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slagskapena die slagpale toe gelei wordnie. Die
ANC het 'n morele reg en verpligting om die
regering te vra om onmiddellik die BSB te
ontbind. Daarsonder kan onderhandelings nie
voortgaan nie,' se Molefe.

Hy meen De Klerk kanDie die veiligheid van
die ANC in Suid-Afrika waarborg terwyl die
BSB bly voortbestaan nie, Boonop glo die ANC
dat die Harm s-kommissie nie by die "kern van
die waarheid" gaan uitkom nie en daar daarorn
onmiddellik opgetree moet word.

Volgens die plan wat aan die ANC voorgele
is. moet die Staatspresident 'n opdrag aan die
hoo f van die SA Weermag gee dat die BSH
ontbind moet word. 'n Komitee waarop 'n ge
wese ouditeur-generaal en regter sitting he t,
moet toesien dat dit gebeur.

Die plan behels dat fondse en salarisse aan
BSB -Iede weerhou moet word totdat hulle in 'n
gewone, uniformdraende weerrnageenheid
opgeneem is waar daar volle beheer oor hul
bedrywighede uitgeoefen kan word. Leiers van
die BSB moet ingeroep en gevea word om hul
lede te identifiseer.
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'n Groep buit elandse diplomate isookoordie
BSB-bedreigingvoorgelig. Vrae gaan binne die
volgende week in die Wes-Duitse parlement
gevra word oor die bestaan van 'n Europese
streek van die BSB wat in die land opereer.

'n Woordvoerder van die AN C. Popo Molefe,
se die BSB word as 'n "b aie ernstige" bedreiging
beskou en sy voortbestaan stel die hel e onder
handelingsproses in gevaar.

"Dit is baie duidelik dat ons hier met 'n baie
gevaarlike organisasie te make het wat geen
respek vir die hervormings van die regering het
ni e, Wanneer dit hul eie be lan ge bevorder, ig-
noreer hul die regering. -

"Lede van die BSB is goed opgelei en het
toegang tot 'n groot h oeveelhede wapens. Die
situasie word verder bedreig deurdat top-offi
siere in die SA Weennag hul beskerrn en na hul
belange omsien," se Molefe.

Hy se die AN C glo dat die BSB sal voortga an
met sy "missie" om "vyande van die staat" te
vermoor . Molofe se leiers en terugkeren de
karnerade se lewens is in gevaar.

"Ons kan nie toelaat dat die kamerade soos

hervonnings van die regering, sy eie wapens
aankoop en fondse genereer en reeds die kern
van 'n interne weerstandsbeweging mag vonn.

Die top-leierskap van die ANC is die afgelope
weke volledig voorgelig oor die aardenomvang
van die BSB en sy bedry wighede . Die ANC glo
dat minstens individuele BSB-Iede steeds beplan
om van sy leiers en lede te vennoor.

.Die besluit van die ANC plaas die BSB nou
binne die poli tieke arena en gaan waarskynlik
die druk op Staatspresident FW de Klerk ver
groot om sy veiligheidsmagte te suiwer en van
sy minister van Verdediging, Magnus Malan.
ontslae te raak. 'n Plan om die BSB te ontbind,
is reeds aan die ANC voorgele, wat dit op sy
beurt met die regering sal bespreek. ' Die ANC
gaan daarop aandring dat die BSB onmiddellik
ontbind en lede gei'dentifis eer moet word.

Intussen het 'n groep anti-apartheidsbewe
gings 'n nuwe veldtog geloods om Staatspre
sident FW de Klerk te oorreed om die BSB te
ontbind en die verwysingsraamwerk van die
Harms-kornmissie te verbreed om ook buite
landse optredes te ondersoek.
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DIE voortbestaan van die Burger
like Samewerkingsb uro (BSB) kan
die hele onderhandelingsproses
tussen die ANC en die regering
kelde r. Die ANC beskou die
bedreiging wat die BSB vir sy vei
Iigheid inhou, as so belangrik dat
dit as 'n struikelb lok tot onder 
ha ndelings verklaar gaan word.

Die top-leiers kap van die ANC, inslui
tende vise-pr esident Nelson Mandela, glo
dat onderhandelinge met die Regering
nie kan voortgaan voordie BSBDie ontbind
en aan bande gele is nie.

Die besluit volg na weke van getu ienis voor
die Hanns-kommissie en onthull ings in Vrye
Weekblad dat die BSB bedreig voel deur die

'n Pollsleman In Nata' oombllkke voordat die Noodtoestand herlngeste' Is.
(Foto: Philip Uttf.ton • UPI)
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DIE Nasionale Party-reger ing kan
heel waars kynlik 'n volgende alge
mene verkiesing vir blankes ver
loor, en dit is ook Die meer
vanselfsprekend dat die regse
opposisie 'n blanke referendum oor
'n nuwe grondwet vir 'n nie-ras
sige Suid-Afrika sal verloor nie.

Dit is die duidelike boodskap en
waarskuwing wat die skokuitslag van
die parl ementer e tussenverkiesing in
Umlazi die week aan die NP u itspeI.
Op dramatiese wyse is die regeri ng
gekonfr onteer met die wrede
werklikhedevan die Suid-Afrikaanse
bla nke politiek.
Die uitslag gee nuwe momentum en lewe
aan die groeiende regse verset teen die
regering se politieke in isiatiewe, die
gesprekke met die ANC en die huidige
vredesproses.

Dit was die grooste terugslag vir,die NP in
cnige tussenverkiesing die' afgelope 42 jaar 
met 'n swam van 23,2 persent teen die regering.
In die NP-bastion het 'n meerderheid van 2 835
tot slegs 547 gekrimp.

Die KPhet sy stemtotaal verdubbel van 2 429
tot 5 215. Die NP se totaa l is verrninder van
6 147tot5 6767 . Die re spektabele vertoning Iyk
anders as 'n mens in gedagte hou dat meer as
2 000 DP-ondersteueners hul party in die steek
ge laat her 0111 d ie NP te red. Hule vre se vir die
KP was groter as hullojalitei t aan die DP.

,Dit kan daarom die begin van die einde van
die DP in die blanke politiek beteken, Belang
riker nog is dat die reuse-swaai na regs in 'n
kiesafdeling pla asgevind het waar 70 persent
van die kie sers Engel ssprekend is. Dit is 'n setel
wat vir ja re as 'n vesting van die NP beskou is.
Trouens dit was beskou as een van hul veiligste
setels.

Die ui tslag toon ook die politieke onbe trou 
baarheid van die Enge lssp rekende kiesers in
wie se genade die NP nou oorge laat is nadat die
KP daarin ge slaag het om sonder twyfel die
mee rderheid van Afrikaners agter h om te ver
enig .

In die lig van die uitslag voorspel profLaurie
Schlemmer dat die KP 'n algemene verkiesing
op die oomblik sal wen en dat die regering slegs
naelskraap daarin sal slaag om met DP-s teundie
KP in 'n blanke referendum te verslaan.

Schlemmer is 'n waamemer wat tot onlangs
toe die regse bedreiging totaal afgemaak het as
irrelevant en onbeduidend.

Hy word ondersteun in sy analise deur Donald
Simpson, 'n verkiesingsontleder aandie Univer
sitei t van Potchefstroom, en deur prof Willern
Kleynhans, be kende politi eke deskundige.

Ditmaak egter nie saak ofdie drie akademici
honderd persen t akkuraat in hul voorspellings is
of nie , Dit is 'n feit dat die KP en die regse verset
veel groter ondersteuning geniet as wat die
meestepolilieke kenoers die afgelope jare voorspel
het.

, Staatspresident FW de Klerkhet geen onmid
dellike vrees dat hy uit die kussings gelig gaan
word nie, 'n Volgende algemene verkiesings
hoe f eers oor vier jaar gehou te word - indien dit
ooit plaasvind. ..

Ditmaak sy huidige politieke krisis nie minder
ern stig nie, want die sigbare we gkal wing van sy
politieke steun is vir hom 'n gro ot verleentheid
op 'n mees ongel ee tyd. Dit vind plaas op 'n
tydstip wa t die regerin g en die ANC enonne
deurbrake gemaak het in hu l ge sp rekke met'

'mekaar, hoewel baie daarvan nog nie sigbaar
gemanifesteer het nie .

In seke re opsigte is De Klerk se posisie
vergelykbaar met die van M ikhail Gorbatsj of
van die Sowjet-Unie. Hoe sneller hy voortgaan
met politieke hervormings, hoe sneller verswak
sy magsbasis . .

Die De Klerk-regering mag ' vind dat hul
beheptheid met groepsregte vorentoe nog groot
ver leentheid ir hulle by die onderhandelings
proses mag besorg. Wat gaan gebeur as dit blyk
dat die KP namens 'n meerderheid Afrikaners of
selfs rniskien 'n meerderheid van die blankes
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dat die Groepsgebledewet en die Grondwette
vroeg aanstaande jaar "aandag salgenlet."

"Ons praat nle net nle, ons Implementeer
'cUe stappe wat ons in die voorultsig gestel
bet," bet by in kommentaar opsyhervorming
stappe gese,

• Vanuit Parys bet Nelson Mandela glster
, die opheffing van die noodtoestand as 'n oor
winning vir al die mense van Suid·Afrlka,
swart en wit, beskryf.

Volgens Mandela yerwelkom die ANC die
gedeeltelike opheffing van die noodtoestand,
maar die voortsetting daarvan in Natal is
verkeerd omdat die regering In die vier jaar
van die noodtoestand nle daarin kon slaagom
die geweld te beeindlg nle,

is ook in die vooruitsig gestel.
Die uitgebreide magte van die SAW in gew<ne

polisiewerk, soos geweld- en rnisdaadvoorko
ming, patrollies en padversperrings is ook deur
De KIerk aangekondig.

Met die terugkeer na "normaliteit" sal die
_ regering van die "gewone wette van land" ge

bruik maak om geweld aan te spreek, het De
Klerkin 'ngesamentlike sittingvanal driehuise
gese, War Natal betref, het DeKlerkaangevoer
dat gewone rnaatreels nie voldoende is om die
geweld in Natal te beeindig nie, en dat "die
sterkste moontlik maatreels" ingespan moet word
om die geweld teen te werk.

Om die situasie in Natal te hanteer en om.
enige leemte'te vul wat gelaat mag word met die
afskaffing van die noodtoestand elders. het die
regering besluit om 'n aansienlike uitbreiding
van die bestaande veiligheidsmagte te bewerk-
stellig. .

Volgens De Klerkbewys die regering met sy
opheffing van die landwye noodtoestand sy
"vasbeslotenheid om die koers wathy ingelsaan
het vanuit 'n posisie van krag, voort te sit."

het die ANC vir ultstel.tot 10 Julie gevra om
op die voorstelle wat ter tafel gele Is, te
reageer.

As deel van die proses het De Klerk die
voorloplge vrylating van ·48 polltieke
gevangenes afgekondlg.

De Klerk het daarop gedui dat vel.
lIgheidswetgewing wat vrye politiekeomgang
beperk, ook moontllk herroep kan word.

Met betrekklng tot polltleke bannellnge
het De Klerk gese tydellke vrywarlng Is reeds
aan 'n aantal ANC·lelers gegee.:

De Klerk bet sy regering verbind tot die
opheffing van dlskrlminerende maatreels soos
die Wet op Msonderllke Gerlewe. Sender om
besonderhede te verskaf, het De Klerk gese

heeltemal verbied en derduisende Suid-Afri
kaners vir tydperke van tot drie .jaar sondcr
verhoor aangehou.

As teenmaatreel het -De Klerk egter 'n
grootskaalse uitbreiding van die veiligheid ,
magte afgekondig endie nouer same werking en
gesamentlike optrede van die polisie en die
weermag in die handhawing van wet en orde
voorspel. Volgens De Klerk sal die SAP binne
die volgende 123 maande met nagenoeg 10 000
mense versterk word. 'n Aantreklike nuwe ver
goedingspakket vir lede van die veiligheids
magte tree op 1 Julie in werking.

Die uitbreiding van die veiligheidsmagte sal
sowat 'n bykomstige R814 rniljoen beloop, wat
nie in die huidige begroting ingereken is nie.
Die bykomende besteding sal veral tot voordeel
van die onderste range van die polisie aangewend
word om die toename in indiensneming aan te
moedig, het De Klerk gese,

Om die SAP se getaIle te versterk sal daar al
hoe meer van dienspligtes gebruik gemaak word,
het De Klerk gese, Die oproep van polisiereser
viste op dieselfde grondslag as Burgermaglede

dent, Nelson Mandela, gekrltiseer vir sy
voortgesette uItsprake oor die ANC se ver
blntenls tot cUe gewapende stryd,

Volgens DeKlerk moet die ANC nou bewys
lewer van sy verblntenls tot die Groote Schuur
Minuut.

Volgens De Klerk word die vergaderings
en opgtogte van die ANC goed beheer, maar
dat oproepe tot die gewapende stryd nie
daarmee strook nle,

Dy het Mandela ook persoonllk gekrl
t1seer vir sy ultsprake oor nasionallsering.

, Met verwysing na die qoreenkomste indie
Groote Schuur-Mlnuut hetDe Klerk ges~die
regering Is gereed om die beslulte van die
werkkomltee te implementeer. Volgens hom
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Noodtoestand iets van' die verlede

DIE ANC kan nle
die skuld dra vir
die regerlng se
beslultloosheld
oor die ophefflng
van die
noodtoestand nle,
het die ANC glster
by'"
perskonferensle ln
reaksle op
staatspresident
FW de Klerk se
aankondlglngdat
die noodtoestand
In Natal van krag
sal bly, gese.
By die .konferensle
was die naslcnale
ultvoerende
komltee-lId, James
Stewart (hler saam
met Walter Sisulu),
wat glsteroggend '
In die land
aanqekom het na
26 [aar In .
balllngskap.
Stewart Is hler om
reAllngs te tref vir.
die ANC se eerste
naslonale kongres
In die land In 30
Jaar. Ole kongres salop 16 December gehou word.
In skerp krltlek teen die aankondlglng, het Walter SlsuhJ, die ANC se blnnelai1dseleier, gese dat sy organlsasle noolt geglo
het dat die noodtoestand ltnlglets gedoen het om die vrede In Natal te bewaar nie. '
"Ons glo die sltuasle In Natal kon aangehelp word as die noodtoestand opgehef en posltiewe stappe van regerlngskant af
gedoen Is om die pollsle-geweld te bekamp. Ole regerlng het beslls nle g!moeg gedoen om die ANC nou te wll blameer vir
sy beslultloosheld nle:'. ' .

MET die opheffing van die landwye noodtoe
stand het Staatspresident FW de Klerk gister 'n
betekenisvolle stap geneem om een van die
belangrikste struikelblokke in die pad vangrond
wetlike onderhandeling uit die weg geruim,

Die vier jaar oue landwye noodtoestandword
om rniddemag vanaand opgehef. In diegeweld
geteisterde Natal en KwaZulu sal die noodtoe

, stand egter steeds geld.
Die aankondiging is gistermiddag in die

parlernent deur De Klerk gedoen op dievooraand
van die moontlik herinstelling van die huidige
noodtoestand wat op 12 Junie verval,

In sommige gebiede in Suid-Afrika sal dit
die eerste keer in vyf jaar wees dat noodtoe
standregulasies nie afgedwing word nie. Die
eerste gedeeltelike noodtoestand wat in sekere
landdrosdistrikte geldig was, is op 21 Julie
1985 afgekondig.Op12 JUDie 1986 is 'nlandwye
noodtoestand afgekondig wat tot nou toe jaar
liks heringestel is.

Indie tydperkis swart politiekebedIywighede

STAATSPRESIDENT FW de Klerk het gls
ter sy Naslonale Party-regerlng opnuut ver
bind tot hervorming tervoorbereldlng van 'n
onderhandelde sklkking.

By het Suid·Afrlka as op die drumpel van
'n "ware onderhandellngsproses'' beskryfen
gese die 'bouproses van 'n nuwe Suld·Afrika
is nou onomkeerbaar,

Bulten die bevestiglng van die skraping
van die Wet op Afsonderllke Geriewe In cUe
parlementere sitting en die ultvoer van on
dernemings gegee In die Groote Schuur.
Mlnuut, het De Klerk egter geen verdere
rlglyne vir verdere bervormingstappe gegee
nie.

In 'n sterk bewoorde verklarlng voor al
drle huise glster in die parlement het De

. Klerk, ondanks die naelskraapse oorwinning
wat die NP In Umlazi behaal het, het sy
regerlng verblnd tot 'n "nuwe bedellng".

"Dlt het tyd geword vir saampraat, Die
tyd vir teenpraatis verby," hetDeKlerk insy
eerste belanghebbende toespraak sedert sy
tulskoms na sy uitgebrelde Europese reis
gese"

By het nle in sy toespraak melding ge·
maak van die stemme wat die NP ten gunste
van die KP In die tussenverkieslng in Umlazl
moes afstaan nle, en ook nie die poslsie van
die regtervleuel bespreek nle. '

De Klerk het wei skerp kritiek teen die
ANC gelewer.en die organisasie se vlse-presl-
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FW se krisis
Van bl1

Umlazi-uitslag ten spyt

NP steeds op hervormingspad

praat?
Die grootste dilemma vir De Klerken die NP

is dat hulle duidelik hul plig verwaardloos.het
om hul eie ondersteuners behoorlik in te lig oor
hul planne vir 'n nuwe Suid-Afrika.
, Prof Sampie Terreblanche van die Univer- .

, siteit van Stellenbosch se prontuit: ''FW, de
, Klerk moet 'n groot deel van die skulddra vir die

dilemma waarin die NP hom tans bevind. Sy
verklarings op 2 Februarie en daarna dat die NP
nie afwyk van die pad van PW Botha nie, was
eenvoudig Diewaar Die.

"Hy is dit aan sy mense verskuldig om aan
hulle te verduidelik waarom hy radikale beleids
veranderings gemaak het. Dit is die plig van
hom en sy regering om eerlik te wees met die
blankes, om eerlik aan hulle uit te spel watter
plaaslike en intemasionale realiteite hulle ge
dwing het om 'n nuwe koers in te slaan.

"Die enigstemanier waaropdie NP bevreesde
blankesgaan terugwen, is om oop kaarte te speel
en om hulle nie langer polities te rnislei Die. Dit
is tyd dat kaalkop aan die blankes gestel word
dat ons nie langerin 'ngekkeparadys kanleefen
al ons voorregte kan behou nie. Om dit te
.verdoesel helpjou in elk gevalnie by die stem
bus nie."

Terreblanche se ook dat hy hoop dat die
uitslag tot gevolg sal he dat "NP-rninisters hul
ongelooflike arrogansie sedert 2 Februarie sal
laat vaar en dat hulle sal ophou om 'n valse
euforie aan die blanke publiek voor te hou",

Dr Frederik van.Zyl Siabbert, die-hoofdi
rekteur van ldasa, se dat die uitslag wys dat die .

.huidige NP/ANC-verhouding 'n stadium bereik
het dat dit regstreeks dieblanke publiek raaken
beinvloed.

Hy waarsku "as daar nie spoedig sigbare
vordering in die onderhandelingsproses gede
monstreer word nie, gaan die vrese en onseker
hede in die blanke politiek verskerp. Dit kan 'n
vrugbare teelaarde skep vir verdere suksesvolle
KP-aanslae soos in Umlazi. "Daarom het Nel
son Mandela tans beide die geleentheid en ver
moe om sodanige momentum aan die onderhan
delingsproses te gee dat die posisie van die NP
versterk word ten koste van die KP,"

Siabbert beklemtoon dat beide die ANC en
NP vinnig sal moet beweeg om die inisiatief te
behou en die regse weerstand te knak.

Vrye Weekb1ad, 81unie 1990
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Skorsing i11: Appelhofongeldig verklaar

Durr wen saak teen universiteit

Leeuwfontein daIk nie ingelyf

I

)

'1

siteitwou nie kommentaar lewer
oor wie die bedrag gaao betaal
nle,

De Vries bet gese by"neem
kennis van die uitspraak van die
AppeIbof, maarwll geen verdere
kommeotaar lewer nle,"

Durr se sy is "verbeug" oor
die ultspraak,

"Dit is ironies dat die uitspraak
presies '0 jaar na my skorsing
eers gelewer is. Ek boop nie dit r:

sal weer nodig wees om aI die
pad na die Appelhof te gaan om
basiese vrybede op die kampus
te waarborg nie," se sy.

gee oor hoe bulle moet optree,
sou die Raad van die Unlver
siteit nie teen studente kon optree
nie, tensy studente artlkel 66
van die Statuut van Universiteit
oortree bet."

Artikel 66 se studente kan
-aan tugmaatreels onderwerp
word indien die "goeie naam
van die universiteit,ofdie hand
bawing van orde en dissipline, '
of die beboorlike voortsetting
van die werk van die unlver
siteit, benadeel word."

Die regskoste sal ongeveer
R60 000 beloop en die Univer-

CHRISTELLE DE JAGER

Johan Heyns skop
vas teenSondagfliek

POOINOS om rolprent-vertoningsop Sondae te wettig gaan die wind van
voor kry van die Nederduits-GereformeerdeKerk, "want dit dra by die tot
die ontheiligingvan Sondagenis in strydmetdie land segrondwet," sa di~

kerk se moderator, professor JohanHeyns,
Druk van die NO Kerk is nog altyd gesien as die vemaamste rede ,

waarom die regeringnie rolprentvertonings op Sondae wou wettig nie. -
Ster Kinekor veg al vyf jaar lank vir dieverandering van die wet en

Anthony Salusbury, besturende direkteur van Interleisure, die beheer
maatskappy vir Ster Kinekor, sa dat hulle weer voor die einde van die
maand dieMinistervan Justisie,KobieCoetsee, gaan ontmoetom die saak
te bespreek.

Salusbury sa Suid-Afrika is die enigste Westerse land waar dit nog
onwettig is om rolprente vir finansiele gewin op 'n Sondag te vertoon.

Die Johannesburgse stadsraad het ook sy pogings hervat om die
regering te oorreedom die wet teverander.Op die raad severgadering van .r:

29 Mei is daar besluit om die saak weer aan te roer.
'n Jaar gelede hetdie stadsraadtengunste van Sondagrolprente gestem,

'~ .~

'n Brief in di~ verband is toe aan die regering gerig. Tot dusver het niles i'
gebeur nie en die stadsraad het nou weer aan Coetsee geskryf.

Ian Davidson,voorsitter vandie bestuurskomitee, sa die regering klou '
aan 'n uitgediende wet wat net nie moorsin maak nie,

"Daar isM-Neten video-winkelsenaImal kyk in elk geval rolprenteop
'n Sondag. Boonop is die meeste ander geriewe en vermaak nou op 'n J

(~

Sondag oop. Dit is huigelary om van Sondagrolprente'n uitsondering te .r

maak. ' s

"Onsglo dat mense die reg moetM om vir hulself te besluit. Daar is 'n .,
aanvraag na rOI_ rentvennaak op Sondaeen daar is mense wat dit wil ' V'.

verskaf. Hoekom dan nie wegdoenmet die wet nie?"
Maar Heyns houvo1datditnooitvirdieNO Kerk aanvaarbaar sal wees

me. '
"As hulle Sondagrolprentetoelaat,moet hulle die grondwet verander,

Volgens die.grondwet moetdie regeringChrisfelike waardes beskerm, en
onshet 'n reg as Kerk om daarvolgensbydie regering op sekeredinge aan
te dring."

Heynssa dat dieregering inderdaadalverskeie kere teenstrydig met die '
grondwet opgetree het. Oop winkeisen sport op Sondae is voorbeelde
hiervan,

"Dit gaan vir ons om 'n poging om te staan by wat dieBybel sa. Daar
moet 'n onderskeidgetref wordtussen wat mense in huleie huise doen en
georganiseerde vermaak, Teen die eerstekan 'n mens nie wette maak nie,
maar teen die tweede Jean 'n mens wel."

Heynserken dat daarmense indie land is wat nie Chrlstene is me en dat
die wet nie vir hulle voorsiening maak nie.

Daar sal seker Jl middeweggevindmoet word, sa hy, en as Sondagrol- r»

prente weltoegelaatword, salChristenesterk moet weesen die versoeking
weerstaan.

"As dit gebeur gaan ons hie oorlogdaaroor maak nie, maar solank ODS 0,
volgens die grondwet sekereregtehet,salons probeer omte verhinderdat
die wet afgeskaf word.

"Ja,dit gaan in 'n nuwe SuidAfrikaalhoe moeiliker wordvir Clt;ristene
om by hul geloof te staan en hul waardesuit te leef. In so 'n situasie moet
Chris~ene net terugval op hul geloofen die Bybel."

Foto: Pearlie JoubU-t

regskoste,insluitendedie van twee
advokate.

Grosskopf het bevind dat
Conradie se uitspraak berus bet
op 'n misverstand van wat be
doel word met dlsslpltnere
maatreels,

"Indien die verbod opgestel is
om 'n aanduidingaan studente te

almal vanons, aan BarendStrydom
ook," -

Zikalalahetbeklemtoondathyas
'n individupraat, maar tog gese dat
sy gedagtes deurdiemeeste van die
geraamde 20000ANC-uitgewekenes
in verskillende delevanAfrikagedeel
word.

"Deurte reishet ons008 denkwyse
verbreed,"het hy gese.

Na die"gesprekke oor gesprekke"
tussen dieANCen Suid-Afrikaanse
regering,in Meihet die twee partye
'n gesamentlike komitee opgestel om
die kwessie van amnestie vir poli
tieke gevangenes en die terugkeer
van uitgewekenes aan te spreek.

Die verslag daaroor is al aan die
IeiersvanbeiA.. r'?.rtye voorgele, maar
nog nie aan diepubliek nie.

watuitgebreekhet tussendiepolisie
en inwoners van Braklaagte en
Leeuwfontein.

Braklaagte is ook een van die
gebiede wat by Bophuthatswana
ingelyf is.

In die hofsaak mag die minister
vanStaatkundige Ontwikkeling, Gemt
Viljoen,en Bophuthatswana se eer
steminister, Lucas Mangope, moont
Iik ingeroep word om getuienis te
lewer.

V'tljoen wasmetdieeerste aankm
digingvandieinIywing ministervan
Ontwildcelingshulp en Opvoeding en
dit word algemeen aanvaar dat hy
verantwoordlik is vir diebesluit om
Leeuwfontein by Bophuthatswana in
te lyf.

Kenners meen dat die regering
moontlikdie saak sallaat vaar.

Leslee Durr

RegterJH Conradie hetop 29
Augustusverledejaar Indie Kaap
stadse Hooggeregsbofbeslis dat
die skorsing en dieverbod geldig
was. Na sy oordeel was dit 'n tug
bepaling.

Durr en die twee betrokke or
ganisasies bet appel aangeteken.
Die appel bet geslaag met

sal raak wanneer hulle in Suid-Af
rika skoolgaannie,

"Nieeen vanhulle wasal inSuid
Afrika nie, maarhulle vra elke dag:
Pappa, wanneergaan 008huis toe?

"Inballingskaphet ons geleerdat
ons ander mense se taal moet re
spekteer en hul kultuur moet
liefhS...Ek het niks teen die Afri
kaner nie, net teen die apartheids
bestel'

Hyhet gese: "Onswil'nnuwe pad
methulle inslaan," en bygevoegdat
hy selfsbereidis om massamoorde
naar Barend Strydomte vergewe,

"Ons moet die verlede vergeet.
Hoekom sou ons wraak wou he?
BarendStrydomWas 'n slagoffervan
apartheid. Hierdieis 'n tyd vir ver
soening. Suid Afrika behoort aan

DIE inlywingvan Leeuwfonteinby
Bophuthatswana salbinnekortin die
Hooggeregshof in Pretoria betwis
word.

Leeuwfontein, 'n gemeenskap met
ongeveer 15 000 inwoners naby
Zeerust in die Wes-Transvaal aan
die grens van Bophuthatswana, het
op31 Desember 1988'n bevel ootvang
dathulleby Bophuthatswanaingelyf
gaan word. Sterkteenstand van die
gemeenskap teen die inlywing het
gelei totbloedigegevegte tussendie
polisie en jeugdiges en honderde
mense is sedertdien in hegtenis
geneem.

Tans word46 mense steedsaan
gekladeurdie Bophuthatswana-reger
ing vir moord op nege lede van die
veiligheidspolisie van Bophuthat
swana wat dood is tyde08 gevegte

BRYAN PEARSON

PEARLIE JOUBERT

LESLEE DURR se skorsing deur
die Universiteit van Stellenboscb
in Mei verledejaar isvandeesweek
in die Appelhof in Bloemfontein
ongeldig verklaar,

Regter EM Grosskopfhet ook
beslis dat die uuiversitelt nie by
magtewasom die Nasionale Unie
van Suld-Afrlkaanse Studente
(Nusas) en die Black Students
Organisation of Stellenbosch
(BSOS) se aktiwiteite vir vier
maande op te skort nie.

Dietugstappe is deur die univer
siteit gedoen nadat 'n verbod op
protesaksies verontagsaam is.

Durr was verledejaar die voor
sitter van Nusas toe sowat 800
studente op 18 Mei aan protes
aksies ten gunste van die oop
stelling van koshuise vir aile rasse
deelgeneem het.

Die Raad van die universiteit
het in 1985 "enige protesaksie '
van watter aard ook al" verbied.

Op 29 Mei bet die die rektor,
prof Mike de Vries, vir Durr
ontbied en haar.meegedeel datsy
geskors is en dat Nusas en BSOS
se aktiwitelte vir vier maande
opgeskort is.

DUISENDE swart uitgewekenes
dwarsoor Afrika pak hul sakke en
maak gereed omna Suid-Afrika terug
te keer -enhulle leer Afrikaans!

"Voor 1976 was ons heeltemal
teenAfrikaans gekant, maarnoumoon
ons dit was 'n fout aanons kant,"het
ANC-joemalis Joe Zikalala, 'n
uitgewekene wat in Gaborone,
Botswanawoon,aanAgenceFrance
Presse gess, '

Die haat wat swartmense jeens
Afrikaans - die "taalvan die onder
drukker"- het in 1976'nhoogtepWl1
bereik toe skoolkinders in Soweto
protes teen die gebruik van die taal
as ondenigtaal protes aangeteken het,

Op 16Juniedaardiejaarhetpoli
sie opgetreeteen'n massa-protesop
tog deur op die skarete skiet, Twee
weke van onrus het gevolg waarin
176 rnense dood is.

Die insident het ook veroorsaak
, dathonderdejongpolitieke aktiviste

die land uitgevlug het om in
ballingskapby dieANCaante sluit,
Hullebet'npad deurBotswana gevolg
watuiteindelik geleihet totdieANC
hoofkwartiere inZambie ofdieoplei
dingskampein Tanzanie,

Die kanse dat hierdie uitgewe
kenes ooit na Suid Afrika sou kon
terugkeer - behalwe as guenillas 
was tot onlangsmaar skraal, "maar
toe die Staatspresiden1, FWde Klerk,
die ANC in Februarie gewettighet,
het onsliggesien,"hetZikalalagese.

"Ons is angstig om huis toe te
gaan. Onssakkeis gepak-al wat008
nodig het is die teken van Pretoria
dat ons nie aangeklasal wordnieen
ons salop pad wees."

Zikalala se sy 10-jarige seun en
sy drie-jarige dogter, wat albei in
ballingskap gebore is, word nou
Afrikaans geleer sodat hullenie agter

Vrye Weekblad, 8 Junie 1990
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Harms se stomp mes en die BSB

Ons weet nou minder as ooit
Die Harms-kommissie hetdie afgelope weke van die

belangrikste getulenis oor die Burgerlike
Samewerklngsburo (BSB) aangehoor. Nci weke van

getuienls en kruisondervraging, bebaarde en behaarde
BSB-Iede In die getuiebank en blatante pogings om

, Inllgting van die publlek te weerhou, weet Suid-Afrika
steedsweinlg van die super-gehelme mllltere organisasle.

JACQUES PAUW ontleed die jongste getuienls.

I
t
I·'.;,
'I
[/

I;

VIER maande geledehetStaatspresident FW de
Klerk onderneem om moordbendes "tot op die
been toe oop te vlek", Hy het onder groot druk
regter Louis Harms, 'n regsgeleerde met skraal
skouers en 'n groot reputasie, aangese om die
kanker bloot te Ie en uit te sny.

Vandag, met die belangrikste getuienis van
die kommissie reeds gelewer.Is die moordben
des nog soos 'n yslike, vrot sweer op Suid
Afrika se padna 'nnuwe en vreedsame politieke
bedeling.

AIle Suid-Afrikaners, behalwe miskien ver
regse blankes, word bedreig deur 'n super-ge
heime militere organisasie wat beangs voel deur
politieke hervormings, net belangstel in sy eie
oorlewing, swaar bewapen is en sy eie fondse
genereer en bevele vl\? die hoogste gesag ver
ontagsaam.

, "Die BSB bedreig die hele vredesproses in
Suid-Afrika. Nie een van ons is veilig om on
gehinderd met onderhandelings voort te gaan
nie. Dis 'n ernstige struikelblok vir vrede," se
Popo Molefe, woordvoerder van die ANC.

Die Burgerlike Samewerkingsburo (BSB) en
sy voorgangers, aangevuur deur Magnus Malan
en PW Botha se ideologie van die Totale Aan
slag, het die afgelope dekade 'n spo<;>r van bloed,
ontwrigting en verwoesting deur Snider-Afrika
gelaat.

ill Namibia is Anton Lubowski koelbloedig
doodgeskiet, in Maputo word Albie Sachs se
arm afgeruk en in Zimbabwe word 'n aktivis
voor sy huis opgeblaas. ill Namibia word cho
lera-kieme in 'n vlugtelingkamp se drinkwater
gegooi en in Suid-Afrika word planne gesmee
om 'n advokaat se hartpille met giftablette om te
ruil en 'n Durbanse prokureur se skeer
meslemmetjies met gif te besmet.

Die en vele ander dade het die goedkeuring
van die heel hoogste gesag geniet. Die BSB het
die groenlig gehadom "enige vyand vandieRe
publiek", of dit nou man, vrou, regering of
beweging was, te vermoor, te ontwrig en te
vernietig.

Die afgelope weke het die BSB voor Harms
getuig. Lede van die sinistere bende moes vir
die eerste keer verantwoording doen oor hul
dade, hul slagoffers, hul projekte, hul finansies
en hul oogmerke.

, Die kommissie versuim steeds om Malan
selfas getuie te dagvaarenhom tot verantwoor
ding te roep vir die wandade van die BSB. Dit
word reeds aanvaar dat, ongeag ofhy geweet het
van die bestaan van die BSB of nie, hy as
verantwoordelike minister aan die einde van sy
politieke loopbaan gekom het.

Het Malan geweet, het hy die BSB se optre
des goedgekeur7 Het hy nie geweet nie, is hy
onbevoeg. Hoe dit ook al sy, uit sy mond sal die
publiek seker nooit die ware verhaal hoor nie,
want hy was nog nooitbekendas 'n politikus wat
enige respek vir die waarheid het nie,

Moordbendes is al vir baie jare '0 wrede
werklikheid in en om Suid-Afrika. Die Kom
missie vir Menseregte se 110 Suid-Afrikaanse
politieke aktiviste is die afgelope tienjaar in die
geheirnsinnigste omstandighede vermoor en nog
talle het spoorloos verdwyn.

Ondanks die baas ondeurdringbare kombers

Vrye Weekblad, 81unie 1990

van sensuuren amptelike stilswye,hetdie sweer
in Novbember verlede jaar via die onthullings
van Almond Nofomela en Dirk Coetzee in die
openbaar oopgebars. Weke later is die BSB
ontbloot.

Genoeg inligting het in die eerste weke van
die onthullings na vore gekom om almal wat
soekna vrede en stabiliteit in die sub-kontinent,
te laat besef dat die euwel die hele wese van 'n
toekomstige demokrasie in Suid-Afrika aantas.

Totdat die waarheid nie uitgekomhet en ons
veiligheidsmagte nie van sy kriminele- en
moordelemente gesuiwer is nie, kan daar nie
sprake van versoening wees nie,

In die woorde van Jacob Zuma, intelligen
. siehoofvan die ANC: "Ons wil versoen en ons
wil vergewe; maar ons wil weet wat ons moet
versoen en wie ons moet vergewe."

Dis in hierdie atmosfeer dat Louis Harms as
voorsitter van die kommissie aangestel is.

Op hom rus die verantwoordelikheid om
soos 'n chirurg die sweer oop te maak en skoon
te maak sodat die wond lean genees en 'n nuwe
lewe daaroor kan groei.

Daar was van die begin af groot druk op

Harms om die bedrywighede van die BSB ge
heim te hou, Die regsverteenwoordiger virdie
SA Weermag, adv Willem Burger, SC, het die
houding weerspieel toehy gese het die publiek
het eintlik nie die reg om iets oor die BSB te
weet nie,

Met die eerste getuienis wat Harms aange
hoor het, het dit reeds duidelik geword dat sy

,mes taarnlik stomp is.

Na weke van getuienis het Harms ons met
meer vrae as antwoorde gelaat.

Al wat ons gehoor en gesien het, is BSB-lid
na BSB-lid wat bebaard, behaard en bebrild in

die getuiebank klim en alles ontken, weier om
homself te inkrimineer,lieg en sonder 'n letsel
weer daar uitstap,

Die BSB word beskerm deur die kommissie
wat nie buitelandse optredes mag ondersoek
nie, 'n onbeholpe ondersoek deur die kommissie
en die polisie en 'n regter wat tot die atmosfeer
van geheirnhouding bydra deur die lede se iden
titeit te beskerm.

Daarteenoor word regspanne wat namens
rnenseregte-organisasies optree, ernstig
gekortwiek deur Harms seblatante eenogigheid
en soms openlike vyandigheid, getuies wat
onbetroubaar is en psigopatiese neigings toon
en die SA Weermag self wat die waarheid
toesmeer, So. byvoorbeeld het die kommissie
gehoor hoe die BSB 'n noodplan in werking
gestel en al die binnelandse projekleers laat
verdwyn het. Die Weermag self het weinig
gedoen om die leers terug te kry. Die kom
missie, aan die ander kant, het byna 'n maand
geneem voorhul toegeslaanenleers probeer kry
het.

Die Onafhanklike Raad van Ondersoek na
Informele Onderdrukking het die week gese
indien die kommissie se verwysingsraamwerk

nie verbreed word om ook buitelandse optrede
in te sluit nie, die volle omvang van die bedry
wighede van die BSB nooit ontmasker sal word
nie.

"Ons weet na vier maande (van die Harms
kommissie) niks meer substantiefs oor die BSB
nie, behalwe van talle mislukte projekte en dat
hulle Russiese wapentuig gebruik om anti
apartheidsteenstanders te elimineer. Ons is niks
wysernie," se Brain Currin, nasionale direkteur
van Regslui vir Menseregte.

"Ek glo die BSB is meer van 'n bedreiging as
ooit tevore. Hullehet toegang totwapens enhul

. eie finansiele bronne - ek glo hulis 'nbedreiging
vir politieke stabiliteit," se Currin.

Dr Max Coleman, direkteur van die Mease
regtekommissie,se die BSB en die Veiligheidspo
lisie se optrede op Vlakplaas mag nie in 'nnuwe
Suid-Afrlkaingedra wordnie, wanthul mag die
basis vorm van 'n toekomstige "Renamo-tipe"
weerstandsbeweging.

Prof Laurie Ackermann, oud-regter en lid
van die Raad, het in sy kommentaar op die
Harms-kornrnissie se verwysingsraamwerk gese
"die snydokter se mes is stomp (blunted)". Hy
het gese die Raad mag in die toekoms sy posisie
op die kommissie heroorweeg.

Die rnenseregte-proknreur Peter Harris se
die probleem rondom die BSB is "baie emstig" ,
en dat die oplossing nou op 'n politieke vlak Ie.
Hy glo die verantwoordelik rus op joemaliste, .
diplomate en politici om die druk op die rege
ring te plaas om die BSB te ontbind.

Die voorsitter van die BSB, genl-maj Eddie
Webb, het voor Harms getuig dat dit die oog
merk van die BSB is om die "vyande van die
staat maksimaal te ontwrig", 'Daardie vyande
was nog altyd die ANC, die SAKP en hul
ondersteuners.

Die besturende direkteur van die BSB, kol
. Joe Verster, bet erken d;t die BSB bedreig voei
deur huidige politieke ontwikkelinge en, die
ANC/SAKP steeds as die vyand beskou. Hyhet
getuig dat die BSB in eie belang optree.

Die BSB staannou vierkantigindiepolitieke
arena weens die ANC se vrees dat die BSB ,sy
leiers mag elimineer, sy optrede binne Suid
Afrika ontwrig en onderhandelings kelder.

Terwyl die Harms-kommissie getuienis oor
die BSB aanhoor, duur eliminasies en terreur
voort, 10 April vanjaar is ses mense in Suid
Afrika en Botswana deur onbekende sluipmoor
denaars doodgeskiet, terwyl 'n Zimbabwiese
teoloogen ANC-ondersteuner'n brietbomontvang
het wat in Suid-Afrika gepos is.

Oit is duidelik dat De KIerk en die Regering
hier met 'n selfgeskepte monster sit wat nie net
die ANC en onderhandelings bedreig nie, maar
selfs sy eie lede. Die era van die Totale Aanslag
is verby en verbode organisasies is gewettig. Dit
inaak die BSB oorbodig.

Groot kommer bestaan o'or die Regering en
selfs die Weermag se vermoe om die BSB te
ontbind. Die BSB het vroeer vanjaar 'n bevel
van die Hoof van die Weermag blatant veron
tagsaam toe hy geweier het om sy projekleers
vir 'n Weermag-ondersoek beskikbaar te stel,

Voorstelle is reeds gemaak dat elke lid se
salaris gestop moet word tensy hy bereid is om
na vore te kom en hom aan die gesag van die
Regering te onderwerp.

Na soveel getuies moes die publiek vandag
geweet het wie die BSB is, waar hulle is, wat
hulle beplan en waarvoor hul verantwoordelik
was.

Harms het 'n guIde geleentheid deur sy vin
gers laat glip om Suid-Afrika 'n stap nader aan
die waarheid te bring.

Indien die BSB weI in die toekoms sou
oorgaanen dade van politieke geweld pleeg, sal
'n deel van die verantwoordelikheid opsyskouers
rus,
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Dhlomo se bedanking skok

KP-alliansie blykbaar die rede

SOEK JY 'N UITDAGING

THANDEKA GQUBULE

IN 'n onlangse toespraak aan die" Durbanse
Sakekamer deur dr Oscar Dhlomo, sekretaris
generaal van Inkatha en minister van opvoed
ing en kultuur van Kwa'Zulu, het Dhlomo gess
politieke groepe soos Inkatha, wat bul energie
aan onderhandelingspolitiek gewy het, in die
nuwe klimaat politieke voordeel daaruit put.

Maardaar is verskeie aanduidings dat danker
dae op Inkatha neergedaal het en dat groot
uitdagings hoofminister Mangosuthu Buthe
lezi in die gesig staar,

Die onlangse bedanking van Dhlomo uit
Inkatha word deur kenners beskou as 'n groot
slag vir die beweging en as simptomaties van
Buthelezi se verrninderende intellektuele steun.

Die eksodus van intellektueles het in 1979
begin toe die destydse sekretaris-generaal, de
Sibusiso Bhengu, voorgestel het dat die bewe
ging vir aIle rasse oopgestel word.

Baie vandie sogenaamde "intelligensia" het
gevlug nadat ses studente by die Universiteit
van Natal deur 'n Zoeloe-impi vermoor is. Nil
die voorval het vooraanstaande akademici soos
prof Sibusiso Nyembezi, die skrywer van ver
skeie Zoeloe-boeke, gemeenskapswerker Ex
cell Msimang, en die vorige president van die
Metodiste Kerk, dr Khoza Mgojo, bedank.

Die Pietermaritzburg-tak, eenvan die sterk
stes in die beweging en die grootste in die
Natalse Middelande, het toegemaak..

Idasa-direkteur, dr Frederik van Zyl Slab
bert, se dit moet 'n groot slag vir Buthelezi en
Inkatha wees om iemand te verloor wat so
gerespekteer en bekwaam is soos Dhlomo.

Hy glo dit sal nie lank wees voor Dhlomo
weer aktief by die politiek betrokke raak nie.

"Ons gaan deur 'n tydperk van verandering
in politieke groepering waarin tradisonele en
formele partye, bewegings en organisasies hul
doelwitte en taktiek sal moet herdefinieer."

Die streekspoging om 'n federale voorbeeld
vir Suid Afrika te stel het nou met die bedank
ing van Dhlomo en die Indaba se uitvoerende

. direkteur, Peter Mansfield, ineengestort.
As die Indaba geslaag bet, sou dit Buthelezi

se streeksposisie gekonsolideerhet enhomin 'n
sentrale posisie in die Suid-Afrikaanse politiek
geplaas het,

Dit is algemene kennis dat die Indaba allank
probleme het weens die oorlog in Natal en
veranderings in die liberale politiek.

Inkatha word geblameer vir baie van die
geweld in Natal en vroeer vanjaar, toe daar
weer grootskaalse geweld in Pietermaritzburg
en omgewing uitgebreek bet, het 'n navorsrer

. aandie UniversiteitvanNatal,JohnAitchison.
'n verslag geskryf waarin hy Inkatha vir die
geweld blameer het.

IanPhillips, 'n lektor inpolitieke wetenskap
aan dieselfde universiteit, se die wettiging van
die ANC het °nnuwe klimaat geskep waarbinne
die ANC vryelik kon organiseer en mobiliseer.

Hy glo dat Inkatha in reaksie 'n offensief
beplan het om hul magsbasis en gebied te
verdedig.

Onlangse getuigskrifte van bronne naby
Inkatha wat die bestaan van moordbendes in
die beweging beweer, bet ook skade aan Jnkatha
se beeld gedoen, en die moordverboor van
KwaZulu se adjunk-minister van binnelandse
sake, Bekizizwe Jarnile, het die week in Pieter
maritzburg begin.

Daar word geglo dat die verhoor verdere lig
sal werp op die moordbendes en 'n duistere
organisasie, die Buro vir Spesiale Ondersoeke,
wat deur'n plaaslike Zoeloe-koerant met die
BSB vergelyk is.

Die Buro vir Spesiale Ondersoeke is vir
ondersoeke op nie-Inkatha mense en -organis
asies verantwoordelik, en al doen dit oenskynlik
polisiewerk, is dit nie as 'n amptelike afdeling
van die KwaZulu-polisie geregistreer nie.

Buthelezi het al die steun van die manindie
straat begin verloor toe die KwaZulu-polisie
teen inwoners van die geweld-geteisterde gebiede
begin optree het, Die beeld van Inkatha as 'n
vryheidsbeweging met 'n polisiemag in die
townships is nie good deur die jeug in Natal
ont...ang nie.

beloof om 'n omstrede een met vuurwarm
debatte te wees.

Die manier waarop daar besluit is dat Inkatha
'n politieke party gaan word, het" ook baie
Inkatha-Iede ontstel. Hulle glo dat so 'n belang
rike besluit eers behoorlik en demokraties op
die jaarlikse konferensie bespreek moes word,
voordat on besluit geneem is.

Daar is 'n faksie in Inkatha wat glo dat
Inkatha met die ANC moet saarnsmelt, en om
nou 'n politieke party te stig is 'n regstreekse

·uitdaging aan die ANC wat net"probleme in
· plaas van versoening kan veroorsaak.

Inkatha is oorspronklik as 'n kulturele
·beweging gestig wat nadat die ANC verban is,
Zoeloes in Natal teen apartheid kon mobi
liseer.

Dit gaan veel verder as wilde beskuldl
. gings teenoor Buthelezl en Inkatha as sou

hulle "kollaborateurs" en "uitverkopers"
wees.

Hulle het 'n sobere mening gegrond op
sekere felte wat 'n groot verleentheid vir
Inkatha sal wees as dit ultkom. Dit bevat
vernletegende feite wat die selfverklaarde
beeld van Inkatba as "vredesbeweging" 'n
ernstlge knou sal toedien.

Dit was vir my heel duldelik dat die ANC
nie aileen goed lngelig is van blnne Inkatha
geledere nle, maar dat die teenkanting teen
Buthelezi in ele geledere groter is as wat al
gemeen besef word.

Om strategiese redes is dit vir die ANC
van belang dat die ware simpatlee van hier
die mense nie in die stadium bekend word
nle,

Die ANC-Ieiers beklemtoon dat dit Die
beteken dat al die Inkatha-ontevredenes
noodwendig pro-ANC-geslnd is nie, maar
bulle verskil fundamenteel van Butbelezi
oor sy hantering van die saak,

Die ANC sit met volledige beedigde verkla
rings oor die netelige sake. wat op die regte
oombllk na yore sal kom.

Eerstens is daar die geval van 'n leler van
die vroue brigade van Inkatha wie se huis In
1980 op gehelmsinnige wyse aangeval en
ultgebrand is. . .

Syen haar famille het met hul lewens
daarvan afgekom en hulle het na Transkei
gevlug, Die vrou was een van die Inkatha
afgevaardlgdes wat in 1979 in Lusaka metI' die ANC samesprekings gevoer het.

I Methaar terugkeer hetsyna beweringop
i verskeie geleenthede met Buthelezi verskil

I

I op Inkatha-vergaderings oor wat in Lusaka
met die ANC gebeur het,

En nou bet dit onlangs in Lusaka aan die
lig gekom dat 'n askari ('n gewese ANC-lid

I In dlens van die polisle) saam met die Suld-
Afrikaanse Pollsie vir die aanval op haar
huls verantwoordelik was.

Die askart, wat deur die ANC gevangene
geneem Is. het die enander bekentenisse aan
die ANC gemaak. .

Een ANC-man merk op: "Ons vind die
optrede van die Snld-Afrlkaanse Vel
ligheldspolisle teen 'n kritiese Inkatha-lid
utters vreemd, om die minste te se."

Tweedens is daar die beedlgdeverklaring
van 'n bekende hoofman en lid van Inkatha
wat vertel van 'n byeenkoms van Zoeloe
hoofmanne verlede jaar waar sekere Inkatha
persoonllkbede openlik opdrag gegee het
watter plekke aangeval moes word. en wat
ter individue die teikens was.

Derdens moes die motorbestuurder en
famllle van een van die sogenaamde Inkatha
krygshere vir bullewens vlug. Hulle is tans
elders in die land onder streng beskermlng
woonagtlg•.

Die rede is dat die motorbestuurder ge
dagvaar is om te getulg In die saak teen die
krygsheer, adjunk-mlnister van binnelandse
sake van KwaZulu. Beklzizwe Jamile. Die.
saak het die week in Pietermaritzburg be- .
gin.

HENNIE SERFONTEIN

En die ANC'weet lankal

gesien moet word dat ons in die openbaar
verskil nie",

Hulle het hewig gestry en Dhlomo het besluit
om onmiddellikdie volgende dag syamptelike
bedanking aan te kondig.

Ander twispunte wat ook bygedrahet tot die
probleme tussen Dhlomo en Buthelezi, was
onlangse bewerings oor Inkatha moordben
des, waarby die KwaZulu-polisie na bewering
betrokke is, en die feit dat Buthelezi Inkatha
nie openlik wil distansieer van die Inkatha
krygshere nie.

Daar is baie ander Inkatha-lede, insluitende
senior ministers, wat ook ontevrede voel oor
die.kwessies, en omdat hulle nie gekonsulteer
word nie, Verdere bedankings word in die
nabye toekoms verwag, en volgende maand se
jaarlikse algemene konferensie van Inkatha

DIE bedanking van dr Oscar Dhlomo utt sy
posisie in Inkatha en die KwaZulu-regering
het as geen verrasing vir die leierskap van
die ANC gekom nie.

Tydens private gesprekke met twee van
die sleutelflgure in die ANC se onderhande
lingspan in Kaapstad aan die begin van Mel.
is aan my voorspel dat die bedanklng van
Dhlomo blnne die volgende paar maande
verwag word, .

Die redehoekom by dlttotnou toenog nle
gedoen het nle, is omdat Dblomo vir sy lewe
en die van syfamilie gevrees het as hy tot so
'n stap sou oorgaan.

Ses weke gelede was daar sprake dat hy
nle ult Inkatha sou bedank nle, maar slegs sy
mlnisterspos en poslsle as sekretaris-gen
eraal van Inkatha sou neerle •.

Na bewering sou hy homself uitgefaseer
het.deur vir verdere studies na Amerika te
gaan vir 'njaar oftwee. Sodoende kon hy uit
Inkatha beweeg sonder 'n regstreekse kon
frontasie met hoofminister Mangosutbu
Buthelezl.

Vanwee die utters delikateaard van die
Natal-konflik was die ANC-persone met wie
ek toe gepraat het nie in daardie stadium
bereid om amptelik 'n onderhoud te gee oor
hul sienlng en inligtlng nle.

Een ding het my egter dlep getrer: die on- .
gelooflik gedetailleerde lnIigting van die twee
ANC-Ieiers oor die gebeure rondom Inkatha.

WIL JYREGTIG JOU
TALENTE UITLEEF?

1) Mashaweng High School InSlough, 80 km noord van
Kuruman, Is drlngend opsoekna 'n Afrikaanse onderwyser
om op1 of 17 Julie 1990te begin. Salarlsse Is In
ooreenstemmlng met dieBophuthatswana se Oepartement
van Onderwys.
2) Ons Is op soekna vrywllllge, laerskoolonderwysers - met
ondervlndlng - vir 'n landellke swart skoolln dieOVS. Oltis 'n
balearmskoolen akkommodasie en 'n klein salaris word
aangebled. Hullevertrouopu goedhartigheid. Dinkassebllef
aandieklnders wat die skool bale nOOlg het. .

DOENAANSOEK BY:
Ole KoOrdlneerder, Catholics for Service,Somersetweg 37A,
Kaapstad, Tel: (021) 216360. _

OnderJurlsdlksle van dIe
Kommlssle vir

Chrlste/lke Dlens van dIe
o Suld-Afrlkssnse

Kato/leke Blskoppe
konferens/e

CHRISTELLE DEJAGER

DIE skielike bedanking verlede week van dr
Oscar Dhlomo uit Inkatha en die KwaZulu
regering het skokgolwe deur die organisasie en
politieke kringe gestuur.

Maar volgens hooggeplaasde bronne in
Inkatha was dit nie onverwags nie en het dit
gevolg op maande van onrnin tussen die Kwa
Zulu-hoofminister en Inkatha president, Gat
sha Buthelezi, en Dhlomo, die minister van on
derwys en kultuur en sekretaris-generaal van
Inkatha,

Dhlorno en Buthelezi het albei die week
bewerings van onmintussenhulle ontken, maar
Vrye Weekblad het vertroulik vemeem dat
Dhlomo se bedanking verlede Vrydag gevolg
het op 'n hewige argument tussen die twee oor
die moontlikheid van on alliansie met die Kon
serwatiewe Party.

Dit was vir Dhlomo blykbaar die laaste
strooi dat Buthelezi van hom verwag het om
saam met iemand soos dr Andries Treumicht te
werk.

Dhlomo het al twee maande gelede die
eerste keer bedank, maar is toe oorreed om aan

· te bly. Die bedanking het gevolg na 'n stryery
tussen die twee oor die protesoptogte twee
maande gelede deur KwaZulu-onderwysers.

Buthelezi wou he dat Dhlomo streng teen
die onderwysers moes optree, maar Dhlomo
het geweier en gese dat hulle werklike griewe
het wat aangespreek moet word.

Hy was ook moeg daarvoor dat Buthelezi in
sy departement inmengennie methom konsul
teer nie, maar regstreeks met die skole handel.

Voordat die twis opgelos is, het Buthelezi
vir nege dae as waarnemende minister van
onderwys en kultuur waargeneem, waartydens
die onderwysers'n verl10ging gekry het. Dhlomo
het toe bly kbaar kennis gegee dat hy nog steeds
gaan bedank, maar dit sou uitstel tot 'n meer
gelee tyd.

Toe het Buthelezi en die KP egter van 'n
moontlike onderhandelingsalliansie tussen die

· twee partye begin praat - en Dhlomo was nie
gelukkig nie.

•Hy het op 'n perskonferensie in Kaapstad
gese hy sou verwag dat Treurnicht Inkatha se

· grootse opponent gedurende onderhandelinge
sou wees omdat hy "die direkte teenstelling
verteenwoordig van waarvoor Inkatha staan.
Dhlomo het ook gese dat hy nie die ANC as 'n
opponent beskou nie,

Met Dhlomo se terugkeeruit Kaapstad ver
lede Donderdag het Buthelezi hom sterk te
reggewys omdat hy glo sonder konsultasie sulke
verklarings gemaak het en omdat "ons nie
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Die hart van 'n verraaier

'n Mens kan nie anders as om
loervink tewees nie, Sf Malan

geglo toe ek Suid-Afrika verlaat het
nie, maar ek het wei daarin begin glo
met my terugkeer,

Verwag jy dat Suld-Mrikaners jou
boek ernstig moet opneem?

Ek verwag dat hulle dit veel emstiger
moet opneem as wathulle tot nou toe
gedoen het. Of dit, of hulle moet dit
heeltemal ignoreer.

Ek dink baie mense verkies die
Iaaste uitweg, omdat my boek die
bestaande mite van Suid-Afrika
bedreig.

Waar Ie die kettery In jou boek?

Die eerste een is die stelling dat alle
nasies iets het wat hulle saambind, en
dat ek nie so seker is dit in Suid
Afrika bestaan nie.

Asook die beginsel van die broe
derskap van aIle mense, ek dink dit is
so relevant in Suid-Afrika soos die
stelling dat die swartekrag lig kan
buig.

Die dinge het my snags uit die
slaap gehou en van my 'n ou man
gemaak terwyl ek die boek gesIeryf
het.

Jou gebruik van woorde soos "na
turel" - .doen jy dit doelbewus, of
onkrities?

Nee. Ek weet presies wat die konno
tasies van die woord hier in Suid
Afrika is. Ek hetnet probeer om die
werkiikheid waarin ek grootgeword
het, uit te beeld.

Dit moet .tog vir Suid-Afrikaners
duidelik wees.

Ja, maar jy het nie die boek aan ons
gerig nie.

Enige leser moet dit tog kan oplet.
Nee, miskien sal Amerikaners dit nie
oplet nie,

Watdink jy van die resensies oar
jou boek?

Wat my verbaas oor die resensies in
Said-Afrika is dat my boek wemel
vanke~ery.

Maar niemand skryf enigiets daar
omtrent nie, Hulle slayf en praat om
die steIlinge wat ek maak.

Watter soort invloed het die boek
op jou famille gehad?

Mypa bet diehoek anusbarend gevind.
- Hy glo nog dat die Afrikaners ge

nuinewas.

By gIo nog dat apartheid die beste
is vir die mense van die land. Hy sal
nie se hy is 'n rassies nie, maar hy gIo
dathulle foute begaan het. Hy het die
party ondersteun vandat hy 18 jaar
oud is.

Hy was verontrus deur paar goed
in die boek - soos die manier waarop
ek my maagdheid verloorhet - toe ek
op l6-jarige ouderdom by 'n swart
vrou geslaap het,

Hy was egterbaie verlig dat die ou
wat die resensie vir Rapport gesIeryf
het die deeluitgelaathet - sybroersen
susters lees Rapport.

van karikatuurse geweld praat, wei,
dit is seker waar,

Jon uitbeeldlng van sekere fasette
van die Suld-Afrlkanse geskiedenls
lees soos 'n Bantoe-opvoedingshand
boek.Jyondersteundle "lee land"
teorie van die geskiedenis. Jy skryf
oor die landskap, wilde dlere en
wilder mense net soos dit in send
Ing-fantaslee voorgekom het. Hoe
verduidelik jy dit?

Praat jy van die eerste ses paragrawe
waarin ek 300 jaar van die geskie
denis afskryfl

Ek dinkmy uitbeelding is akkurnat,

Die punt wat ek probeer maak met die
verhaal van Dawid Malan, is dat

Afrikaners deur hul omgewing ge
skep is, en die omgewing het rassiste
van hulle gemaak.

Geskiedkundig is hulle doelbewus
oningelig en staan vyandig teenoor
Europese stelsels. Maar die dinge
waaroor ek skryf, die gevegte en mense
se bewegings, is waar.

Jou hoek probeer om op verskillende
maniere die "slegte" sy van die
ANC uit te beeld, Maar die manier
waarop jy dit doen, laat dit kunsma
tig voorkom, Jou standpunt is byna
anti-ANC. Waarom laat jy ole rlie

gebeure vanself praat nie?

In 'n sekere mate is my standpunt
anti-ANC. Laat ek verduidelik.

. Vir my is vertroue die enigste
teenmiddel vir wit vrees. Maar wie is
daar om te vertrou?

Dit sou riskien minder dreigend
gewees het as ek 100 bladsye oor die
oorsprong en beleid van die ANC
gesIeryf het. Maar almal sou aan die .
slaap geraak het,

In plaas daarvan het ek die storie
van George Wauchope se familie
gebruik, En as mens die storie as 'n
aanval op die ANC beskou, kanjy dit
so insien.

Wou jy die beelde van geweld oor
tref, of wou jy hulle verander?

Nee. En ek dink die is baie belangrik,

Iemand wat Joseph Lelyveld se bock
", klaar gelees het, het gese hywil apart

heid gaan beveg.

Ek wou he mense, nadat hulle my
boek gelees het, moet se: ditsem! In
daardie tydhet dit vir my gelykofdie

"pad vorentoe in die donker verdwyn,

My gevoelwas dat indiendit gebeur,
moet ek ten minste aan iemand ver

duidelikhoekom dit gebeurhet. En as
ek nie daarin slaag nie, is my boek
waardeloos. Miskieri is dit waarde
loos,

Huldig jy 'n betrokke ideologiese
standpunt?

Myboekbeginnaideologie, Ekglo in
demokrasie, bourgeoise-demokrasie,

Ek glo in die vryheid van spraak
en 'n vrye pers. Ek glo in verkiesings,
en as die stelsel die ondersteuning
van die mense verloor, dan moet hulle
uitgegooi word.

• Ek het nie in die soort demokrasie

(Foto: EHonElmondorp,Afrapix)

afstand terwyl jy hulle daar ver
vermaak met beelde van bar
baarsheid,

Maar is die afskuwelikheid nie daar .
nie? Bestaan dit nie?

Ek praat oor jou oogmerk om mense
se persepsle oor Suld-Afrika te
verander. Jy beeld Suid-Afrika nog
op 'n manier uit wat dit makllk
maak vir 'n oorsese gehoor om die
land op 'n simplistiese manler te
ervaar.

Maar is clltnie my taak as 'n skrywer
nie? Moet ek nie goed skryf sodat
mense dit kan lees en 'n deurbraak
kan maak nie? En die dinge waaraan
hulle gewoond is, is afskuwelikheid.

My hoek het baie bloed. Hoe anders
sIeryfmens oor die dinge sonderom 'n
loervink te wees?

Kyk, ek dink nie myboek slaag in
wat ek probeer doen het nie omdat ek
meer afgebyt het as wat ek kon kou,

Die tema wat ek wou vo lg, het my
uiteindelik die onderspit laat delf. As
ek die wit psigose van daardie tyd
wou uitbeeld, het ek kru, swaar, stomp
wapens nodig, En dit is alles in my
boek.

Dit is 'n verskriklike boek. As jy

reeds het?

Jy moet die boekdeur Amerikanse oe
sien, Dit is verkeerd om aan te neem
datAmerikaners 'ngeba1anseerdebeeld
van Suid-Afrika ontvang,

Hulle weet alles van wit geweld
af. Vir hulle bestaan daar nie twyfe
lagtige teenstrydighede nie.

Ek dink die boek bring die teen
strydighede na vore, En dit is okay.

Maar hoe doen jy dit? Neem as
voorbeeld jou verslag oor die dood
van Dennis Mosheshwe. Die gewone
beelde van die swart slagoffer wat
deur apartheid ingedoen is, word
geskep, asook die witmense wat hom
wreed eo op sinnelose wyse
doodmaak. Dit skep '0 sterk gevoel
van afloerdery."

Suid-Afrika in 1986 was vir my 'n
plek waar wit kinders die dood van 'n
swartman by 'n braaivleis kon aan
skou.

En waar swart kinders om die lig
gaam van 'n necklace-slagoffer kon
dans. In my boek het ek probeer om
na albei ~e kyk.

En tog bied jy dit aan as vermaak.
J y bled jou lesers die veiligheid van

Rlan Malan

Rian "My Traitor's Heart" Malan se hy
het die boek eintlik vir die Amerikaners

geskryf. AUDREY BROWN het met
hom gaan gesels

Vryc Weekblad, 8 Junie 1990

Vir wie het jy die boek geskryf?

Ek wou 'n boek sIeryf wat dinge in
Suid-Afrika aan die buitewereld ver
duidelik.

Ek het geweier om ;n soort Holly
wood- boek te sIeryf.In die eerste deel
van die hoek praat ek met my uitgewer
en die gewone Amerikaner.

As ek die boek vir Suid-Afrika
ners gesIeryf het, sou dit baie anders
gewees het.

Jou boek bevat beelde van bar
baarse Mrikaners en ~arbaarse

swartmense. Verbreedjou boek die
bewussyn vanjou lesers, offlikflool
jy maar·net met die Idees wat hulle

Waarom het jy die boek geskryf?

Toe ek in 1985 hierheen teruggekeer
het, was ek van planom 'n ander boek
te skryf oor die wit Malans en die
swart Malans.

. Maarek was aan die buitekant van
'n drama en ek het gesIeryf oor ander
mense - Afrikaners - dat hulle 'n .
afskuwelike siekte van die siel
opgedoen het.

En elke witmens was aangetas, in
besonder my familie. Almal was
daardeuraangetas, behalwe ek.

Ek was die Regverdige Witman.
Maar ek het tot die besef gekom dat
ek vir myself lieg,

Ek het besef dat ek een van hulle
is. Die boek gaan werklik oor wit
mense inSuid-Afrika, die land, myself.

Jy het die boek geskryfvir Ameri
kaners wat in die tagtigerjare 'n
oordosis van Suid-Afrika gehad het,
Hulle is oak met verskeie ander

. boeke, rolprente en beelde van Suid
Afrikagevoer.Isjouboek 'nnodlge
toevoeging?

Ja, beslis. Daar is 'n beeld vari Suid
Afrika wat bestaan het in die Ameri
kaanse bewussyn. Vir hulle is dit 'n
land geskei van sy kontinent, bevolk
deur wit- en swartmense wat as kari
kature aangebied is.

In die beeld is daar geen plek vir.
veelsinnighede, swart-op-swart-ge
weld of revolusionere mense nie. Afri
kaners word as die nuwe Nazi
uitgebeeld.

'n Amerikaner het geskryf dat
Beyers Naude die enigste Afrikaner
is wat werd is om gered te word. As
enigiemand so-iets oor die Jode of
swartmense gese het, sou dit onaan
vaarbaar gewees het. Afrikaners is
die enigste etniese groep waaroor

-mense veralgemenings kan maak en
wegkorn daannee.

'nMenskrydieindrokdatalmalin
Suid-Afrika Engels praat en in die
selfde filosofiese raamwerk as wit
Amerikaners beweeg.

. Alles word as baie eenvoudig
uitgebeeld - arnper soos 'n "kykweer"
van die Amerikanse burgerregte
beweging.

Dit is glad nie waar van Suid
Afrika nie. Die land is veel meer
ingewikkeld. Ek wou die anderkant
wys.



Deurbraak vir Houtbaai se plakkers

Nou hoef hulle nie meer agter die
bosse te skuil nie

Net agter dleeerste duln In Houtbaal, reg tussen al
die weelderlge wltmanswonings, Ie twee lappe

grond wat soos In seer oog uitstaan. CHRISTELLE
TERREBLANCHE het gaan ondersoek Instel

Plakkerswonings van planke en vullis~akke vorm
'n gemeenskap op sy eie, 'n gemeenskap wie se
bestaansreg in die Skiereiland nog nooit regtig
erken is nie. Die plakkers wissel van swart
"tuisland-inwoners" wat al dekades as vissers
werk en na 1986(toe instromingsbeheer afgeskaf
is) hulle gesinne saamgebring het, tot gebore
Houtbaaiers wat geen ander lewe ken nie.

Toe woedende "belastingbetalers" hulle 'n
paar maande gelede probeer wegjaag omdat
hulle "te sigbaar" geword het, het hulle die
ANC-vlag hoog op die duine gehys.

Maar die week het hulle saam met lede van
die blanke gemeenskap, die belastingbetalers,
die sogenaamde Eiendornsregte-vereniging,
verteenwoordigers van die regering en die LP,
Colin Eglin, besin oor die toekoms van die
gemeenskap. Eglin het die vergadering, kort
nadat die regering 'n week gelede hom daartoe
verbind het om grond vir die vestiging van die
plakkers beskikbaar te stel, as 'n deurbraak
besternpel.

Want na jare waarin die plakkers agterbosse
moes wegkruip omdat hulle reg om in die Skier
eiland te woon en werk nie erken is nie, word
daar nou selfs van 'n gemeenskaplike owerheid
gepraat '

Houtbaai hetgeen plaaslike owerheid nie as
gevolg van 'nleemte wat deurdie afskaffing van
die afdelingsradegeskep is.

Die plakkers was nog altyd daar - wettig of
onwettig, sigbaar of onsigbaar. Die plakkersge
meenskappe bestaan hoofsaaklik uit vyfneder-.
settings - die Disa River-gemeenskap, die
Davidskraal-kamp, die Blue Valley-nederset

'ting en die twee wat vir die blanke gemeenskap
so 'n steen des aanstoots is - die Princess Bush
gemeenskap en die Sea Products-gemeenskap.
Meer as tweeduisend plakkers woon daar.

Pax Nkunzane het verlede jaar 'n toekenning
gekry vir 18jaar getroue diensby Sea Products.
Kort daama het die rnaatskappygelas dat plakkers
op sy grond, waar baie van sy langterrnynwer
kers insluitende Nkunzane woon, moet trek.

Pax konas swartmanin die enkelkwartiere in
die hawe woon, maar dit sou beteken dat hy die
18jaar nooit sy vrou en kinders by hom kon he
nie,

Mavis Ngetu is in die hawe-gebied gebore,
maar moos al meer as 20 jaar lank as onweUige
plakker lewe.

Nou bly sy in die Princess Bush-gemeenskap
0P grond wat aan die eienaar van die bekende
Fisbermans Wharf behoort. Die grond is baie
duur en sal waarskynlik nie in aanmerking kom
as oor 'n geskikte erf vir die vestiging van die
plakkers besin word nie. Pogings om dieplakkers
gedwonge uit die Skiereiland te verskuifhet tot
niks gekom nie.

"Ons het die reg om bier te woon en wi! 'n
demokratiese, nie-rassige munisipaliteit be om
na ons om te sien,' se sy.

Die plakkers meenhulle kanaanspraak maak
op basiese regte omdat hulle in die gebied werk.
Soos water, riolering en selfs onderwysgeriewe
vir bulle kinders. Blanke inwoners is gretig om
die plakkers buite sig te verwyder, ,

, Volgens Die Burger het misdaad die afgelope
jaar drievoudig toegeneem en hou die plakkers
se teenwoordigheid gesondheidsgevarevirhulself
en die buiseienaars in. Hul'grootste probleem is
dat hulle eiendomme in waarde sal verminder
omdat die plakkers so na aan bulle bly.

Sommige meen dit raas, ander se dis vuil,
party bou nie van die uitsig op 'n sosio-ekon
omies onaanvaarbare toneel nie en die meeste
glo dat bulle kinders onveilig in die omgewing
is. Aantygings is selfs gemaakdat wateruit hulle
krane gesteel word omdat die plakkers geen
water naby het nie. Die plakkers ontken dit.

Jimmy Otto, ministeriele verteenwoordiger
vir die Suidwes-Kaap het op die week severgad-'
ering ook belowe dat water as 'n tussentydse
maatreel vir die plakkers voorsien sal word.

Nou breek die volgende fase van die stryd
aan om genoegsame grond vir bervestiging te
vind - hetsy deur dit van privaateienaars ofvan
Blanke Eie Sake te koop.

V olgens Otto word ook na die finansiele
vermoens van die plakkers gekyk om uit te vind
watter soort huise gebou sal kan word. Alles
vind in oorleg met die plakkers en bul verteen
woordigers plaas

"As ons hierdie ding soos ware Suid-Afri
kaners saam kan oplos, kan Houtbaai 'n model
vir Suid-Afrika word,',' se hy.

Ole plakkerskamp langs Prlncess-straat hi Houtbaal
(Foto: BennyGooI-Afrapix)

Plakkers nou mede-inwoners van Kaapse voorstede
NIEMAND weet hoeveelswartmense
In die Wes.Kaap bly nie.

Solank apartheid bestaan,is hulle
dlenste nodlg. Wettig of onwettig.

En daarom was daar altyd
plakkers • mense wie se reg om
daar te woon nie erken is nle.

,Volgens Josette Cole van die Sur
plus People's Project In die Kaap
het verskele studies aangetoon dat
sowat 70 persent van die tussen 800
000 en 1,5 miljoen swartmense In
die gebled nle in permanente
strukture woon nle,

Verskele soorte plakkers kom
voor.

In sommige townships, SODSKaye
Iitsha, kom plakkery voor In die
vorm van vlugtellng-nedersettlngs
tussen die ander woonbuurte voor.

In dieselfde gebiede woon ver
skeie gesinne dikwels In een huls,
Plakkery kom ook op onontwlkkelde

grond veer,

In somnllge gebiede plak mense
blootom naby hulle werkte wees en
bestaan daar hoegenaamd geenba
siese gerlewe en dienste soos water,
dolering en vullisverwydering nie.

By 'n paar plekke, soos die Disa
River Bush-gemeenskap naby Hout
baal, woon sogenaamde K1eurllnge
al tot 30 jaar In tydeUke strukture
op grond wat nle aan hulle behoort
ole.

Die rede blyk te wees dat daar
noolt vir hulle as Informele wer
kers voorslening gemaak Is In die
groot apartheidsplan nie.

Die regering het dit noolt sy pUg
geag om huise te bou nie. Volgens
die regerlng was dlt klaarblyklik

.die private sektor en werkgewers se
taak, terwyl hy die basiese infra.
struktuur en dienste sou verskaf.

Swartmense was in die Kaap

meestal net welkom vir hulle
goedkoop arbeid en sou ook ole
huise kon bekostig nle,

Inieder gevalis swart townships
ver van die werk en bale min voor
siening is in die voorstedelike geblede
vir swartmense gemaak.

Verskele informele nedersettings
het ontstaan en Is na talle pogings
om die mense gedwonge na die
erkende '''site en servlce'l-geblede
te verskulf, daar gelaat.

Onder hulle Is die "Sun City".
gebled by Stellenbosch, Crossroads

, en Langa, die Redhill-nedersettlng
by Simonstad, die plakkersgeblede
In die suldellke deel van die Skier
efland, en die by Kraalfonteln en
Somerset-Wes.

Hernleude poglngs deur plaaslike
gemeenskappe het In die afgelope
paar maande gelet tot wat Jimmy
Otto, mlnlsterlele verteenwoordlger

vir dleSuldwes-Kaap, as "groot
vordering" bestempel.

Die plakkers se toenemende
woede omdat hulle altyd moet
wegkruip en in vreesvir verskuiwing
moet lewe, het die afgelope paar
jaar tot verskeie hofsake gelelwaarin
hulle dlt bale moelllk gemaak het
om die groepsgeblede en plakkers
wette toegepas te kry.

Volgens Colin Eglin, DP·LP vir
Houtbaal, het die Informele ver
houdlng, wat maar altyd tussen die
plakkers en Inwoners geheers het,
die afgelope ses maande so versleg
dat hulle teen wll endank met me
kaar moes begin onderhandel.

Op Noordhoek het DP-LP vir
Simonstad, Jannle Momberg, en
Eglin meegehelp om te sorg dat die
blanke Inwoners met verteenwoor
dlgers van die plakkers gaan sit en
besin het oor hulle gemeenskapllke

soslo-ekonomlese toekoms en die
moontllkheid van nle-rasslge muni
slpale strukture.

Water word nOllaan die plakkers
voorslen en ondernemings Is gekry
dat vaste woonplek mettertyd met
hulle samewerking ontwikkel sal
word.

Tot dusver het die regering hom
daartoe verblnd om grond vir die
plakkers by Kraalfontein, Hout
baai, Noordhoek en by Somerset
Wes ult te sit.

Groot onsekerheld heers nog by
die Inwoners en plakkers oor wat
ter grond toegeken sal word en of
daar meer as net 'n baslese Infras·
truktuur vir die plakkers geskep

sal word.

Maar hulle is bale verllg dat
hulle nou amptellk as mede-Inwo
ners var, die Kaapse voorstede erken

word.
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,Anti-Semitisme

J!

Waarledie wortelvan diekwaad?

(Folo: SuztInt» &ling)

vaarbaar.
In Suid-Afrika bet rasse- en poli

tieke faktore daartoe bygedIadat sowel
Moslems as swartmensegeneigisom
hulle te identifiseer met die onder-

: drukte swartmense in die land,enmet
die Palestyneindiebesette gebiedein
Israel.

Suid-Afrikaanselode,wat 'nsterk
bandhet met Sion, mdetsteun 'nregime
wat as onwettig en onderdrukkend
beskouword. lode wonl voorts beskou
as dee! van die bevoorregte wit ge
meenskap,

Moslem-groepe in die land maak
daaropaanspraak dat bulle Die anti
Semities is nie, maar anti-Sionisties.
Heilig se' egter dat propaganda
pamflette van die meer radikale

• Moslem-groepe gevul is met bewe-
· ringe oor 'n Sionistiese sameswering
vir wereldoorheersing.

Dit word beweer dat enigeen wat
met Sionisme identifiseer, nie werldik
kandeelneem aan die stIyd vir 'nnie
rassige Suid-Afrika me.

In die swart wereld is daar ook
teenstand teen 'n beweerde Israeli
Suid-Afrika-verbintenis, maar terself
dertyd 'n uitgesproke waardering vir
die feit dat Jode in die land op die
voorpuot was van die strydteen apart
heid.
, Die anti-Israel-houding onder

·swartmense moenie onderskat word
nie, se HeIlig. Dis is een van die mees
problematiese kwessies opdie agenda
van Suid-Afrikaanse Jode, en word
verder vererger deur die huidige
opstande in Israel se besette gebiede
en die hardhandige wyse waarop dit
onderdruk word.

Hoewel Jode hier pleit vir begrip
vir Israel, is daar 'n dringende besef
dat daar sekere belangrike morele
kwessiesis waaroor emstigbesinmoet
word, se Heilig.

bie "Protocols" en beweringe oor
.wereldoorheersing 'en die Joodse
geldmag, word dikwels in Suid-Afri
ka aangetref onder die AWB-aan-.
hangers en die BBB van prof Johan
Schabort. .

Meer .fanatieke anti-Semitiese
uitsprake word gemaak deur klein
groepies sogenaamde godsdienstige .
groope soos die Gemeente van die
Verbondsvolk en die Kerk van die

. Skepper. Laasgenoemde het sterk
bande met die neo-Nazi-beweging hier
en in die buiteland. ,

Heilig meen dat dit onwaarskynlik ,
is dat die anti-Semiete in die klas ooit .
'n sterk invloed op die regering van , .
die land sal he.

Wat haar meer bekommer is die
feit dat die "Protocols" vandag wyd
in Arabiese lande ge!ees word, en ook
in Suid-Afrika onder Moslems begin
kop uitsteek. . .

Hoewel Islam vroeer gedemp anti
Judaisties was, was dit seIde geweld-

. dadig. Dit was eerder geinspireer deur
minagting as deur die plofbare mengsel
van haat, vrees en: afguns wat die
Christendom se anti-Semitisme ge
kenmerkhet.

Islam is gevestig toe die Jode 'n
politiek magtelose groep was. Die
stigting van die Staat van Israel in
1948'en die Sesdaagse Oorlog in 1967.
was 'n vernederende neerlaag vir
Moslem-Iande deur tradisioneel
"lafhartige", "toegeeflike" en "magte
lose" Jode.

Volgens Islam word die wereld
verdeel in "Dar-al-Islam'' (die do
mein van van Islam) en "Dar-al-Harb"

. (die domein van oorlog. Enige land
wat voorheen onder Islamitiese be
heer was, bly steeds deel van "Dar-al
Islam". Die blote bestaan van 'n
onafhanklike Joodse tuisland op Is
lamitiese gebied is teologies onaan-

'n Beeldhouwerk bulte Yad Vashem In Jerusalem wat die Joodselydlng tydens die Holocaust
• ultbeeld.

cols of the Elders of Zion", 'n werk
wat die Jode van internasionale sa- .
meswering beskuldig (die sogenaamde
Illuminati-teorie), tot vandag wyd
voorkom, ongeag die feit dat dit as
vals bewys is.

Jocelyn Heilig van Godsdiensstudles aan Wits

tendom.
Die anti-Judaistiese filosofie word

voortgesit in die briewe van Paulus•
en in Hebreers, Die Joodse Wet is
volgens Paulus iets wat net kennis
omtrent sonde bied, maar me die
innerlike krag gee om God te gehoor
saam me. Die Tora word negatief
gesien, want dit dien net om sonde
aan te toon en kan opsigself me tot
saligmaking lei me.

'n Vroee kerkvader, John Chrysos-.
tom, noem die sinagoge '''n
rowerspelonk.. .'n' bordeel.i.tn
rnisdaadnes...'n vergaderplek vir
demone ...'n vesting van die Duiwel.'

Teen die tyd dat die hervormer,
Martin Luther, opdie toneel verskyn,
het die negatiewe en demoniese sie
Ding van die Jode in 'n stereotipe
ontwikkel om mee rekening te hou,
Volgens Luther is die Jode "blood
dorstige honde en moordenaars van
die gause Christendom". . .

Hy beskuldig hulle van Ieuentaal,
en nadat hy die tema van 'n interna
sionale sameswering met byna kos
miese kragte van die Jode ingelei het,
verwys hy 03 bulle beweerde rykdom:
"Ja,hulle bou ODS as Christene geva,nge
in ons land. Hulle laat ons werk dat
die sweet op ons uitslaan om vir hulle
geld en eiendom te verdien, terwyl
hulle lui agter die oond sit, winde
breek, pere bak, eet, drink, en weel
derig lewe uit ons rykdom .. ."

Met die onrwikkeling van die beeld
van die Jood as 'n almagtige demoon,
is dit geen verassing dat "The Proto-

Volgens dr Jocelyn Heilig van die
Departement Godsdlensstudles aan die
Unlversitelt van die Witwatersrand, neig

antl-Semltlsme om kop ult te.steek sodra
.daar polltleke, soslale en ekonomlese
onsekerhede In 'n land heers. INA VAN

DER LINDE doen verslag

ANTI-SEMlTISME het die neiging
om kopuit te steekdie oomblikwameer
daarpolitieke, sosiale enekonomiese

. onsekerhede in 'n land heers, meen de
Jocelyn HeIlig van die Departement
Godsdiensstudies aan Wits.

In,die plofbare politieke klimaat
in Suid-Afrika is' dit dus me ver
basend me dat vrese en vyandighede
van groope aan die regter- en lin
kerkant van die politieke spektrum,
op die Jode geprojekteer word, meen
HeIlig. .

Die skending van Joodse grafte in
Pretoria, en die plaas van varkkoppe
by sinagoges, is onlangse voorbeelde
van regse Christelike anti-Semitisme.

Linkse anti-Semitisme kom ook
die afgelope tyd in Suid-Afrika 03

vore in die swart- en Moslem-ge
meenskappe.

Heilig loop soek die diepste wortels
van Christelike anti-sernitisme in'die
Nuwe Testament. .

Hierin volg sy 'n bekende femi
nistiese teoloog van Arnerika, Rose
mary Radford Reuther, 03. In 'n ver
wikkelde argument wat me hier
weergegee kan word me, se Reuther
onder meer dat die tradisionele Joodse
metode om die Skrifte verklaar, deur
die vroee Christene aangepas is sodat
die Jode aangetoon word as die
hardkoppiges wat weier om die
boodskapvan die kornsvan dieMessias
te aanvaar..

'n Voorbeeld hiervan is die ge
Iykenis van die goeie Samaritaan en
die konsep dat nie-Jode eendag by die
hemelse feesmaal sal aansit, terwyl
dieJode in die buitenste duistemis
uitgewerp sal word.

Die argument rondom Joodse
wederstrewigheid is mettertyd ver
der gevoer. Dis die ongelowige Jode:
wat die boodskappers van God (die
dissipels)probeer doodmaak, Die tema
word 'n sterk argument in al die
Evangelies en in Handelinge. Die
Evangelies onderbeklemtoon
byvoorbeeld die verantwoordelikheid
van die Romeine in die kruisiging
van Jesus Christus, en die vervolging
deur Nero, terwyl die skuld van die
Jode in die gebeure 'nsleutelbegripin
die Christelike dogma word.

Ditis veral duidelikin die Evangelie
van Johannes. Reuther: "By Johannes
is dit van kardinale belang dat Jesus
deur die Joodse godsdienstige ower:'
hede gekruisig word vir die gods
dienstige rnisdaad van godslaster
likheid, en me deur die Romeine as 'n
politieke andersdenkende me."

Die verskuiwing van politieke
oorweginge vir die kruisiging, na
geloofsoorwegings, dien om die hele
Joodse godsdienstige tradisie en gesag

.in die beskuldigdebank te plaas.
Die Aspostel Johannes en die

skrywer van die boek Handelinge,
gebruik voortdurende die term "Die
Jodef, wat dui op 'n vyandige bena
mingvir die hele Joodse godsdiens
tige gemeenskap. Die Jode is by irnpli
kasie doof en blind, maar die me
Jode luister, En solank as wat Jode
me die waarheid van die Christelike
vertolking aanvaar me, is hulle vyande
van God,en dus vyande van die Chris-
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Die Engelse pers

800s donkies sonder koers of rigting
HENNIE SERFONTEIN was die afgelope

25 jaar 'n ywerige deelnemer en
waarnemer van die Engelse liberale
pers. Hy glo dat hul beriggewing en

optrede deurspek is met
teenstrydighede en skynheiligheid. Baie

soos 'n donkie wat nie weet wat hy
moet doen nie. Hier is sy indrukke

bish' want in al die jare in die Engelse
pers bet ek nog nooit hierdie beweerde
dubbelpraktyke teengekom waarvan
jy praat nie," snou hy my toe.

En toe draai hy om en loop weg 
tot verbasing van die swartes.

Dit noop die hoogs-gerespekteerde
adv Fikile Bam om droogweg op te
merk: "Kyk nou net daar. Jy vra bom
om ons menings te vra, Maar by stel
nie belang in wat ons dink nie. Op
tipiese patemalistiese wyse. het by
sommervir ons klaargedink enbesluit"

Die ander swartes bet net
glimlaggendhul koppe geskud. Want

. so iets is nie vir hulle vreemd nie.
Ek noem die Engelse assistent-

, redakteur se naam nie. Want bier is 'n
beginsel op die spel, en .nie 'n per
soonlike vete met iemand wat ek
vantevore nie ontmoet het nie,

Ironies, die argument was op 'n
Saterdagoggend in Parys. Toe ek
Sondag in Johannesburg aankom, is
die eerste koerant wat ek lees, die
Sunday Star. Endaar verskyn 'n skerp
artikel van John Qwelane, 'n kollega
van my vriend die assistent-redakteur,
waarin hy die Engelse pers bykom
omdat bulle al die jare nog nooit 'n
swart joernalis na die parlement ge
stuur het nie .

Die trant van sy artikel het my
argumente beaam.

'nMens vergeet maklik dat daar in
1980 'n lang staking van swart joer
naliste oor swak diensvoorwaardes
by "liberale" koerante soos die Rand
Daily Mail, Sunday Express en Sun
day Times was.

Hulle moes salarisse ontbeer en is
met afdanking gedreig.

Een van hulle was Marion Sparg
van die Sunday Times. Sy en van die
ander jong joernaliste het in die tyd
lank met my kern gesels ocr die dubbele
standaarde en die sensurering van
berigte van swart joemaliste.

Dit was die grondslag van hul wrok
teen die liberale establishment en waar
die kiem vir die onbesonne bomaan
val op die kantore van die Progressiewe
Party gesaai is. '

Miskien is dit dan ook nie vreemd
nie dat van die smerigste joernalis
tiek en boofartikels oor Sparg in van
die koerante verskyn bet.

The Star is Die minder onskuldig
nie. Dit was die koerant wat
gesaghebbend verklaar bet dat Joe
Slovo verantwoordelik was vir die
moord op sy vrou, Ruth, om uit 'n
ongelukkige huwelik te korn. Vei
ligheidspolisie-bronne is sommer bOO
delings gesluk.

Om nie te praat van die Sunday
Times wat al vir jare 'n gewillige en
entoesiastiese bandperd van die Na
sionale Party is nie. Einde verlede
jaartoekapt DirkCoetzee die koerant
gebel het met 'n wenk, word die vei
ligheidspolisie summiervan die oproep
in kennis gestel.

En enkele weke gelede is dit die
einste magtige Sunday Times wat 'n
verhaal oor die BSB terugtrek nadat
hulle deur di6 bende met regsstappe
gedreig is.

Die Sunday Times is meerbekend
vir sy slap kniee as murg in die pype.
Die koerant se rekord, nie aileen in
wat dit publiseer nie, maar juis vir
wat dit nie publiseer nie en doelbewus
weglaat of versag, is sekerlikeen van
die interessantste sages in die Suid-
Afrikaanse joemalistiek. .

Jammer vir redakteur Tertius
Myburgh dat hy na al die jare van
getroue diens nog nie verder kanvorder
as die hof van Pretoria nie, en dat
ambassadeurskappe in Washington
of die Court van 5t James hom nie
beskore was Die.

Plaaslik was by natuurlik te veel
werdvir ons uitgeslape magshebbers,

kerke is of was. En dit is onwaar dat .
die liberale pers daaroor swyg. _

Na 'n redelike heftige woordewis
seling tussenmy endie beterweter, se
ek toe later in moedeloosheid aan
bom: "Man, vegeet my menings. Na
alles is ek slegs 'n witman. Hoekom
vra jy nie liewer vir ons swart
landgenote hoeswartmense die Engelse
pers ervaar en sien nie?"

Hierdie meneer se daaropvolgende
antwoord en optrede was nogal baie
insiggewend: "Jy weet duidelik nie
waarvan jy praat nie, Dis aIles 'rub-

Mail onder geen omstandighede bereid wees om die Vrye
Weekblad-advertensie te plaas nie,

Die redakteur van Vrye Weekblad, Max du Preez,
skakel die Weekly Mail se ander mede-redakteur, Anton
Harber. Maar laasgenoemde is 'n beginselvaste karel. As
voorste kampvegter teen ongeregtigheid moet sy beginsels
tenvolle uitgeleefword - al is dit dan eenvanjoemalistieke
dubbele standaarde.

Harde woorde val. Maar Harber is 'n man wat nie van
koers afwyknie. Du Preez weier om terug te trek. Dis deel
van die vrye debat waarvoor albei koerante staan,

So is daar geen Vrye Weekblad-advertensies in die
Weekly Mail nie. En onder fanfare gaan die Weekly Mail
voort om die loodsing van sy nuwe dagkoerant aan te
kondig.

En reken net. Een van die boofredes is om die nasie se
visie te verbreed, sy kennis uit te brei en sy vryheid te
vermeerder.

En tog. toe die aankondigings oor die nuwe Daily Mail
kom, het Vrye Weekblad dit nie uit weerwraak verswyg
nie, Die Weekly Mail se advertensie-boikot bet Vrye
Weekblad nie beinvloed om 'n behoorlike berig daarvan te
meek nie,

Die Weekly Mail se advertensie-sensuur sal koerante
soos Beeld en Die Burgerna die ou dae laat verlang. Tot en
met die algemene verkiesing in 1987het hulle byvoorbeeld
geweier om advertensies van die Demokratiese Party ofdie
Konserwatiewe Party te plaas.

Maar sedert verlede jaar bet selfs hulle van houding
verander.

Ek wonder maar net wat 'n eerbiedwaardige persoon
soos Dick Enthoven - 'n direkteur en aandeelhouer van
Weekly Mail- van die doen en late van sy koerant se.

Maarnou ja, wat verwag 'n mens van 'n Suid-Afrikaanse
koerant watindie jaarvanons liewe Heer 1990,nienet een
nie, maar twee Britse lords as aandeelhouers en direkteure

het.

gese.
Laat my een treffende voorbeeld

noem: Desember verlede jaar was ek
'n afvaardige by die Paryse gesprek
met die ~C. Saam met my was 'n
.aanta1 vooraanstaande redakteurs van
Suid-Afrika~ ,

.Met ons terugreis, wag ons indie
vertreksaal van die Charles de Gaulle
Lughawe en raak in gesprek met 'n
paar swart Suid-Afrikaners. Die
gesprek gaan oor die Engelse "Iibe
rale" pers se dubbele standaarde.

Onverwags word ek redelik kru
onderbreek deur 'n jong assistent
redakteur van een van die bekende
establishment-groepe,

Hy deel my mee ekpraat onsinen
dis totaal en al onwaar. Dit is onwaar
dat daar rassisme in die Engelstalige

Dm Weekly Mail is nou op pad om 'n dagblad - Daily
Mail- te loods. Almal wat persvryheid, die oop debat en
'n nuwe, vrye Suid-Afrika as boogste ideaal het, sal hulle
alles van die beste in die reuse-ondememing toewens.

Daaromis dit jammer dat die Weekly Mail bomin die
kritieke stadium skuldig maak aan sommige van die
ongewenste praktyke van die liberale Engelse pers-es
tablishment.

Dit is naamlik die vloek van dubbele standaarde: om
amptelik perssensuur op lofwaardige wyse te beveg,
maar om dit na binne tog self toe te pas.

Neem byvoorbeeld 'n onlangse ervaring wat Vrye
Weekblad met die Weekly Mail gehad het. Dit is 'n geval
van raar maar waar.

Twee maande gelede het die mede-redakteur van die
Weekly Mail, Irwin Manoim, in 'n artikel in Amerika 'n
aantal stommiteite oor die pers kwytgeraak wat 'n storm
in perskringe plaaslik losgelaat het,

Vrye Weekblad verklaar in 'n hoofartikel dat by
bomself distansieer van die menings van 'n kollega
waarmee hy nie saamstem nie,

Daarop verduidelik die betrokke redakteur dat hy nie
sy eie menings uitgespreek het nie. Hy was gevra om
duiwels-advokaat te speel - iets wat glad nie in die
tydskrif genoem is nie,

Die volgende week verwelkom Vrye Weekblad die
verduideliking.

Maar intussen gebeur iets anders. Vrye Weekblad se
sakebestuurder word deur die Weekly Mail se sake
bestuurder in kennis gestel dat die Mail nie meer bereid
is om Vrye Weekblad-advertensies te plaas nie,

En dft nieteenstaande die feit dat Vrye Weekblad en
Weekly Mail 'n vaste, wettige ooreenkoms aangegaan
het. .

En die rede? Tensy die redakteur van Vrye Weekblad
in die openbaar om verskoning vra vir die kritiek op die
mede-redakteur van die Weekly Mail, sal die Weekly

Miskien moet hulle NP van Wyk
Louw se essays in "Liberale Nasio
nalisme" lees - en veral daar waar by
praat oor die morele plig op 'n groep
of gemeenskap om ooreg in eie gele
dere aan te spreek.

Dit sal interessante leesstof wees
as swart joernaliste moet vertel van
hul ervaring in die Engelse pers, van
hoe bulle aan die ontvangskant was.
van arbeidspraktyke op die koerante
waarvan sommige kwalik verborge
rassisme was.

Daar is egter geen swart joernalis
nie, hoe bitter of kwaad oor hul
ervarings, wat sal waag om openlik
hul menings uit te spreeknie. "Onsis
bang. Ons word geviktimiseer en op
'n swartlys geplaas en kry nie werk by
hulle nie," het meer as een al aanmy

"0, die donkie, 0 die donkie! 0 die
donkie is 'n wonderlike ding.Hy staan
as hy loop, en by loop as hy staan, 0
die donkie is 'n wonderlike ding!

Die eenvoudige woorde van die
Afrikaanse volksanger Chris Blig
naut laat my, op beel onlogiese ma
nier miskien, aan die Engelstalige
pers in Suid-Afrika dink.

Want soos die donne doerr die
Engelse pers dikwels nie wat hy ver
onderstel is om te doennie. Ofnie wat
by voorgee om te doen nie, .

In die praktyk vind'n mensdikwels .
dat daar teenstrydighede is in die
benadering van die Engelse pers tot _
moreel-etiese politieke probleme in
Suid-Afrika.

Onreg, onderdrukking, rassisme,
apartheid. Die word tereg,met wisse
lende intensiteit, oor die jare beveg,
Vera! as dit deur die Afrikaner-be
windhebbers gepleeg word.

Oor die jare was dit dan die be
langrikste, en omtreDtdie enigste teiken
van die verontwaardigde Engelse
joemalistieke liberalisme.

Maar as dit gaan oor onreg deur
die Engelstalige gemeenskap, of bul
eie organisasies, is daar 'n merkbare
gebrek aan entoesiasme,

• Daar is die afgelope dekades 'n
oorverdowende stilte of totale swye
oor ewe verderflilce rassistiesepraktyke
in die Engelse samelewing.

Die afgelope meer as dertig jaar
wasek nogalbevoorreg om die Eogelse
politieke en joemalistieke werelde
van binne te beleef - beide as waame
mer en deelnemer.

In die tydperkhet ek twee ontdek
kings gemaak. Die eerste is dat daar
oor die hele spektrum van daardie
"liberale taalgemeenskap" - sake.
sosiaal, kerke, skole - ook skreiende
apartheidspraktyke was. Swartes is
dikwels op gemene manieruitgebuit,
boewel dit dikwels meer slu
gekamoefleerwas as die"dom boere"
met hul hardhandige Van der Merwe
gewoontes.

Miskien moet dit mens nie-ver
baas nie. Want rassisme bestaan
wereldwyd onder alle rasse, AI ver
skil is dat 'n Afrikaner-regering dit op
'n brutale manier onder die voorwend
sel van Christelikheid toegepas bet.

Maar die tweede ontdekking was
miskien meer verrassend, Of, moet
ek se, meer van 'n teleurstelling. Dit
is naarnlik dat die Engelse pers bitter .
mingedoenhet om ongeregtighede in
eie geledere aan die kaak te stel.

Neem byvoorbeeld die posisie in
die "veelrassige" Engelstalige anti
apartheidskerke. Tot onlangs nog was
die Anglikaanse, Metodiste, Presbi
teriaanse en Nasionale kerke deur
drenk met subtiele apartheidspraktyke.

Daar was spanningebinoe die kerlce
en ook tussen die uitgesproke Suid
Afrikaanse Raad van Kerke en sy
lidkerke,

Oor al die baie, baie belangrike
sake bet die Engelse pers grootliks
geswyg.

Of dit uit joemalistieke onnosel
heid was, of dit deel was van 'n sub
tiele strategie "not to rock the boat".
weet ek nie. Oit maak ook nie saak
nie,

Trouens, daar is geen twyfel dat
daar in die afgelope 25jaar tien keer
meer kritiese berigte in sekere Afri
kaanse koerante was oor apartheid in
die Afrikaanse kerke, as deur die
Engelse pers oor die Engelse kerke.

Business Day se Ken Owen en
ander liberaliste wat so bevrees is oor
die toekoms van "liberalisme" wil

.mens vra: As liberalisme beteken die 
bevordering van sekere waardes en
die bevegting van omeg, waarom nie
'n kruisvaart eers in eie geledere
ondemeem nie?
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Die groot vraag natuurlik: wat dan
van wat op die oogaf lyk 'n onoorlrome-
like struikelblok tot ware onderhan-
deling te wees. Dit is die kwessie van '
verkiesings vir 'n grondwetgewende
vergadering. Die ANC is onverbid-
delik dat dit moet gebeur. Die rege-
ring is ewe, onverbiddelik dat dit nie
sal gebeur nie.
En tog is albei kante vol. vertroue

dat dieonderhandelings sal begin.
Die belangrikste aspek is ~ die ANC
en die regering reedsoor 'n aantal
baiebelangrike sake ver gevorder het
om 'n verstandhouding te bereik. En
dat in die geval reeds 'n komprornie
finaal uitgewerk is wat albei tevrede
sal ste!.

'Dinsdag 26 Junie 1990
19hOOvir 19h30
Holiday Inn, Pretoria-

SPREKERS:
* Dr Ronnie Bethlehem (JCI)
* Prof Sampie Terreblanche(Universlteit

van Stellenbosch)
* . COSATU spreker

DATUM:
TYD:
PLEK:

i

-
Die Ekonomie-serninaar
IDASA
Arcadiastraat 1077
Hatfield Forum 203 .
HATFIELD
0083'

Reg van toegang word voorbehou

Ten einde u plek fe bespreek, sfuur asseblief u seminaarfooi
van R10 perpersoon tesame met u naam,_adres en

felefoonnommer voor 22 Junie aan:

Vir verdere navrae, kontaJ.<Ethel by:
Tel: (012) 3422335/6
Faks: (012)3421926

maande.
Dit is 'n wyer byeenkoms van leiers

van groepe klein en groot vanoor die
hele politieke spektrum. Die doel is
om tot 'n vergelyk te kom oor die
ptosedures vir die werklike onder-
handelinge oor 'n grondwet vir 'n
nuwe Suid-Afrika. Ek verstaan dat
die ontmoeting sal plaasvind al is al
die stappe om die struikelblokke tqt
onderh.andelinge uit die weg te ruinI,
nog'nie afgehandel nie. ,:
Vyfdens maak regerings- en ANC-

bronne dit duidelik dat die ware
onderhandelingsfase oor 'n grondwet
reeds so vroeg as Oktober vanjaar kan .
begin. Trouens, dit is die begeelte
van beidedat dit weI moet gebeur.

IDASA PRETORIA
nooi u uit na 'n aandseminaar getiteld

'Die Suid-Afrikaanse
. Ekonomie: nou en in

die toekoms'

.. .. -, ..

naar'opgemerk
So beskou beide partye - ook,die

regering - nou vir Margaret Thatcher
as die grootste struikelblok tot 'n
spoedige opheffing ofverligting van
sanksies.' Haar morele sedepraatjies,
pogings. om debatspunte aan te teken
en te probeer koning kraai as sou sy
prinsipieel reg gewees het in die
sanksiedebat, maak dit moeiliker vir
die pro-sanksielande om hul standpunt
te verander.
Ben van die hootpunte op die agenda

van die Mandela/De Klerk-gesprek,
is die kwessie van sanksies. Vooraf is
ek meegedeel: "Luister mooi na wat
Mandela in Europa se. Effektiefsal
. dit 'n vetsagting van die sanksie-
standpunt beteken."
Betekenisvol is Mandela se stelling

in;Botswana vroeer die week dat hy 'n
baie belangrike aankondiging van De
KIerk verwag.
Die twee het duidelik ooreeng-

ekom dat De Klerk oor die totale of
gedeeltelike afskaffmg van die
noodtoestand <iitvir Mandela moont-
, lik sal maak om 'n nuwe benadering
oor sanksies in te neem.
Tweedens vemeem ek dat die ANC-

leierslalp redelik die'hoenders in is
vir die Amerikaanse aktiviste oor die
afskaffing van die De Klerk-besoek
aan Amerika. Daar was hoegenaamd
geen b.eswaar van ANC-kant teen 'n
besoek van De Klerk in die stadium
'nie.

Derdens is daar, ondanks in ander
beeld na buite, op komiteevlak'n
vertrouensverhouding bereik tussen
die ANC en die minister van Wet en
Orde,Adriaan Vlok Ondanksheftige
ANC-kritiek op polisie-optrede, is
daar alle aanduidinge dat Vlok se
persoonlike bona fides aanvaarwdrd.
Dit geld ook vir sekere seniorpolisie-
offisiere.
Die noue vertrouenSvemouding Jat

besig is om tussen die ANC en die
polisie-Ieierskap te ontwikkel, is 'n
belangrike deurbraak vir die onder-
handelingsproses. Daarsonder is daar /
geen kans om die groeiende regseen
ver-regse bedreigingdie hoofte bied
nie, vanwee die feit dat 'n meerder-
heid van die polisie hulle heimlik of
openlik ondersteun.
Vierdens blyk elit nou dat die vol-

gende stap in die onderhandelings- _
proses binnekort sal plaasvind, heel
waarskynlik binne die volgende twee

FWde Klerk

mekaarin verbinding oor sekere baie
belangrike sake.
Sleutelfigure in die verband is De

Klerk, Pik Botha en Gerrit Viljoen
aan regeringslaint en Mandela en Mbeki '
,aim ANC-kant. 'n Mens kan reedtl
verklaar dat daartussendie ANC en
die regering 'n verstandhouding bereik
is oor heelwat sake. Soos iemand na
aan die gesprekke dit stel: "It won't be
'wrong to say some kind of deal has
been struck."
In die verband kan opdie vol-

gende gewys word:
Die verskille tussen die twee par-

tye oor sake soos sanksies en die
gewapende stryd is veel minder as
wat blyk uit' openbare uitsprake.
Oor die kwessie van sanksieswil

albei partye dit opgehef he, ook die
ANC. "Ons neem binnekort die reger-
ing oor en wil dan 'n gesonde ekon-
ornie he," het 'n ANC-leier aan my'
gese. Maar albei is onderhewig aan
sekere politieke beperkinge.
In die privaat begryp die regering

die ANC se amptelike standpunt oor
sanksies en ook hoekom Mandela
volhou met sekere verklarings wat
deur diepers bier en in die Weste as
onbesonne beskryf word.
"Lees tussen die reels en ook die

fyndruk van wat Mandela se en wat
hy nie se nie," het een regeringsampte-

Nelson Mandela

Onderhandelings

Magsdeling tussen ANC,.regering
lestaan nou reeds

Daar is duidelik politieke
spelle en gesprekke

tussen die regering, en
dieANC agter die

skerms aan di$ g'ang
waarvan die omvang

verbysterenden
verrassend is. In 'n kort

rukkle het die twee
groepe, wat vier maande

gelede nog in 'n
oorlogsituasie was, ver
gevorder op die padna
'n nuwe grondwetlike

bedeling. HENNIE
SERFONTEIN het .met

akteurs aan beide kante
gesels en ontleed die

situasie.

'NVORM vandoeltreffende magsde-
ling bestaan reeds tussen die regering
en die African National Congress.
Oor belangrike sake neem nie een

van die twee partye finale besluite of
maak amptelike aankondigings son-
der om die ander party te raadpleeg of
in kenilis te stel nie.
Die toedrag van sake blyk heel

duidelik as mens die merkwaardige
en groeiende verstandhouding tussen
die twee partye ontleed. En dit word
ook bevestig irigesprekke met sleu-
telpersone aan albei kante wie ten
nouste betrokke is by die huidige
onderhandelingsproses.
Die onverwagse ontmoeting ver-

lede Saterdag tussen Staatspresident
FW de KIerk en die ANC vise-presi-
dent Nelson Mandela, is maar ,die
punt van die ysberg.
Die gesprek is voorafgegaan deur

'n intense drie uur lange gesprek die
vorige dag tussen die minister van
Buitelandse Sake, Pik Botha, en die
ANC se hoof van buitelandse sake,
1habo Mbeki. Die doel was' om sekere
delikate sake wat opgeduik het en vir
albei partye polities netelig is, te
bespreek en tot 'n vergelyk te kom.
Dit hetdan ook die weg gebaan vir

die De Klerk/Mandela-ontmoeting.
Oor die inhoud daarvarihang steeds 'n
sluier. Trouens, tydens die afgelope
besoek van De Klerk aan Europa en
Mandela aan Afrika, was die twee
leiers regstreeks of onregstreeks met
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Ole Eskom-torlngs hou noolt opnle -Jn dIe wlndstll wlntermaande gaan Ie dlegasse soos
'n kembers oor die omgewlng

"ONS isselfverantwoordelik vir die vernietiging van ons planeet en
daarom het ons 'n verpligting om die verantwoordelikheid op te
neem om die situasie te verbeter,"

Sestig lede van twaalf takke van EarthLife Africa (ELA) het die
afgelope naweek in Broederstroom buite Johannesburg byeen
gekom en deur die aanvaarding van 'n reeks beleidsverklarings
probeer om die inter-afhanklike verhouding tussen die mens en
natuur te verstaan,

Lede van die kongres het dit beklemtoon dat EartbLife Africa
internaslonaal 'n belangrike rol bet om te speel aangesien die
vergiftiging van die atmosfeer mense dwarsoor die wereld raak,

DieDuitse parlementslid vir die Groen Partry, Ursula Eid, het die
kongres hygewoon en gese sy is "opgewonde oor die mense se
toewyding en geesdrff" •

"Earthlife Africa kan 'n baie belangrike rol in Sulder-Afrlka
speel omdat Afrika een van die lande iswaar daar tot dusver nie baie
aandag aan natuurbewaring geskenk is nie," se sy.

Op die kongres is die volgende beginsels en beleidsverklarings
aangeneem:

* ELA beboort nie aan enige politieke party of groep nie, maar
erken dat omgewingsake in magstrukture vasgevang is.

* ELA wil mense bewus maak van omgewlngsake en navorsing
aanmoedigoor die problemewatmense meer en meer in die toekoms
kan teekom weens die vernietiging van die natuur,

l

------

Glfgasse word hler dIe lug
Ingepomp - In die naam van

Industrlale voorultgang

binne die suidelike halfrond in 'n
atmosferiese situasie wat gedomincer
word deur terugkerende anti-sikloniese
selle, gelee is nie.

Dit beteken datdie laagdrukgebiede
en selle in die area terugkerend is tot
dieselfde gebied en die lug dus vyf
maande van die jaar, veral tydens die
winter, redelik stagnant is.

Die gebied het, volgens navorsing
wat gedoen is, 'n atmosferiese besoe
deling wat hoer en meer nadelig is as
enige ander plek in die wereld.

Jenny Muffet van EarthLife Africa
woon reedsvir jare in Vanderbijlpark.
Volgens haar is haar oupa en eerste
kind dood weens die "geweldige hoe
veelhedegifgasse" waaraanhulle bloot-
gestel is. .

Eskom en Semenkor is die twee
grootste fabrieke in die gebied.

Muffet se die regering se huiwer
ing om townships te elektrifiseer, omdat
dit baie duursal wees, is nie 'n geldige
verskoning nie, "n Mens salnou moet
begin opweeg hoeveel geld aan medi
syne en mediese dienste bestee word.
Medisyne en mediese dienste wat juis

. as gevolg van lugbesoedeling nodig
gewordhet."

Volgens haar het die mense in die
Vanderbijlpark-omgewing se kinders
gereeld probleme met allergiee. "Die
allergiee kan nie altyd aan genetiese
redes toegeskryfword nie. Veral die
kinders in ons omgewing kry gereeld
kindersiektes wat 'n regstreekse ge
volg van blootstelling aan gif- en uit
laatgasse van die fabrieke is."

·~t 'Dit maak ons kinders dood'

Honderde tonne swaeldioksied en ander giftige
gasse word daagliks in Suid-Afrika die lug

Ingepomp. Tog sa dr Piet Aucamp, hoofdirekteur
van omgewlngsbeheer van die Departement van

Nasionale Gesondheid en
Bevolkingsontwikkeling, dat ons niks te vrees

het nie. PEARLIEJOUBERT het ondersoek na die
saak gaan instel. Sy doen verslag

keling, dr Piet Aucamp,het egter vroeer Oos-Duitsland is ook die land wat
die week gese dit is onwaar, . die hoogste persentasie gifgas-vry-

Volgens hom is lugbesoedeling in stelling in Europa het.
dieomgewing net sowat 'n "derde tot 'n Die vrystelling van swaeldioksied
helfte" van die swaeldioksied-vrystelling veroorsaak suurreen wat uiters skade-
wat internasionaal as nie gevaarlik vir lik vir rnense, plante en diere se ge-
die gesondheid beskou word nie, sondheid is en selfs noodlottig kan

Aucamp se verder dat die groot wees. Navraag toon dat daar ongeveer
hoeveelhede swaeldioksiedwat mense 30 ton swaeldioksied jaarliks in Oos-
en'diere 'beiiwloed, nie baie hoog is Duitsland verbrand word. Kenners is
me. Aucamp se ook "ander dinge" is egter van rnening dat daar soveel as 59
belangriker as die aanbring van suiwe- ton jaarliks in Suid-Afrika in die at-
ringsinstallasies by fabrieke. mosfeer vrygestel word.

Dit is duidelik dat Aucamp nog nie . Maar dit is ook nie al wat 'n mens
een oggend met sonsopkoms Witbank inasem op 'n wintersoggend op die
toe gery het nie. Oos-Transvaalse Hoeveld nie.

Deur die laagtes is die stank en - Ongeveer 350 tot 400 miljoen ton
verstikkende dik lugondraaglik. koolstofdioksied, wat yerantwoorde-

'n Mens wonder of Aucamp daar- likis vir diekweekhuis-effek, en waarvan
van bewus is dat daar in die Oos- die vrystelling onsigbaar is, word na
Transvaal alleen ongeveer 31 ton beweringjaarliksindiegebied.vrygestel.

. swaeldioksied per vierkantekilometer Die gas word vrygestel tydens die
jaarliks in die lug vrygestel word. Die verbranding van steenkool waarvan
syfer is hoer as die vrystelling van ongeveer 'n kwart miljoen ton jaarliks

. swaeldioksied in Oos-Duitsland wat in die Oos-Transvaal verbrand word.
berug is vir sy hoe persentasie swael- Aucamp het blykbaar ook nie in
dioksied-vrystelling. gedagte gehou dat die Oos-Transvaal

jki:r~t====================12======================================================:::::::=:::::====================::============================13~===========================================

ONDERSOEK

Gifkombers oordie Oos-Transvaal
FABRIEKE, reusagtigeskoorstene en
suile wat verstikkende rook uitpomp,
vorm deelvandie horisonvan die Oos
Transvaal.

In die waaskleurige kombers wat
oor die hart van Suid-Afrikase nywer
heidsgebiedoopgegooiis, werk enleef
miljoene mense,

InWitbank, Ogies,Springs en baie
ander dorpe en plekke sukkel 'n mos
tertkleurige son elke oggend deur die
gifkombers.

Want dag na dag word honderde
tonne swaeldioksied,koolstofdioksied
enchloorfluoorkoolstowwedie lug in
gepomp. Dieis maarnet 'npaar vandie
gifgasse wat die Oos-Transvalers elke
dag inasem en wat op die lang termyn
dodelik kan wees.

Ouers wat in die omgewing woon,
sedie fabriekemaak hul kinders dood,
Ou mense sukkel omtrent deur die
bank met asma en ander longsiektes.
Boere se hul oeste worderg benadeel.

Die regering en eienaars van die
fabrieke weier egter om die gevolge
van lugbesoedeling te erken - ofhulle
isbloot oningeligen stelnie belang nie
orndat suiweringstoestelle geld en
aandag kos en boonop moontlik pro
duksie kan vertraag.

Dinsdagwas Wereldomgewingsdag
met die tema: Lugbesoedeling.

_ Dit word algemeenbeweer dat lug
besoedeling in die Oos-Transvaal die
ergste in die wereld is.

Diehoofdirekteur vanomgewingsbe
heer van die Departement vail Nasio
nale Gesondheid en Bevolkingsontwik-
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Suid-Afrika

AWB en Melrose
Drie mans is inhegtcnis geoeemnadieoaploffing
by Melrose-Huis in Pretoria "en word onder
Artikel 29 van die Wet op Bhmelandse Vei
ligheid aangehou. Hulle is Jan Meyer, Arthur
Guderian en Jan de Bruyn,Meyer is die sekre
taris van die AWB. Die minister van Wet en
Orde, Adriaan Vlok, kondig Woensdagoggend
aan dat vyf mans in hegtenis is weens di6
ontploffing. Twee mans is egter na ondervra
ging vrygelaat. Die AWB se Meyer werk as
sekretaris van die AWB in hul hoofkantoor op

Ventersdorp,

Jim Borgman In die Cincinnati Enquirer

Alles nie OK

In 'n boodskap oor 'n plaaslike televisiepro
gram kondig Ramushwana Dinsdag aan dat
politieke gevangenes onvoorwaardelik vryge
laat sal word sodra die administratiewe probleme

afgehandel is.

Wereld

Houding moet verander
Die eerste minister van Namibia, Hage Gein
gob, se dit is tyd vir Westerse lande om bul
bouding jeens Afrika te verander.

In 'n toespraak voor die Verenigde Volke se
Ontwikkelingsprograrn in Geneve, se Geingob
Afrika is in die verlede as 'n ondemokratiese
vasteland gekritiseer, maar dat die grondslag
nou gele is vir 'n meer stabiele sisteem.

Zimbabwe staak

Alistair Findlay In City Press

Meer as 4 000 werkers van die South African
Commercial Catering and Allied Workers Un- '

,ion staak landswyd by 100 takke van OK Ba
zaars. OK dreig Maandag om di6 takke te sluit
weens di6 loonstaking.

Werkers eis R800 per maand as minimum
salaris wat 'n verhoging van R}(~O is, terwyl
Gavin Brown van OK se di6 groep kan slegs
tussen R1l5 en Rl45 bekostig. .

Dwelmstraf strawwer
Die minister van Nasionale Gesondheid en
Bevolkingsontwikkeling, dr Rina Venter, kon
dig aan dat swaarder strawwe aan dwelmhande
laars opgele goo word. Sy se die stap is 'n .
voorlopige een om' kriminele oortredings te
hanteer.

Die howe mag van oou af ook self boetes eo
. '0 tronkstraf tot '0 maksimum van 15 jaar ople.

Geweld in Natal
Die geweld in Natal oorheers die ontmoeting
tussen koning Goodwill Zwelethini en pres FW
de Klerk Dinsdag in Tuynhuys, se die minister
van finansies van KwaZulu, Dennis Madide.

Reeds 3 000 rnense het sedert 1986 in die
oorlog tussen Inkatha en die UDF in Natal
gesterf. Die ANC vra dat die noodtoestand, wat
vandag verval, opgebef word, maar hoofman
Mangosotho Buthelezi sehy verstaannieboe dit
opgebefkan word terwyl soveel gewone mense

,,

in KwaZulu en Natal die beskerming daarvan
nodig het nie,

Polisie sensitief
Die SA Polisie se Direktoraat van Openbare

Betrekkinge maak bekend dat hulle voortaan
sensitief sal optree wanneer vroue 'n beweerde
verkragter op 'n uitkenningsparade moet uitwys.
Die stap volg op skerp kritiek wat onlangs deur
regter D Williamsonuitgespreekis oorverkrag
tingslagoffers wat in sekere gevalle 'n verkragter
moes uitwys deur aan hom te vat.

Mandela oorsee
Die vise-president van die ANC, Nelson Man
dela, vertrek Maandag vir ses weke na die
buiteland nadat by vir 'n week in die bospitaal

. opgeneemis virdie verwyderingvan 'ngewas in
sy blaas,

Mandela sal gedurende die toer met die
president van Amerika, George Bush; Engeland
se eerste minister, Margaret Thatcber; pous
Johannes Paulus II; die Ierse president, Patrick
Hillery, en eerste minister, Charles Haughey;
die Franse president, Francois Mitterand en
eerste minister, Jaques Chirac, onderhandel.

Huise platgestoot
Stootskrapers van die Midrand-stadsraad stoot
die week bonderde plakkers van Alexandra,
Tokoza aan die Oos-rand en Kliptown naby
Soweto se buise om.

'n Plakkersgemeenskapby Halfweghuis tussen
Johannesburg enPretoria word ook gedreig met
die platstoot van bul buise.

Kerk- en gemeenslcipsleiers doen 'n beroep
op die regering om onmiddellikdie vernietiging

van di6 gemeenskap se huise te staak.

Mynwerkers staak

Honderde mynwerkers van die Modderfontein

Goudmyn gaan op 'n staking en eis "n bonus,
vervoersubsidie en hoer lone. Van die ongeveer
1500 werkers by di6 myn beboort 900 werkers
aandie National Union of Mineworkers (NOM).

Opperhoof vas
Die opperhc )f van Thaba Bosigo In Lesotho,
boofman Khoabane Theko, word in begtenis
geneem vir ondervraging weens 'n dokument

. wat oral in die land versprei is. Di6 dokument is
blykbaar van groot belang vir die regering van
genl Metsing Lekhanya. Die konunissaris van
Polisie van Lesotho, genl James Dingiswayo,
kondig die inhegtenisneming van Theko aan en
doen 'n beroep op die mense om kalm te bly.

PAC-leier na Afrika
Zeph Mthopeng, die president van die PAC,
vertrek binnekort op 'n intemasionale toer. 'n '
PAC-woordvoerder, Benny Alexander, se Mot
bopeng, sy vrou, Urbania, en twee lede van die
organisasie se nasionale uitvoerende raad gaan
minstens agt Afrika-Iande besoek.

Sebokeng-ondersoek
Die dood van ongeveer 14 mense op 26Maart in
Sebokeng, nadat die polisie op 'n groep mense
begin skiet het, word steeds deur die Goldstone- .
kommissie ondersoek. Die dood vaneenvan die
mense is egter steeds onverklaarbaar ondanks 'n
iridringende ondersoekwat reeds ses weke duur.

Geheimeverslag
Die Hiemstra-kommissie hoor aan dat 'n ge
beirne profielverslag deur die Johannesburgse
Stadsraad se sekuriteitsafdeling gemaak is van
die gewese raadslid, Pat Rogers. In die verslag
word genoem dat by moontlike bande met die
toe verbarme Suid-Afrikaanse Kommuniste-pmty
gehadhet.

Voor die kommissie word ook getuig dat die
Raad se "spioene" die tuistes van 'n paar PFP
lede dopgehou het. Van hulle is Molly Coppel,
Tony Leonendie buidigebesturende komitee se
voorsitter, Ian Davidson.

Studente in klasse
Studente, aan 'die Universiteit van Venda neem
deel aan 'n boikot en word gevra om na hul
klasse terug te keer nadat die akademiese pre;>
gram deur die Senaat herrangskik is. Die studente

. eis meer akkommodasie-geriewe en vra dat
geskorste studente weer na die klasse kan
terugkeer•.

Venda vry
Die voorsitter van Venda se raad van nasionale
eenheid, kol Gabriel Ramushwana, kondig die
onmiddellike opheffmg van die noodtoestand in
die tuisland aan.

Nie-gegradueerde onderwysers in Zimbabwe
weier steeds om geboor te gee aan 'n regering
sopdrag om terug te keer na bul werk. Die
onderwysers eis salarisverhogings van 33 persent
met terugwerkende krag tot Maart.

Sowjet-geweld
Ten minste 36 mense is dood en 350 beseer in
geweld tussenUzbeks enKirghizians inSowjet
Sentraal-Asie.

Gewapende mans loods Dinsdag 'naanval op
die Burgerlike Beskerrning se hoofkwartiere in
Osh;: die plek waar inwoners van Uzbeks en
Kirghizians reeds Maandag slaags geraak bet.

Kalifornie se eerste vrou
Die vorige burgemeester van San Francisco,
Dianne Feinstein, 56, wen die Demokratiese
Gubernatorial Primere-verkiesing in haar tuis
staat en word die eerste vrouelike goewemeur
vir Kalifornie.

Feinstein se teenstander in die November
verkiesing is senator Pete Wilson, 'n gematigde
wat maklik die Republikeinse nominasie gewen

het.

Kriminele kommunis
Vasil Bilak van die omvergewerpte Tsjeggo
Slowaakse Kommunistiese regering is in hegtenis
gene em en aangekla weens "ernstige kriminele
aktiwiteite", .

Gemgte het dit dat hy saam met lede van die
Kommunistiese Party Russiese enWarsou-ver
dragstroepe ingeroep het om die Praagse Lenre
hervormingsbeweging in 1968 te beeindig,

Paspoorte goedgekeur
Die departement van plaaslike aangeleenthede
in Windhoek se 2 200 Narnibiaanse paspoorte is
reeds uitgereik. Oor die 7 220 aansoeke is
ontvang maar baie is vertraag omdat hulle
onvolledig is.

Thatcher en Rushdie
Die Iranese president, Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani, se by is gereed om oor 'n vre
deskikking te praat met die Irakese leier, Sad
dam Hussein. Rafsanjani se dat Iran bandemet
Brittanje sal herstel indien Britse eerste minis
ter, Margaret Thatcher, die boek Satanic Verses
van Salmon Rushdie afkeur.

Hervorming in Sowjet
Unie
'n Hersiene weergawe van die Sowjet-Unie se
ornstrede hervonningspakket om 'n gereguleerde
markekonomie in die land in te stel, mag die
naweek aan die Kommunistiese Party se sen
trale komitee voorgele word vir bespreking.
Die pakket, wat groot prysverhogings insluit, is
sterk gekritiseer in die parlement en het die
Sowjet-Ieierskap verdeel.

·VrycWeekblad, 8 Junie 1990



I" .

BOEKE

~I====================== 15===1"'"====================================:===

Vindingryke speurtog deur 'Tristia' -gedigte
~--------------'

Van Wyk Louw-boek boei en daaguit
toepassing wat nog in die gedig nog
in die bundel aangebied word. Dit
speel trouens ook 'n rol in haar lesing
van gedigte soos 'Mei-fees iri Am
sterdam' en 'Saltimbanque en vrien-

/ .

Gerrit Olivier is hoogleraar in
Afrikaans en.Nederlands by Wits en
die skrywer van die bundel essays
"Ongerymdhede".

y meningsverskil met Van
Vuu n se interpretasie hang saam

. met die benadering wat in "Tristia in
perspeklief' gevolg word. Van Vuuren
verduidelik nie eksplisiet wat 'n
"intertekstuele benadering" is nie,
en ook die status van die "interteks"
en "bronteks" ten opsigte van die
"onderhawige teks" bly teoreties
onopgeklaar. Word die identiteit van
die spreker(s) in 'H. Teresa van Avila
flapuit' werklikverhelder as 'nmens
Teresa se eie geskrifte raadpleeg?

e gedig selfbly dubbelsinnig.
Van Vuuren sluit "geordende

kennisvelde soos die geskiedenis,
die politiek, die digter se outobio

rafie" (sic) by haar defmisie van 'n
" ks" in, wat 'n mens laat, vra: hoe

I
verspreide inligting oor Van Wyk

Louw se Iewensloop 'n "geordende
kennisveld" genoem word, of selfs
die geskiedenis, die politick?

Van- Vuuren eis vir die litera
tuurwetenskap die reg op iEge
~r teks en eni.ije feit (ge e ieer
asiei"tlin 'n poHheG"'ofbiografiese'
"teks") tegebruikin die interpretasie

.van individuele gedigte. Hierdie
werkwyse lewer fassinerende leesstof
en waardevolle u;.si te op; dit;ti:..
muleer verdere is ' sie oor '.'Tris
tia", maar is me werklikverswnb,ili!t

]

'''""iertekstuaI'"''tiIt'' Die. '
- Lte e alitei beteken by Kris- *
te ~dat die teks a 'n produkti;ftci!
iri'iis 'nffrmutasie vananderu!tpgs
~esien word. So 'n b"es DUin sluit

ie soek6 na 'terare invoede wat
:hte retasie robleme ,in -die

sfuiJeer e tekSmoet help o£los, fu
@ginret uit - en dit is presies wat
Van Vm:i?eninhaarbespreking van
"Tristia'vgedigte doen.

'. 'n Intertekstuele benadering is nie *"
'n opk1aring,stegniek in die trndisionele. .
si'ii van die woord nie, Die 'n herme
n~utiesepraktyk waardeurbetekenis
vas~epen kan word nie; eerder 'n
beLouing wat die ~ormasie en
assimilasie van an er :tdcste as 00- -" ---
&fisel na yore bring. B die inte reo?
tasle'@' die kontro e oor die be-
teIcems by die teks self, enVanV~ •
is genetg om hierdiciiontrole dikwels
prys te gee.

Die beste manier om "Tristia" te
begryp is rniskien am Van Wyk Louw
se eie ad hoc-teorie oor die "sin
kretistiese" ~eaa.rdheidvan~o
dem': poesie as sleutel te gebruik,

Tenslotte 'n paar fqu!e. Descartes
was nie 'n Middeleeuse filosoofnie-

· die "enkele oogJ en rtliddeleeus/ puur _
intellek" van 'Groot ode' is Thomas

· van Aquinas. "Hellenisties" beteken
.nie "3Iles-insigself-opnemend" nie,
'En "Ringmure wit am wingerde"
kannet soseer op Suid-Europa as op
'n'''Boland-rnilieu'' slaan.

Van Vuuren se afleidings oor·'n
"radikal~" verandering,in Vail Wyk
Louw se politieke denke beros op
geen feit aan my bekend nie. Louw .
het hom nerens, oak Die in 'Nuusbe
rigte 1956', van die nasionalisme as

· sodanig afgekeer nie. H.x was 'n
pleitbesorgervir die nasLonaHsmeas
'''Universele prinsiep", en 'n voor
st'inder van apartheid in sy gedaante
van "afsonderlike ontwikkeling". Na
die jare vyftig kan nie as die "Ver
woerd-regime" verwys word nie. ,

oar die bekende semantiese waarde
van woorde, nie oor 'n verborge per
soonlike geskiedenis nie, hoe fassine
rend laasgenoemde ook mag wees.

Die "contours of individual expe
rience" - waaronder Van Vuuren
biografiese ervaring verstaan - word
Die in "Groot ode" op primere vlak
gegee nie. Die tekstuele aanknopings
punte daarvoor is baie gering en 00 k
omstrede. Op die "primere vlak" gaan
Vrfgilius en Dante ons Die help nie.

."Adarniese verleentheid" kan 'n
oespeling op Amsterdam wees - maar

regverdig dit op sigself die byhaal
van Van Wyk Louw se vriendskap
met Sheila Cussons?' Op hierdie
moontlikheid baseer Van Vuuren haar
Iesing van "Groot ode" as neerslag
van 'n rnislukte verhouding en 'n

ending na die "geestelike".
nder die invloed van die frase

1
';afgesonder in sonde" sien sy in
"gekeerde lewe" 'n toespeling op

. "verkeerde", en bring dit dan in ver- .
band met vleeslike "sonde". 'n Bladsy

I later vermeld sy dat die sonde in
, Amsterdam gepleeg sou gewees het•.

en binne die "persoonlike
verwysingsraamwerk" word al die
"intertekste" in die volgende hoofstuk

futerpreteer. '
'n Mens moet hiervan verskil. 'Groot

ode' en "Tristia" in sy geheel bied
geen ondersteuning vir die eng sien
ing van "sonde" as 'n liggaarnlike
verhouding nie. Meer nog: die dua
. sme van "vlees" en "gees" (met die

v es, Christelik en Platonies gesien,
as die swakker en "sondige" party)
wat aan die basis van Van Vuuren se
interpretasie Ie, is Dienet vreemd aan
"Tristia" Die: in gedig na gedig is
daar juis 'n viering van die liggaam
like en 'n soeke na 'n versoening van
liggaam en gees soos <wat dit
byvoorbeeld in die Mediterreense
wereld geskied.

Die gedig se self wat "adamiese
verleentheid" is: geen Cal~Iru.stiese
~;rrdeb;;clnie,maar die wete dat die
aarde nooit "0 sba SOl "

sa wees nie! Van Vuuren maak 'n
~aardes'fst~m op 'Groot ode' vall .

dig is vir haar die "emosionele, psi
gologiese raamwerk" . Daarvan wil
'nrnens graag oortuigword, maar die
argument loop van die begin af skeef.

. Die eenheidskeppende element op
"letterlike, primere vlak" kan - om
mee te begin - nie terselfdertyd "onder
die oppervlak teruggedring" wees,re... .

Van Wyk Louw word bierverkeerd.
gelees. As hy praat van 'n "primere
verklaring" van wat die gedig "op
die eerste vlak se".gaan dit vir horn

NP VAN WYK LOUW - Hellze van Vuuren het 'n provokerende
studle oor sy klassleke dlgbundel"Trlstla" geskryf.

A
HELAO SHITYEWETE Is die seun van 'n reAnkonlng van SUld-Angola wat by 'n sendellngskoolln

NamibiA beland het en later 'n groot rol gespeel het In Swapo. Ole outoblografle van die NamlbU~r,

wat een van die eerstes was om In 1966 die wapen op te neem In die bevrydlngstryd, verskyn
aanstaande maand by Kllptown Books In Londen en heet "Never Follow that Wolf". Shltyuwete Is

eers In 1984 van Robben-elland af vrygelaat en het toe In BrlttanJe gaan stude,er. Hy het laasJaarIn
JUlieSwapo se verkleslngsveldtog In sy tulsdo.rp, Endola, gelel. . .

l
interpretasie van 'Groot ode' begin
by haar pleidooi dat 'n mens by die
lees van poesie die "primere verlda
ring" Die mag verwaarloos nie. Sy
beroep haar op 'n passasie uit "Ran
dom eie werk", maar terwyl Van
Wyk Louw 'n broertjie dood gehad
het aan die "mens" agter die boek,
noem Van Vuuren een van haar
hoofstukke uitdagend "Die mens agter
'Groot ode'", .

Die "belangrikste, een-
heidsvormende element" in die ge-

TRISTIA IN PERSPEKTIEF
DeurHelize van Vuuren
Vlaeberg: R17,50

GERRIT OLIVIER

HELlZE van Vuuren se boeiende en
provokerende boek oorNP van Wyk
Louw se digbundel "Tristia" berus
op 'n "inte4~!Jte~b;naderin..s" wat

s6 verdulJehk:
"Alles wat maar in die verste verte

relevant kan wees vir verheldering
van die leks, word legitiern beskou
as onderwerp van die studie - as
'intertekste' wat tot beter begrip van
die onderhawige teks sou kon lei" (bl

I . Van Vuuren wil die bundel ook
binne 'n "historiese konteks" plaas
"binne Van Wyk Louw se oeuvre.
binne die raamwerk van die twintig
ste-eeuse literere kodes, maar ook
len slotte binne die maatskaplike
opset van Suid-Afrika in die laat
twintigslc eeu." (bl 7)

Die interessantheid van haar hoek
Ie nie soseer in die verspreide op
merkings oor "post-modemisme",
"sinkretisme" en maatskaplike "rele
vansie" nie,maar in die uiters vinding
ryke speurtog deur individuele ge
digte, Al Van Vuuren se vemuftige
verbandlcggings kan Diein 'n resen
sie bespreek word rue. Ek gaan my
bepaal by die ontledings waarvanek
vfrskil.

~
Van Vuuren gooi haar net wyd:

"alles wat maar in die verste verte
relevant kan wees' word betrek om
interpretasieprobleme op te los. Soms

, die argument baie oortuigend, soos
. die hoofstuk oor twee gedigte wat
opAnnaSegbers se "Dassiebte Kreuz"
steun. Met verwysing na die Duitse
teks maak Van Vuuren van die ge-

~
digte sin as twee voorbeelde van die
"stil geweld teen sagte bloed"-.tema
in die bundel - 'n indrukwekkende
prestasie. .

. In ander gevalle wi! 'n mens graag
met haar in gesprek tree. In haar
lesing van 'Groot Ode'. byvoorbeeld,
gaanhaal sy die "intertekste" (logies
moet dit tog beteken: 'n teks tussen
twee ander tekste?) so ver dat sy op .
dun ys beland. By elk van die
ooreenkomste tussen 'Groot ode' en
Rimbaud se 'Une saison en enfer' op
bladsye 103-104 ka.n 'n vraagteken
geplaas word. en die "wisselwerk
ing" tussen die slot van die gedig en
Aeneas se vertrek uit die "brandende"
Kartago Iyk na 'n toevalligheid.

Die slot van "Tristia" kan gesien
word as 'n topos ("die uitvaar van 'n
skip"), waardeur kennis van die li
terere tradisie by 'n geskoolde leser
veronderstel word. Maar Van Vuuren
voer dit verder, soos ook elders in

/
haar boek: sy interpreteer gedigte in

I "Tristia'' vanuit die "bronteks" of
I "interteks", in hierdie geval met 'n

~
ngewone resultaat: Louw self !cry

die rol van Aeneas, en Cussons - so
neem 'n mens aan - die van Dido.

Dit Iyk vergesog om die voel wat
aan die einde van "Groot ode" die

~
ag in roep; te sien as 'n uil wat - op

: gcsagvan nog 'n ottmterteks": The
owl and the nightingale' - die "gecste

( like" vertecnwoordig en die mens
"waarsku" om sy sondes te betreur.

"Nie nagtegaal maar onrus", se
die gedig, wat iets beteken soos "Die'
op 'n vreugdevolle wyse nie, maar
gelaai met onrus": die onrus wat

~
Yk uit "uitskreeu na anders as hy

is". Die gedig gee vir ons genoeg
inligting dat dit oor die mens se

I hUfJkering na ander bestaansvorme
\ gaan. en via die "interteks" kom
\ konnotasies by wat die gedig self
\we~rspreek.
. ~ieer0l'leem met Van Vuu~en se

. .
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Post-Doe-era word reeds bespreek

Taktikus se dood 'n terugslag vir rebelle
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CHRISTIAN SPILLMAN,

BUCHANAN, Liberia - Rebelle wat
veg om die bewind van die Liberiese
president,Samuel Doe, omver te werp,
het die week gese dat bulle in beheer
.is van die belangrikste dorpe en die
Firestone-plant&sienaby Robertsfield,
die land' se enigste intemasionale
highawe oos van die hoofstad. '

Die rebelleleiers beplan 'n aanval ,
op Monrovie, terwyl selfversekerde
politieke leiers reeds druk in gesprek
is oor hoe die post-Doe-era in die
Wes-Afrikaanse staat - wat in 1841,
deur slawe tot starid 'gebring is'- daar
sal uitsien, ' ,

• 'Daarwas egter 'n terugslag vir die .

i\ rebelle. Elmer Johnson, die militsre
I bondgenoot van die rebelleleier;
I' ~, Charles Taylor, is :dieweek as vermis
I aangegeenadat hy uit Monrovie gevlug
i en in 'n geveg met regeringstroepe
) betrokke geraakhet, Die vermoede is
f' dat hy dood is. .

, Rebelle het na bewering op die
:vragmotorwaarinJohnsongereishet,
gevuur omdat hulle onder die indruk
was dat dit deel van 'n weermagskon
vooi was.

Sy.wapen is later gevind, maar sy
liggaarn was weg.

Die regeringsradiodiens het later
aangekondig dat Johnson, 33, dood
is. Hy het sesjaar in die Arnerikaanse
leer gedien en was die hoof-taktikus
van die. National Patriotic Front,
(NPFL).

Betroubare bronne se hy het baie
gehelp om die rebelle te dissiplineer.

NPFL-Ieiers het aan AFP gese dat '
.hulle Harbel, Owensgrove en die'
rubberplantasie ingeneem het,

Sainuel Dokie, die gewese minis
tervan landelike ontwikkelingennou

. 'n . top-NPFL-amptenaar, se daar
bestaan geen twyfel nie dat Taylor
Liberiese volgende president sal wees.

Taylor, 42, 'n gewese regerings- ,
'amptenaar wat in 1984 na beskuldi/,

, " gings van korrupsie gevlug het, se
reeds maande lank dat hy geen am
bisie het om president te word nie,
Nouhethyegtersyoogop diepos. Hy
het reeds aanduidings gegee van die
soort Ieier wat hy sal wees,

"Ek is 'n kanniedood, koelbloe
dige kapitalis, en ek is trots daarop.

"Ons wil 'n vryemarkstelsel sien
en na die stembus gaanuit respek vir

Die Liberiese president, Samuel 008 '
(Fob:AP)

die demokrasie. Ons wi! 'n regering
vir die mense, deur diemense daarsteL

"Selfs al was daar nie 'n oorlog
nie, sal die situasie in Liberie vandag .
enige regering jare neem om op te .
los," bet hy bygevoeg.

"As 'n Ieier wil ek nie enige da
tums of tye verstrek nie, maar ek glo

. dat enige langdurige leierSkapin enige
land die samelewing kankorrupteer.
Ek is nie van plan om as 'n ou man
erens te gaan sit en die land deur
veiliglieidsmagte te regeer nie,"

Hy se die rebelle sal 'n tussentydse
regering op die been bring. "Dit s8I
volkome NPFL wees en ons sal 'n
paar bedrewe onatbanklike politici
inroep.

"Dit sal die land weer op die 'been

bring. As dit gedoen is, sal ons vrye
verkiesings reel."

Taylor, wat 'n meestersgraad in
die ekonomie het, het Westerse state
daarvan probeer oortuig dat hulle
beleggings in'nNPFL-staatnie skade
sally nie. .

Hy het streng opdrag aan sy vol
gelirigegegee omnie aanenige buite
landse ondemerning te raak nie. 
AFP

I;, Amerikavergeet '00 vriende- nie·

Praagse Lente voorspel
winter wir' die Ieiers

" . ~. -7/ . . .

Ole Iranese leier, AJatollaAII,Khamenel, tydens 'n roudlens ter herdenklng van die
dood van die oorspronkllke ajatolla, Ole sesdaagse roudlens het die week

dwarsoor die land ten einde geloop. " -
(Fob:AP)

Die toetrede van Warskou-verdragtroepe op
21 Augustus 1968 is in Desernberverlede jaar
deur Moskou as "'n fout".bestempel.

Na die "fluweel-revolusie" verlede Novem
ber, wat tot die val vandie ou kommunistiese
regime gelei het, het die nuwe regering in Praag .
"n geregtelike ondersoek na die Praagse Lente
gelas, Die ondersoek moes in besonder uitvind

,,'wie verantwoordelik was vir die goedkeuring
van die militere toetrede in 1968.

In die uitgawe van 30 Mei van die Jeugpub
likasie Mlada Fronta, ontken Bilak dat hy 'n
briefna Moskou gestuur het omhom te help om
die Dubcek-bewind omver te werp.

Bilak het Dubcek in Januarie 1868 as die,
eerste sekretaris van die Tsjeggo-Slowaakse
Kommuniste Party opgevolg,

Hy se die beskuldigings teenhom is gegrond
op die memoirs Van'n gewese Hongaarse leier,
Janos Kadar. Hy se dit was Kadar wat aan hom
gese het dat daar reeds op militere toetrede
besluit is.

Bilakis op 21 Desember uit die Konununiste
Party geskors, en twee maande later is nog 23
lede, onder aanvoering van Gustav Husak, uit
die party geskors.

Die enigste Tsjeggo-Slowaakse Konununiste
leier in aanhouding is Miroslav Stepan, die
gewese hoof van die Party in Praag, wat weens
"misbruik van mag" aangekla word.

* Intussen het die minister van binnelandse
sake, Richard Sacher, gese dat die polisie die
"klein sirkeltjie" wat verantwoordelik was vir
die bornontploffing in Praag waarin 18 mense '
beseer is, opgespoor het, Hy wou me verdere
besonderhede verstrek me. - AFP

ASUNCION -Amerika salnie die Oos-Europese dernokrasiee tenkoste van Latyns-Amerikaanse
state help me, het die assistent-staatsekretaris Lawrence-Eagleburger die week voor die organi
sasie van Amerikaanse state (OAS) se 20e algemene vergadering gese.

Eagleburger se dis ondenkbaardat vyfstate in die hart vanEuropa die vele vriende vail Amerika
- met betrekking tot handel, beleid of veiligheid - kan vervang. ' ,

Die assistent-staatsekretaris het die vrese dat Amerika sy ou vriende kan verlaat ter wille van

nuwes in Europa, in die wind geslaan.
Hy het 'n beroep op Latyns-Amerikaanse state gedoen om hul huidige beskermingsmaatreels

te laat vaar en vryer en me~romvattendehandelsregulasies daar te stel. - AFP

PRAAG :" Diei'gewese" Tsjeggo-Slowaakse
Konununiste Party-leier, Milos Jakes, "en drie
ander gewese partyleiers is die week gedagvaar
om hul rol indie onderdrukking van die Praagse
Lente in 1968 te verduidelik, het die minister
van binnelandse sake, Richard Sacher, aan
gekondig.

Die verrassende optrede volg na die inhegtenis
neming van nog 'n gewese konununistiese leier
twee dae voor die verkiesings wat die' 40 jaar

. van konimunistiese ooIheersing finaal die nekslag
, behoort toe te dien.· "

Die gewese sekretaris van die Kommuniste
Party; VasilBilak, die tweede belangrikste figuur
in die 'ou regime, is die week in Bratislava in
hegtenis geneem en weens "emstige kriminele
oortredings" aangekla. . "

Volgens die pers word hy weens beweerde
korrupsie en geldverduistering aangekla.

Bilakword ook daarvan verdink dat hy Sowjet
hulp aangevra het tydens die bevrydingsproses,
of Praagse Lente, in Tsjeggo-Slowakye, se die.
minister. ",' ,

Al vier die mans is oridervra en vrygelaat,
Buiten Jakes, wat gedwing was om op 24

November as Kommuniste Party-Icier te be
dank, is die volgende mense ook ondervra:
gewese politburo-lid Jozef Lenart, gewese vei
ligheidshoof van die sentrale komitee Rudolf
Hegenbart, en die gewese hoof van die intema
sionale beleidsdepartemerit Michal Stefanak,

Aanklagte van hoogverraad vir die planne
om die destydse partyleier Alexander Dubcek
uit te werk en die Praagse Lente te onderdruk
kan egter, as gevolg van die Statuut van Beper
kings, nie gemaak word nie,

-'---'

,
i'
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WERELD Tiananmen-slagting 'n jaar later

Drierdapperes trotseer die staalvuis
-Maar die party sit steedsmet die

probleem of hulle moet voortgaan
met die onderdrokking war hulle twaalf
maande gelede begin het, of met die
plaaslike kritici moet praat,

Indien hulle die eerste uitweg Ides,
100!? hulle die risiko om Diedaarin te
slaag om die Weste daarvan te oor-.
tuig om. sanksies te laat vaar nie,

Volg hulle die tweede roete, kan
hulle met eise gekonfronteer word
wat tot nou toeasonaanvaarbaarbeskoo
is, wat sal beteken dat die party sy
monopolie op mag sal moet laat vaar,

Die naweek egter het die ower
hede verkies om enige tekens van
afvalligheid in die Idem te smoor.

Buiten die ontplooiing van dui
sende gewapende polisiemanne en
die sluiting van Tiananmenplein, is
propagandavergaderings in die werk
plekke so ver gevoer dat die dra wit
die Chinese kleur vanrou - verbied is,
nadat anoniemefaksboodskappe gevra
het dat almal wit moet dra as teken

, van stil protes.
Die owerhede het ook gewys dat

hulle uit die slagting van verlede jaar
- wat deur oorsese televisiespanne
opgeneem is - geleer het, Verskeie
buitelandse joernaliste is inhegtenis
geneem en ten minste drie is deur die
polisie aangerand. -.AFP

Queries: Annette or Kerry 232711

JOYCO will be commemorating June 16,1976
with a march and a mass meeting.

The march begins In Central Town on Saturday,
June 16 at 1Oam (venue stili to be confirmed) and
will proceed through Hlllbrow, Berea and Yeovllle.
It will end at Barnato Park High School In Beatrice

Street, Berea which Is the venue of the mass
meeting.

The massmeeting starts at 1pm and will be
addressed by ANC leaderSteve Tshwete as wellas

speakers from Sayeo, Cosatu andAetstop.

Jazz bands.plays, gumboot dancing, poetry and the.
Joyco choir will also be performing at the event, which

Is free and open to all.

(Folo:AP)

Na 'n spanrilngsvolledog stll dag gaan dlnge op T1ananmen-pfeln hul gewone gang
- . (FOb:AP)
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In Hongkong het talle mense die slagoffers van Tlananmen-pleln onthou

THERE WILL BE:
Videos

Writing Exercises
Discussions

Time: 13:00 ·16:00

For more information phone Guilty at
833-2530/1 (Tel)
833-2532 (Fax)

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

Date: June 1990
Venue: COSAW Library
4th Floor, Twiga Centre
68 Central Road .
Fordsburg'

Cosaw Tvl Womens Forum

, propaganda". . !

By sal die lot vanhonderde, indien
. nie duisende nie, wat verlede jaar na .

die bloedbad by Tiananmenplein in
hegtenis geneem is, deel.

Die studente het twee ander taboes
verbreek deur die 85-jarige Chinese
leier, Deng Xiaoping, en eerste minis
ter, Li Peng, uit te sonder.

Hulle gevoel jeens Deng, wat die
opdrag gegee het om die opstand op
.Tiananmenplein te onderdruk en tien

. jaar van versigtige . hervonnings
eensklaps tot niet verklaar het.iis op 
tradisionele wyse getoon _.deur die
breek van klein botteltjies ("xiaop- '
ingot in Chinees).

Maar hulle het openlik geskree:
"Weg met Li Peng,"

Die ampteIike media het die optrede
egter heeltemal geignoreer en 'n hoofar
tikel geplaas waarin die "terugkeer
van stabiliteit" na 'n jaar van "chaos"
en die "teen-revolusionere rebellie"
verwelkom word.

Tronkdeure
'open,vir 97

DENISHIAULT

BEIJING - Slegs ,'n paar honderd
studente en twee naamlose burgers
het die staalvuis van die Chinese
Kommuniste Party getrotseer om die
eerste herdenking van die bloedige
einde van die pro-demolaatiese bewe-
ging te vier. ,
Maar volgens diplomate en politieke
kenners het hulle die gevoelens van
miljoene verteenwoordig.

,"Drie individue het ten minste
opgestaari, gereed om die tol tebetaal
omdat hulle gewaag het om hulle
stemme te laat hoor," het 'n Westerse
diplomaat gese nadat daar die vorige
nag 'n groot magsvertoon deur die
owerhede was.

Die drie wat geweierhet om stil te
bly, was 'n middeljarige werker, 'n
jong vrou en 'n student.

Die eersgenoemde twee is verlede
Sondag in die omgewing van Tianan
menplein in hegtenis geneem nadat
die werker 'n plakkaat voor 'n Ka
nadese televisiespan gewaai het en
die vrou 'n nota aan een van die joer
naliste oorhandig het, Die student het
'n groep van 'n paar honderd studente
op die karnpus van die Universiteit
van Beida in Beijing toegespreek.
Die pro-demokratiese opstande ver
lede jaarhet by die universiteit begin.

"Hy het hom klaarblyklik. self
opgeoffer," het 'n ooggetuie gese wat
die tcespraakbygewoonhet. Volgens
die ooggetuie het die student gevra
dat universele stemreg - om lede tot
die Nasionale Volkskongres te ver
kies, bevryding van die ekonomie en
respek vir intelektuele gehandhaaf
moet word.

Sulke eise word nie deur die onbuig
same Chinese owerheid verdra nie en
die 'student is deur drie mans wegge- ,

lei. By staar drie jaar in 'n strafkamp
in die gesig, tronkstrafasook 'n moont
like aanklag van "teen-revolusionere

.', .

BEIjING· Die Chinese owerhede
het 97 mense, insluitende twee
studenteleiers, vrygelaat nadat hulle
"erken" het dat hulle aan verlede
jaar se pro-demokratiese opstande
deelgeneem het, .

, AItesame 76 is in lJeijing vryge
last en 'n verdere 21, onder andere
'n student van, Hongkong, is in
Shanghai vrygelaat, volgensdie
amptelike Chinese nuusagentskap,
NCNA.

Dit wU voorkom, volgens poll
tieke ontleders, of die vrylatings •
'n jaar na die slagting op Tlanan
menplein • ole net daarop gemlk is
om jong, opstandlge Chinese tevrede
te stel nie, maar ook die Westerse
lande wat 'n handelsboikot teen
China ingestel het.

Onder die 76 wat in Beijing
-vrygelaat Is, Is die 23.jarige Zhou
Fengsuo, 'n student in die stad se
Qinghua-uolversitelt en vyfde op
Beijing se Iys, wat na die Tlanan
men-slagting ultgereik is, van 21

, "persone waarna die polisie seek".
·AFP
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stel as dit vir konkurrente beskikbaar
word, hoef nie bekend gemaak te
wordnie. Soms kansulke inligting op
'n vertroulike grondslag tot bevredi
ging van albei partye geverifieer word.

Daar word, om op te som, van
albei partye verwag dat hulle in die
ondeIbandelingsproses hul eise en
voorstelle behoorlik motiveer. Redes
vir voorstelle of die afwysing daar-,
van moet voorsien en objektief ges- ~

taafword. ~
Persoonlike aanvalle op die ander

party asook ·beledigende aanmerk
ings is onaanvaarbaar wanneer die
partye te goeder trou onderhandel
Die gevolge van sulke gedrag kan
emstig wees en arbeidsonrus veroor
sank Die hof sal dus teen partye
optree wat hulself hieraan skuldig
maak. Duidelik is dit in die belang
van die bree samelewing dat hulle dit
moet doen,

Ten slolte is daar geen statutere
verbod wat onderhandelings te goe
der trou staaf nie. 'n Party mag nie
eensydig optree en diensvoorwaardes
wat onverhandelbaar is, sonder 'n
ooreenkorns implementeer nie, Daad
werklike pogings om 'n onderlinge
ooreenkoms te bereik, moet eers ge
maak word voordat daar tot so 'n stap
oorgegaan word.

Die doel van die hof se interpreta
sie van onderhandelings te goeder
trou is om arbeidsonrus te voorkom.
Ditis dus duidelikin almal se belang.

[Thea Heffer is;'n konsultant in ar
beidsverhoudinge)

sal danna a!dieomstandighede indie
besondere geval kyk.

'n Probleem wat dikwels onder
handelings te goedertrou in die wiele
ry, is die weerhou van inligting wat
by die betrokke onderhandelings ter
sprake is. As daar byvoorbeeJd
aangevoer word dat 'n maatskappy
nie kanbekostig om tot 'n voorstel in
te willig nie, moet die betrokke finan
siele inligting beskikbaargestel word
om di6 argument te staaf.

'n Werkgewerwordegterbeskenn
ten opsigte van vertroulike inligting;
byvoorbeeld, intigting wat die bestaan
van die onderneming in gevaar sou

Namibiane kldu
aan on gewoontes

AS enigiets verander het sedert Suid
wes Namibia geword het, was daar
Saterdag in Windhoek by die eerste
rugbytoets tussen Namibia en Wallis
geen teken van nie,

In die Suidwes-stadion lyk alles
maar soos altyd; die hoofpawiljoen is
vol beamptes van die ou Suidwes
rugbyunie (wat nog steeds die toutjies
trek). En soos in die dae toehulJe
geen ander keuse gehad het Die, sit
die swart en bruin toeskouers op die
oop pawiljoen agter die pale. Dis
maar moeilik om ou gewoontes .af te
skud,

Na die afskop word die vermoede
bevestig dat die skare in twee kampe
verdeel is: die manne op die TINUS HORN
hoofpawiljoenskree vir Suidwes (die .. .
ou colonials sommer Duitswes), endie manne agter die pale skree vir Wallis (of
teen die boere).

'nBoer, by any othername, bly maar'nboer.jong, enniemand gaan deurdie
nuwe truie, in die kleure van die landsvlag, geflous word nie. -

(Behalwe dalk die mense wat die Wallissers Paul Thorburn en Mark Ring,
wat verlede jaar in Suid-Afrika gespeel het, gedwing het om 'n ondememing te
onderteken dat hulle nooit weer in die Republiek sal speel nie en dat hulle
apartheid verwerp. Maar wat danvan die dertien spelers in Namibia se span wat
verlede jaar as Suidwesters in die reeks om die Curriebeker gespeel het?)

Sulke geloofsbeleidenisse sal dalk Peter Hain se hart warm laat klop, maar
betekeneintlik net een ding: dat die betrokke spelers eerder die toer wil voltooi
as om vroeg huis toe te gaan.

Voor die wedstryd, terwyl die spelers gestaan en wag het om met die eerste
minister, Hage Geingob, blad te skud, het diehoofpawiljoen-skare die Suidwes
lied begin sing. En die span van Namibia het plegtig op aandag gestaan.

(Daar is vooraf beswaar gemaak teen planne om di6 lied te sing. Die
president van die Rugbyunie, Gert Muller,"isglo selfs gedreig. Maar verniet).

Myns insiens was die bohaai onnodig; enigeen wat al 'n onthaal na 'n
wedstrydop EllisparkofLoftus bygewoonhet, weet dit is gepas om 'ndrinklied,
eerder as 'n volkslied, voor 'n rugbywedstryd te sing. .

Suid-Afrika moet dalk die Suidwesters (soos hulle hulself nog noem) s~
voorbeeld in di6 opsig volg. 'n Mens kan in jou geestesoog reeds sien hoe die
Springbokkaptein se bors van trots swel (en hy dalk 'n traan van aandoening
wegpink) terwyl "0, brandewyn, laat my staan" deur die pawiljoene op
Nuweland weergalm. .

uitsprake gehelp, deur voorbeelde van
onderhandeling te slegter trou uit te
wys. Sommige van die voorbeelde is
dalk vir baie mense klaarblyklik nie
onderhandeling te goeder trou nie,
maar die feit datdit inhofsake voorkom,
maak dit miskien nodig om hulle te
noem.

Om voor te gee dat daar onderhan
del word, sonder enige werklike
bedoeling om 'n ooreenkorns te bereik,
is duidelik onderhandeling te slegter
trou, So ook as daar geweierword om
toegewings te rnaak, of enigsins tot
redelike voorstelle in te willig.

Duidelikkandie verpligting om te
onderhandel nie beteken dat daar 'n
verpligting bestaan om in te willig
nie, maar die partye moet emstig en
opreg probeer om 'n onderling aan
vaarbare ooreenkoms in hul onder
handelinge te bereik,

Vertragingsfegniek deur een van
die partye worn ook as onderhande
ling te sIegter trou bcskou, asook die
daarstelling van onredelike voorver
eistes,

In sulke gevalle kan daar dikwels
meningsverskille ontstaan. en die hof

vredesteken na bo en gee aan "dance
'till you drop" nuwe betekenis.

Die aankondiger praat van broertjies
en sussies, van liefde en vrede - 'n
nuwe Suid-Afrika in die laat herfsrrrid
dag van 31 Mei 1990 waar 'n dik
stofwolk hang. Maar 'n mens vergeet
nooit van die ou Suid-Afrika nie,
Sonunige polisiemanne lyk soos al
tematiewe Afrikaners met denims en
flenter T-hemde, maar die groot
wolfhonde aan die kettings verraai
hulle. Om kwart voor drie merk die
polisie 'n persoon met 'n verdagte
voorwerpwat soos 'nkleefmynlyken
alles kom vir tien minute tot stil
stand... die ou Suid-Afrika.

Daar is egter ook tekens van die
nuwe, ontwakende Suid-Afrika.Ek
koop twee boerepannekoeke met kaar
tjies wat ek vooraf moes koop (net "
soos by die kerkbasaar), maar die
pannekoeke word aanmybediendeur
'0swart vrou. Aan die einde, na baie
liefde en vrede en alternatiewe musiek
kom ek tot die slotsom dat die beska
wings van die alternatiewe Afrikaner
reaksioner is in die sin dat dit 'n reak
sie is teen georganiseerde kultuurbe
drywighede.Onderliggend hieraan is
'n verwerping van Afrikaner-nasiona
lisme soos dit manifesteer op poli-

. tieke en kulturele terrein.
Enersyds is die altematiewe Afri

kaner dus a-polities, en andersyds
hoogs gepolitiseer. Daarom vind ek
die onoortuigende en verskoningsoe
kende optrede van die twee organi- "
seerders van Houtstok en die FAK- '
fees die vorige Sondag op televisie
jammer. Om te se dat politiek nie 'n
rol speel by die FAK-fees of Hout
stok nie, is nie net misleidend nie,

,maar ook vals.
Die alternatiewe Afrikaner se

beskouing van kultuur is gelee in die
soeke na vryheid en die uitlewing van
verdraagsaamheid. Ongelukkig het die
beskouing baie vorm, maar min sub
stansie. Die soeke na die vrye uitle
wing word vasgevang in iets wat grens
aan die banale (in terme van sommige
lirieke) eerder as 'n poging tot die
integrasie van verskillende elemente
van die Suid-Afrikaanse kultuur.

(Amanda Gouws is 'nPhD-student in
. Politieke Wetenskap) "
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geregistreer is nie, ofomdat daarnog
nie 'n erkenningsooreenkoms onder-
teken is nie, .

Die verpligting om te onderhandel
word dus duideliker en sterker deur
uitsprake van die nywerheidshof.

Dit lei tot die meer ingewikkelde
konsep van onderhandelings te goe
der trou. Onderhandelings te goeder
trou dui kollektiewe bedingings aan 
waar albei partye ernstig en opreg
probeer om 'n ooreenkoms wat on
derling aanvaarbaar is, te bereik,

In die Amerika het di6 konsep
veral belangrik geword omdat die
partye wetlik verplig word om by
redelike tye byeen te komom te goeder
trou te beraadslag oor lone, werksure
en ander diensvoorwaardes.

As daar in Suid-Afrika ook 'n .
verpligting om te onderhandel bestaan,
volg dit dat daar te goeder trou onder
handel moet word. Gesonde nywer
heidsverhoudiiJ.ge kan in elk geval in
die afwesigheid daarvan Die verwag
wordnie.

Maar onderhandeling te goeder
trou bly 'n moeilike konsep.

Die nywerheidshof het in sy

kaanssprekend. Een persoon vind dit
'n vreemde vraag toe ekhom vra ofhy
Afrikaans is - Houtstokis togn Afri
kaanse fees. Hulle kom van Pretoria,
Johannseburg, Nata! en selfs Potchef-
stroom. '

En hoekom? Die redes wissel 
"vir die party", "vir die jol", "vir die
drank". Maar daar is ook die ernstige
antwoorde - hulle het gekom omdat
hulle van die musiek hou, omdat bulle
deel van die geskiedenis wil wees
800S diegene op 18 Augustus 1969by
Woodstsock teenwoordig was. Daar

• is een persoon wat se dat hy gekom
het oor dieindividuele vryheid wat
hier openbaar word, oor die vryheid
van assosiasie wat die land so nodig
het. 'n Ander se hy is hier omdat hy
moeg is dat sylewe verpolitiseer word.
Dit gaan nie oor die politiek nie, dit
gaan oor die uitleef van 'n sekere
bevryding. Dit word vir my duidelik
dat die mense moeg is vir politiek en
bevryding vind in die sosiale korn
mentaar van die liriekes

Sosiale kommentaar soos Philip
Moolman se liedjie oor diekind indie
sandput wat met oorlogspeelgOed speel.
Of soos Joos Tonteldoos wat praat
van ideologiese prostitusie en sing •
van mense wat onnodig sierf vir iets
waarin hulle nie glo nie, Die woorde
van "Jy met jou mandolientjie" word
verander na "jy met jou traan-"
gasblikkie". Reg voor die verhoog
staan die heel begeesterdes. Hulle is
die mense wat in ander lande in ander
omstandighede bul onderklere op die
verhoog sou gooi, maar hier wieg
hulle met een arm om 'n ander se lyf
en hou die -ander hand hoog met 'n

MENINGS Nywerheidshof stel dit duidelik

Onderhandeling isverpligtend
nrr het nou uit verskeie uitsprake
van die nyweIheidsbofduidelik geword
dat daar weI in Suid-Afrika 'n ver
pligting bestaan om te onderhandel
oor nywerheidsgeskille.

Oor die vlak van onderhandeling
bestaandaarnog 'nmate van onseker
heid, daar is uitsprake waar die hof
besluit het'n werkgewer kan Die ver
plig word om lone opmaatskappyvlak
te onderhandel Die, waar dit reeds op
'n nyweIheidsvlak oodeIbandeI·is.Daar
is egter verskeie ander uitsprake wat
aandui dat dit slegs minumum vereis
tes is wat op nyweIbeidsvlak ooreen
gekomkan word, en dat daarweI op
maatskappyvlak onderhandel moet
word oor die werklike lone. Die
meerderheidsmenings uit verskeie
uitsprake blyk in di6 rigting te Ie.

Die hof het dit ook duidelik ge- .
maak dat 'n staking in 'n spesifieke .
fabriek ter stawing van nywerheids
vlakondeIbandelings, nie as onregver
dig beskou sal word sleg'k omdat daar
in daardie fabriek op maatskappyvlak
onderhandel word nie. Verder, sa die
hof, mag 'n maatskappy nie weier om
te onderhandel omdat 'n vakbond Die

Vryheid in 'n nuwe SA
AMANDA GOUWSwas by

Houtstok en het met die
alternatiewe Afrikaner

kennis gemaak.

By die ingang van Houtstok is daar 'n
kennisgewing met die volgende .
boodskap: geen drank, geen dwelms,
geen wapens. Ek wonder onwillekeurig .
wat Woodstock in 1969 sonder die
eersgenoemde twee sou wees.

Vanaf'n groot verhoog word six
ties rock hard gespeel. Ek raak
nostalgies oor my tienerjare... die
Beatles, Rolling Stones en ander. Dis
net na elf en daar is reeds baie mense
wat rondsit of ritmies opdie maat van
die musiek staan en beweeg. Party Ie
in slaapsakke rond en tussen gepar
keerde motors staan tente.

Die verbod teen drank word blyk
baar nie afgedwing nie, want oral le
bierblikkies en bottels rond. Bier kan
in die biertent gekoop word, maar
mag Die daaruit verwyder word nie.
Die meeste mense het egter hul eie
drank gebring en tussen die gasbraaiers

· endiereukvanboereworshetiemand .
· 'n kennisgewing geplant wat se: "Viva

kombuistaal",
En hier ontmoet ek die alterna

tiewe Afrik3ner~ Die meeste vanhulle
is tussen 18 en 25. Ek is duidelik nie
opgedress vir die okasie nie, Die uit
rustings beklemtoon die vryheid wat
die mense hier soek - die hippies van
die nineties. Indrukwekkend is baie
mans se kaalbolywe onder hul kruis
bande, en floppende hoede, Die vroue
dra los rokke en opryg- of velskoene
met besondere hooftooisels.

'n Meisie in 'n denim dra 'n swart
Voortrekkerkappie en 'n ander een
kom verby met 'n gruwelike groen
fluweelhoed. (Later ontdek ek 'n
hoedhandelaar-wat goedgeld maak.)
Maardie inding is die bandanna (kop
doek) wat diehele kop toemaak, of
opgerol om die voorkop gebind word
of die vroue se hare uit hulle oe weer.

Die wetenskaplike in my noop my
"om 'n klein opname te doen. Wie is
di6 mense? Waar kom hulle Van
daan? Hoekom het hulle gekom? Ek .
kies 'n klein onewekansige proefgroep
• di6 wat vir my die kleurrykste en
mees non-konforrnisties voorkom. '
Hulle is sonder uitsondering Afri-

I
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herevalueer word

MENINGS Moralisering en preke help nie

Waardes en begrippe moet
JONATHAN PORRITf van Friends
of the Earth praat van "GUppies". Dit

:is nou die ou wat net loodvrye brand
,'stof in sy Porsche gooi - 'n groen

,, \yuppie. Dit is maklik om 'n guppie te
word, koop net daardie produkte wat

, .•met "sorg vir die omgewing" ,ver
, ; vaardig is; dra net pels van diere wat
, in die natuur selfmoord gepleeg het.

Earthlife Africa het Donderdag,
:'31 Mei 'n openbare vergadering ge
',hou met die titel:' "In Suid-Afrika

, ',l veroorsaak ekonomiese groei lugbe-
soedeling". Die gehoor (ongeveer 80
mense) moes na die bespreking besluit
of die stelling ondersteun kan word.

Daar is oorweldigend besluit dat
s6 'n veronderstelling nie noodwendig
korrek hoef te wees nie.

Die gesprekke en finale besluit het
hoofsaaklik gehandel oor heersende

: vlakke van lugbesoedeling, wie daar
, voor verantwoordelik is en wat daaraan

gedoen kan word. Die "ekonomie"
,(met ander woorde: is-daar-geld
beskikbaar'l) en die "wetenskap" (met
ander woorde; tegnologie-in-diens
van-die-mens) het 'n belangrike on
derdeel van die gesprek geword.
, ProfAnnagram, 'nkemfisikusvan
Wits, het vertel van die nuwe geslag

, kernreaktors wat kleiner, veiliger en
doeltreffender is. Dit is sy oplossing:
'n kemreaktor lewer slegs 50 ton afval
perjaar (ons weet nog nie presies wat
om daarmee aan te yang nie, hoor),
maar een steenkoolkragstasie stoot
derduisende tonne, koolstofdioksied
en ander gemors per jaar die lug in.

"Take your pick" - indien ons nie
n6u oorskakel na die nuwe geslag
reaktors nie, sal ons oor 'n honderd
jaar in ieder geval nie meer hier wees
om die probleem van kemafval oor

die volgende twee en 'n half duisend
jaar op te los nie,

Johan van den Berg van Eskom
het vertel dat hulle die probleme van
suurreen op die Hoeveld insien. Dit
sou egter R 100miljoen en ten minste
5 jaar neem om voldoende suiwe
ringsapparaat te installeer. Ons moet
besef dat daar miljoene mense is wat
nog nie die wonder van elektrisiteit
ervaar nie; daar moet nadie "aanvraag"
gekykword en dit is bier waar fondse
aangewendbehoort te word. 'n Volle
dige kragnetwerk in (byvoorbeeld)
Soweto sou heelwat doen om lugbe
soedeling daar hok te slaan. Eskom
het nog baie werk om te doen. In die
geval van die omgewing doen hulle

, wat hulle kan,die vlak van skadelike
emissies uit die reuse-skoorstene in
die Oos-Transvaal het reeds aansien
lik gedaal (al se sommige omge
wingsbewustes dat die lug daar steeds
vuiler is as op enige ander plek ter
wereld).

Mark Gander van EarthLife Af
rika het afgesluit. Hy het gewys op
die voordele wat besparing en alter
natiewe metodes vankragopwekking
tot gevolg kan he. Maar belangriker:
hy bepleit 'n volledige herevaluering
en definisie van die begrippe
"aanvraag" en "behoefte",

Dit is duidelik dat daar oor die
vrae en 'ander "groen"-besluite nog
besin moet word, want die vergader
ing het tog besluit dat iets met behulp
van die "regte" ekonomie en die "regte"
tegnologie in die laat stadium bered-

'Dit is maklik om 'n
guppie te word, koop net

daardie produkte wat
met "sorg vir die

omgewing"vervaardig
is; dra net pels van diere

wat in dienatuur
selfmoord gepleeg het. '

der kan word.
Daar word dus steeds gewerk vanuit

die oogpunt dat ons net simptome
hoef te behandel. Arne Naess noem
diehouding "shallow ecology" - 'The
supporters of shallow ecology think
that reforming human relations to~

wards nature can be done within the
existing structure ofsociety." Dat die
menslike (sosiale) sisteme radikaal
sal moet verander ten einde 'n donker
groen bestaan te bewerkstellig, is by
die Earthlife Afrika-vergadering slegs
bier en daar gehoor,

Ek wilnie onnodig sinies wees oor
, die verandering ten gunste van die

omgewing wat daar by die vervaar- '
diger (van produkte en behoeftes) en
ook die verbruiker ontstaan het nie.
Ek meen dat die neiging deur groepe
soos EarthLife Afrika aangernoedig,
maar ook gemonitor moet word.

Want vir die verbruiker is dit
"business as usual". Die verbruiker
verwag sy stukkie koek, di6 keer met
'n lagie groen versiersuiker daarop.

In Engeland word. ontwerpers
aangemoedig om die "behoeftes" (by
die keuse van papier) van die klant te

verstaap: "...it is important to sort out
whether the user wants to use re
cycled paper primarily for green PR
value or for genuine concern for the
environment." ,

Die bevindinge oor die osoonlaag
so~derosoonsou vandagnog crens in '
'n laai gelc het indien iemand nie die
korrelasie tussen velkanker by die
mens en osoonvermindering ontdek
het rue. Skielik het elke koerantopskrif
gepleit vir die opskorting van CFC's
in alle vervaardigingsprosesse. Endie

,chemiese maatskappye het saam
gewerk, want sodra die mens geraak
word, is die vet in die vuur, Ons kan
die omgewing en "ander" lewe ver
woes, solank dit net nie die mens wat
my produk koop, benadeel nie.

Myns insiens is aIle mensli1re aksies
en ook die newe-produkte van die
aksies, natuurlik. Om die mensuit die
natuur te neem is nie moontlik nie,
Besoedeling is 'nnatuurlike prosesen
'n newe-produk van menslike inwer
king met die "nie menslike wereld".
Die inwerking is oordadig en die
toestand vererger daagliks.

Verandering in die "menslike
wereld"'het 'n invloed op die "nie
menslike wereld" en ook andersom 
vandag is dit amper nie meer moont
lik om 'n beginpunt te onderskei nie.

Moet ons 'n rotplaag onderdruk
deur gifstowwe oral rond te strooi?
Kan ons nie terselfdertyd dink oor 'n
"optimum rotpopulasie" en ophou om
rotte (met die afval van ons oorvloed
en buitensporige verstedeliking) te

voer tot hul huidige vlakke van oor
populasie nie? Is ons teen besoede-,
ling slegs omdat die mens "geraak"
word? '

Moralisering en preke tot beke
'ring sal nie help nie. Selfs in 'n ideale
groensamelewing(endie sal radikaal
moet verskil van die sosiale sisteme
van vandag) is 'n "volmaakte balans"
nie haalbaar nie, Die natuur. werk
eenvoudig nie so nie.

Die aanvaarding van 'n donker
groen verantwoordelikheidvereis dat
daar 'n gesprek moet plaasvind oor
h6e die mens weg kanbeweeg van die
huidige antroposentriese benadering
tot die lewe, na 'n meer biosentriese
bestaan. Onskanbegindeur die waardes
~wat in die huidige samelewing aan
sekere, begrippe gekoppel word te

.,. herevalueer. 'n Groot diversiteit van
standpunte sal gekloof moet word.

Eendag saliets beginwerle. Onthou.
- _vir 'n donker-groene is 250 jaarnie 'n

lang tydnie - dit is soos CheckerS - net
om die hoek. '

(Tienie du Plessis is 'n mede-direkteur
van Taurus-uitgewers}

Sal "die kerke Oktoberoorleef?

: :::DIT is die maand Oktober...

Skielik gaan dit oor meer as net
digterlike konnotasies. Oktober 1990

,0 het 'n dringendheid bygekry wat dit

die afgelope 40 jaarnie gehadhetnie.
Volgens die wetsontwerp wat nou

voor die Parlement dien, word die
Wet op Aparte Geriewe eersdaags
afgeskaf en het aile instansies onder
die staat se beheer tyd ~t 15 Oktober

. _ om hul huis in orde te kry en van alle

apartheidsmaatretHs ontslae te raak.
Daardie dag is D-dag vir staatsin

~- ~ stansies. ¥aar - en dit moet goed
besef word - dit is D:-dag. ook vir

~ kerke.

~_.,".~ ..Afgesien van die uitwerking wat

,~,..\; :-i"J<, ": ±'·,rJ Ir~~,W/ ~"\iV

Vrye Weekblad, 8 Iunie 1990

die afskaffing van afsonderlike
strukture op die samelewing as ge
heel sal he, sal kerke nie daaraan kan
ontsnap nie.

Daarby kom dat 'nbelangrike reeks
kerklike vergaderings in die NG fumilie
vir Oktober bele is, waarby die kwessie
van afsonderlikheid en eenheid hoog
op die agenda staan.

Oktober is daarom ook vir kerke '
D-dag - en dit in 'n dubbele sin.

Kerke sal natuurlik verskillend

op die datum reageer, Daar is kerke
wat nooit toegegee het aan die ver
soeking om hul strukture volgens
apartheidsgrondslae in te rig nie.

Hulle was moedige kampvegters
vir apartheidsvrye ruimtes in 'n tyd
toe groot druk op hulle geplaas is om
,te konformeer aan. die staatsdogma,

Dikwels het hulle met pyn en tot
hul eie skade weerstand gebied enhul
getuienis gelewer,

Vir die kerke sal Oktober beide 'n
verligting en 'n,bevestiging wees Van
'n pad wat hulle dikwels alleen ge.
loop het.

Maarook vir die kerke bly die
vraag: Selfs al sou formeel geen afson
derlikheid meer bestaari nie, is daar

:v-rerklike eenhe.id op .die.geme~nte-

like en op grondvlak?
Vir ander kerke -is die uitdaging

anders. Van sonunige kan verwag
word dat die oproep min positiewe
reaksie en veel eerder teenstand tot
gevolg sal he.

DieHervorrnde Kerk het tot dusver
Artikel ill met oortuiging gehand
haaf, waardeur bepaal word dat net
blankes lid van {lie Kerk mag wees.

Te oordeel aan 'n onlangse hoofar
tikel in hul amptelike blad, kan nie
verwag word dat hierin enige in
g:cypendeveranderinge voor Oktober
sal komnie.

Anderhanteer die aangeleentheid
met groter verfyndheid. Die Gere
formeerde Kerke het byvoorbeeld een
Algemene Sinode waaraan alle groepe ,
behoort en wat graag voorgehou word
as 'n bewys dat die geen apartheids

kerkis nie,
Maar die Algemene Sinode word

saamgestel uit 'n aantal nasionale
sinodes wat almal op rassegrondslag
saamgestel is: een bruin, twee swart
en een blanke nasionale sinode.

Op die vlak is apartheid nog
springlewendig en van eenheid laer
af, op streeks- en gemeentevlak, is

daar weinig sprake.
Hoe sou die Kerke die oproep vir

15Oktoberhanteerindien dit 'n staatsin-

stelling was?

Virmeer as enige ander groep is

Oktober 1990 vir die NG familie
swanger aan betekenis.

Dit is die maand wat die eerste
formele s~appe tot strukturele een-,
heid tussen die NG Sendingkerk en '
die NG Kerk in Afrika kan plaasvind.
Maardit is ook die maand van die
Algemene Sinode van die NG Kerk,
waarop 'n voorstel van die streeksi
node van Wes-Kaapland sal dien dat '
strukturele eenheid as beginsel aan
vaarword.

Die sino des is vir albei groepe

van groot belang, Vir die jonger kerke
is die Verenigende NG Kerk 'n ideaal '
waaroor lank gedroom en hard ge
werkis.

Die geboorteproses was nie son
der pyn en sonder moeilikhede nie en
selfs rui Oktober sal daar nog 'n lang
proses wees voordat daarvan werklike
eenheid sprake is.

Ondanks die probleme, is daar die
vaste oortuiging dat dit die regte pad .
is, dat dit strook met die gerefor
meerde tradisie en die eise van die

Skrif. Dit het 'n onkeeIbare proses
, geword wat een of ander tyd in een

wording sal uitmond,

-,Hoesal die NG Kerkhierteenoor

reageer?
Die Kerk kan sy basiese apart

heidstroktuur handhaaf en so homself
buite die spel plaas, of die Kerk kan
deel word van 'n proses van eenwor-,
ding en versoening wat tot groot heil
vir die samelewing as geheel kan
wees.

As dit in opregtheid gesoek word,
sal die Kerkmet ope arms deur die res .
van die familie verwelkom word. Daar
is tekens dat dit moontlik is.

Dit bly ironies dat die staat weer
, eens die leiding neem in sowel die
morele as. die praktiese stryd teen
apartheid, en die Kerk steeds voete
sleep. ,

Kan dit wees dat die Kerk na 15
'Oktober die enigste oorlewende di
nosaurus salwees van 'n era wat vir
altyd Yerby is?

Daar is 15 kerkdae en 80 werkdae
voor 15 Oktober oor. '

(Teks en Konteks word geskryf deur
'n paneel van bekende teoloe) .
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buitelande skuld mee terug te betaal, aange- .
sienons buitelandse bankiersnie van apart
heid hou nie. .

As gevolg van die kunsmatige hoe ren
tekoerse het Eerste Nasionale Bank onlangs
aangekondig dat sy winste met 32 persent
op is - nadat reuse-bedrae in sy geheime
reserwes weggesit is. NBS se winste is op
met 40 persent, Fidelity Bank s'n met 40
persent, en Nedbank se wins is op met 33
persent - nadat allerhande boekhoutruuks
uitgehaal is om reuse-bedrae weg te sit vir
moontlike slegte skulde, en moontlike be
lasting.

Elke keer as daar 'n finansiele krisis is as
gevolg van die apartheidsbeleid, stoot die
regering en die Reserwebank die rentekoers
weer op. 'n GewiIlige bankier word gevind
om op televisie te se dat dit goed is om die
rentekoerseop te stoot. Watter bankier sal
nie graag hoe rentekoerse wil sien Die?

In 1981 is die boodskap aan ons verkoop
dat dit goed is om ons gordels stywer te trek, 
en 'n "boom" is in die vooruitsig gestel.

In die Reserwebank se poging om die
apartheid-rand se waarde stabiel te hou, het
die bank sedert Rubicon R15 biljoen met

. valuta-spekulasie vedoor(sommige mense
meen R17 biljoen),

Ondanks die pogings het die rand se
waarde sedert 1980 van 130 Amerikaanse
sent per rand geval tot 35 Amerlkaanse sent
per rand.

Die werklike waarde van die rand soos '
gereflekteer deur die finansielerand is tussen
20 - 25 Amerikaanse sent per rand.

Die kommersiele rand en die finansiele
rand moes geskep word om die waarde van
die rand te probeer opbou. Die finansiele

. rand het Suid-Afrika ook rniljoene gekos
aangesien enige persoon wat met in- en
uitvoere te doen het, en van onder- en
oorfakturering weet, kommersiele rande die
land uitstuur en dit as finansiele rande kan
terugbring. In die proses word die geld
feitlik verdubbel. Slegs 'n paar persone,
onder andere lede van die Reserwebank, is
al hieraan skuldig bevind.

Apartheid het natuurlik inflasie ook
gebring, as gevolg van die feit dat die
geldvoorraad so vergroot is om vir apart
heid te betaal. Ons dink aan die R15 biljoen
wat die Reserwebank verloor het deurvaluta
spekulasie wat in Suid-Afrika in omloop is .
en een van die redes is waarom die geldvoor
raad met meer as 20 persent per jaar groei.

Dinkookaandie groothoeveelhedegeld

Vervolg op bl22

---------------

Duur apartheid
Dr JM Smalberger van George skryf:
Die finansiele koste om apartheid in stand te
hou het nou so groot geword dat sowel die
man in die straat as die staat dit me meer kan
bekostig nie,

Die man indie straat moet nou oor die 20
persent rente betaal op sy huislening, sy
oortrokke bankrekening en huurkoopver
pligtinge.

Die hoe rentekoerse is Die nodig nie,
maar dr Stalz van die Reserwebank se die
rentekoerse moet hoog gehou word om enige
ekonomiese groei in die land sover as moont
lik te demp. Indien daar weI vinnige groei is,
sal ons skaars buitelandse reserwes opge-.
bruik word. Dit moet gebruik word om ons

power is reeds aan 't werk"'(Vrye Weekblad,'
12 April 1990) is a serious attempt to put a
point of view.

IfWilton Mkwayihas prosperity for blacks
in mind, he will have to come to terms with
capitalism. The woman who sells goods
from a pavement stand has hopes of owning
a shop and her own home and car. She seeks
to accumulate capital. She is a capitalist.

The man who pushes a supermarket trol
ley around, collecting and selling scrap, also
is a capitalist. In their nature they are no
different from the mogul who creates an
empire by buying more business. They are
ambitious.

As soos as a business gets too big, it fails.
If it doesn't fail, it is not too big. A business
becomes big only if it is successful. Very
few make the grade. Most disappearwithout
the publicity afforded the successful. Sabta
wil fail if it is badly managed or inherently
too big for the service offered. It is the
market which decides whether it wants the
product at the price.

None ofwhich is to suggest thatmonopo
lies shouldhe tolerated, especially the inher
ently monopolistic state undertakings.

We are each of us acquisitive and hu
manitarian to some extent, but vary in the
proportions. Humanitarians need jobs in order
to live and to conduct their humanitarian
activities. Itmakes sense to encourage those
who are acquisitive to create jobs for the
humanitarians and others who ask for no
more than a job and weekends free to go
fishing or to church.

This is capitalism, the only system that
works.

Vrye Weekbladplaas aile briewe wat nie die wet oortree of lasterlik is
nie, mits die korrespondent se naam en volledige adres bygevoeg word

as 'n skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die reg voor om
briewe te verkort. Skryfaan: Die Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 177,

Newtown 2113. Of bel met jou mening na (011) 836-2151,BRIEWE

----- . -- -------
._-- ------
_.
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"Oud-SR-Iede" van Stellenbosch skryf:
Die briefvanJ\pdrtG~(Vrye Weekblad,
25 Mei 1990) kan ter wille van die waarheid
nie onbeantwoord gelaat word nie..

Gaum erken uiteindelik dat hy by die
betrokkegeleentheid in Bophuthatswana wei
'n film gesien het. Hy ontken egter in die
selfde asem dat dit 'n "~lm" was"

Ons bring graag die volgende onder u
aandag:

* Driester-hotelle in Bop is berug vir
hulle pomografiese rolprente wat openlik
vertoon word. .

* Die betrokke rolprent was, vol gens
"vriende'' wat dit saam met Gaum gesien
het, wel 'n "blou film". Dit wil dus voorkom
asof Gaum Die pomografie herken as hy dit
sien nie.

In sy uitsprake is dit duidelik dat Gaum
nie verstaan waarom hy "bygekom word"
oor die aangeleentheid nie. Dit is onbelan
grikdathyhydie "blou film" gekykhet. Dit
is wei helangrik dat Gaum herhaaldelik in

. die openbaar ontken dat hy na 'n "blou film"
gekyk het, Die aksie word binne en buite
"Die Kerkbode-dampkring" as oneerlik
beskryf.

Om op 'n aand na 'n rolprentte gaan kyk
en dan te besef dit is moreel-eties verkeerd,
en dan daaroor te hely (ons maak almal
menslike foute), is aanvaarbaar. Wanneer
dit egter keer op keer ontken word, begin dit
mense dwars in die krop steek.

Gaum moet dus nie verbaas wees as sy
morele kleivoete uitgewys word Die.

Morele eiers

~~------------

Herken by dan nie pornografie nie?

Kapitalisme werk
CL Kldson van Edenvale skryf:
I must assume that the article "People's

Fanlede V1l11ers van Johannesburg
skryf:
Ek bet 'n broertjie dood aan geestelikes,
skrifgeleerdes en predikers vanoor die hele
spektrum wat politieke en morele eiertjies
Ie.

Dominee en ajatolla, dis seker nie julle
, skuld dat die media aanhou om julIe mane

wales en menings as nuuswaardig te beskou
nie. Die ongesonde situasie sal voortduur
solank die meeste mense dink "the Road to
Righteousness is mapped out in some book
or pamphlet".

VryeWeellblad

Omgewingsdag

Die BSB
Diegevaarwat gewelddadige organisasies soos die BSB vir
die onderhandelingspolitiek in Suid-Afrika inhou, het di6
week sterk na yore getree loe die ANC besluit het dat die
militere organisasie onmiddellik ontbind moet word.

Die ANC is reg as hy se hy het 'nmorele plig teenoor sy
leiers en sy terugkerende lede omby Staatspresident FW de
Klerk aan te dring op die ontbinding daarvan.

De Klerk het 'n ewe groot plig om toe te sien dat almal
,wat aan diebaie belangrike proses deeIneem, veilig is en
onverstoord daarmee kan voortgaan.

Ons weet vandag dat die BSB steeds die ANC as die
vyand beskou en sekerlik ook sy mes vir die regering inhet
wat hom "uitverkoop" het. .

Die BSB het hom reeds aan 'n vorm van verraad skuldig
gemaak toe hy by monde van sy besturende direkteur erken
het dat hy bevele van die hoogste gesag verontagsaam het
en in eie belang optree.

. Hulle moet ontbind word, hul wapens en fondse moet
weggeneem word en die lede moet in behoorlik beheerde
weermageenhede opgeneem word waar hul bedrywighede
gemonitor kan word. .

Daarby moet die verantwoordelike minister wat nog nie
'n Yinger gelig het om te help om die dilemma op te klaar
Die, summier afgedank word. Geen persoon wat belangstel
in toekomstige vrede en stabiliteit, wil hom in elk geval in
Magnus Malan se geselskap bevind nie,

Die uitslag van die parlementere tussenverkiesing in Urn
lazi het op drarnatiese wyse 'n skok-boodskap aan beide die
Nasionale Party-regering en die ANC uitgespel.

Dit se duidelik: die oomblik van waarheid in die blanke
politiekhet uiteindelik aangebreek, want dit is duidelik dat
dit nie langer as vanselfsprekend aanvaar00 word dat die
meerderheid van blanke kiesers outomaties en onbepaald
die onderhandelingsproses sal ondersteun of aanvaar Die.

Daarom rus daar op beide die NP en die ANC nou 'n
besondere verantwoordelikheid om toe te sien dat die
meerderheid Dieverderwegkalwe Die,want slaag die KPen
verregse groepe daarin om die groeiende blanke verset teen
die regering se inisiatiewe verder te mobiliseer, kan dit die
huidige vredesproses emstig benadeel of vertraag.

Ons ondersteun geheel enal die oproep vanprofSampie
Temblanche~ staatspresident FW de Klerk: Die tyd het
aangebreek dat die regering moet ophou om die blankes
langer te rnislei ofom die bos te lei. Vrome praatjies dat die
beleidvan Iunie 1990 dieselfdeis as lunie 1989, is klaarl>lyklik

onwaar en politieke bog. e

Hou dus op om ~te ontken dat belangrike veranderings
gemaak is. Dit beindruk duidelik Die die kiesers Die. Spel

•eerliken kaalkop die werklikhede van die Suid-Afrikaanse
politiek aan die blankes uit - aldus profTerreblanche,

DaarIe vir De Klerk en sy party 'n grootse inligtings- en
opvoedingstaak voor, want die NP het heel duidelik die
steun van die meerderheid van Afrikaners - sy magsbasis
vir dekades - verloor. '

Ewe belangrik is die verantwoordelikheid van die ANC
en Nelson Mandela in die verband.

Soos dr Van Zyl Slabbert daarop wys: die huidige
verhoudingtussen die ANCen die NPhet reeds 'n regstreekse
impak op die blanke politiek. '

Die ANC-Ieierskap is daarom in 'n sleutelposisie om
blanke denke regstreeks te beinvloed en om blanke vrese te
besweer.

Daarom is dit belangrike dat ANC-leiersinhul openbare
uitsprake versigtigheid aan die dag Ie en dat hulle nie moet
vergeet.nie dat die blanke groep - hoewel 'n klein minder
heid - nog steeds 'n baie belangrike magsblok in die
politieke is.

Dit is binne die vermoe van die ANC-Ieiers om deur hul
uitlatings die blanke politiekpositiefofnegatiefte beinvloed,
Daarom moet hulle niks doen of se wat blanke vrese mag
aanwakker en verdere KP-verkiesingsoorwinnings moont-
lik maak Die. ---

Daar is te veel op die spel vir swart of wit.

Die Tussenverkiesing

Suid-Afrika het ongewingsdag gevier met die blye boodskap
van drPiet Aucarnp van die Departement van Gesondheid
dat die suurreenneerslag en besoedeling in die Oos-Transvaal
eintlik niks is om oor bekommerd te wees nie,

Wat 'n tipiese arrogante uitspraak deur 'n staatsampte-
naaris dit niel .

Dr Aucarnp, jy kan maar skerm en met jou statistiese
formules toor soos jy wil, doenjouself'n guns en gaan maak
'n vroegoggenddraai in die Oos-Transvaalse Hoeveld en
gaankyk selfhoe Iykdaardie "min-besoedelde" omgewing.
, Dis 'n vieslike hool van skoorstene en nywerhede waaruit
tonne en tonne koolstof- en swaweldioksied borrel.

Dis 'n nasionale skande wat op die Oos-Transvaalse
Hoeveld aan die gang is. .

Doen nou iets daaromtrent voor dit te laat is.
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Die Takhare vir

Kom geliefdes, kom
laat onskoeke vat

Brolloks en
Bittergal is met

vakansie, en in hul
afwesigheid word

dh~ ruimte
vandeesweek deur.

die Takhare vir
Vrede misbruik.

EN daar gaan die Takhare toe Hout
stok toe! Hulle was eintlik veronder
stel om op te tree, maar chaos agter
die, skerms, swak organisasie en
"bands" vir boeties het hul die grootse
oomblik ontneem.

Die Takhare se musiekloopbaanis
daarmee II en.

Eerstens, No Friends of Harry is
beslis vriende van seremoniemeester
Barney Simon, want die swakkerige
groepie, wat nie eens op die bill ver
skyn het nie, speel toe vir 'n uur en
ontneem ander, baie betergroepe, hul
kans tot televisie- en plate-opnames!

Tweedens, die' onbekende coun
try-sanger Mohy Dick, ofte weI Hermie
Nel van Bapsfontein-faam, hethomself
glo by die fees opgedring. En dit ten
koste van bekende sterre soos Randy
Rambo en die Rough Riders, die
Radiators in Swart en Draadloos.

Lochner de Kock en Richard van
der Westhuizen se optrede is in die
middel deur die klankingenieurs
afgesny, en Worsie Visser, wat saam
met hulle moes optree, het toe aldie
pad verniet van die Kaap af opgekom!
... Kan die organiseerders vandie fias
ko dan nie tot verantwoording geroep
word nie, ofis hulle dalk te besigom
die geld van Goudstok te tel?

VRINDE, Egbertus is in 'n somber
luim vandag. Miesies Klaagvoort is
uithuisig om 'n straatoptog ten be
hoewe van politieke huislose wesens
te lei, foei tog, sy kry doktor Dhlomo
so januner dat hy sonder Admiraal
Doktor Buthelezi deur die lewe sal

. .moet gaan. Iedergeval, met die
forrnidabele wederhelf in die buiten
ste ruimte is daarniemand om Egber
tus te weerhou van morbiede gedagtes
oor koeke en dinge nie. Of om 'n
bietjie troos uit te deel nie, soos net sy
kan. Laat ek julle vertel van my bi
sarre beelde, geliefdes. Koin laat ons
koeke vat.

.Volkskultuur
Die uitstaande koekebeeld in ons
volkskultuur (en was daar nie al k6eke
in ons geskiedenis nie) is natuurlik
die beton-bruidskoek wat na bewe
ring opgerig is as monument vir die
untouchables vandie volk, die engele
wat sonder sondes of versoekings,
om van ontug nie te praat nie, kaal
voet oor monumentkop is.

Maar nou weet ons mos beter: die
bruidskoek is opgerig om skadu te
verskaf vir doktor Bitterbekwanneer
hy die goeie en getroue geweten
slawe toespreek op volksfeesdae, En
wie kan ontken dat die goeie doktor
soos 'n skugtere bruidjie syaanspoiing
tot geweld in die fraaiste eufemismes"
geklee het?

Noordelike muis
Die besete krete van ET was eintlik
~e afgelope week 'n verkwikking na

. die eentonige gesanik van die Muis

VryeWeekblad, 8 Junie 1990 .
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BROLLOKS EN
'BITTERGAL

Bester segrys
skoene
'n Kollega van die Takhare het
Maandagmiddag in 'n Portugese re
taurant in Pretoria geeet toe een van
die organiseerders, ene Francois
Bester, hom met grys skoene en al
stormloop en hartlik bedank vir die
positiewe reklame wat Vrye Weekblad
vir Houtstok gemaak het•.

Half verbluf vra vriend nou hoe
weet jy wie ek is, en kyk halfbekom
merd af na die grys skoene.

Nee, se Bester, die veiligheidspo
lisiemanne saam met wie ek daar
anderkant sit endrink.hetjou aanmy
uitgewys.
... Eet hom W orsie, eet hom.

Nog meer oor
Bester.
Talle musikante enander altema-

van die Noorde. 'n Ware koek se
hoenderhaan, die kerel, as 'n mens
kan praat van 'n fascistiese hoender
haan. Nietemin, daar het julle dit.
Intussen is die Koeksistergilde in rep
en roer oor die jongste recruitment
drive in die townships.

Kyle, vrinde, die dinge word strate
gies beplan. Met die dat die antichris
so respektabel gewordhet dat hulle in
die wit woonbuurte kan werf, moet
iets immers gedoenword om die voll~

te red. En die plan is glo om die
afgewekenes van die volkspad te
vervang met ware Boere uit die swart
woonbui.rte,

Koeksisters ken tog seker nie kleur
perke nie? Seg Moeder die meeste
verbruikers van die Gilde se produkte
word in elkgeval groenom die kiewe.
Miskien is daar moontlikhede vir 'n

-Groen Party? Laat haar dink nan die
agbare benoemde lid wat nou die dag
homselfaangematig het om 'n "groen
Nat" te wil wees.

Seg Moeder ja'k, 'n groentjie en
boonop Nat agter die ore. Moeder sal
weet,

Bunny men
, Merkjulle op h~dat daar by die dag

'n concursus van leiers ontstaan?
Cometh the hour, cometh a thousand
men. Soos bunny girls spring die hoge

tieweshetby dieTakharekomklaoor
die man se wankelrige gedragdie
aand by Houtstok. So het hy stok
kerig saam met Anton Goosen en die
Kommissie van Ondersoek op die
verhoogverskyn en die kollig probeer
steel.

Die Takhare wonder ofhy enigsins
onthou hoe hy die altematiewe Afri
kaner se naam deur die modder gesleep
het.
... Eethom weer, Worsie.

Nuwe Suid-Afrika
So 'n kaalkop van Stellenbosch - die
Takhare vemeem hy is 'n rektor - het
toe 'n hofsaak teen 'n groepie op
stokers verloor, Nou was dit met
gebroke hart dat die Takhare hiervan
vemeemhet.

A nee a, 'n rektor kan darem nie
bekostig (finansieel enandersins) dat
'n klompie klipgooiers (of was dit
kondome) hom so lelik in die ver
leentheid stel nie .
... Maar nou ja, dit is die nuwe Suid

. . Afrika waarvan die rektor en Thabo
Mbeki vandie ANC so lekker gepraat
het: Daar is geenrespek meer vir

geeste ons lewens binne, asof vamiit
'n verrassingskoek.

Dis te pragtig hoedat hulle ook
nou aan die reis raak. Die een wil die
ander oortref, en waarheen lei'dit
alles?

Die PAC hetnou ookopdie band
wagon geklim, en waar~1llnie? N ou
dat Madam de Klerk se man koue
voete gekry het oor die VSA kan die .
baan immers nie skoon gelaat word
vir vader Mandela nie,

Die hoge siel van die PAC gaan
glo Zimbabwe, Libie, Ghana, Nigerie,
Guinee, Uganda, Madagaskar en
Tanzanie besoek. Of such visits is
greatness born.

Seg Moeder .vir haar komende
wereldreis terpropagering van Welkom
se rassedeernis (sy's nievemiet ere
burger nie) gaan sy non-comrade Zeph
oortref met besoekies armVenda, Bop
en Kwaaizulu, as sy 'n audience met

julie weet wie kan kry.
Moeder sal vergesel wees deur

tant Koek Ferreira, bobaas-bakster '
en geaffilieerde erelid van die Koeksis
tergilde, as chaperone natuurlik,

Mens weet nooit wat om op so 'n
hectic intemasionale toer te verwag
,nie. Tant Kook se eintlike claim to
fame is dat sy 'n uitgewekene van
Welkom is, seg Moeder foei tog, sy's
een van die boat people, sy woonnou
in 'n house boat op die Harte

beespoortdam.

gesag nie, 'en die swartes, saam met
die wit kommuniste, sleep die vaders
en moeders van die Volk hof toe en
wen dit nog boonop.

Rookbank
Nadat doktorAucamp van die Depar
tement van Gesondheid gese het dat
die lugbesoedeling opdie Transvaalse
Hoeveldnie so erg is as wat die mense
wil voorgee nie, het die Takhare vir
Vrede Witbank gaan besoek. (Na dese
bekend as Rookbank)

Mense, die man weet nie waarvan
,JIy praat nie.

Al wat 'n mens hoor asjy die moed
het om jou vensters in Rookbank oop
te maak, is die voeltjies wat hoes ..
... Moet hulle dan eers begin stuiptrek
voordat iemand iets daaromtrent gaan
doen?

Gebed vir Calla
Die Takhare vir Vrede sal die week
saam met Calla "BSB" Botha bid dat
hy binnekort· sy plek in die
Transvaalspan terugkry,

Kondome gooi

Ver sy dit van Egbertus om oor kon
dome te skryf,julle ken mos vir hom,
kosjer soos 'n" katoliek. Maar die
gedoentes is deesdae so nuuswaar
dig, selfs Moeder vra of dit dalk 'n
nuwe woord vir duplex-woonstelle

is.
Seg sy sy lees dat mens in party

uitgesoekte winkels duplex-woonstelle
kan koop wat in die donker blink.
Iedergeval, die liewe siele vanMatie:
land het uiteindelik ook gehoor van
die lastige dog eerbare kommoditeit,
Sou hulle weet waarvoor 'n mens dit
gebruik, wonder Miesies Klaagvoort
wat nou pas teruggekeer het van 'n
werwingsessie in die township.

Seg sy daar is vier koeksisters
verkoop, en sy sit met 'n splintemuwe
·ANC-lidmaatskapkaart.

Seg Oswald dis seker die ANC
met die rooi en wit papiersak, first
with the goodies. Seg Moeder first
with the baddies.

Dierbares, mag eknou by die punt
van my kondoom uitkom? Skaars is .
Stellenbosch se grootste grapjas na
Mike de Vries afgedank omdat sy
Madam se man Effie genoem het, of
die genoemde kommoditeit spat die
hele kampus vol, Blykbaar toon die.
Matieshul afkeer in verkrarnpte poli
tiek deur die ongewenste siele met

Vrystaaat
'n Groot terugslag het Engeland se
sokkerspan op die vooraand van die
Wereldbekersokkerreeks getref Die
land se voorste sokkerboefis huis toe
gestuur nadat hy die Hollandse gees
driftiges met geweld gedreig het, Die
Takhare wonder hoe Engeland nou
veronderstel is om goeie sokker te
speel,
... Miskien het Vrystaat 'n plekkie vir
hom in hulle rugbyspan.

Toemaar,FW
Die T~kharevir Vrede wil einde laas
te hulde bring aan ere-takhaar De
Klerk. Ons wil net vir hom na daai
lelike uitslag vandeesweek se, broer,
moenie worrie nie.

Die beskuldigings vanjou geheu
lery met die ANC laat 'nTakhaardink
aan 'n waarheid wat oupa altyd vettel
het.

Dis beter om Nelson by jou in die
tent te he sodat hy na buite piepie, as
wathy buite die tent staanennabinne

, piepie. , !

kondome te bestook.
, Miskien is dit al wat byderhand is.
Tekens van die tye, vrinde,van klipgooi
na bomme gooi nakondome gooi, die
simboliek is aangrypend maar bisar.
Die KP, wat aan die ontvangspunt
van die kondome was, was, hoogs
ontstoke deur die nuwe gier en het
heftig beswaaraangeteken, iemand is
selfs aangerand, in eg Suid-Afrikaanse
tradisie.

Seg die ondervoorsitter van die
KP op die kampus: "As iemand laag
genoeg is om 'n kondoom op jou tafel
neer te sit, moet hy die gevolge dra."

Derde Vryheidsoorlog of Eerste
Kondoomoorlog? Selfs die uitwaanse
kommoditeite behoort oor so veertig.
jaarofwat by die KP bekend te wees.
En wat is die naamvan die man wat so
oor die kondome kla?

Meneer Bordell, soos in bordello,
I kid you not.



===========22================

----------d'f/!~51nd)~----J

BRIEWE I
Duur apartheid ,

Von uso
wat gedruk word om die begroting te laat klop,
aangesien belastings Dieeensdie helfte van die
begroting deknle.

Die koste van die apartheidsregeringslelsel
mel sy meer as SO ministers, bul departemente,
direkteure, motors, buise en vliegtuigkaartjies
beloop miljoene. Die koste van die polisiemag,
leer, geregsbowe en gevangenisdienste • om
apartheid af te dwing - beloop miljoene.

Die belastingbetaler leandit nie meerdranie.
Die koste van boikotte van ons uitvoerpro

dukte indie buiteland, sowel as goedere wat ons
Die regsteeks kaninvoer nie, maar van middel
rnanne moet gebmik maak, kos OIlS ookmiljoene,

Diegroeikoers vandie BruteNasionale Produk
(BNP) sedert 1980 was gemiddeld I,S persent
per jaar, Dit is veronderslel om tussen vyf en
lien persent te wees. As die buidige BNP rond
om R250 biljoen is, lean 'n mens self bereken
hoeveel biljoene die apartbeidsbeleid Suid-Afrika
gekos het,

Indie fabel van Eosofus verkoop handelaars
wonderlike klere wat nie bestaan nie aan die

keiser, en s8 aan sy onderdane dat dit slegs
swape is wat nie die klere kan sien nie.

Net so verkoop die apartbeidspolitici die
apartheidsbeleid aan die blankes van Suid-Af
rika en se dat almal wat nie daarvoor wil betaal
nie, ANC-ondersleuners ofkommuniste is. In
tussen maak die politici geld uit hulle ligge
lowige stemvee.:

Is dit nie tyd dat daar 'n balansstaat opgestel
moet word van die koste van apartheid enkykof
dit nog die moeite werd is Die?

. (Brief verkort - Red)

Vrye Weekblad eerste!
Karel vanderMelWe van
Bezuldenhoutsvallel skryf:
In antwoord op Josef Martin Meyer se swak
gediggie wil ek ook graag antwoord met een, ..
Wit kamerade in'die stryd
Ons wens Vrye Weekblad neerlaagin die kryt
En indien daar weerbeperkingskom
Hul eerste in die lyn omkom

Hul stryd is hard en bitter
Laat hulle maar wei voortploeter
'Hulle gatte gaan nog skoon geskop word
Met die witman se skoen... van dorp tot dorp! Belons by (011) 836-2151 en lug Joumenl~g

BraamKruger hetsy mening
uitgespreek datNettie Pikeur
.se gumbo heeltemal stunning

gesmaak het.

.Om 'nadvertensie inhierdiekolomme teplaas,
bel virClara of Cathy(011)836-2151, fax (011)

O"".-A------~ 838-5901, ofskryfaanPosbus 177, Fordsburg
2113. Diespertyd virkleinadvertensies is 5 nm
op die Dinsdag voorpubllkssie.

ROUOP 'N NUWE
RUIM PERSEEL
NET1 BLOK
STRAATAF!

Tarlef: R15 vir
25 woorde of

'ngedeelte
daarvan

REGTE.
EGTE GOEIE

GESONDHEID5
VOEDSEL

Fruits& Rootsverskaf die
besle gehalte voedsel

en natuurlike
produkte - handhaat

diehoogste
gesondheids- en .

ekologiese standaarde.

fRURS VIRBElER
GESONDHEID _,

&ROOISNATUURLIK

Rockeyslraat 28a. Bellevue, 2198
U,I Bezuidenhoullaan

Tel (Oil)648-Q251 Faks(Oll)648-9509
HCIIlde1snav7r1e ...Jkom

Handgeweefde
dhurries

(gestreepte
katoensakke) en
silwer juwellers

ware van Nepal,
Indl~ en Thailand

te koop.

Winkel 68,

The Flrs~

Rosebank.
Tel: (011) 880

3566

MARK

.-
Illustrations, comics, lo-
gos and graphics de
signed and executed.
Good, quickand cheap.
Contact:
M Krouseand A lord

at (011) 339-6880 day
and night

The US Information
Service atthelpelegeng
Community Centrewill
present a series.otvi
deoson "Ethics In Ame
rlca" duringthe month
of May and.June. The
videoswillbescreened
Tuesdaysat3pm.
The title of thisweek's
video is "Under Orders,
Under Fire (Part 1)"
It examines the ethical
issues arising during
military services and
combat situations. From
the moment a young
man Joins the army,
whathappens tohisper
sonal sense of ethics
and values when they
are challenged by " the
system" in a war time
situation?

living. For more infor
rnatlon phone (011)
648-3079

GEBEURE

Woensdag 13Junle- U
.word uitgenooi om u
wegneemete om 1nm
na die USIS-ouditorlum,
3e vloer African life
gebou,Commlssioner
straat 111.Jhbte bring
vir 'n reeksmiddaguur
video's getiteld "Under
Orders, Under Rre (Part
1)".'Alrnalwelkom

Visual art courses
Learning to see. Eye
training to look atshape,
form, colourdimension
translated Into draWing,
painting, sculpture and
crafts. Classes available
day and evening for
children and adults.
Phone Maggie van
Wezelat 614-7297 af
ter 5pm

(031) 301-5663 Rich
ard (w), Pietermar
itzburg (0331) 944079
Mark (h), Kaapstad
(021) 689-1194
(5.30nm tot 7.30nm),
Grahamstad (0461)
26067 Rudl (h), Oos
Londen (0431) 27713,
Port Elizabeth (041) 56
1483, Pretoria (012)
320-2230 Alice (w),
Johannesburg (011)
614 8106 Neil (h) of
gaan na die Metodlste
Kerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae van4.30nm
tot 7.00nm.

POWA (People Oppos
ing Women Abuse) is
'n ondersteuning- enin
Iigtingsdiens virmishan
delde enverkragte
vroue.

Ons bled ook
werkswinkels enopleid
ingsprogramme aan oor
geweldteen·vroue. Vir
verdere Inligtlng skakel
(011)642-4345

Crafts
Haveyougotsomeun
usual knick-knacks to
sellattheFleaMarket?
Tel Manfred at (011)
7883994

The Institute For Philo
sophical Practical and
Teaching otters theop
portunity to gain per
spective on existential
crisesandproblems in

R440 per- maand. Vir
meor infigting skakel
Karen (011)839-14~1.

AGGRIEVED BYAN UN
FAIR DISMISSAL FROM
WORK?
You may legally claim
compensation and/orre
instatement in your job.
pleasecontact: Tel (011)
609-3405. Fax (011) 609
3405 for immediate as
sistance

Bedreweverwer. Hulse,
woonstelle, kantore.
Uitstekende verwysings~

Virverdere inligting skakel
(011)728-4678 (Vrydae,
SaterdaeenSondae) of
skakel (011) 787-7734
Maandae

Tlk- en vertaalwerk, bel
louise by (012)46-6577

TAROT readings
Uncovering what you re
ally are, of letting your
self be yourself, of let
tingeverything thatis not
yourself, fall away. R30.
Please phone Ushke at
(011) 614-5398

Dienspllg Adviesdlens. Vir
gratis en onafhankJike ad
viesopenigenavraeoor
dienspllg. Skakel Durban

, DIENSTE

WdONPLEK

PAUlSHOF: Genieu
beleerde huis te deel
R550. Skakel Linda
(w)(011) 463-2010 (h)
8035246

BRltITON: Nie-roker
om'nhuisvanaf 1Au
gustuste deel. Huur-

GARDEN ROUTE:
Riverside House,
GreatBrakRiver R50
perperson perdayB
& B. lunch/Dinner
extra.River frontage.
Splendid beach
nearby. Phone
(04442) 3387

CAB A N ,A
Wlnkelsprult: 6 bed
lUXUry from 29 June
until 6 July1990, R200
depositplusR100per

• day, for more infor-
• mation phone (012)
542-2630

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUN~SIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

WERK

Ons trek en ons
uitstekende hulshulp
soekvoltydsewerk met
verblyf.SyIshardwerk
end, leerglerlg,
sagmoedig engoedmet
kinders. Bel assebllef
Amalieby648-4596

c

Aile meisies en vroue,
asookklein seuntjies en
dogtertjies, om op
sekere Saterdae as·
modelle virons modes
In ons modeteater In
Johannesburg op te
tree.Geen ondervinding
nOOlg nie.
.Virmeer Inll91lng skakel
(011) 834-4738 of (011)
836-9171 X15slegsin
dieaande. Ofkomsien
ons by The Star

, Spangled-promosles,
1st Vloer Connaught
Mansions, Breestraat
215, Johannesburg

Sluur R20(AVe ingesluit) vir 30 kapsules, saam
metdiekoepon hieronder.aan:EMCOR,
Posbus 582. Milnerlon7435. Tel (021) 551-4360

r-----------~---------,

I Naam: , I
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I Telefqon: " ""................. IL---------- J

,OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

PERSOONLIK

Ole Takhare vir Vrede
s~ dieestetlserlng van
dieverval hetnoueers
beginI

Bleskoppe teen Apart
heids~ misklen moes
Houtstok Goudstok ge
heethet

Skrywers teen Sensuur
~, met hindsight, "aap"
is 'n vierletterwoord.

Gebroke Hartvan Bellville
Is 'n geskelde dame met
drie afhanklikes. Sy hou
vandans, bioskoop endie
bultelewe. Sy rook, dank
lin behoert aan die NG
Kerk.
Moet haar assebllef nie
bel nie, sy smag 'na
onafhanklikheld. .

Veels geluk, Cherry
blom - see you soonl
(YahooI)

REGTERBREIN-DI
NAMIKA
Vermeerder jou krea
tlwiteit, produktiwiteit,
probleemoplossingsver
mo~,lntul'sle enkommu-.
nlkasle dramatles.
Werkswinkel van 67.
aangename oefeninge
aktiveer jou artistieke

r--------'---------..l.---------J.breln.S'kakel (011)643-
4659

.
. ~
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Willem Maritz sou slaankrag kon verleen

Namibia kies verkeerd

VryeWeekblad

moes hy al sy aanvalskanse self
, ult gebroke spelskep. Bitter min
, goeleballe het homlangs die Iyn
.af bereik, More moet McCulley
sorg dat hy meer hardloopkans
kry.

Namibia het hopelik 'n paar
duur lesse uit verlede week se
nederlaag geleer. 'n Mens kan
daarop reken dat sy aCrigter,
Henning Snyman, vandeesweek
veral aan die lynstane en losspel
geskaaf het. '

Dietuisspan kan besIboleweer
bekostig dat Wallis sona wiilekeur
deur dielynstaan bars nie.Sarel
Losper en Casper Derks het aJ
les in hul vermoegedoenom toe '
te maak, maak minbulp van hul
spanmaats gekry.

'n Oorwlnnlng Oarof Wallis,
of Frankryk is al was Namibia
vaojaar nodighetom te verseker
dat hy voortaan as een van die
wereld se voorste rugbylande

, gereken word. Verledeweekwas
,die oomblik vir hom te groot en
afrondinghet ontbreek. DaIkgam
dit more beter,

VryeWeekblad is'n onafhanklike weekliksekoerantwat uitgegeeworddeur
Wending Publikasies Beperk (Reg. no. 88104168/06). Diedlrekteure van
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Sy teenstander, Paul Thor
burn, het vroeer op die toer
gesukkel, maar verledeweekvir
Stoop gewyswaaroor heelagter
spel nou eintlik gaan (voordat
die skeldsregter, Fred Howard,
vir Stoopgewys betwaaroor rug
byreels gaan en hom weensvuil
spel afgejaag bet).

Thorburn is 'n skitterende'.
verdedigerwat boeballevreesloos
inwag. Hy het weIoor die laaste
jaaroftwee 'n bietjiespoedinge
boet maar hy vergoed daarvoor
met sy skitterende tydsbereke
ningwanneer by by dieagterlyn
aansluit,

Boonopskop bygoedpaletoe.
Met Johan Heunis se loopbaan

,' steIIig verbyisdaar in Suid-Afrika
nie 'n enkele beelagter van
Thorburn se gebalte nle,

(Dielofprysingeis dalk effens
oordrewe. McCulley bet homnie
werklik met die skopskoen
beproef nie).

Die seater Johan.Deysel was
verlede SaterdagbeslisNamibia '
se besteagterspeler. Ongelukkig

. TINUS HORN

SO al asof hulle nie wou erken
dat hulle foute gemaak met die
samestelling van die span vir ver
ledeweek seeerste toetsteenWallis
nle, het Namibia se rugbykeur
ders hul kanse verspeel om die
span teversterk vir more setweede
en laaste toets in Windhoek.

HoewelNamibia in die eerste
toets redelik goedgevaar en kort
na rustyd nog na 'n montlike
wenspan gelyk het, was daar 'n .
hele paar spelerswat nie aan die
verwagtinge voldoen het nie.

Nieteminisdiespan net so be
hou, metdieuitsondering vandie
heelagter Andre Stoop, wat nnsy
kopstampery (nee, by is nog nie
genees nie) vir ses weke geskors
is. Jaco Coetzeeneem sy plek in.

Waar isWillemMaritz? Alex
Skinner is dalk wei 'n beter
lynstaanman as hy, maar kon
verlede Saterdag niks teen Wal
lis in die afdeling van die spel
uitrig nie.

Daarom moes Maritz vir sy'
skitterende dryfspel in die span
gewees het. Namibia se lostrio
het verlede week sonder vuur
gespeelen kon nie betyds by die
losballe uitkom nie.

Die losskakel Shaun McCul
leyhet ookverledeSaterdag geen
gelukkige wedstryd beleefnie.Hy
is beslis vermes(I1y het totonlangs
nogvir Namibiakrieket gespeel)
en sy hanteerwerk was vrot, Ter
versagting moet 'n mens darem
byvoeg dat Basie Buitendach se
aangee glad nie waffers was nie.

Moolman Olivier sou straks
'n beter keuse vir die nommer
lO-trui gewees het, 'maar die feit :
dat hy 'n Suid-Mrikaner is tel
teenhom, Hyis nletemin een van
die reserwes. As by vir Namibia,
op die bank kan Sitkan by seker
maar speelook.

Buitendacb kan homself ook
gelukkigag dat bysy plek behou,
Japie Vermaak is beslis beter op
dreef.

'n Mens kan maar net hoop
datCoetzeedie druk van 56'n be
langrike wedstryd kan verwerk.
Namibiamoet 'n plaasvervanger
vir Stoopop beelagter kry en gou
ook.

Die30-jarigeStoop issteeds 'n
opwindende speier (sy brlljante
lopie wat op Gerhard Mans se

, drie uitgeloopbet, is bewys hier
van) maar sy gedrag op die veld
is onverskooubaar en het Namibia
verlede Saterdag finaal van sy
wenkans beroof.

Sy beste dae is in elk geval
verby, 'nJaaroftwee geledewas
by bekend as die Dian met die
velllgste bandein dieCurriebeker
reeks. Verlede Saterdag bet by
met'n oop doellyn vooraangeslaan
en ook by 'n ander geleentbeid
die bal laat val.

Sarel Losper

THABO DANIELS

DIE mgbyspanne van Uitenhage en die Oostelike Provinsie - albei
nog onoorwonne in die reeks om die SA Beker- pakmekaar Saterdag
in Uitenhage in in 'n bepalende wedstryd in Afdeling A.
. Die twee spanne weeg goed teen mekaar 0P maar beter samespel

en die tuisvoordeel maak van Uitenhage die gunsteling.
Hoewel albei spanne nog tot dusver op die wenpad kon bly, het

hulle nog me hul beste vorm ten toon gestel me. Veral die OP sukkel
om span te bou omdat die keurders rnielke wedstryd wild en wakker
veranderinge aanbring. -

Die span het Suidoostelike Distrikte verlede week met 44-10
afgeransel, maar dithet me die keurders verhinder om vyfmanne die
trekpas te gee me.

. Die gevoel is dat die 01> slaankrag in die middelveld kortkom, en
omdie rede is die veteraan HiltonMeyer op losskakelingespan. Leon
Fillies is ook terug op senter. .

Uitenhage word versterk deur sy kaptein en flank Madeza Statu,
wat beseer was, en dieskrumskakel Ronnie Korkie, wat in syeerste
wedstryd rni sy onlangse skorsing sal speel.

In die lynstane sal die twee OP-slotte, Reggie Marais en Darton'
Felix, waarskynlik die botoon voer. Die tuisspan se vurige losmanne
- Statu, Roy Deysel en Orris Brown - sal egter verseker datsake
voorlangs redelik gelykop verloop.

Nog 'n sleutelspeler is die OP se skrumskakel, Allister Coetzee,
wat sake vir die tuisspan se verdediging moeilik kan maak met sy
skoppies langs die kantlyn af en sy breekslae om die skrum. . ,

Sleutelwedstryd
op Uitenhage

Vl)'C1 W~e,k~Il\~l,8 J,unie) 9~ .
I '



Naas is die teiken
Cheese wag in Vrystaat-Stadion

Jo.hnny se laaste kans

staat a1tyd'n ander span as in wegwed
stryde. Selfs in sy swaks te seisoene
le wer hy 'n verrassing of twee op sy
tuisveld.

Laat die Noorde maar gewaarsku
w ee s.

Transvaal, wat Wes-Transvaal
vanaand op Ellispark pale, kIou ver
bete aan sy !aaste bietjie hoop in die
reeks. Na twee nederiae sou dit dwaas
wees om enigiet s van die Rooibon
tes te verwag - en hulle het nog Die
ee rs teen Noord-Transvaal of die
Westelike Provinsie ge speel nie . :

Die tuisspan Iyk veel sterker as
di e Weste maar die wil om te wen is
nou Die jui s wat 'n mens oorweldi
gend sal noem nie.

Die Weste se gelykopuitslag teen
die Vrystaat (wat hom volgens ber
igte nogal gevlei het) moes wo ndere
vir sy selfvertroue verrig her . Wat
talent betref, vergelyk die hesoekers
nie baie goed met Transvaal Die (die
Rooibontes, Noord-Transvaal en die
OP het die afgeIope paar jaar al die
Weste se beste manne gekoop). Maar
'n mens kan daarop reken dat die
Weste alles sal gee. En Transvaal? 'n
Mens kan op niks reken Die.

Die Oostelike Provinsie het 19
jaar laas 'n Cwriebekerwedstryd teen
die WP op Nuweland ge wen. As die
WP-span nie vrees by Frans Eras
mus-hulle inboesem riie, sal die
rekordboeke dit wei doen.

Die ·OP het beslis die tale nt om
die WP te klop en Michae l du Ples sis
weet hoe om sy voormalige span
maats se swak punte deeglik uit te
buit, (Die OP-afrigter, Alan Zondagh,
is o ok 'n kenner van WP-mgby).

Die groot vraag is of die OP genoeg
vertroue in sy eie verm oens het. Die
ant wo ord is waarskynIik NEE.

Te oordee l na vanj aar se verto
nings, moet N atal as oorweldigende
gunsteling teen Noord-Vrystaat
beskou worl

Die Piesangboere sukkel egter
maar altyd teen die Perstruie, Toe
die Natallers nog in Afdeling B was,
het hu lle drie keer teen Noord in
promosie-relega siewedstryde gespeel.
Hulle was eIke kee r aan die ver
loorkanf

Berigte deur TINUS HORN"'----- I

SA sou met Wallis mors
DIErugbyspanvanWalliswat verlede weeksyeerste toets teenNamibiamet 18-9 gewen
het, kan maar bly wees hy hoef nie teen Suid-Afrika te speel nie. S6 'n wedstrydsou 'n
allemintige slagting afgee,

Veral Wallis se voorhoede Iyk glad nie opgewasse teen die mag van 'n Springbok
agttal nie.

Die skrums ishulswakplek. Suidwes hetverledejaa- maar indie afdeling vandiespel
gesukkelteenNoord-'lransvaal,die WesrelikeProvinsie endieOostelikeProvinsie,maar
geed teen Wallisopgeweeg voordat Andre Stoop afgejaag is en een van die voorspelers
agtermoes gaan help keer. .

Met Wallisse agterlyn skort daar niks,Vandie losskakelAnthonyClemenllotbydie
heelagterPaulThorburnisalmal bereid omreguiten doelgerigmetdiebal te naelenhulle
is ook niebang omop die verdediging metmening onder hul teenstanders in te seil nie,

Mark Ring·is 'n glibberige derduiwel wat Namibia se verdedigers 'n keer of wat
verdwaasna windlaatgryphet, Wallis se ondersteuning was ook stratebeter as die van
Namibia. . .

Die probleemisdat Wallissc agttalbaieminder skoon balle teenSuid-Afrikaso ukon
wen.Diedruk opdie agterlyn sou veeIgroter wees en sender beweegruimte kan nie eers
die wereldse beste spelersveel uitrig nie (vra maar vir Danie Gerber).
. Die All Blacks het verlede jaar twee keer agtereenvolgens meer as 50 punte teen

W~lIis aangeteken. Die Bokke sou dieselfde kon doen. .

NAAS BOTRA gaan more in Bloem
fontein in Noord-Transvaal se wed
stryd teen die Vrystaat herinner word
dat Italie se kIubIiga en die Cur
riehekerreeks hernelsbreed verskil.
Daaevoor sal Pole Human en Cheese
van Tonder sorgo

Die twee geharde losmanne het
intimidasie tol 'n fyn kuns vervol
maak. Botha gaan 80 minute lank
hul teiken wees. .

Die Bloue s sal as gunstelinge op .
die veld draf. Hulle net die Vry staat
immers reeds vanjaar gekIop en die
Blikore moes verlede week in Potchef
stroom met 'n gelykopuitslag tee n
Wes-Tr ansvaal te vre de wee s.

. Transvaal het hulle ook tw ee weke
gelede in 'nvriendskaplike we dstcyd
geklop.

Tog sou dit Noord-Transvaal baat
om hul wedstryd teen die Vrys taat in
1987in die Vrystaat-Stadion te onthou.

Die opskrif in 'n Engelstalige
Soridagblad het die verhaal vertel:
"Blue day for Bulls - and black eye
for Naas."

Die tuisspan se voorhoede he t die
magtige Blou Bulle getem en Andre
Joubert het meteentonige reelmaat
strafskoppe deur die pale gejaag om
sy span op die wenpad te plaas. .

'n Allemintige skepdoel van oor
die 50 meter het die oorwinning
beklink.En toe wen Vcystaatnog die
geveg ook; kort voor die einde plant
die Vrystaatse agtsteman, Jan EIs, 'n
regter wat Mike Tyson sou Iaat steier
het.

Naas Botha is nie Mike T yson
Die. Hy het soos 'n os neergeslaan,
opgestaan om die strafskop oor te
klits en is daarna in die hospitaal vir
harsingskudding behandeI.

Daardie jaar was die Noorde be
ter op dreef as nou . Hy het dan ook
voortgegaan om die Curriebeker in
te palm.

Dat daar groot probleme ill die
Vrystaat-kamp is, is nie te betwyfel
nie . Daaevan getuig die skok
weglating van sy kaptein, Stompie
Fourie, en die Springboksenter
Helgard Muller. Paniek is nie die
wooed nie .

MaarinBloemfontein is die Vcy -

,Pote
/

John ny du Plooy skuld sy aanhangers (as daar nog van hulle oor Is) 'n oorwlnning, en
Lee Roy Murphy, die man wat hy moreaand by Sun City pak, Is net die soort teenstander
wat hy nodl g het. Murphy, 'n voormallge kamploen van die lnternaslonale Boksfederasle
(IBF) In die Junior swaargewig-afdellng, slaan wei hard maar sal stelllg nle teen Du Plooy
, se krag opgewasse wees nle. Teen 101 kg Is hy boonop ettens oorgewig (dlt kan
verhlnder dat Du Plooy hom In die blnnegevegte rondstoot, maar gaan teen hom tel as die

geveg die volle t len rondes duur). Du Plooy het bale potenslaal, maar sy gewoonte om
bes te gee wanneer hy In die moelllkheid beland, het tot dusver verhlnder dat hy In

wereldboks naam maak. Ole tyd stap aan. As hy nle more oortuigend wen nle, kan ons
. . maar van hom vergeet.

. Pierre Coetzer het nle Du Plooy se talent nle, maar Is 'n toegewyde bokser wat In elke
geveg sy beste lew er. Ons weet elntllk nle waartoe hy In staat Is nle omdat sy teenstan der
bale noukeurlg gekles word. As hy moreaand vir Phil Brown klop, Is daar hopellk 'n kans
dat sy volgende geveg teen 'n bokser sal wees waarvan lemand al voorheen gehoor het.

Vrye Weekblad, 8 Junie 1990
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Variasies Up In tema

ANDREA VlNASSA
onder redaksie van

-Junaid Ahmed en Kendell Geers

om die plakkate te versteek omdat hullegevre~
het die polisie sou bulle in beslag Ie. Vir hulle . 
was dit duidelik dat Sachs nie in voeling was
met die werklikhede van Suid-Afrika en dat hy
gepraat het van 'n idilliese post-apartheid-situasie,

Die kwessie van die kulturele werker se
"aanspreeklikheid" is ook hier opgebaal: Die
doen en late van mense wat in die verlede 'n
negatiewe bydrae (tot die struggle) gemaak het,
word nou in "a flushof pluralism and affirmation"
gesanksioneer. 'nMensneemaandie sprekerrig
sy kritiek op die organiseerders van die
Grabamstad-fees.

"Ekdinkniehy(Sacbs}het ons 'n guns bewys
deur nie melding te maak van die kulturele
boikot nie. Dit beteken nie -dat die boikot
gekanselleer is nie," is so in die verbygaan gese,

*VII die organiseerders van die Grahamsteed
feeswas dit 'n gelukkigeslag dat BarbaraMasekela,
hoof van die ANC se Departement van Kuns en
Kultuur, die 1820-Stigting se uitnodiging aanvaar
het om by die Winterskool op te tree. Die
onderwerp wat sy op 5 Julie aanpak is "Culture
in a New South Africa".

Albie Sachs

VERLEDE Saterdag het 'n. klompie belangstellende
kunssinniges bymekaar gekom om die Albie Sachs-debat
oor die bevryding van kultuur van bevrydingspolitiek 
verder te ooer. Junaid Ahmed, die plaaslike organiseerder
van die Zabalasa-Fees en die Congress ofSouth African
Writers (COSAW) se algemene sekretaris, en die
kunsresensent Kendell Geers, het 'n.paar menings oor die
saak gelug. Daarna het die gehoor tot bespreking
oorgegaan, (Ahmed se dokument word vandag op bladsy 5
gepubliseer en Geers s'n. salop 22 Junie verskyn.) Die
dramaturg Matsemela Manaka het ongelukkig nie
opgedaag nie. Die kunstenaar Bongi Dhlomo was ook op
die paneel waarvan Andries Oliphant die voorsitter was.
Die hele anere is deur die BBC verfilm, maar nie voor 'n
paar gehoorlede aangevoer het dat die BBC hul regte
skend deur 'n kamera op hulle te rig nie. ANDREA
VINASSA was daar om die- vryheid van die pers te beskerm

...- - Dit lykofkameraad Sachs en sy stellings - dit
is "a missive from abroad" genoem - vir kulturele
werkers eerder hoofbrekens as verligting gebring
het. Die artikel self is nie ontstellend nie, maar
die manier waarop ons daarop gereageer het is,
is aangevoer. Sommige mense het Sachs se
geskrif gebruik om bourgeois estesisme te
rasionaliseer. Ander het weer gemeen die Sachs
geskrif het 'n nuwe openhartigheid - "the de

_censored self' - ingehuldig.
Vir my Iyk dit of ons net 'n pa-figuur nodig

het om vir ons te se wat om te doen.
"Sachs het niks nuuts gese nie, Van ons was

verbaas toe dit soveelnasionale aandag uitgelok
het, Hy het sake aangepak waarop baie mense al
wou uitbrei, maar te bang was omdat bulle nie as
reaksioner gebrandmerk wou word nie," het
Ahmed gese,

- Kritiek is uitgespreek oor die tydsberekening
van die geskrif: die publikasie het ooreengestem
met 'n tentoonstelling by Wits van omstrede
politieke plakkate. Organiseerders is gedwing

EK wens kunstenaars, ofkulturele werkers, wil
nou hulle minds opmaak. As ek reg onthou was '
kunstenaars aanvanklik baie verlig toe dit
aanvaarbaar was om jouself deur jou kuns aan
die struggle te verbind. Dit bet beteken dat
kunstenaars tuis kon bly en geweertjies teken
sodathullenie die donker bosse as aktivistehoef
in te vaar nie, Dit was bulle manierompassifiste
te wees en ook intellektuele ondersteuning aan
die gewapende stryd te bied. S6 kon hulle deel
wees van die struggle sonder om bulle hande
vuil te maak, Dit is sekerlik gemakliker om
amandla te skryf as om bomme te gaan plant.

Nou kla bulle dat politieke groepe wil inbreuk
maak op bulle persoonlike kreatiewe beiligdom.
Agneeman.

(Iemand het ons later herinner dat die
kultuurorganisasies aanvanklik op die been
gebring is om altematiewe produksie- en
bemarkingsmeganismes te bewerkstellig - om
minder bevoorregte kunstenaars te help om
kuns te maak en die implisiete sensuur van die 
kommersiele, bourgeois mark teen te werk, Die
doel was me om die inhoud van kunswerke voor
te skryf nie, boewel sommige kunstenaars hulle
laat intimideer het. Iewers het daar 'n paar
Stalintjies opgespring en hul mag misbruik. En
toe lay die organisasies 'n slegte naam as duistere
sensuur-liggame.)

Die "Township Fever"-debakel was s6 'n
geval. Vir die rekord het Wilhelm Liebenberg,
oud-lid van die Cultural Desk, gess die reaksie
op Cosatu se Living Wage Group sebesware 
teen Mbongeni Ngema se teks, was dat dit nie
die Desk se saak is nie en dat die Desk sensuur
verwerp. Ngema had die reg om die situasie uit
te beeld soos hy dit sien en Cosatu bad die reg
om hom te kritiseer. Dit is nooit in die pers
helder gestel nie ... daar is 'n probleem met
kommunikasie. .

Iemand anders het gekerm dat die pers nie op
die ball is me. Ekwil hier antwoord op sommige
kultuurorganisasies wat die pers as 'n vyand
beskou. Hulle kla dat daar nie oor hulle
bedrywighede geskryf word, nie en dat die
"kommersiele kunsinstellings" voorgetrek word.
'n Mens is nie alomteenwoordig nie, My
telefoonnommer is 836-2151. Bel my. _

In elk geval, talle kwessies is opgehaal sonder
dat daar met veel diepte oor enigeen van hulle
besin is. Dinge soos konsultasie, "accountability",
voorskriftelikheid, politieke strukture, kritikaliteit,
"Township Fever", bourgeois estetisisme en
sensuur - "'n kosmetiese operasie en nie die
ware issue nie" - is bespreek.

'Waar kultuurmense voorheen hulle losweg
verbindhet aan die "breedemokratiesebeweging"
neig die politieke scene deesdae na party
politiekery. As jy deel is van die struggle, maak
jydanANC-kunsofPAC-kunsofDP-kuns?Dis
'n probleern vir enige kunstenaar wat meen sy
kuns moet 'n politieke party dien en nie in wese
as 'n kritiese werktuig ingespan word nie ... soos
Geers die avant-garde sien nie.

"Die Nasionale Konsultatiewe Konferensie
was positief omdat die noodsaaklikheid om
kultuur as 'n nasionale ding te sien, en nie as
ANC- of PAC-bevtydingskultuur nie, beklemtoon
is," het Liebenberg gess.

Bra Gib by
die G·lees

Die Film and Allied
Workers' Organisation
bied more 'n. _
besprekingsforum oor
'The Right to Broadcast'
aan, Dit begin 2nm op

-die Elfde Verdieping van
University Corner,
Jorrissenstraat,
Braamfontein. Michael
Markowitz sal 'n paar
gedagtes oor die
uitsaaiwese in 'n post
apartheid-samelewing
aanbied

IN "Give a Child", wat by vanjaar se
Standard Bank Nasionale Kunstefees in
Grahamstad opgevoer word, laat
Gibson Kente die soeklig val op Suid
Afrika se opvoedkundige krisis, se 'n
fees-persverklaring.

Kente, wat bekend staan as die
"peetvader van swart teater in ons
land", het in die jare sestig 'n
ommekeer in stedelike swart
volksteater teweeggebring nadat hy
besef het dat teateraanbiedinge vir
swartmense binne die beperkinge van
die apartheidsregime slegs moontlik
sou wees as swartmense dit self sou
skryf, regisseer en opvoer,

In sy dramas stel Kente hom dit ten
doel om die stedelike swartman se lewe
deur middel van township-dans en 
sang voor te stel. Hy vermy ooglopend
politieke kwessies en spits hom eerder
toe op persoonlike moraliteit en
maatskaplike verantwoordelikheid,
met die Christendom as grondslag vir
die gemeenskapslewe.

"Give a Child" beeld die
vasberadenheid uit, ondanks talle
hindernisse, van 'n groep

_matriekleerlinge om goeie uitslae te
behaal. Kente gee aandag aan die
gaping tussen die geslagte in die
township-gemeenskap, hy is 'n
kampvegter vir godsdientige en
familie-waardes, hy distansieer hom

-van die hedendaagse maatskaplike
militantheid,

Kente skryf in Engels omdat dit die
taal van die internasionale
vermaaklikheidswereld is en omdat by
etniese verskiUe tussen swartmense wit
oorbrug.

"Give a Child" word op die .
Hoofprogram aangebied. Die
opvoerdatums is 28, 29 en 30 Junie in
die Recreation Centre. Bespreking vir
die Hoofprogram is by Computicket en
die besprekingskantoor van die 1820
Setlaarsmonument in Grahamstad.

Besprekings vir die Randfees open
op 25 Junie by Village Green en die
monument se kaartjieskantoor,
Posbesprekings vir die Randfees wat
teen die finale inskrywingsdatum reeds
geskeduleer is, kan ook nou gedoen
word. Beknopte besonderhede oor die
Randfees is op versoek verkrygbaar by
die feeskantoor van die 1820-Stigting
tel (0461) 27115 of (Oll) 788-2909.



Rapsodie .vir ... In raap
WANNEER dit winter word. is
almal se geld skraps. Hoekorn, weet
nugter. ly wil graag mense oomooi
vir lekker kos en gesels om 'n
kaggel, maar as jy nog goeie
rooiwyn by lei, kan dit 'n duur spul
word.

, Hier dus, 'n paar resepte wat
gebruik maak van
winterbestanddele - aartappels,
rape, lensies en rys. Vullend,
sussend en bowenal nie duur nie,
Wat jy egter moet doen, is besoek
afle by 'n goeie speseryhandelaar.
Stockup: knoffel, vars genuner.
mosterdsaad, fenegriek, koljander,
kardamom, borrie, wonderpeper,
rooirissies, komynsaad, kassia,
naeltjies en vars kruie soos
kariblare en koljanderblare oftewel
dhania,

Die geursels maak nie
noodwendig jou kos Indies of selfs
Maleis nie, maar is onontbeerIik
om van 'n raap 'n rapsodie te maak,

Hieris egtereen Indiese gereg
wat indrukwekkend en
spotgoedkoop is.

MATTAR PANEER

Eers die Paneer (kaas) so: Verhit
, 1.5liter melk in 'n kastrol. Voeg by
~ sap van een suurlemoen en 'n

halfkoppie drinkjogurt. Die
mengsel skif dadelik, Gooi dit in 'n
dun doek wat jy in 'n vergiettes
oopgesprei her, en bind die doek
dan met 'n toutjie vas en hang die
melk op om te drop. Na sowat ses
uur is dit solied, Sny in blokkies.
Hou die wei.

Nou 'die Mattar: Braai twee
gekapte uie, bietjie knoffel en 'n
duimgrootte gekerfde vars gernmer
in botter of olie, Voeg 'n skoot wei
by. dan 'n teelepel borrie, 'n ieelepel
fyngestampte koljander, 'n rapsie
rooirissie en dan nog wei.

Voeg nou by ses afgeskilde
tamaties, laat alles goed afkook, en
voeg dan soveel ertjies by as
waarvoor jy Ius het, Kook tot alles
gaar is. sowat 25 minute.

Nou braai jy die blokkies paneer
apart in 'n pannetjie tot ligbruin,
plaas hulle bo-op die mattar, maak
toe met 'n deksel. Kook tot die
speserye die kaas gegeur het, sowat
15minute.

PILAF METNEUTE EN
" DADELS

,Die wonderIike pilaf is gebore
• uit suiwer geldpaniek na 'n vrolike

wynaand toe 'n spul mense vir ete
genooi is. Die dadels en neute is die ,
duurste items hier, maar kos
heelwat minder as die goedkoopste
hoendervleis,

Kook 3 koppies goeie rys soos ,
basmati (bruin as jy wil, dis 'n
kwessie van smaak). Ook twee
koppieslensiestotnetgaa~

Braai eenkant in 'n swaar pot
wat uiteindelik tafel toe gann, 2 uie,
knoffel, 2 teelepels fyn komynsaad,
ditto koljander, 1 teelepel borrie. ,,'
Voeg by die fyngekapte ski! van

twee suurlemoene, 'n paar repies
vars gemmer en een stokkie kasia.

Kook alles saam met 'n koppie
droe witwyn, asook die .sap van die
suurIemoene en 'n Iemoen, as jy,
hel.

Voeg die gaar rys en lensies by
, en maak goed warm. Rocr 'n paar

gekapte dadels by. Strooi watter
neute daar ookal in die huis is, bo
oor, en sny daardie laaste twee

,piesangs as 'n slaai by.
Dien op met jogurt.
Die gereg kan natuurlik ook

doen met 'n paar stukkics hoender,
maar nou beweeg ons in 'n ander
kIas van koso Duurder,

Nog 'n wonderlike eheapie wat
'" hoeka elegant Iyk:

LAATSOMERSOP

, Soekal die wit groente uit - 2
uie, 2 preie, 5 aartappels, 2 rape, 'n
kleinerige blomkooltjie.

Sny als in blokkies, en smoor in

AL is Saterdag 8 September eers
oor sowat drie maande, kan
wynliefbebbers gerus die datum in
hul dagboeke aanteken.

Die sesde jaarlikse veiling van
die Onafbanklike Kaapse Wyn

, makersgiIde word dan by Stefan
Welz & Kie., Biermanlaan 13,
Rosebank, Johannesburg gehou.

Die groep van onafuanklikes is
In 1982 gevorm en hel met die jare
gegroel tot 'n yslike 23 sterk. Dit
beteken nie dat wyn van al 23 lede
verkoop sal word nie aangeslen 'n
streng keuring deur die lede self
gedoen word en ander faktore ook
soms 'n rol speel.

Soos die geval is met Peter
Finlayson, wynmaker en
keldermeester by Hamilton RusseU
Wingerde, wiese wyn nie beskikbaar
sal wees nie omdat Tim Hamilton
Russell ,nie die spesiale etiket
waaronder al die wyne verkoop
word, wil gebrulk nie.

Aangesien net die wynmakers
lede Is, het die elenaars soms die
laaste se.

Die wynewatdieledeaanbled,ls
a1mal speslaal gebottel en nie In die
handel beskikbaar nie. Dit sal ook
nie later besklkbaar gestel word
nie.

AI die wyne word blind deur
mede·lede geproe en net die beste
word behou. Hierdie "beste" was
nie altyd vir almal goed genoeg nie,
maar die standaard is vanjaar
besonder hoog. Veral die witwyn
vertoon 'n merkwaardige
verbeterlng op die reeds hoe
standaarde van vorige jare.

Die volgende' wyn word
aangebied, hoewel min bekend is
oor die hoeveelhede:

1988 Villiera Blanc Fume
Reserve, 'n goeie wyn met wonderlike
geure, vrugte en hout. Goeie
nasmaak. Ek gee die wyn 15 uit 20. '

1989 Thelema Illanc Fume, 'n
, lIgter, miskien meer elegante wyn

'n lepelvol botter of olie. Giet by
1,5liter hoenderstok en kook tot
die groente net-net gaar is. Voeg
nou by 'n driekwart koppie wyn,
sout (versigtig) en peper by asook
'n handvol van die laaste groen
kruie uit die tuin: grasui, orgo,
ment, bonekruid, wat ook al. (Ek
het die heellaaste blare basiliekruid
gebruik, alIes verby tot Nove~ber,)

Jou spesery hierby is 4 korrels
wonderpeper, fyngemaal in die
vysel.

Meng nou die helfte van die sop
glad in die Magimix, en gooi terug ,
by die res. '

Nou maakjy grernolara soos vir
die Italiaanse kalfvleisgereg osso
bueo: 2 huisies knoffel, dun ski!
van een suurlemoen, en 'n bossie
pietersielie so groot soos 'n bossie

, viooltjies (dankie, docteur de
Pomaine). Die beste mes hiervoor
is 'n halfmaan een, oftewel, 'n
mezzaluna, Voeg die geurige
mengsel by die sop.

As 'n ui eers sy tranemakende

In die styl van die vorlge een. Minder
tegemoetkomend maar vrugtiger.
14,3 uit 20. ,

1989 Ruiterbosch Sauvignon
Blanc, 'n ongehoute wyn wat goed
vertoon het selfsna die twee gehoutes.
Bale aantrekUke anderse neus, vol
geur en nasmaak. 15 ult 20.

1988 Simonsig Chardonnay
Reserve, glorieryke wyn met ryk
vru·gte en goele vrugtelhout balans.
Heerlike smaaklike geure, vermeng
met appelkose en lemoenheunin~.

Uitinuntend. 16 uit 20.
1989 Thelema Chardonnay.

verrassende gewig vir die wyn en
verrassende geure. Hierdie is 'n

, uitstekende chardonnay wat ten
minste nog twee jaar veroudering
nodig het. Reeds groot op neus en
smaak. 15,7 uit 20.

1989 Simonsig Chardonnay
Reserve, sagler en breer as die vorige
wyn maar fyn gestem en het 'n
ontsaglike tretkrag. 'n Wonderlike
~hardonnay.16 uit 20.

1989 Buitenverwachting
Chardonnay, bale interessante wyn,
goeie kleur en 'n wonderlike neus.
Smaak 'n kombinasie van Iemmetjie,
heuning, perske, geb otterel e
roosterbrood en vanlelje. 'n
Uitstekende chardonnay. 17 uit 20.

1989 Glen Cariou Chardonnay,
nou bereik ons nog 'n eersierangse

'wyn waar die ooreenkoms met
boergonje onheiIspeUend is. Hierdie
wynhet 'n wonderlike suurgehalte
maar ook 'n wonderllke fyn rykhelcl.
16,9 uit 20.

1989 Overgaauw Chardonnay,
een van hul beter chardonnays en
hoewel die ooreenkoms met
Frankryk ontbreek, is dit 'n
terughoudende soort wyn met baie
groot hout en nogal 'n bree smaak
met sommige sitrusgeure.15 uit 20.

1988 Zevenwacht Rhine Riesling,
,'n uitstekende Ryn.rlesIIng, baie
droog, baie tlperend en bale vol
gegeur. 'n Nogal verouderde droe
riesling-neus, wat sommlge mense
met paraflen vergelyk, onderskryf
die smaak. Soortgelyk nan 'n Duitse
"trocken"-wyn.

1989 Ruiterbosch Premier Vin
Blanc, nog een van Carel Nel se

-MosseIbaaiwingerd.wyne en die keer
'n gedeeltelik vatgefermenteerde
Ryn-riesling. Droilr as die vorige

vog verloor het, is hy mos soet.
Italianers maak uie so gaar: Pak 'n
paar afgeskilde uie styf teen mekaar
in 'n oondskotte!. Verhit in 'n pan
een lepel olie (olyf as jy kan), een
koppie goeie rooiwyn, en kook een
minuut lank met 'n skoot water.
Kruie goed met bonekruid, 2
naeltjies en 'n takkie roosmaryn, en
giet die vloeistof oor die uie. '

Bak vir anderhalfuur in 'n
matige oond. Die sous word heerlik
stroperig en die uie bruin. In Lekker
bygereg by iets ryserigs, of selfs by
'n hopie mash.

Wat nou vir poeding? 'n Ideale
oplossing as jy nie Ius het vir bak
nie is om ingemaakte stroopvye te
bedien met 'n ryp kaas soos Brie of
Camenbert of selfs 'n bloukaas. Die
kombinasie is heerlik, en hoewei '
afsonderlik duur, is die nagereg

,heeltemal binne perke - dis net 'n
bappie vir elk, dalk met koffie en
die Jaaste paar glasies ou port wat
jou wynboer-pel vir jou present
gegee het, '

wyn, 'mlnder vrugtig, maar meer
ekstrak. Baie goeie nasmaak. 14,8
uit 20.

1989 Buitenverwachtlng
Gewiirztraminer, baie interessant,
die wyn is eIntlik kurkdroog, heel
ongewoon vir die druifvarieteit hier
ter lande. Baie tipiese vol spektrum
geure op die neus, speseryagtige
vrugtigheid en roosblare. Op smaak
Is daar 'n bree uitspansel geure en
'n goeie skoon afwerking. 'n Bale
goele wyn, maar moet na my mening
nie langer as 'n jaar na aankoop
gehou word nie. 15.5 uit 20.

Die volgende drie wyne is almal
vonkelwyne en gewoonlik vereis hulle
bale aandag op die veiling en behaal
hoe pryse: ,

1984 Boschendal Brut, ek het
bale van die wyn gehou omdat die,
Dlousse (wat jy die kop van 'n bier
sal noem) bale goed was, die smaak
bale verfrissend en edel, met 'n baie '
goeie bittersoet afwerking. Hler is '
'n baie volwasse bottel
gefermenteerde wyn van goeie klas.
IS,S ult 20.

1984 Blaauwklippen Barouche
Reserve, 'n ligroos vonkelwyn
waarvan ek nog nooit gehou het
nie. Die een ook ole maar dit vertoon
ten mlnste goed en is duldelik beter

, as vorige jare. 13,8' uit 20. '
Tradition de Charles de Fere

Reserve, heerlik aantrekllke
sjarmeerder, met 'n jeugdige
lewenskragtigheid. Die wyn moet
jy ten minste nog twee jaar in jou
kelder verouder. Bale goed.14,8 uit
20.

Aanstaande week sal daar 'n
bespreking wees van die roolwyn
en die gefortiftseerde wyn wat geproe '
is.

Oor dieveertig wyne word
vanjaar opgeveiI, maar onthou meer
as 60 is voorgele. Met so 'n hoe
gehalte moes party baie goele wyne
afgekeur word. Dis waarskynlik die
hoogste standaard wat oolt nog by
'n veilIng van Suld-Afrikaanse wyne
gesien is. Die Gilde en haar lede
moet gelukgewens word.
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Uitstekende.. koning, saai opvoering

Die duiwelloop

Die MK-soldaat en die ontkleedanser

een sy van die ou hertog van York te speel,
die knorrige ou man wat selfgenoegsaam sy
smart en wanhoop ten toon stel. Wat Die tereg
kom nie, is die ander sy, die gedienstige
opportunistiese dienaar van mag wat presies
weet wanneer hy sy rnanteltjie na die politiese .
wind moet draai.

Ook die dames se spel bly merkwaardig
bleek. KoninginIsabel (Mary Dreyer) se
afskeidstoneel van haar man Richard teen die
einde het my taamlik onaangeraak gelaat
omdat die opvoering nerens voorheen
verduidelik het hoe geheg die twee aan

, mekaar is Die. Goed, dis deels Shakespeare se
skuId, omdat hierdie teks nie juis groat
optreemoontlikhede -rir aktrises skep nie,
maar kon die regie nie meer gemaak bet van
Richard se "filthy sin of lechery and
fornication, with abominable adultery" Die?

En dan die verhoogstel: twee torings
verbind deur 'n soort brug wat op die
draaiverhoog om en om geswaai word om
verskillende plekke voor te stel; dit begin
vervelig raak na 'n tydjie. En wat die
kostuums betref: as daar na sogenaamde
historiese getrouheid gestreef word, bly dit 'n
vraag hoekom die mans modeme
broekieskouse dra en Brolingbroke ritssluiters

~
sy stewels.

. Om op te som: 'n uitstekende vertoIking
deur die hoofspeler in 'n andersins saai
opvoering wat nie waag om die geleenthede te
benut wat die teks aanbied nie, .

,-

Neil McCarthy .

toekomstige usurpator, maar teen die einde
van dieselfde toneel nooi York vir
Bolingbroke vol eerbied en onderdanigheid na
sy kasteel toe.

Hoe hierdie skielike ornmeswaai plaasvind
en waarom, word Die op die verhoog duidelik
Die. Die regie laat Ralph Lawson net toe om .

Een van die redes waarom Barbie Schreiner se toneelstuk
"Endangered Species"geskryf is, is dat Schreiner meen die
beeld van wit middelklasmense wat aan die struggle deelneem
is nie juis goed nie, Dit handel oor twee susters wat radikale
-besluite maak oor hullewensrigting: die een sluit aan by
Umkhonto We Sizwe en die ander een word 'n onthleedanser.
(Schreiner se suster Jennifer is een van die besk'uldigdes in die
Yengeni-saak.) Clare Stopford is die reglsseur en het gehelp .
met die werkwinkelproses waarvan Sheena Stannard (bo-regs,
ook mede-skryuer en naoorser), Juliana Venter, Stephen:
Jennings en Kate edwards. (bo links) ook deel is. Dit open
Maandagaand in die Mark se Rehearsal Room, Daarna
uerhuis die produksie Londen - die Zabalaza-Fees - en
Edinburgh toe _ .

kennelik 'n toneelspeler wat met elke woord
weet wat hy wil se.

Maar hy word deur die anderspelers
letterlik aIleen gelaat. Daar is meer as een
toneel waar die !,towelinge, netjies deurdie
regisseur Keith Grenville gerangskik, soos
standbeelde rondstaan met uitdrukkinglose
gesigte asof dit wat voor hulle afspeel niks
met hulle te make het Die. Die teks verwys
meermale na die "groot Bolingbroke", maar
van hierdie grootsheid laat Jamie Bartlett min
sien.

Met half rukkerige kopbewegings, In
snaakse aksent en onduidelike diksie wanneer
hy hard praat gee hy voor dat hy 'n vurige .
temperament besit en kragdadig kan optree,
maar dit bly by voorgee, dit word nooit
werklikheid in sy spel Die. As Richard se
groot teenstander die charisma en
oorredingsvermoe gehad het wat die teks aan
horn toeskryf, dan sou dit rniskien meer
verstaanbaar gewees het hoekom Richard so
arnper vanselfsprekend bedank. Ek het
gewonder of hierdie probleem Die opgelos
kan word as McCarthy en Bartlett rolle wissel
Die.

'n Verdere leemte in die regie is dat een
van die mees insiggewende politieke tonele
van die stuk heeltemal onderbeklemtoon
word: toe Bolingbroke onwettig uit sy
ballingskap terugkeer word hy deur die hertog
van.York (Ralph Lawson) van 'n kant af
uitgeskel as verraaier, troonrower,

Om die wegspoelery te keer moet
gemeenskaplike eienaarskap - natuurlik opheel
gevoelige wyse - verander word na privaatbesit.
Kerels wat is daai rooi wolke agter horn?
Sonsopkoms of sonsondergang?

Dis die duiwel

VICTOR MUNNIK skryfGOP TV

Enso van flagrante besoedelaars na die Satan
- self. Die Satan, sa 'n polisie-rnajoor, word gesoek

vir verskeie rnisdade. Moord, sodomie en
verkragting, om maar net enkeles te noem,

Ja, se die ''hy-het-gedraai-nou-braai-hy-nie''
pastoor met die bokkop wat skalks deur 'n
vyfpuntster op sy arm loer, hy weet want hy was
daaL .

Psigiaters Ida dat hul pasiente nog maIler
word van al die indryf en uitdryfvan duiwels.
Teoloe stry oor of die duiwel bestaan of Die,
maar vanaand -gee die TV nie, daaroor leiding
Die. Die TV stap saam met hul informant in die
koppies rondo Hy begin gil en bewe, Op die rots
staan dit uitgekrap: "JH de V". Wie is JH de V?

Oud-Sataniste, so vermom dat nog die kykers
nog die duiwel hulle kan herken, bieg en spog,
"Ek kon goete van die rakke aftrekmet my 00,"
se 'njong man. '

"Ek het krag gehad, ek was nie bang vir
enigietsnie enekkonmense manipuleer soos ek
wou," se 'njongedogter,met 'npers lotusblom in
haar bewende hande, Haar trip na die wereld
sonder knoffel en roosmaryn het begin toe sy 'n
fliek gesien het, se sy. .

Ja, fliek is gevaarlik. Oppas sommer vir te
veel TV kyk ook.

"SOVEEL partytjies eindig in geweld. Soveel
mense voel dat hullewens oppak," se die
prof.

Agter horn harmoniseerdie sykouskoor hmrn,
mmmm.

Die prof het 'n plan dat, in hierdie vreeslike
tye, al onsmotors oorgesmeltrnoet word, endan
partjievirpartjienuut gemaakmoet word. Seker
omdat die motorhawens so onbetroubaar is. AI
prekende dwaal die prof-deur 'n kunsgalery. Hy
gaan staan voor 'n houtstellasie wat pyn en
skuld, sonde en straf uitbeeld. "Gevoeligheid .
vir ander mense bring geluk en sin in u lewe," se
hy. 'n Jekisen "Vis", Hlungwane visstert roer
soos Jona se vis, en hy verskuif tot voor 'n
William Kentridge "Sjoe Jo'burg is verskriklik"
skildery. "Te veel koppe in ons land het al
geval", sehy. (0. Wat dan van Magnus'')

En dan raps hy die sondebok. "Dis die duiwel
watmense verdeel." (0. Ekdag dis die KP endie
PAC.)

deur

Hoe blind

Hoe groener hoe ge.ld
Glad Die snaaks nie is die manier waarop M

Net en TVl se sogenoemde groen programme
gelyk uitgesaai word. Moet Groenes hulle nou
so mededingerig gedra. . .

Dus so gou as 50/50 die kollektebordjie
omstuur, glip die waarskynlike kyker na die
rykmense se omgee-kanaal. Daar preek dominus
Sunter van die Verenigde Vrye
Ondememingsgenootskap van die Laaste Dae
dat die stofso staanteen die tuislande. Hy se ODS
moet afdraai van die apartheidspad en die bree
pad vat na vrede en voorspoed, rykdom en
geluk.

Anders spoel ons "wereld op een plaas" weg.

Van die wind na die water. Toe di~ arrne
Helderberg in die see gestortbet, is 'n duikmasienjie
gestuur om hom te gaan soek. Die het sommer
vissies en so afgeneem.

Wonderlik die blinde krap met sy ekstra
gevoelige voelertjies wat so aan die wrakstukkie
vasIdou, diep doer onder in die see, sender om
te weet wat ailes beteken. Hoe dieper hoe blinder
en hoe gevoeliger, is dit Die snaaks Die?

ARNOLD BLUMER

RICHARD II
deur WIlliam Shakes'peare
Met Nell McCarthy, Norman Coombes,
Jamie Bartlett, Diane Wilson, Ralph
Lawson, Mary Dreyer ea,
Regie: Keith Grenville.
In die Nlco Malan-Teater.

RICHARD II (Neil McCarthy) is 'n koning
wat van sy heerskappy hou; dit verskaf aan
hom weelde en mag en boonop skynbaar die
reg om te maak en breek soos hy wil. Nadat
hy egter Bolingbroke (Jamie Bartlett) verban

. en onregmatig die se erfdeel hornself
. toegeeien het,loop hy sy riemestyf.
Bolingbroke keer vroegtydig terug, versamel
'n leer om horn en eis sy erfdeel terug. En nou
gebeur iets half onwaarskynliks: Koning
Richard doen sonder groot teenstribbeling
afstand van sy troon en oorhandig die kroon
aan Bolingbroke wat sy voorganger na die
tronk stuur waar hy later vermoor word.

,./ 'n Boeiende, selfs aktuele storie, en tog het
/ die opvoering my by tye verveel. Dis beslis

Die Neil McCarthy se skuld Diewat met
meesterlike spel 'n hovaardige rnaghebber

I voorstel en dan 'n diep gevalle mens wat
\ pynlik helder oor die vethouding tussen

~
OningSkaP en menslikheid nadink. Vera!

opvallend is McCarthy se duidelike
adenkende manier van praat. Hier is
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Houtstok1n beginpunlANDR6 VANfEKERK

WOODSTOCK die popfecs was ook meer as
dit: dit was die hoogtcpmt van die scksuele,
artistiete,mon:leenpolitiekcrevolusievandie
sesti • Ditwasdiedcbde waarinaktivisme

geJ]3IC. r. ••
om swart regte in Amcrika, remimsme, verset
teen militarismc en studaItc-opstan opgebloei
bet tot vemamc bewegings, bewegings wat in
1968 regerings amper omvergegooi het, en
scdertdien 'n diepgaandc invloed op ons denke
gchadheL .

Die ooglopendste tckens.v~ die ge~u~
was die klcrecnmusiekvandieJcug wathierdie
"revolusie" gevocrbet. Maar bulle )Nas nie ~et
tekens oic - bJ1lcwasoak deel van die revolusie,
Dit wi! vooIkom of ouwe. vrye vorms van
uitdrukkingpoliticb:~ voorafgegaan
en begeester bel. .

Rockmusiekbet Dienet Iirieke bevat oor die
gebeure Die, maar nuwe musiekvorms geskep
wat, so eksplisiet BOOS chige manifes, die nuwe
bewussyn van daardie generasie uitgedruk het.

Woodstock bet 'nmagtige simbool geword
. omdat dit na 1967se somer van liefde en 1968

se straatoptogtc en-gevegte, en gedurende die
booggetyvangevoeIens keD die Vietnam-oorlog
plaasgevind bet.

Woodstock moet dikwels instaan vir alles
. wat gebeurbet gedmaPe daardie woelige dekade,

al was dit destyds Die DDOdwendig oor al daardie
issues Die. '.

Toe gam 21 jaarveIby. Teendie einde van'

daardie tydperk. in die suidelike deel van Afrika,
begin weer 'n musikale ontwikkeling - 'n baie
beskeie ontwikkeling nog, op die stadium - deur
'njeug wat die politieke en sosiale waardes van
hul ouers net so sterkwil afskud as hul sestiger
ewekniee.

Daar het voorheen wei 'n paar politieke
musikante bestaan; maar hulle was dikwels Of
protessangers Ofbet 'n spesifieke politieke tendens
verteenwoordig. Die musikante het in elk geval
meestal in Amerika en Europa gesoek vir hul
musiekvorms. Maar in die laat tagtigerjare het
musikante al hoe meer die inheemse musiekvorms
begin gebruik, en vera1 Afrikaanse musikante
het sterk teen sogenaamde "Afrikaanse musiek"

. gereageer en hul eie "Boere-punk" .begin
ontwikkel.

Toe besluit iemand blykbaar dis tyd om die
musiek se mondigwording te vier, en miskien
ook sommer die geboorte van die "nuwe" Suid
Afrika daarby. En wat 'n beter naam te kies as
Houtstok, om Suid-Afrika se "revolusie van
'90" te verteenwoordig. Wei, miskien nie so
blatant nie, maar met so 'nnaam soek 'nrnens na .
parallelle, .

Donderdag 31 Mei was 'n lieflike dag. Die
verhoog was onderkant 'n groot, effens afdraende
stuk veld, wat gevul was met tannies en omies,
ouers met hu1 kinders, studente en ander jeugdiges,

Baie se kleredrag bet sterlcna Woodstock gesmaak,
maar dit is getemperdeur die sterkbysmaakvan
'n gewone ou Suid-Afrikaanse braaivleis.

Orals het mense "peace sign"-vingers gewaai,
en daar was 'n lekker gevoel van "peace" en
vriendelikheid. Ek het 'n klcmp T-hemde teen
konskripsie en oorlog gesien, en meer as een
ANC-wapen. .

Mense het houtstokke rondgeswaai, en veral
twee baniere was baie sigbaar: die SPQR vandie
ou Romeinse legioene (ek is te "out of touch"
om te weet wat dit beteken het), en 'n ouderwetse,
ronde "bom" met brandende lont, wat ek geraai
het 'n klomp anargiste se teenwoordigheid
verkondig het.

Die musiek het gestrek van liedjies deur tant
Sannie Briel en haar gesin, tot suiwer "heavy
metal"-klanke wat Amerikaanse en Britse style
heeltemal na-aap.

lewers tussen die twee was Afrikaanse groepe
soos Koos en Kommissie van Ondersoek, asook
Koos Kombuis. Alida White, wat 'n moerse
stern het, het "sixties-t'nostalgie opgedis, en
Jennifer Ferguson was natuurlik ook daar.

Maar waaroor het ditnou alleswerldikgegaan?
Die hele affere was in skrille kontras met 'n KP
of AWB-byeenkoms, maar tog was dit 'n "whites
only" geleentheid, met riet afsonderlike
anderskleuriges te bespeur. Virbaie was dit ook

maar net 'n lekker jol, die enigste altematief tot
die FAK se soetsappige offeringe.

Van die bands en sangers was polities, maar
dit wasdikwels "soap-box"-politiek:jy staanop
'n verhoog en kak op jou teenstanders.

Omregtig 'n "nuwe orde" teverteenwoordig,
om die ideale van 'n post-2 Februarie-toekoms
te verwesenlik, sal Afrikaanse musiek sy eie
styl, 'n nuwe vorm, geleidelik moet ontwikkel
sodat dit 'n mens opsweep met net soveel

. opgewondenheid as die gedagtes agter die lirieke.
Koos lewer dikwels gedigte met 'n soort

rock-agtergrond: die trefkrag van Bob Dylan se
gedigte het daarin gele dat sy musiek so 'n
integrale deel daarvan geword het - sou ''Blowin'in
the Wind" dan dieselfde gewees het sonder die
melodie? '.

Van die nuwe bands speel met die woorde en
melodiee van tradisionele Afrikaanse musiek,
en draai dit op sy kop, wat 'n goeiebegin is. Ma:u
nou moet hulle voortbou op daardie
ondcrgrawcnde impuls.

N a s6 'n dag in die son was dit my gevoel dat
. ons aan die begin van 'n dekade soos die "sixties"

miskien staan: hierdie Houtstok moet as die
beginpunt, eerder as die hoogtepunt, van Suid
Afrika se sosiale revolusie gesien word.

*Lees aanstaande week wat Robyn Hawkins
oor Houtstok te se het.

ROBINHAWKINS~
1

maak 'n Kaapse
. !

lawaai
Brood.blybrood

'N'LAASTE paar wooIde oor die apatie-siekte
.voor ek die saak laat berus, Nog 'n bietjie slaap
... Nog 'n bietjie sluimer ... Nog 'nbietjie halide
VOU, ens. en om oos leandie wereld maar vergaan.
Lewe vergdarembieren daar'ntikkie inspanning,
dan nie? Ons wag maar .vir God weet wat .:
Intussen gaandieminpogings omdie verrotting
te ondennyn maar verby. Jan wag tot Piet gaan,
en andersom. Ek praat nou spesifiek van die
Genooide Kunstenaars-program van die Suid
AfrikaanseNasionale Kunsmuseum - daai groot
wit monument van. 'n gebou, doer agter die
visdammetjies (die een wat nou sulke
konstruksieheinings om hom bet), AI is die
hoofgalery tydelik gesluit, is daar deurgaans
nogal inten:ssante bedrywigbeede in die Anneks
galery aan die gang.Mens moet net die bordjies

. om die..bciningvolg. Dis al. Wat hierdie program, .
byvooJbeeld.behels, is dat 'n regte, lewende
kunstenaarwese genooi word om vir 'n periode
van ongeveer twee weke vir hom/haar 'n ateljee
in die Anneks-galery iii. te rig, om sodoende
informeel - tog in 'n werksituasie - met 'n
besoekende publiek te veIkeer. .:

Die begrip bet aanvanklik vir my heel
opgewonde gemaak, omdat dit - soos ek reeds
voorbeen gesC bet - vir die publiek 'n geleentheid
bied om deel te he"aan die vervaardiging van
kunswerkc, eerder as omhulle (bloot) as dooie
voorwerpe in koue kamers te beskou".

Miskien meer belangrik. is dat daar 'n mate
van demistifikasie van die kunstenaar, sowel as
die kunswerk. kan plaasvind. Ek se doelbewus
"kan" omdat dit Diegebeur nie~ Bywoning van
die hoogs inleressante 'tentoonstellings' van kuns
en kunstenaar is, mooi platvloers gese, vrot.
Shame!

;·ToeekvirNicolaas Maritz teendie einde van
sy tydjiebcsoekbet, was by,met reg, teneergedmlc
en gevolglik heel sinies. Die een gesin wat
tydens my besoekgekom het - amper kom
heiligskennis pleeg bet - het rondgesluip en
gefluister ... nes in die kerk. Nicolaas groet.
Mooi beleefd groet hulle terug. Einde van
interaksie. En sy skilderye is so spontaan mooi
enhalf-naief. datdiedogtertjie sou km saamgesels
het ..• as synet woo. Dit het my vreeslik gepla.
Die hele punt is danomte wys dat kunsmakers
mense is, nes die res. Hulle verkies dalk koffie,
be tee. Hulle moet ook soms die kamer verlaat.
En bulle maakgeed. Nesbaie ander mense. Net
hulle goed word "kuns" genoem. Dis al. Ek
meen, soveel van hierdie gekommandeerde
"gums" wi! nie hu1le kateders he nie. Hulle wil
net he dat mense self moet dink; dat hulle die
moeite sal doen, selfs net om te dink; en dat
hulle vry moet voel om vryelik te reageer op
prikkels uit hulle omgewing, of die prikkels nou
kom uit koerante, of uit die agt-uur nuus, of
skilderye of musiek of wat ook al.

Oat die tipe ding so swakondersteunword, is
virmy 'n emstige saak. Moet instansies soos die
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SANK dan die bietjies geld wat hplle key
. (belasting-geld, terloops - jou 'geld en myne)

verkwis op "chic", en pogings om dit na te
streef? Of moet hulle hulle fondse konkreet
aanwend op pogings om k.unsuit sy kunsmatige
verhewe posisie te haal en te help om"die deure
van kultuur oop te maak", al is dit net gedeeltelik.

Kevin Brand 20 Junie - 4 Julie
Om dus vooraf te probeer belangstelling

aanwakker, het ek met Kevin Brand, die volgende
genooide kunstenaar, gaan gesels, aangesienek
baie van sywerlchou. Sy "NineteenBoys running"
het hom een Val). die finaliste vir die Vita "Art
Now"-toekenning gemaak en is redelik bekend,
gedeeltelik ook weens die openlike politieke
verwysings. Die "stuk" word ook in Sue

.; Williamson se Resistance Art in South Africa
nogal breedvoerig bespreek en dit het vir Brand
skielik so half in diekalldig geplaas. Hy

. beklerntoon egter self dat politiek (in die noue
sin van die woord) slegs een sy van sy werk
verteenwoordig en as mens na sy ander beelde
kyk - waarvan sommige ook in en om sy "ateljee"
vertoon sal word - die honde, die aambeelde, die
moederfiguur waaraan hy tans werk en waarmee

hy tydens sy verblyf by die Nasionale
Kunsrnuseum nog steeds sal besig wees (sien
foto), beginmens die standpunt verstaan. Dan is
daar ook die skuite (De Rijger, De Goede Hoop
en natuurlik die Drommedaris) wat uiteindelik
deel sal wees van 'n groter saamgestelde werk
met die "moederfiguur" as middelstuk. Hy het 'n
titel genoem: "Nation"..

Brand Ie ook sterk Idem op eksperimentering.
Vir' hom is dit deurentyd nodig om die grense

.van sy bekende terrein te herevalueer; om nuwe
benaderings, stowwe en begrippe te verwerk.
Sodoende bly sy werk dinamies en is sy
verwysingsraamwerk verfrissend onbeperk. Dus
sy samewerking met Barend de Wet; op sy
skuite. Vir hom is Barendse intuiliewe werkswyse

. verkwikkend in teenstelling met sy eie, meer .
serebrale, benadering. Dus ook sy interessante
afwyking van die Idinknaels waarmee vroeer
werk aanmekaar gesit is, in sy huidige
"moederfiguur" waarmee hy eerder honderde
klein boutjies gebruik. Die hele stuk sal dus
uitmekaar gehaal en aanmekaar gesit kan word,
kompleet nes 'n Meccano-stel. Dis nie net heerlik
speels nie, maar ook hoogs prakties, aangesien
vervoer heelwat vergemaklik word. Mens moet
net nie die instruksies verloor nie.

Alles in ag geneem, sien ons dat hierdie man

Kevin Brand·

hom begeef op die terrein van politiek in die
breedste sin van die woord: die politiek van
menswees in 'n wereld van uitbuiting, met die
tipe insig wat humor, patos en tragedie almal
insluit. Hy stel dit so: "I like to use instruments
that are manipulated. For example tools. Even
the boys, and those who shot them, were objects
of manipulation." Sois selfs die voetstuk van
die een aarnbeeld eintlik gestileerde stukke
metaalwerk-gereedskap.

Mens is veral getref deur sy beskeidenheid.
Hy maakmaarwathy maakenhyhet sy werkby
die Techgnikon en verskeie ander "jobs" en
goed, omhom aan die lewe te hou. Dus kan hy .
maar. Van die ander "jobs" staan in sy ateljee
rond.en wys hoe veelsydighy werklikis. Mens
moet dit alles self uitsnuffel, want persoonlike

. inIigting vloei maar swaar uit hom uit. Vir my
was sy beskeidenheid dus ietwat van 'n probleem.
Niks is versteek nie. Hy vermy eenvoudig
selfverheerliking heeltemal, al het hy vryelik
oor spesifieke projekte gepraat, Hy se ookdathy
nie graag met sy werk saamleefnie. Dis seker te
verstane, as mens insien waaroor sy werkhandel.
En tog sal hy iets, op kommissie, vir 'n argitek.
vervaardig, om in die een of ander "designer"
huis in te pas.

Brood bly brood.

VryDag! 8 Junic 1990



Here is the complete text ofJunaid Ahmed's paper delivered.
on June 2 in the Laager at the Market Theatre

Or too hot to Trotsky

Culture in South Africa:

: .

" .

" .

something they have seen. There is also the
general misconception that the Market Theatre
reflects innovative progressive cullure - this is
very far from fact. Our Qabula's, Mahlasela's,
Zondi's, Hlatshwayo's, Malange's, Dikeni's,
Rampolokeng's and thousands more, reflect the
diversity ofour art, writings, performance, music
and other disciplines.

Culture, as a site of struggle, during the phase
of transformation, should consider Ngugi wa
Thiong'o's statement that the divide and rule
colonial origins ofexplaining any differences in
terms of ethnic origins of the actors still exists.
Therefore, the challenge weface, as Ngugi reflects,
is that we do not want a culture' of apemanship
and parrotry to be enforcedby police bullets,
barbed wire, quirts and by a corpus ofintellectuals,
academics and purists. How do we overcome
this? What, exactly, will become of the quest for
relevance? Doprogressive cultural workers discard
Aeschylus, Sophocles, Chekov, Donne,
Shakespeare and' Milton to read only Marx,
Engels and Lenin? Do we throwinto our dustbins
racist writers liIre Huxley, Haggard and Monsarrat?

, Do we only promote the progressive writings of
Zola, Faulkner, Shaw, Brecht and Neruda? and
how many of our critics are familiar with the
works of Hove, Serote, Kgositsile, Neto, Machel,
Castro, Sankara, Guevara, Ngugi,Achebe, Soyinka,
Nkosi, Thernba arid others?

IIIour attempts to foster unity amongst all the
people in the land, let us as cultural practitioners
move from the position of strength and not of
ignorance.

The cultural boycott has without doubt been
partially effective in all environment and industry .
where money indeed talks, South Africans
representative of the state-backed industry can
still buy and sell films. But there is a large
number of filmmakers and distributors who refuse
to sell or deal with South Africa.

These politically sensitive and aware people
have welcomed the birth of an organisation like
the Film and Allied. Workers Organisation
(FA WO), and were actively seeking to discover
what the political developments will mean in
terms of a restructured and new South African
film industry. There are indeed many filmmakers
and distributors from all over the world who
want to' do business with South Africa. It is

, perceived as a: growing and important market.
And these people want their films shown in

such a way that empowers those South Africans
who do not yet have power, in a way that will
assist in the creation of a South African film
culture, where education, production and
distribution of dynamic South African filmmakers
and films can take their rightful place in world
cinema.

However the road to a true South African
cinema is a long and rocky one, but one that at
least some of these South African filmmakers
now in control are beginning to become aware of.
The filmworld is certainly watching and waiting,
wanting a new South African film culture to
organise itself, and basically, to make films
worthy of being seen by everyone. The future is
filled with hope, and we can learn much from the
Soviets and the East Europeans. '

critics.The progressive cultural movement is
ready to participate in such deliberations, but
our critics must move away from their liberal
positions and be involved in a far more
constructive Il1lU1IJ:r. These are the real challenges
facing us - that in the present period of
development and transition, winds of change
can only blow if both advocatesofprogressive
culture and those who are critical of it, can
expend energy to debate and discuss the issue,
without attacking the one side continuously.

Let us have our own battlefield of ideas. If
we let polemics go beyond aesthetics, we could
togetherprobably reaffirm the role ofculture in"
ducation people in the phase of transformation;

of surmounting obstacles and contradictions in
the path towards building a new society. LET
CULTURE BECOME A SITE OF STRUGGLE
IN ITSELF. It could then consistently address .
some of the questions I have already raised.

Within the progressive cultural fold, the
projects, debates and discussions encompass a
broad spectrum of issues - women, language,
criteria and standards, the documenting of our
cultural heritage and a host of others. Culture;
as a site of struggle, should broaden these
debates to include all cultural practitioners,
and especially to those who do not sit easy as
members of the liberation movements.

Ourcritics must also make the effort to view
grassroots culture. There have been countless
examples of people being critical of progressive .. '
culture simply on the basis of newspaper reports
or relying on another person's interpretation of

outside of the awards ceremony, the future of
Soviet andEastern European cinema was debated.
Paradjanov, Kieslowski, and Godard, amongst
several other luminaries, announced their fear
of the future, bemoaning the state ofcinema in
their newly freed countries.

The common theme in all of their discussions
was the erosion of established, state-supported
cinema cultures by the single-minded drive for
profit. Most felt that they would not be able to
make the quality films as they have in the past,
even without the conditions ofharsh restrictions
and censorship that prevailed.

The entry of the West, with multi-plexes
and capital close behind the hand of friendship,
signalled the final march towards a global tele
cinematic world. Not that this is negative, but
that the judge of what is successful is small
town America: would they want to watch your
film?

As Cannes partied for ten days, Russian
studios broke away from their centralised systems,
tensions between the old guard and the new
Soviet profiteers grew, emblazoned across the
headlines of the daily trade papers.

And the SouthAfricans. Conspicuous by the
absence of their public presences in a town
where publicity equals existence, they were
certainly there. Whether as honorary
"Zimbabweans" or "English,i, Ster-Kinekor and
Nu-Metro, Toron and the Johannesburg Film
Festival, were there shyly doing businesss, No
fanfare, no hype, quietly avoiding their South '
African origins, paying their money and taking
their chances.

social creativity. Is thehegemonic group prepared
to fully participate, or is the pre-occupation in
the crucial phase of our history going to be on
the securing ofgroup rights? How are we going
to express the diversity of our problems and
attempt to find the answers, if our critics are
only prepared to be the arm-chair brigade, and
are continually trying to take the offensive
position?

What happens to the "pure arts" - ballet and
opera - how do we take it away from the preserve
of the bourgeoisie and make it accessible to the
majority of the people?Soviet ballerina Galina
Ulanova considered that ballet can express
something important, some great and vital truth
about the beautiful things that live in the human
heart. Let the bastions of "pure art" help in
exposing these wonderful, romantic notions to
the masses, and let them judge the statement of
Ulanova.

In what way should cultural workers fuse
their works with "pure art"? If our critics find
the products of "mass culture" or popular culture
an inferior substitute for "true" works ofculture,
then what is their solution? Are works that are
imbued with social and political significance 
the works of a realist trend - unworthy of a real
creative cultural worker? Or is it the curious
paradox that amongst those who are shouting
the loudest, and supporting for the wrong reasons
some of the pertinent issues that Sachs raises,
are in fact some of the greatest hounders of
freedom?

These questions must be answered by our

The Challenge of
.Transformation

, Jeremy Nathap het die pad
Cannes-Fees toe aangedurf. '

Hy het 'n. wyser mens
teruggekeer

SPRING, Cannes, 1990. The decayingplaygroond
ofthe extremely wealthy, the mecca of filmmakers
and film fans alike. The palm-lined Croisette
packed like the Rand Show, peopled by the
beautiful, the half-naked and the buskers. The
Andy Warhollookalike, an advertisement for
the documentary on his life 'and films, all pale
white skin and bleached hair. The Charlie Chaplin
mimic, working the Croisette in search ofa few
Francs filched off anyone who will part with
them.

Several metres off-shore, the massive four
storey luxury yachts idle gently in the sun,
competing with the huge American aircraft
carrier and an ageing Russian merchant vessel,
venue forthe biggest "Too Hot to Trotsky Party"
where vodka flowed likewater. Up above, twenty
small planes drag huge banners, announcing the
imminent arrival of "Superman IV".

From the Palais market to every available
tiny apartment, sunglassed filnunalcersand would- .
be filmmakers tout briefcases filled with scripts,
in search of someone to listen to their story.

The STARS. Surrounded at every move by .
lenses and autograph hunters, both professional
and amateur, they revel in the attention heaped
upon them. Party after party is hard work, the

.bottom line is profit.
At the festival's major press conference,

THE debate engendered by Albie Sachs on the
role of culture has been received by some with
extreme glee. while others react cautiously and
with some trepidation. Liberals vociferously
reaffirm their position - that they were right all
along and that art must be divorced from politics.
The paperhas caused someconsternationwithin
the mass-based progressive movement, where
cultural workers (as Ari Sitas puts it) areworried
that their work has been banal or even devoid of
content.

Whatever thereaction, there is one inescapable
fact: that the Sachs paper has, and perhaps
timeously so, engendered, encouraged and
stimulated the kind of debate about the role of
culture that is so necessary during the phase of
transformation in our country.

I will discuss some points arising out of the
Sachs paper, and then address what I regard as
the most crucial task facing all cultural
practitioners - the Challenge of transformation
in our cultural activity.

The first problem is that so far, responses to
the paper have hung primarily on two phrases:

* members should be banned from saying
that culture is a weapon of the struggle

*white is beautiful
With regards to the first issue, the following

must be noted:
* the weapon created out of culture is a

process which negates oppression, which isolates,
and finally prepares the death of the culture of
apartheid - basically the culture of the people
trying to eradicate .the hegemonic culture of
power.

*cu lture as a weapon of struggle has made a
significant contribution to our vocabulary, and·
has located many indigenous languages which
would have been static in tradition within
revolution, change and the 21st century.

* it has also given us the determination,
courage and a vision of a future South Africa.

*a society that has been for so long tortured
and affected by violence - from the numerous
draconian laws of the government, rightwing
backlashes, the warinNatal- that for a long time
still art forms will and must reflect this reality.
Our revolutionary songs, dances, poems and
plays are packed with this.

But within the framework ofthis violent and
solemn phase the progressive cultural movement
has not, contrary to critical opinion, over
emphasized "pessimistic aspects" in the struggle
for liberation. People like Njabulo Ndebele,
Nadine Gordimer, James Matthews, Lewis Nkosi,
Ari Sitas and others have continually shown,
through their essays and creative works, that we
are not locked in "cliches". Our culture has
flourished amidst oppressive regulations,
limitations and prohibitions,The canvas of works
from organisations such as Jazzart, Community
Arts Project, Congress of South African Writers,
Imvaba Arts, Cosatu Cultural Unit, African
Culture,. Theatre Alliance of Natal, Maokeng
Theatre Group, South African MusiciansAlliance,
Film and Allied Workers Organisation and many'

. more, has been vast and innovative.
On the second issue, of white is beautiful,

this statement must be seen in a context, and not
ina vacuum. Historically, inSouthAfrica, when
it was said that black is beautiful, it was the
national question which was being raised. That
is why black people were killed when they said
so.The apartheid machinery sought tocrushany
movement towards unity, when people were
trying to claim their history. Black is beautiful
was coined to unite Amazulu, Basotho,
Mashangana, Indians, so-called "Coloureds" etc.
It was a call to claim dignity and freedom.
Similarly, white is beautiful can and must exist,
and will be lived with in a non-racial, democratic
South Africa.

My observations do not, in any way, fight
.. against the narrow views ofculture. Albie Sachs

has eloquently stated some ofour problems. We
admit this readily, but it was not only because
we were committed politically. Oppression is
not abstract, it produces illiteracy, inexperience
and very severe conditions under which people
must work, including lack of skilled person
power and resources. There is also general
agreement with Sachs when he points out that a
cultural transformation has to take place. The
question we all have to address is how to use the
energy that apartheid has unleashed to create a
culture of tolerance of differences of people in
our country. How do we make it speak both in
our minds and in reality? However, when we are

.addrcssing these issues, one has to bear in mind
that no amount of criticism levelled at cultural
workers by liberals, academics,journalists and
others will change weaknesses in progressive
culture ~ education, exposure, and exchange,
and the eradication of apartheid will do so. .

We agree that in the progressive movement,
culture has been asserted as a unifyingforce, but
how do our critics view the role of culture - as
decorative ornaments, exclusive institutions, a
little Europe in South Africa? Njabulo Ndebele
once said that South African culture, in the

. hands of whites, the dominantforce, is incapable
of nurturing a civilization based on the perfection
of the individual in order to permit maximum
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KAAPSTAD

Norwood, Johannesburg.
Uistalling deur Samson
Mudzunga.

JOHANNESBURG

Baxter·Galery:
Groepuitstalling getiteld
Poster as Art.Tot 30 Junie,
Art Scene, Seepunt: Ge
mengde galery-uitstalllng.
Tot einde Junie,
Gallery 709, Adderleystraat:
Uitsralling getiteld Contem
porary Trends II. Galeryver
sameling wat· bee ld
houwerke en skilderye deur
plaaslike en internasionale
kunstenaars insluit, onder

. andere: Judith Mason
Attwood, Philippa Hobbs en
Andre Naude, Tot einde
Junie,
Kunskamer, Bergstraat 14:
Suid-Afrikaanse kunste
naars soos Piemeef, Maud
Sumner, Maggie Laubser,
Inna Stern, Preller, Welz.
KibeI, Caldecott en
Boollzaaier.
Gallery International, St
Georges-sentrum: Alge.
mene uitstalling. Jill Trap
pier se uitstalling loop die
week ten einde.

oop dag wanncer die publiek
die geleentheid kry om kun
stenaars in aksie te sien.
Mandjiemaak demonstrasies
en so aan, Tel: (011) 648
6107,
Gertrude Posel-galery, .
Wits: Uitstalling van werk
deur Peter Schutz wat deel is
van die Wits Herfsfees. Tot
30 Junie,
Goodman-galcry, Sandton:
Uitstalling van werke deur
Andrew Verster en Ruth
Sack. Tot 9 Junie. >

Lohannesburgse Kunsgal
ery, Joubertpark: Vita Art
Now-uitstalling. Tot 17
Junie,
Theresa Jo se Workshop,
Bizarre-sentrum, Yeoville:
Handgemaakte juweliers
ware en 'n verskeidenheid
van etse de urTheresa N aude,
African Magic: Inheemse
handwerk en kunsartikels.
Oilgewoon en outentiek.
Rockeystraat 20, Bellevue,
Iohannesburg. en Milk
woodsentrum 9a, Pletten-
bergbaai. .

Zona. NaYewe Afrika-kuns
en -appliek; inheemse hand
werk en kuns. Grandaan 64,

---------- KAAPSTAD

MUSIEK'.C.·
" '

Piccadilly Bar, Highslraal. Brixlon: Vanaand: Little SiSler.
Woensdag: Diamond Dogs. Saterdag: Back Flash. Tel: (OIl) 726-
6019. .'
Roxy Rhythm Bar,Melville: Maandag: PJ Powers: Dinsdag: Little
Sisler. Woensdag: Fal City. Donderdag: Bright Blue, Vrydag: Neil
Solomon, Salerdag: Diamond Dogs. Tel:.(OII) 726-6019.
RulilOurs, Rockeystraat: Woensdag: Louis Levy, Donderdag: Stan
Jones (k1avier) en Art Kelly (bas). Hulle tree ook Sondae saam met
Gil Anderson (Iromme) op.
Radium Be" l1al1, Louis Bothala.n: Sondae: The Fat Sound Big
Band lree bierop. Bel om uitle vind watterSondae: (011) 728-3866.
Kippies, Mark-Teater. Newtown: Township-jazz se voorsledelilce
tuisle. (Toe op Maandae, die res van die week oop van ""we-uur-
en naweke van ryf-uur .Iollaal.) BREWERS EAST.. .
The Junction, h/v Blri;- en Oaimstraal: "Ouer" rock en new wave
met 'n aparte vertrek vir "live" groepe, 'n dakluin en video-en pool
kamer. Welkome afleiding van die wsko-twak op ander plekke.
Chris Prioris soms Salerdagaande die platejoggie. Vir "denkende"
jollers.
Rumours,~ockeystraal:'n TipieseRockeystraatse laalaand--joinl"
vir mense wat soms werk en van jazz boo.
Late Nit' Duk,'s, Melville: Laatnag-a1lematief vir middel-stede.
Iinge. Oop van vyfuur smiddags 101baie laal soans en Salerdae vir
middagete. Bles word sewe dae van die week lot laataand bedien.

.Club Manza"an, MoielSane, Sowelo: Hoer.inkomstegroep disko .
Oop van II nm, Maandae en Dinsdae i. tocgang gratis. Twee gratis
biere op aande wanneer loegang gevra word. AIle soorte musiek.
BllU!s. Marshallstraal 165: We""ns van die noordelike voorstede
(ouderdom Ius sen 25 en 35) se uilhangplek. Disko-musick, f1i1·
sende Iigle, spieels, mense mel grlmering... daai soort van ding.

(AI

Dorlt Rothschild, Lana Green en Tonia Selly Is die drle kelnerlnne In
Janice Honeyman se DOUBLE THICK DREAMS by die Mark-Teater se

_ Warehouse.

• JOHANNESBURG

Natalie Knight.galery,
Hyde Park: Uistalling van
sketse en beeldhouwerke
deur Tommy Motswai en
Fanie Matsie asook werke
deur'Maureen Bradshaw en
Thomas Kgope. Tot 23
Junie,
East Urquharl-galery, Mel
ville: Uistalling van blonune
skilderye deur Sharland
East-Urquhart, Tel (011)
726-6677.
Kim Sacks-galery, Yeoville:
Op die laaste Sondag van
elke maand hou die galery 'n .

HARD TO
KILL

~,§~.
Walt Disney (A)

DAILY:945, 12.15,230

~~~~d~~Ob~D!!r!~2-121
DAILY' 515, 745, 1000

HARD TO
KILL

Without
A Clue

Crime Thriller (A)

DAIL~~.~~~~gf~~~·':~~.~~~~~:10.00

Explosive Action Thriller (2~18)
Steven Seagal, Kelly le Brock

DAILY;945 12.15 2.30,5.15.7.45 10.00

Action (2~19)
Richard Gere, Andy Garcia

DAILY.945, 1215,2.30,5.15,7.45, 10.00

Explosive Action Thriller (2~18)

Steven Seagal, Kelty Le Brock •
DAILY 9.45.12.15,2.30,515,7.45.10,00

Uncle Buck

Without
A Clue

Crime Thriller (A)
Michael Caine, Ben Kingsley

DAILY' 945, 12.15,2.30, 5.15.7.45.1000

Dragon Fist
Karate Acllon (A)
Jackie Chan

PLUS
.Iron Angels

Action (2-18)
Moon Lee

MON·FAI 930 2.00.730 SAT: 1100.3.30.800

1'1

No RetreatNo Surrender
Part Two (2'16)

Action - CynthIa Rothrock
PLUS

Suoer COpS
f<arate Action (A)
Michelle Khan

MON-FRI 930.200.730 SAl" 00.3,30.800

Without
A Clue

WE'LLMBET AOAIN is lerug
by die Soulldstag, in
Midrand, omdat die mense dit
so wil hE, se hulle. Mel Dianne
Chandler. Tel: (OIl) 805
1845.

KAAPSTAD

By die Alua"d,rleat" is
Richard Loring in 10SEPH
AND THEAMAZING TECH·
NICOLOR DREAMCOAT te
sien. TOl7 Julie.

Baxter-Teater, Mainslraal:
Studio: THE BELLE OF
AMHERST is 101231unie hier
te sieri..Tel: (021) 685-7880.

Nico Malan,Opera: Diebal1el
ROMBO EN JULIET asook
DON CARLOS. T<,>116Junie.
Tel: (021) 21-5470.

In die Drama leanRICHARD
II. mel. Neil McCartney en
Jamie Bartlett lot 23 Junie
gesien word. Open: 30 MeL
Tel: (021).21.5470.

: , .

Franz Kaflca se REPORT TO
AN ACADEMY mel Sam
Williams by die Trust Balik.
Anna, Wlndybrow. Tel: (Oil)
724-3301.

Pieter Dirk-Uys se JUSTUKE
HOME is by die Markteaterse
UpstairsIesien.Tel (01 1)832
1641. Laaste naweek.

Without
A Clue

Stanley & Iris
A Heart·warming Drama (2-12)

Jane Fonda, Robert DeNiro
DAILY:9.45, 12.15.2.30, 5.15,7.45, 10.00

A DOLL'S HOUSE is by die
lAager, Markt,ater te sien.
Met Grethe Fox, Kale Edwards
en Andrew Buckland. Tel:
(011) 832-1641.

HARD TO
KILL

Mbongeni Ngema se TOWN
SHIP FEVER is tans by die
M arkteater te sien. Elke aand
om 8nm. Tel: (011) 832-1641.

Action (2·19)
Richard Gere, Andy Garcia

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

sex, lies
and videotape

Award Winnl,ng Sex Drama (2-18)
James Spader. Andie MacDowell

DAILY.9.45. 12,15.230,515.7.45.10,00

Explosive Action Thriller (2-18)
Steven Seagal, Kelty le Brock

DAILY: 9.45.1215,2.30,5.15,7.45,10.00

Action (2-19)
Richard Gere. Andy Garcia

DA1LY;-9.45, 12.15.230,515,7.45, 10.00

INTERNAL AFFAIRS INTERNAL AFFAIRS

Stanley & Iris
A Heart~Warmjng Drama {2-12)

Jane Fonda. Robert DeNno
DAILY 9.45,12.15.2.30.5.15,7.45,10,00

INTERNAL AFFAIRS

'I :1,

Blaze

Gone With
The Wind

SEXTET mel Tim P1ewman,
Paul Ditchfield en Paul An
drews open vanaand om 8.15
by die And" Hugeunet
Teater,
Tel: (011) 725-6300.

Oamer in MOVEOVER MRS
MARKHAM gesien word.
Tel: (011) 402-7726.

By die LeonardRayn,-Teater
. word die riller DANGEROUS
OBSESSION mel Russel
Savadier, Janet du Plessis en
Errol Hart opgevoer,

ALWAYS

OPENING
SOON

OPENING
SOON

Explosive Action Thriller (2-18)
Steven Seaqal. Kelty Le Brock

DAILY'945, 1215. 230,515,7.45, 1000

OPENING
SOON

Romantic Adventure (A}
Richard Dreyfuss, Holly Hunter

DAILY·9 30. 12.00.2.30.515,745,10.15

INTERNAL
AFFAIRS

Action (2-19)
Richard Gere, Andy Garcia

DAllY 9.45, 1215,2.30, 5.15,7.45.1000

OPENING
SOON

Romantic Adventure
R,chard Dreyfuss. Hotly Hunl,er

DAILY.930,12.00,2.30,515,745,10.15

Action Thriller (2-15)
. Sylvester Stallone. Kurt Russell

DAILY:9.45, 1215,230,5.15,7.45, 10.00

sex, lies
and videotape

Award Winning Sex Drama (2·18)
James Spader, Andie MacDowell

DAILY:945. 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

Explosive Action Drama (2-18)
Patrick Swayze. Helen Hunt

MON-FRI: 600, 8.30. SAT.2.30, 6.00, 8.30

I

1llngo & Cash

COOKIE

NIGHTGAME

By die t!'hamhra.Teat" kan ,
Oordon Mulholland en Rex

By die Mark se Upstairs-'
T,at" is MARK BANKS. A
ROOM WITH A REVUE van
volgende Woensdag afte sien.
Tel: (011) 832-1641.

Aletta Bezuidenhout se TIMB
OF THE FOOTSTEPS mel
Terry Norton en Shirley
Johns Ion is by die Dalro-.
Teater, Windybrow lot 23
Junie te sien, Tel: (011) 724
3301.

CRY FREEDOM
[lPlllel W;lshlllg10t1.Kpvln Khne {2-19l

- DAILY 1000.200. SIS, 8.45

STANLEY & IRIS

NIGHTGAME.
Roy Scheloer Kalen YOlln~ (2·161

DAilY 945. 1215,230, 515, 7.45, 10 00

SHIRLEY VALENTINE

IN COUNTRY
DAllV':~I~~~~l.j~ j~~Ylk~~Y4ct5. lt

2ob6J

NIGHTGAME,.
nov Sr.hl'lldf'f. Karen younn (2-1fjl

DAlty, 945. 1215.2 :l0. 515. 7015. 1000

Hoh('rll1nNIrO. Se:m Pf>nf"l (Al
DAllY 945,1215 230.5\5,745,1000

f'alpck SWtlYIO,I tell111 Hunl (? HH
DAilY 94~:....~.:~O 515.745.1000

CLEAN AND SOBER

SEX, LIES AND VIDEOTAPE
J;a'lI(":; SP<ldf'r.l\l1dl€" M;1(:Df)wetl (?-lAl
DAilY 9·15,1215 230,515. 745.1000

JallFJFonda Aobt>rtOeNlro (2-121
~~!.. q 45; 1215.2?O. 515, 745. 10~

NEXT OF KIN

BLAZE

NIGHTGAME

NEXT OF KIN

CRY FREEDOM

TALK RADIO

STANLEY & IRIS
.laM rOllda RoMrl DI1Nlro (2-17)

DAilY, £t45. 1215.230,515,145,10.00

rellnek Swayze. ueien Hun' 1?·lRl
D~llY 945. \215.230.515.7<151000

. noy $Ch(lldN K,u('n 'rOllnq (2-1fil
DAltY 945. 1215230,515.7451000

ALWAYSIN COUNTRY Atrh,lfd Drevtuss Holly t tunlor fAi
BJIWe WllIl<; EnlilyLloyd j:?-lr.j _ [)A~-2 ~~O. 2 ~O. 5 15. 145. 1015

DAilY 945.1215.230.5'~1 745.1000

Steven Seeqot Kelly Ie nrock (2-18) nlchmo Gel€",Andy Garcta (2-191
DAilY 945, 1215.230.515.745, 1000 DAIl.Y.945. 1215,2 3D,~5. 745. 1000

TANGO &CASH

.CRY FREEDOM
Dpflzal W~<;hinQlon, t<"f'vrn Kline (' I~I 'Iwm

DAILY 10.00,200.515.845 ~

ALWAYS HARD TO KILL
,Rlf:hmd f)rcvlll~s.ltollyIllmlf'r (1\1 ~1f'Vf'1I S(,;lqtll. Kl:'ltyII! nrock (2·IAI

OAIlY 930. 1200. 2J(I,51~, 7.45.1015 ~"5, 1~15. 230, 51'). 745.1000

ALWAYS.

, I

INTERNAL AFFAIRS
Rlchnrd G('''\ "ndr Gmr.Ol (2'1(l)

DAILY 9.45, 1215,230,515. 745. 1000

Svl~e<;'er SI,ll1nllf'.KUlI n\l"~f'I!t:? I~,)

DAilY 945. -1215.~ 30. 515. 1015. 10.00

.INTERNAL AFFAIRS
Richard GPrf', Andy0""C1" (2-1!l)

DAilY' 9015.12/5.230.515.7tl~

NOW SHOWINO,Sail F"'d. Sh,d, M"l"ne STEEL MAGNOLIAS O"m, A

Paul Nrwm;ln, lolll" D.1vldovirh 12·181
MQN·fR!. 6 00. 8 30. SAT 230,600, a 30 Hobcrl DeNlfO.SCullPenn (I\)

':' I I ,I I

......lOl.:l.lolI.........u..~W'J.llil:l:·~· D~Y ~~~:'1'2~t~: ~~~~~![;.?~~. I~~o:;l

RELENTLESS TANGO &CASH
Judd Nl"IS('InMI"9f ('Ister (2 In) SY/V£!o;tcl SI,IIlIIIlP', KlIIl nu.,~l"U 12-1"»

DAllY' 945, 12.15.2,30,315.745.1000 'OAIIY q,I!J.I~~~~~

JOHANNESBURG
/

INTERNAL AFFAIRS INTERNAL AFFAIRS
R1CIt;Vrl Ge't'. Andy G;lrCIIi 12-191 RICh."d cere, AI1cty Garcia (?'191

DAilY945. 121.s.230~Q...Q0 DAilY:9.45, 1215,230, 515, 745, 10.00

Eric 6Qqo,.an, Aiel; Ratdwln t2·16) Pal,lmr Collins, Tom Conti (2-1f,)
DAilY: 945. 1215.230,5.15, 730. 1000 DAilY.945. 1215,230.515. 745. 10.00

By die Mark·T,,,"r"" War,.
house is Janice Honeyman se
DOUBLE TIDCK DREAMS
te sien, Met Oaby Lomberg,
Tobie Cronje, Tonia Selly en
Lana Green. Tel: (011) 832- .
1641.

By die Wi/ldybrow seAdcock
l/ltram.Teal,r is· TUB
SEAGULL mel Sandra
Prinsloo en Michael McCabe
1019 Junie te sien. Tel: (011)
724-3301.

,.

BASE: Sondag is Jazz Denn. Tel:(021) 23-3667 vir inligting oor
wat in die week daar aangaan.

B6
'Vrydag! 8 Junie 1990
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{AI

12·11)
I'·ISI

(',1&1".",

,
12·19)

IM·II

(VollMassll)
(Yorw.sse)

PRETORIA
COMPUTICKET .

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA

CHINA O'BRIEN 1M·',
NAkSI£8!lAAIDEAVOHTl/URMEl

CYNTHIA ROTHROCK'
=,-----.1

SHE,OEVIL . . ("")
Ml:RYlSTRHPlROSCAMfIWl8INOIE
IJGWEkKEHOEKOMEO!E1

PUBLIEK SKAATS
MAANDAE - SATERDAE
hl,S,ssle: 10 00-12.3Onm
2deSeule:2 OIJ-S.oOnm

Son.2.00·5.90 MI-l.3D-10.30 11m

-YOI,QENDE AANBJEDING
'SJ,,_IMMEDIATE FAMILY ,,·m

FIELD OF OREAMS (AI
N ROERE~D£ DRAMA METKEVIN

COSTNER ENJAMES EARL JONES!

JOHN TRAVOWEN KIRSIIE ALLEY IN OlE
PRET KOMEDI£I MOE! OilNI( MI5l0OP HIE'

LOOK WHO'S TAUlING 1'·1"
SHE'S OUT OF CONTROL IVV'·IO)

Vrydag! 8 Junie'i990

(',191

(2·161

JOHN H~AVOLTA EH KIR~HE ALLEY IN OfE
12·111 f'IlET KOMEOlEI MOETDI1 NIE MISlOOP NIE'
Ill" LOOK WHO'STAlKING (,.12/

CIRCLES INHOREST 'A'

" westGAtE 1-11
" , 764·2530 '

¥OLGENDE UNBIED'NQ

15 ".' OELINQUENTS il"l

HAROTOKILL "·1&1 HAROTOKILL ".111
'HAX$lf BflAi\lOfRllURMEf STEVEN N,lKSlr·8(lAAIOf RlllER MFTSTEVEN
SfAGAlENKlUYLE8ROCkI S£AGAlENKEtLYLEBROCKI

~~~~~.r.~,~. S. I Jvo '0 00& ,~i1'1 ~\~:'~!J,,0K~~~,E.\\~~~L IW)
LABYRINTH (AI OOOllAS,kAIHlEENTURNfR&OANNYOEYlIQt

INTERNAL AFFAIRS

LOOK WHO'S TALKING

/!ASTOAT!! 1·8 l,
622-31111/S ,

ROLPRENTE
LIEf WELt ALLE ROLPRENTE VERANDER VRYDAE

005 WES

VOLGENDE A,ANBIEDIHGS

"15 Jan_FANTASIA '"
!5Jo.-IMMEDIATE FAMILY ""'

DHIUkr.lllllll,1l15,2.31.5.•• l.45.11101IIIl
THE FABULOUS

i~~~~~i_-~~~~~~~;;I ~O~~~S~.~~'OOEDIEE'.IJS,,~:IMICHEllE pfEIffER,,lfF BRMS &
BEAU BRIDGES'

DugllktllDi.II15,238.531.Ul II 15lID

THE FABULOUS t-;;;;;n;~----;;-;:I-~::::::====--I

~~\~. ~R~ 'OOfO" EN .u,.':JN
MICllFllE PHIHfR, JHf8RIOGrs &
BfAU8RIOGESI

.,Ill·DtI812.15.UD,5:J11,145l1ll1
""1215.1.30,5.311.15,1'01l1li llauWlltnt:Z.3I,IIS.
Sdll.,IZ-I5,Z.3Il,531,US.lallOlIII Dol!.Vrr2J1,f!llllllt.

l.rJ!JK~~~~N~ CAssrnV &f~~~~l ~~:;.3Ij~: CHAMPION
~~~:r:~~~I~f ~~r:f,:~L~~'oo & t? 15 OFTHE WORLD
LABYRINIH IAII-~-'----:c::c=:----1 rry-saL 531 ...

0''''O''''''''''1OI''''18U' . DRIVING MISS OAISY
IJYIENON1PU,ZA

VAAL 6

POyeN

M3UDIII" 1I00,ll 15Z".SJI,l.(5lll1l
Y1l·S311'.IIO,12'5,l.JI5.J&,l~,111Ill11ll

THE FABULOUS

~o~~~ ~qzt <0",0' EN ouS.~:1
MICHElUPFElllfR•.I(fFRRIDf.ES&
IIfAUBRIDGESr
:lm'jme;t'~?R Sal9Jun 1000&12'~II-----===-_':--'-

VOlCEHDE AANBIEDING
15J,,_IMMEDIATE FAMILY il·Il'

SUI'(RM~1EDU1lBFLV[A[ONING-£RICROB[IUSI

~~P'?!.T~~u~fS~" o~:;~
K1CKBOXER " 14'
15Jun UMBADI_lMfORtlVO£la_

Mltsunorllsaklln die perskeboorddroomln Aklra
Kurosawa S8 fIIek DREAMS.

NOORD

VOLGENDE AANBIEDIHOS
ISJun-IMMEOIATE FAMILY ,,·m
f5~.,STORMY MONOAY ""11

Ilh.-BLINO FURY.",

~r~fs~~l~p & AOSEANNE 1lA~~ 1~'
DIE LAGWEKKENDE KOMEOtEI

DUllth.IUII, 1215,231,S.31.10I, 11I1Sm

THE WAR OFTHE ROSES 1'·111 .
'N LAGW[KKfNOE KOMfOlFMET
MICHAEl DOUGLAS. KATHLEFN
TURNER EN DANNY DEVITOI

Dut'Ib:IIII,1l.IS,l.3CI,S.31,10I,lll$lIll

TROP BELLE POUR TOI 1'·181
(FRANSE OIALOOG - Engllstllpirihel

lIllt'iItllll,llIS,III.5-IUII,nJ
"'ANIKA. MANIKA IA)

DujlllrU5, IlJU3I, 5.31, ,._. 11.3...

DREAMS 'AI
(JAPA.UE 01Al00ll_ E",IHlyIl<lft.!

D",llIrllJO.lllUlI,5.lD,I._,llll ..
THEVENUSTRAP (2·11)
(DUlTSE DIAlOOG _&t,I" bystrillet

IbaIIfB: I' II,12,15, l •. 5•.•.•,11.15.
MYLEFTFOOT (M·12'
WENNEA VAN 2OSCAAS

DntIlb:I' •. 1l15.Z3t.
DRIVING MISS OAISY (A)
O»tIib.Ue,' •. 1115111

=}~~~~~1J~i Wvill:1
WSTEWEU

kOMErlI£ &.AI(S!f. [lIJBBEl VIR PIE KfIE fAMIUE'

WE'RE NO ANGElS lA,

IRON EAGLE 2 '"
15Jull' SHE'S OUT Of COitROlJ
WHE" lIAIIRf MET SAU'

"·191

STERKINEKOR
B JUN- 14 JUN

VROE~ BESPREKINGS BY eOlllPuTICKET
NAVRAE 1011) 331-9991 - AlMAL WELKOM

SENTRAAL
c, SANIITON CI~ i·1I

7S:i-4430h

THE FABULOUS
BAKER B:O~Y~S= ,-12_'"-'-l' ~~?~~F~~~MI~,~~P,~oHJ'''1
CHINA O'BRIEN (YV2·&) TAAVOLTAEN K1ASliEALLEY'

DUIIlb:IIDl1,UI,S,3I.I.311l1
CRYFREEOOM

.1I1I·llct:lI,ll1l,121S.U',S.3',145.11~1llIl
WTySItIl,lIO,1215.Z3I.531.'_,1038111l

mf:~,~!\:'~.tN4 CASS'OY &TA~~:'
lEE JlmfS INIlI{AASItRlltER'

YOlGENDE AA,NBIEDINGS
'SJan-IMMEDIATE FAMILY "·m
'IJ",STORMY MONOAY ",,"
15~.-OELINOUENTS "·"1
DNllEROlIPARK£R1fi1GIESlllKIAAR

IT IOORSTf IMGAIIG UllME CUTRE

KINE hANDBURG i & 2
787-5446 '

SPANNING EN AKSIE FILMS 8Y
OIEINRYEI

LOCI( UP - !·sw
BEST OF THE BEST

Krugersdorp

INTERNAL AFFAIRS
HI.ltOlf • Brakpan

~~~~'~~ ~21~(!3I·5.3I.1.45,1.(=.;:, I----------j
BLAZE 1'·111

VOlGENDE AANBIEDIHQ
15 Jo. _ STORMY MONOAY 12,'"

otEI..AG'I\'EK~£NnE.AkSIEWI.tEOIE MET
Alr.HAAOPAYOq £NEOOIt MUAPH'fl

HARLEM NIGHTS IH"
LElITRIOE ,AI
15JUll IHRANAL AFFAIRS

(Vervolg op bl 88)

BLAZE - Die romanse
tussen Earl K Long (Paul,
Newman) goewerneur van
Louisiana en 'n pragtige
rooikop ontkleedanseres
Blaze Starr (Lolita Davido
vich) word uitgebeeld•

CHINA O'BRIEN - Cynthia
Rothrock vertolk die rol van
'n vroulike Bruce Lee tipe
karakter wat almal karate
chops gee.

STANLEY AND IRIS - Jane
Fonda en Robert de Niro in 'n
fliek ver van haar politieke
wroegings en sy mal Taxi
Driver-dee af•

••

II'III

'. Tygervallei, '

MIDDESTAD, TEL. 25·2120
IlMGLlItS: us... ,12.00,2,30,5-30. 8-00. 10.15.m
GENE HACKMAN' JOANNA CASSIDY

THE PACKAGE
PLOFBARERILLER - 2·14

OAAGLlKS: 10.00..., 12.15.us, us, us, 10.30.m
• STEVENSEAGAL •

HARD TO KILL
AKSIE RILLER.(2."~8)..._

wat op die 'plattelandse
manier' warm op die spoor
van sy broer se moordenaar
is.
Oak met Adam Baldwin.

• THE VENUS TRAP - 'n
Man op soek na die perfekte
vrou. Met Myriel Roussel.

• LAMBADA (altweej- Kyk
uitvirdie volgende vyfindie
volgende jaar.

GETTING IT RIGHT - 'n
31-jarige maagd (hy's
boonop 'n man) besluitdathy
moeg is om nie te weet
waarom alles - in die lewe
draai nie. Met Lynn
Redgrave en Jesse Birdsall.

, "

Blouroet•••ntrum,r.l. 75-3030
IlMGLlKS:U5,,",12.00, 2,30,5.30,1.00, 10,15.m

JEFF IRIOGES • MICHELLE PFEIFFER. IEAU IRIOGES

THE FABULOUS
BAKER BOYS
VOLWASSENES DRAMA 2·18
OAAGLlKS: 10.00,,",12.15, us, 5.45, I.1S,10.30.m

HARD TO KILL -==~~~~=~
AKSIERILLER 2·18
OAAGLlKS'U5,m, 12.00, 2.30,S.30, 1.00,10.15.m

INTERNAL AFFAIRS
AKSIEPOllSIE·RILLER - 2·19
OAAGLlKS: 10.00.... 12.15, 1.45,U5,U5.10.30.m

SHE·DEVIL
'N GENOTVOLLE KOMEOIE 2·14
OAAGLlKS: IOJllI ..., 12.15.1.45, us, 1.15. 10.30.m

• PAUL NEWMAN •

B ZE 12-11)
DAAGlIKS: 9.45,m,12OO.n 2.30nmALLEEN
H••ltem.lnuwetektnprent - V.k.nslap,.,

ALLDOGSGOTOHEAVEN~~~~~~
'N MOETSIENROLPRENTVIRALMAL
SAANS: 5301ft 8.00 nmALlEEN

SHIRLEY VALENTINE (2·161

HOOFWEG.TEL.761-C1131
OAAGLlKS: I 45...,12.00.2.30.5,30.1.00, 10.15.m
CYNTHIA ROTAROCK • RICHARD NORroN

CHINA O'BREIN
AVONTUUR - 0.T.2,8

, '-

IlAAGLlKS:U5,m,12.00, 2.30.5.30,1.00. 10.15.m
GENEHACKMAN • JOANNACASSIDY

THE PACKAGE E~::::-:::::::f-:::.-:-::::-:-=~
PLOFBARE RILLER - 2·14
OAAGLlKS: 10OO,m, 12.1S, us, us, 1.15, 103O.m

HARD TO KILL
AKSIERILLER 2·18

IlAAGLlKS: 10.00'.. 12.15, 2-45, U5,U5, 10.30.m

LOOK WHO'S TALKING
"H,'sHip, ~'lI.d .. ~3...11'"14" - KOMEDIE (2·121

IlAAGLlKS: 1000",,12.15,1.45.5-45,1.15, 10.30.m
MERYLSTREEP • ROSEANNEBARR

SHE-DEVIL
'N GENOTVOllE KOMEOIE(2·14)

HOOFWEG.TEL,888-6649
IlAAGLlKS:I.45,m. 12.00,2.30, 5.30,1.00, 10.15.m

MANIKA·MANIKA Almal

IN-RY * 'SAANS OM 7.30 nm *
*R11,oO perMotor,Kombl of BakklevIr 2 Rolprente *

DAAGlIKS: 10.00vm, 12.15.2.45. 5.45,8.15. IO.3Onm

GETTING IT RIGHT (2·18)

'n Flick oor polisiemanne
wat mekaar se blood seek.
Richard Gere speel die rol
van 'n polisieman wat van
korrupsie verdink word. Ook
met Andy Garcia.

• NEXT OF KIN - Nag 'n
fliek met Patrick Swayze wat
'n plattelande polisieman is

• ALWAYS - 'n Vrou se man
sterf in 'n vliegongeluk en sy
en hul bestevriend is vreeslik
hartseer, maar hulle was al
drie so na aan mekaar dat
hulle hom aItyd na aan hulle
voel, al is hy dood, ofso iets •
Met Holly Hunter, John
Goodman en Richard
Dreyfuss.

Kaapstad
,..........~.....~~~~~=~I--------~-------------------,WORD NOU VERTOON v:~~~J8~~~E1~G

ROLPRENTE

••• DRIVING MISS
DAISY - 'n Fliek oor 'n oue
rige dame wat noodged
wonge vir haar 'n mo
torbestuurder moet aanskaf.

••• MANIKA,MANIKA - 'n
Verhaal van 'n jong meisie
wat in haar tweede lewe haar
vorige man ontmoet, Met
Julian Sands.

••• 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 onder
skeie verhoudings met hom.
Ook met Olympia Dukakis
en Ethan Hawke.

···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~ Vito.

'••• WOK WHO'S TALK
ING - John Travolta in 'n
baie snaakse en die eerste
suksesvolle fliek in 'n baie
lang tyd oar 'n meisie en 'n
kind.

•••• TALKRADIO~'nSto
ric oar 'n kontroversiele
omroeper wat nie bang is am
sy se te se nie, Met Eric
Bogosian en Alec Baldwin.

••• DREAMS Die
meeste r-ro Iprentmaker
Akira Kurosawa se rolprent
weergawe van 'n paar van sy
drome. Prekerig maar tog
iets be sonders, Steven
Spielberg is die vervaar-'
diger,

•••• A HANDFUL OF
DUST -. Merchant-Ivory se
uitmuntende rolprentweer-

_' gawe van Evelyn Waugh se
., meedoenlose roman.

•••• SHIRLEY VALEN
TINE· 'n Huisvrou los die
skottelgoed vir 'n minuut of
twee en vat die pad Griek
eland toe waar sy verlief raak
op die lewe. Met Pauline
Collins.

••• THE FABULOUS
BAKER BOYS - 'n Lekker
agteroorsit-fliek oor 'n prag·
tige sangeres (Michelle
Pfeiffer) wat twee broers se
lewe (en bankbalans)
opkikker met haar pragtige
stem en Iyf. Ook met Jeff en
Beau Bridges.:

•• SHE DEVIL • Meryl
Streep is die "pienk" skrywer
van aaklige romanse en
Roseanne Barr die vet lelike
rna en vrou met 'n moesie
tusscn haar neus en be-lip
wat oar 'n man baklei.

'"

·····Voorlrefllk
····Sterk oonbeveel
···Sien gerus
··So-so
·Vermy as jy nugter is
Prente sonder nerretjies is
nog ni« beoordeel nie

•• INTERNAL "AFFAIRS -

•• FlEW OF DREAMS·
Die pragtige Kevin Costner
speel die hoofrol in 'n f1iek
oordrome, fantasie, wonder·
werke en bofbal. Ook met
Amy Madigan.

i,.~, '

:~. .... SEX, LIES AND
i< VIDEOTAPE Andie

McDowell speel die rol van
'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
het,

" ····MYLEFTFOOT·Met
Daniel Day Lewis in die
hoofrol as 'n paraplegiese :

r::' skrywer en kunstenaar in die
fliek wat vir verskeie toeken
nings benoem is.



Intekenare
7.00 The Lion
8.35 60 Minutes
9.00 Voyage from the Un
known
11.00 Windy City
12.40 Frankenstein must be
Destroyed! - kyk onder
hoogtepunte

TV4
4.58 Capitol
5.30 'The Bold and the Beau
tiful
9.04 The Murder of Mary
Phagan
10.01 Movie Focus
10.35 Cheers
I 1.03 Paulista Boulevard

M·NET
10.30 White Mischief
12.1560 Minutes
3.00 The Smurfs
3.25 Snuggles
3.50 Dusty
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
9.00 Cross Creek - kyk onder
hoogtepunte
11.00 I saw what you did
12.35 Nosferatu The
Vampyre - kyIC onder
hoogtepunte

TVI
6.00 Goeiemore SA
2.30 Teleskool
3.00 Stefanus
3.20 Featherfoot Farm
3.35 Wysheid van die Ka
bouters
4.00 Rustelose Jare
5.00 Wetenskap in Werking
5.15 Tekkies
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Binnekring
8.00 News
9.00 thirtysomething
10.00 Coming of Age
10.30 Diagonal Street
11.00Face to Face
I Ll5 Top'Sport

TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
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

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Gold Disc

. 6.27 Epilogue
6.30 In Depth Programme
7.00 News
7.31 Crossbow
8.00 Siyakhenketha
8.30 Jazz

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Bold and the Beau
tiful
9.04 The Murder of Mary
Phagan
9.58 DoogieHowser MD
10.24Die manne van K3

TV2
4.13 FeatherfootFarm
4.25'Training and Develop
ment
5.58lngcinga
6.27 Epilogue
6.30 In Depth Programme
7.00 News
7.31 Ezodumo
8.00 U1ulu Ubuyile
8.30 Thenga Isipho

OopTyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intekenare .
7.00 The BuJdy System
8.50 60 Minutes
9.00 Heritage (deel I) - kyk
onder hoogtepunte
10.00Supersport
11.00Foolfor Love
12.45 Dracula has Risen
from the Grave - kyk onder
hoogtepunte

IIIIIJ· · ·
• ~, > " i. j, •

~
TVI
6.00 Goeiernore SA
2.30 Teleschool
3.30 Alvin and the Chip-'
munks
3.55 BibleStory
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 Gouejare, bitter jare
10.00AlfredHitchcockbied
aan...
10.25 Die Portugese ge
meenskap
11.00Oordenking
11.05TopSport

TV3
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Training and Develop
ment
5.58 G I Joe
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.31 Crossbow
8.00 NtomeTsebe

M-NET
10.30 FX: Murder by Illu
sion
12.1560 Minutes
3.00 Smurfs
3.25 My Liule Pony
3.50 Alvin and the Chip
munks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Spartakusand ilie Sun
OopTyd
6.00 Loving
6.30 TheDays and Nights of
MollyDodd

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Countries
4.46 Dealing with Dogs
5.58 GI Joe
7.00 News
7.31526
8.30 Umculo we Gospel

TV3
4.13 Featherfoot Farm
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

TVI
6.00 Goeiemore SA
2.30 Teleskool
3.30 Mielie Malie Maantuig
3.45Wielie Walie
4.00 Rustelose jare
5.00 As die eeu draai
5.15 Mooirivier
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.00 Fox en Vennote
8.00 News
9.00 Dallas
10.00The Golden Girls
10.30 No lacketRequired
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

11.00Repo Man

M·NET
10.30BatteriesNot Included
12.10 Saturday Night
·3.00The Smurfs
3".25 My Little Pony
3.50 Alvin and the Chip
munks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5.10 Tattle

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Bold and the Beau
tiful
9.04 Missing Pieces

. 10.50 My Two Dads
. 1l.l5 Hondo

Daniel Day Lewis
(regs) In MY LEFT

FOOTwatdle
naweek by die

Labia In Kaapstad
wys.

4.30 Just theTen of Us
5.00 Innovations
5.15 BionicSix
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 The Game
8.00 Nuus
9.00 TopSport
10.00St Eligius
10.50Oordenking

TV2
4.13 FeatherfootFarm
4.25 Disneyland
5.58 Snorks
6.27 Epilogue
6.30 In Depth Programme
7.00 News
7.31 PoliceFile
8.00 Phindi
8.30 Ingxubevange

TV4
4.58 Capitol
5.30 The Boldandthe Beau
tiful
9.03 FamilyTies
9.30 Dynasty
10.23Hunter
I \.\6 The ForumPresents

M·NET
10.30Predator
12.1560 Minutes
3.00 The Smurfs
3.25 My Little-Pony
3.50 Alvin and.the Chip
munks
4.15 Wowser
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 Spartakusand the Sun
OopTyd .
6.00 Loving
6.30 PerfectStrangers
Intekenare
7.00 Raising Arizona
8.30 60 Minutes
9.00WarGan1es- kykonder
hoogtepunte
10.50 SaturdayNight

TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
5.58 TIogae TIoga Kgale
6.27 Epilogue
6.30 News

.7.00 In depth programme
7.31 PoliceFile
7.45 After 8
8.30 SedibaSa Moya

7 ARTS, Norwood: DRIV
INGMISS DAISY

MINI CINE - Pretoriastraat
49, Hillbrow:
PRETTY BABY met 'n
maagdelike Brooke Shields
wys vanaand en
Saterdagaand om 3, 6 en
9nm. Volgende week draai
DH Lawrence se THE
RAINBOW.

TV3
1.00TopSport
5.57 Houdini
6.30News
6.45 In depth programme
7.01 Imahlasedi a Tumelo
7.50Ho L1aNoto- Koorsang
8.40Le Rengl La Reng?

TV2
1.00TopSport
5.57 National Geographic
Explorer
6.30 In Depth Programme
7.45Nuus
7.01 Imibono
7.21 Unqambothi
7.50 Masakhane .

8.00Nuus
9.00 Dodedans - kyk onder
hoogtepunte
11.05Lig vir die wereld

TVl
6.00 Goeiernore SA
2.30Teleschool
3.30 Cloppa Castle
3.45 Pumpkin Patch
3.55 Bible Story
4.00 Santa Barbara

TV4
10.00Impressions
1.00TopSport
9.07Film
11.08Muzik A La Carte
I1.36TopSport

M·NET
7.00 Indiese programme
10.30Portugese programme
Intekenare
1.30Care Bears
2:00 The California Raisin
Show
2.30 Superbook
3.00The Lion
4.35 Only One Earth
5.00 The Gyspey Kings at
theRoyal Albert Hall

, OopTyd
6.00 Midnight Caller
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00Floyd's American Pie
8.30 White Mischief - kyk
onder hoogtepunte
10.30Golf
11.30Black Moon Rising

TV4
6.02 Mr Belvedere
9.03 Kupid
9.52 PeopleLike Us
10.22Our House
11.13SledgeHammer
11.39TopSport

JOHANNESBURG

TVJ
I 1.00 Educational Rendez
vous
3.00TopSport
6.27 Epilogue
6.30 Nuus
6.45 In DepthProgramme
7.00 Top 20
7.39 Tshutshumkgala 
Musiek
8.00 Ngomgqibelo

B~l1gmaakfl.i~~$en'·n·····.~oderJ~l)s" ••·,·
M-kEr<Wys ~rilgend~.~eek drl~ stok4,U~bangriili~ktu~it<l~DinSdaga~nd is.dit ritiCULAHASRtSEN mOM THE
GRAVE, met goele ou Christopher Leein die rolvan.dle graafmcl die lang .lande. DIe flIektSfu1986.gemaak'
FRANKENSTEIN MUST BE DESTRO)'ED! (gemaak In 19(9)Isdie ander een wat Woeusdagaand ,.,s.~nPeterCushing
l"e.-16lk die rol van (lie baron ntel 'il obsessle oni<'n mens temaak.ln.dle flIek verkendle slegte barliil dlegebled van
breiJioorplantlng en sake loop slegskeef toehysyasslst~DisebreInin 'iidooleUggaamoorplant- e~ JilDia~droeptoeb~nop
:diepollsle.Dle laaste flIek NOSFERATU THE V~wys Donderdagaand met Klaus K~kJ asdlf0nstertllke graar
waf dink dat hydie Uefdevan inpragtlge vrou (Isabelle Adjani) kan verower, Hylsnatuurllk verkeerd, DIefliek is tlenjaar
later. In m9,gemaBki' . '. . . . .. . .' •.• :... •.••,.. ....•:.:.. ":' i,. :....... ...: :':': :.>: '.:.<. .• ":> '..
Die romant1esedrama CROS~ CREEKwys .ookDonderdagaand op .M~Net ell vertc1 dle storievan Marjorie KlJinan)
RawlliigS~at wegbredI va~,oetlneen sekliritelt om'n nuwe lewe In'n vre'emdeland te gWinbegin; :rvtet Rip,!,orn, Peter
:poyoteen Dana am, . ':<:\.' ). "::'; .:>y:.... ".: '." ':.'. '}.. .:
lu;roTAGE. 'n cfukument~ llor dtd~"e eli geSke1~eJ1lsrali die Jode begin Dinsdagaand op M·NeL Dleprogram word In
:negedeleaangebled, ..•.. .:", .:':" .:.: :.,: :....•...•••••••\ ...• '.. :. :... : . ..•.. . ' '.. :.'.: .: ••••.... :.: :.:........ ......•• :::::. \;.,
.MatthewBrOderick vertotk dletol van dle milimttjle wat die .Amtrlkaanse verdcdlglngstelseldlep ongtllukkigmaakln die.
flIekWARGAMES wat Maandagaand op M·Nel "'s.Hydog~ogliy ~peel met 51computer, toelrapbyop J>elllngrlke<io1uS
se tone. Ook met Dabney Coleman•••. :.'.::.. .. '.::":".": ". ':'.:... :". .•.• . .' : .. .: .' '.. .: ..:.: »;..:: '.. :" ....
wmTE MtsCHIEF.wat Indlejare veiirtlg InKenl8afsp~l, Wys Sondagaand op M~Ne.t~DIs die st~de ooidledeksideiite.
l~efWysevandiear.btokrasle enfok!1S~p 'n pragtige getToudevrou sepassf~virln plere~aie~.¥~l Greta.Si:at:Ch~Cb:ii-leS
·.Dance,Jolm Hurt, Geraldine Cbapllii.enSarah.Mlle~·..•.: .:: •.•.• :: :.•: ':.:'...••••••• ' : .:.•.. : . :..:" , : : '.: ••••.:: : :: : '" :::..
.Dle.bekende drama van die SWeed/ledr.imatUrgAugUst $trtndbiirg LE DANSED.E~ORT (DOdedaIis) Wys Sondagaand ••,
opTVl,oorgeklank In AfrltWDs; Twee mense 'Woon 2S jaar saliinop 'nargeSonderdti e~n~d1~..ijO:U seneef kom kuier
eiive~~kkonflik, jalos1e ens~an.DJeSAUK iiWk me bekend Wle me speel lit dI~ roek nle; ....<i} .': .• '" ..., .... '.' '.'

11.05The Thoms
11.30Epilogue

TV2
11.00 Educational Rendez
vous
3.10 TopSport
6.27 Epilogue
6.45 News
7.01 Top 20
8.00 Ngomgqibelo

M-NET
7.ooK-TV
11.00CaptainJames Cook
3.00 Motorsport .
3.30 Rugby
5.00 Quest for Survival
OopTyd
6.00 Diamonds
Intekenare
7,00 Windy City
8.40 Boks
10.00DesmondMorris
I\,OO FX: Murder by II1u
sion
12.45JoshuaThen and Now

TVI
12.30Musicand the Spoken
Word
1.00Tao Tao
I.25ZET!
1.30StorybookInternational
2.00 Walt Disney-flick
2.50 TopSport: Franse Ope
tennis
5.45 Life Style
6.40 Thy KingdomCome
7.00 50/50

. Salerdag:
ScreenI: 10.15 Short Circuit
II.2.15en 8.30Eata Bowl of
Tea. 4.15 Chouans.6.45 My
Left Foot. 10.30LaLectrice,
ScreenII: 2.00en 6.30 Driv
ing Miss Daisy. 3.45 Cry
Freedom. 8.15 La Lectrice,
10.15My LeftFoot.

KAAPSTAD

ONA'FHANKLIKE ROLPRENTTEATERS

LABIA- Oranjestraat 68:
Vanaand:
Screen I: 4.00 en 8.00 Eat a
Bowl of Tea. 6.00 Driving
MissDaisy. 10.00 Chouans.
ScreenII: 3.45 Driving Miss
Daisy. 5.45 My Left Foot.
7.45 La Lectrice, 9.45 Cry
Freedom.

TV4
5.00TopSport
9.04 Film
10.44Musiek
12.01 MASH

TV3
5.57 Dokumenter
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In Depth Programme
7.31 Sidlalela Intsha

M-NET
10.30Fool for Love
12.1560 Minutes
3.00The Smurfs

. 3.25 Dr Snuggles
3.50Storybreak
4.15 Wowser
4.40 The Flintstone Kids
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00Loving
6.30 Sport
Intekenare '.
7.00Predator
8.44WildJ.ife Minutes
9.00 Repo Man
10.3060 Minutes
11.00 The Karen Carpenter
Story
12.40Bedroom Eyes

TV2
5.57Dokumenter
6.27 Epilogue
6.30 In Depth Programme
7.00 News
7.31lmalini
8.15Video Juke Box

TVl
5.57 OggendboOdskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum
7.00Goeiernore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Klemens en Klemen-

? teintjie
I \.\0 Die Robinsons
I1.35Diere en mense
12.00TopSport
6.00 Nuus
6.15 Kompas
6.20 Boeremusiekkom
petisie
7.05 Die Riptide-trio
8.00 News
8.35 LA Law
9.30The Check is in theMail'

TVl
6.00Goeie More SA
12.00TopSport: Franse Ope
tennis

. 2.30 Rags to Riches
3.20 Cover to Cover
3,35Duck Tales
3.55Bible Story
4.00 Santa Barbara
4.30 Popeye lind Son
5.00Grapevine
5.15 Fast Forward
5.45 News
6.00TopSport
7.00The Dirty Dozen
8:00 Nuus
8.45Police File
9.00Vendetta
9.50 Sending Vietnam
10.45Anderkant die grens
I 1.35Oordenking

. \
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