twee mense wat besluit
dat hulle nie meer van die
getroude lewe hou nie, Met
Kathleen Turner, Michael
Douglas en Danny de Vito.

•••• BORN ON THE 4TH
OF JULY - Tom Cruise
lewer glo uitmuntende spel
in die fliek oar 'n Vi'etnamese
oorlogslagoffer wat 0:1 die
oorlog terugkeer na 'n
Amerika wat nie meer van
hom hou nie,

••••MY LEFTFOOT - Met
Daniel Day Lewis in- die
hoofrol as 'n paraplegiese
skrywer en kunstenaar in die
fliek wat vir verskeie

-toekennings benoem is.

..•..Voortnflik
····Skrk aanbevee!
"·Siengerus
··So-so
·Vermy asiY nugter is
Prente sonder ste"etjies Is
nog nie beoordeel nte

VryDag! II Mei 1990

••• DRiViNG' MiSS
DAISY - 'n Fliek oor 'n
ouerige dame wat
noodgedwonge vir haar 'n
motorbestuurder moet
aanskaf.

... DANNY, THE
CHAMPTON OF THE
WORW - Raold Dahl se
avontuurverhaal oor Danny
(Samuel Irons), sy pa
(Jeremy Irons) en hulle stryd
teen 'n nare boef wat hulle
grond wil koop, Ook met
Cyril Cusack.

GEITiNG iT RiGHT - 'n
31-jarige maagd (hy's
boonop 'n man) besluitdat hy
moeg is om nie te weet
waarom alles (behalwe geld)
in die lewe draai nie. Met

-Lynn Redgrave en Jesse
Birdsall.

iNTERNAL AFFAiRS _ 'n
Fliek oor polisiemanne wat
mekaar se bloed soek.:
Richard Gere speel die rol

,van 'n polisieman wat van



IVI
7.00 Goeiemore SA
2.30 Teleskool
3.30 Die wysheid van die
kabouters
4.00 Rustelose jare
5.00 Wetenskap in werking
5.1 5 Tekkies -
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Adam
8.00 News
9.00 thirtysomething
10.00 Coming of Age
10.30 Diagonal Street
11.00 Discover
12.00 Face to Face

1V4
4.58 Capitol

'5.30 The Bold and. the
Beautiful
9.04 The Bourne Identity
9.58 Movie Focus '
10.30 Cheers
10.58 Paulista Boulevard

11'2
;4.1 3 Featherfoot Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Gold Disc
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programme
7.00 News
7.31 Crossbow
8.00 Siyakhenketha
8.30 Jazz

6.30 The Days and Nights of
Molly Dodd
Intekenare .
7.00 Permission to Kill
8.35 City Lodge
9.00 The Man from Snowy
River kyk onder
hoogtepunte
11.00 Sokker
12.40 The Couch Trip

1V3
4.13 FeatherfootF~
4.25 AIT
4.42 Stepping into RhytIml
5.58 Snorks
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth programme,..
7.31 Balekane
8.00 Kgweetsa .
8.30 Jazz, Jazz, Jazz' .

M·NET
10.30 Those Lips,' Those
Eyes
12.10 60 Minutes
3.00Smurfs
3,25 The Kidsong TV show
3.50 Storybreak
4.15 Wowser
4,40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles

, 5.35 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Empty Nest
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 The World of National
Panasonic
9.00TheFolt
10.50 Saturday Night
11.00 Snoeker '

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 The Bourne Identity
9.57 Doogie Howser MD
10.27 Die maane van K3

TV2
4.1 3 Featherfoot Farm
4.25 Training and
Development
558 Ingcinga
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programme
7.00 News
7.31 Ezodumo
8.00 U1ulu Ubuyile
8.30 Thenga Isipho

1V3
4.1 3 Featherfoot Fann
4.25 Training and
Development
5.58 G I Joe
6.i7 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.31 Crossbow
8.00 Ntome Tsebe

10.30 War of the Worlds
11.55 ThisWeek
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony,
3.50 Alvin and the
Chipmunks
4.15 Wowser
4.40 Heathcl iff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intekenare
7.00 Costa Nostra
9.00 Philip Marlowe
10.00 Golf
11.00 Author! Author!

aan...
10.25 Die wondere van San
Marco
11.10 Oordenking

M·NET
10.30 Hell Camp
12.0560 Minutes
3.00 Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Alvin and the
Chipmunks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Spartakus and the Sun
OopTyd '
6.00 Loving

.-
1VI
7.00 Goeiernore SA
2.30 Teleschool
3.30 Alvin. and the
Chipmunks
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Day by Day
5.00 Innovations
5.15ZAPMAG
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Who's the Boss
8:00 Nuus
9.05 Goue jare, bitter jare
10.00 Alfred Hitchcock bied

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Countries
4.46 Dealing with Dogs
5.58 GI Joe
7.00 News
7.31 526
8.30 Umculo we Gospel

TVI
7.00 Goeiernore SA
3.00 Teleskool
3.30 Mielie Malie Maantuig
3.45 Wielie Walie
4.00 Rustelose jare
5.00 As die eeu draai
5.15 Skooldae
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Fox en Vennote
8.00 News
9.00 Come to My House
10.00 The Golden Girls
10.30 No Jacket Required
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Broadcast News
9.10 The Arrangement- kyk
onder hoogtepunle
I I.l0 Hell Camp

TV3
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Countries
4.45 Dealing with Dogs
5.58 Botaki
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.31 Tsa Setso
8.00 Go Isa Losong
8.30 Di a Duma

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 The Girl in the Picture
10.40 My Two Dads
11.09 TheBig Valley

M·NET'

1V2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
5.58 Snorks
6.27 Epilogue
6.30 Indepth Programme
7.00 News
7.31 Police File
8.00 Ph ind i
8.30 Ingxubevange

3.30 Cloppa Castle
3.45 Pumpkin Patch
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Just the Ten of Us
5.00 Innovations
5.15 Bionic Six
5.45 News
6.00 Antenna
7.05 Barney Barnato
8.00 Nuus
9.00 TopSport
10.00 St Eligius
10.55 Oordenking

TV4
4.58. Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.03 Family Ties
9.30 Dynasty
10.23 Hunter
11.16 TheForum Presents

M.NET
10.30 Those Lips, Those

.Eyes .', ..

12.15 Saturday Night
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Alvin and the
Chipmunks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Spartakus and the Sun
OopTyd

TV3
4.1 3 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
5.58 TIoga e TIoga Kgale
6.27 Epilogue

. 6.30News
7.00 In Depth Programme
7.31 Police File
7.45 After 8
8.30 Sediba Sa Moya

·6.40 Thy Kingdom Come
7.00 50/50
8.00 Nuus
9.00 Ipekonders
11.10 Lig vir die wereld

TV2,
1.00 TopSport
5.57 National Geographic
Explorer
6.30 In Depth Programme
7.45 Nuus

,7.01 Imibono
7.21 Unqambothi
7.50 Masakhane

TVI
7.00 Goeiemore SA
2.30 Teleschool

TV4
10.00 Impressions
1.00 TopSport .
9.04 Don't Go Near the
Water
10.51 Muzik A La Carle
11.25 TopSport

TV3
1.00 TopSport
5..57 Houdini
6.30 News
6.45 In Depth Programme
7.01 Imahlasedi a Tumelo
7.50 Ho L1aN oto . Koorsang
8.40 Le Reng/ La Reng?

·M·NET
7.00 Indiese programme
10.30 Portugese programme
Intekenare
1.30 Care Bears
2.00 The California Raisin
Show
2.30 Superbook
3.00 Too Good to be True
4.4560 Minutes
5.00 Only one Earth
OopTyd
6.00 Midnight Caller .
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 F1oyd's American Pie
8.30 Mr Mom - kyk onder

,hoogtepunte
10.00 Golf
11.00 Ghost Story
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11'2
11.00 Educational
Rendezvous
3.10 TopSport
6.27 Epilogue
6.45 News
7.01 Top 20
8.00 Ngomgqibelo

IVI
12.30 Music and the Spoken
Word
1.00 Tao Tao
1.25 ZET!
1.35 Storybook International
2.00 Walt Disney-flick
2.55 Die Waltoos
3.50 Collage
4.50 Beyond 2000
5.45 Life Style

TV4
6.03 Kate and Allie
9.03 Kupid
9.51 People Like Us
10.20 Our House
11.I3.Sledge Hammer
11.39 TopSport

TV3
11.00 Educational
Rendezvous
3.00 TopSport
6.27 Epilogue
6.30 Nuus
6.45 In Depth Programme
7.00 Top 20
7.39 Tshutshumkgala 
Musiek
8.00 Ngcmgqibelo

M·NET
7.00K-TV .'
I 1.00 Elvis and Me (deelI en
2)
2.00 The Making of
Nightmare on Elm Street

. 2.50 Sokker
OopTyd
6.00 Diamonds
Intekenare
7.00 Author! Author!
8.50 Saturday Night
9.00 The Couch Trip - kyk
onder hoogtepunte

• 11.00 Sokker
12..40 A Judgement in Stone

... , . .' ..
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Gidse saamgestel deur
DEBBIE AMOS
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M·NET
10.30 Ghost Story
12.1560 Minutes
3.00 The Smurfs
3.25 The Kidsong TV'Show
3.50 Storybreak
4.10 Wowser
4.35 The Flintstone Kids
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare
7.00 Wizards
8.20 The Making of
Robocop
8.4560 Minutes
9.00 Permission to Kill- kyk
onder hoogtepunte
10.35 60 Minutes
11.00 Too Good to be True
12.40 War of the Worlds

TV3
5.57 Dokumenter
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.3\ Sidlalela Intsha

11'1
6.00 Goeiernore SA
2.30 Rags to Riches
3.20 Cover to Cover
3.35,Duck Tales
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Popeye and Son
5.00 Grapevine
5.15 Fast Forward
5.45 News
6.00 TopSport

'7.00 MacGyver
8.00 Nuus .
8.45 Police File
9.00 Vendetta
!O.OO Sending Vietnam
10.55 Anderkant die grens
I J.50 Oordenking

. ..,':'.
. JOHANNESBURG

7 ARTS,Norwo;m: THE READER

Kaapstadse Internasionale tlImfees eiridlgSaterdag. Die volgende fllekswys, so _~.~,.
bespreek byComputfcket: Mignon has left, MissFirecracker, Sammy and Rosie "
Get Laid, Heavy Petting, A Winter Tan, Patti Rocks,Little Vera, Summer "•. ','
Interlude en MyNights are more beautiful than your days.

LABIA - Oranjestraat 68:
KAAPSTAD

TV2
5.57 Dokumenter
6.27 Epilogue.
6.30 In Depth Programme
7.00 News
7.31 Imalini
8.15 Video Juke Box,

TV4
5.00 TopSport
9.04 The Quick Gun
10.51 Ek wil sing
I 1.44 MASH

IVI
5.570ggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum

. 7.00 Goeiernore SA .
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Klemens en
Klementeintjie
11.10 Die Robinsons
11.35 Diere en mense
12.00 TopSport
6.00 Nuus
6.15 Kompas
6.20 Uit die pluiskeil
7.05 Die Riptide-trio
8.00 News
8.35 LA Law
9.30 St Yves - kyk onder
hoogtepunte
11.05 The Thoms
11.30 Epilogue

VrvDal!! II Mei 1990
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