
FW en Nelson regeer goo saam

Brig Leon Mellat van die SAP oorhandlg 'n dokumanthouer van die SAP aan die ANC se Terror Lakota. Mellet, wat In sy Jonger
dae 'n fot oboek-he ld was, het vandeeswaek seam met Lekota by 'n vergaderlng oor geweld opgatree. Berlg op bl 2
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JACQUES PAUW

NELSON MANDELA kan
Staatspresiden t FW de Klerk voor
die einde van die jaar al help om
die land te regeer, meen die gewese
leier van die Opposisie en mede
direkteur van die Instituut vir 'n
Demokratiese Alternatief vir Suid
Afrika (Idasa ), dr Van Zyl Slab
bert.

Slabbert het vandeesweek in 'n
onderhoud in Grahamstad gese dot 'n
stelsel van gemeenskaplike besluit
neming tussen M andela en De Klerk
reeds teen Aug ustus of September
vanjaar kan ontstaan.

Die binnelandse 'leier van die ANC,
WaIter Sisulu, se in sy reaksie op Slab
ber t se voorspelling dat die ANC en die
regering reeds 'n ver pad gevorder het,
maar dat hy in h ierdie stadium Dies6 'n
ooreenkoms in d ie voor uitsig wil stel nie.
Hy se daar bestaan egter reeds 'n "gees
van welwillendheid en samewerki ng" .

Verskeie politieke ontleders glo 'n ef
fektiewe vorm van magsdeling tussen die
regering en die ANC bestaan reeds en dat
die een nie besluite neem sonder om die
ander teraadpleeg nie.

Hiermee stemSisulu weI saam: "Mandela en,
De Klerk het 'n uitstekende verhouding en
konsulteer mekaar ge reeld. Maar om nou te se
dat Mandela so gou med e-aan spreeklikheid vir
die bestuur van die land gaan kry , is dalk 'n
bietjie vinnig ."

Mandela selfhet vandeesweek in Londen oor
die kwessie van sa nksies ges e Bri ttanje moet
"ons nog net 'n pa ar maande gee", dan sal die
omstandighede reg wees vir 'n opheffing van
strafmaatreels ,

Si abbe rt het gister teenoor Vrye Weekblad
op sy belangwekke o de onderhoudmet die nuus -
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agen tska p Reu ter uitgebrei en gese indien daar
enige sprake van mede-veran twoordelikhe id sou
wees, Mandel a eers die gewapende stryd sal
moet opse. Hy se Mandela moetnou aanvaardat
die pro ses van bervo rming en die oorgang na 'n
nie -rassige regering onomkeerbaar is.

Sisulu he t gese dat daar nie nou al sprake van
die afskaffing van die gewapende stryd lean
wees nie, maar dat die ANC alles in sy vermoe
doen om vrede te bevorder.

Slabbe rt se: "Die kritieke faktor is dat Man-

dela en De Klerk sal moet aanvaar dat die
oorgangsproses onomkeerbaar is . De Klerk se
dit is inderdaad al so, hoewel Mandela nie met
hom saamstem nie . Indien Mandela dit ook sou
se, sal dit 'n onmiddellike invloed op die gewa
pende stryd he.

"Daaris geenmanierwaarop M an dela rnede
verantwoordelikheid vir die oo rgangsfase kan
aanvaar en met die gewapende stryd 0 f sanksies
voortgaan nie," se Slabbert.

Hy meen egter dat die wit kieserspubliek

swak voorbe rei is vir die vinnige ontwikkelinge
wat gaan kom . Hy se min mense besef hoe
dinami es die proses tu ssen die rege ring en die
ANC op die oomblik is.

"Ons moe! egter nie Man dela se bctrokken
heid by die be sluitnemingsp roses ve rw ar met
uiteindelike ond erhandelings vir 'n nuwe grond
wet nie . Dis '0 prose s wat lank kan du ur. Maar
in die tussenfase is daar geen rede hoekom die
regering nie Mandel a sal intrek nie," se Sl ab
bert.

Bolanders verklaar oorlog teen die polisie
CHRISTELLE TERREBLANCHE

DIE kruitvat in die Breerivlervallei
wat d ie afgelope paar weke smeul, het
die week vlam gevat en inwoners in 'n
staat van oorlog met die polisie gedom
pel.

Gewelddadige polisie-optrede het die
lewens van drie mense op die Bolandse
dorp Robertson geeis, terwyl tientalle daar
en op ander dorpe beseeri s. Gerhard Baily,
'n veertienjarige seun en Johannes Jones
(22) het aIbei weens kopwonde gesterf nadat
polisiemanne tegelykertyd met donshael,

traanrook en skerp amm unisie op mense
losgebrand het in 'n poging om 'n poli
sieman se huis teen die inwoners van
Robertson se bruin dorp te beskerm.

Hierdie mil itante opt rede volg op die dood
van Demas Arnoldus (36) na vier weke in poli 
sie-aanhouding. Arnoldus, 'n arbeider van die
plaas Wolfkloof, is in Mei ingevo lge 'n kri
minele ondersoek deur die poli sie in hegteni s
geneem . Gemoede re op Rob ert son het hoog
gel oop toe gerugte die ronde begin doe n dat by
"in aanhouding deur die polisie gemartel is". Sy
farnilie beweer by was gesond toe hy tronk toe
is.

Toe sy skielike dood op die lappe kom, het
jeugdiges 'n strooptog op eiendom van die plaas-

like owerbeid begin.Maandag se landwye wegbly
aksie deur Cosatu, die ANC en die UDF het die
protesaksie aangeblaas.

Baily is deur sy rna winkel toe ges tuu r en is
op slag dood toe 'n polisiemanhom ve rmoedelik
in kruisvuur raakgeskiet het. Johannes Jones is
in die mood get ref toe hy saam me t 'n groep
jeugdiges 'n polisieman sehuis met klippe gegooi
het. Hy is later in die hospitaal dood.

Op 'n monstervergadering Dinsdag in die
gemeenskapsaal en tydens 'n vreedsame optog
Woensdagoggeod het inwoners dit duidelik gestel
dat hulle die polisie verantwoordelik hou vir
drie "moorde" op inwoners van die dorp,

Die optog deur die blanke woonbuurt tot by
die polisiekantoor, waaraan minstens 800 in 
woners deelgeneem het, was daarop gernik om

die ge mee nska p se sorg oor die SAP se opt rede
die a fgelope week oo r te dra en om beswaar te
maak teen die teenwoordigheid van Burger
mag-lede wat die strat e van die dorp sedert
Maandag in koeelvaste SAW-voe rtuie patrol
leer.

Die peti sie was ter aanvulling van '0 gesprek
wat die ANC se mede-streekkoordinecrder in
die Wes- Kaap . Reggie September, Dinsdag met
die streek-kornmandement van die SAP op
Worcester gevoer bet rui 'n toer deur die Brecrivier
dorpe Monlagu, Asht on, Bo nnievale, Robertson
en Swellendam.

Die ANC en die polisie het albei die ontmoe
ting as vrugbaar be stempel en teen dieselfde
aand was daar aand uidings da t die patrollerings
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Lekota en Mellet skud blad
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Gladdebekke verskil oor geweld

.Boland

FW en Nelson
Van bl1

rnisdaad, maar vir Mellet is die antwoord meer
polisiemanne, Vir Lekota moet daar politieke
oplossings gevind word. '

Knelpunt nommer twee was die situasie in
Natal. Mellet se: "Ons gaannog mense in Natal
sit. Daar gaan meer as 'n duisend meer mense
ingepomp word, mense wat met die hand gekies
is. Mense wat die kultuur en die taal van die
me08e verstaan," .

Weer is Lekota se benadering anders, Sy
organisasiehet so pas 'n veldtog geloods omjuis
die mense uit Natal uit te kry.

Mellet deel verder sy gevoelens oor die
wegbly-aksie. Vir hom deug dit nie enhy noern
toe' sommer 'n paar voorvalle van geweld wat
die dag plaasgevind het - k1ccfmyn-ontploffings,
gevalle van intirnidasie, en so aan. ',

Toe raakdie speletjie meerernstig. Lekota se
"mense se ondervindings met die polisie trek
pres De Klerkse geloofwaardigheid in twyfel.
Hulle word nog op geskiet en aangehou. Totdat
di~ situasie verander, sal daar altyd verskille
wees tussen 008."

Maar die ironievan die hele situasieis opgesom
in 'n vraag wat Lekota aan Mellet gerig het oor
die regse gevaar. '

Mellet se antwoord: "Ons het drie dekades
ondervinding met terreur vanuit linkse gele
dere, Ons netwerke is good ontwikkel, maar dit
is moeiliker om die terreur van die regses te stop
omdat 008 Die baie ondervinding daarrnee het
Die. Om terreur van links te belcamp is makliker
'~ ons het netwerke oor die afgelope drie dekades
gebou, dus het ODS meerondervinding daarvan."

AUDREY BROWN

Maar dit is tog onmoontlik om te verwag dat
. die verledenie in die verbygang genoem word
Die en bier en ,daar was 'n paar verwyte en 'n
sweempie van skuld-erkenning merkbaar,

Mellet het eerste begin. Gladweg smeer hy
dit toe dat polisie-optrede verantwoordelik is
vir baie van die probleme wat die land tans
ondervind, Hy verswyg dat die polisie op die
selfde dag op 'n groep mense in Helderberg
gesldet het en dat 'n' jeugdige die naweek
doodgeskiet is by 'n vergadering om Alfred
Nzo, die ANC se hoofsekretaris, in Alexandra
terug te verwelkom.

Mellet begin toe ongemaklik lyk en vertel
eerder van die kursusse wat die polisie aanbied
om huIbemnnning vir die nuwe Suid-Afrika te
herorienteer. "Ek is self verbaas dat die polisie
so gou leer", merk hy op. '

Van Lekota se hy: "Ons het op verskeie
geleenthede mekaar ontmoet en ons het Diemet
mekaar saamgestem Die. Dit is die eerste keer
dat ons mekaar in die openbaar ontmoet. Die
blote feit dat ons hier is, is 'n aanduiding dat ons
almal besorgd is oor wat tans in ons land aan
gaan,Nie net oor vandag Die,maar ook oor wat
in die verlede gebeur het en wat in die toekoms ,
gaan gebeur. Ek glo nie enigeenvan ons sal wil
sien dat ons .land in die, geskiedenisboeke
opgetekenstaan as die land wat verloorhet deur
geweld, bloedvergieting en misdaad nie,"

Lekotahet hierdie ontmoetings glimlaggend
onthou. Maar die verskille in die twee se bena
dering ten opsigte v~misdaad en geweld was
duidelik sigbaar, Albei glo in 'n land vry van

Azapo..leierse.dood ·ondersoek

'ANC .volmagsvertoon'
'''Ons het die beroep gemaak in die konteks

van krygshere wat mense vermoor en nooit
• MAANDAG SE wegbly-aksie waaraan drie aangekla. word Die, die KwaZulu-polisie se

miljoco werkers deelgeneemhet, is 'n duidelike ', optredes en die staat se onwilligheid om ann die
teken dat die oorgrote meerderheid Suid-Afri- eise van die Harare-verklaring te voldoen, wat
kaners met die Natal-vraagstuk identifiseer. die beeindigingvan die noodtoestand in Natal

Dit was die ANC-Ieier Terror Lekota se insluit," se Lekota,
reaksie op kritiek uit alle oorde dat die ANC in VanNactu, Azapo endie PACseuitlatings se
alliansie met Cosatu die dag van boikot as 'n hy: "Onsbet beslis Diedie veldtog as 'n magsver-
"magsvertoon" gebruik het en politieke moot toon geloods Die. Ons het gehoop dat hulle die
daaruit probeer slaan het. ' ems vandie situasie in ag souneem.Hulle is van

LeiersvandiePAC,AZAPO,NAcrtJsedat die veldtog in kennis gestel en uitgeriooi om
gccn konsultasie plaasgevind het Die en datdccl te neem voor dit.geloods is. oo

,

wegbly-aksies geen oplossing bied Die. Daar '-. . Lekota se verder dat sy organisasie baie
word gese dat die ANC sy magsposisie in die moeite gedoon het ,om mense te laat verstann
swart politiek wou bewys. waaroor die wegbly-aksiegam "Onsbet pamfleue

"Daar is van ons verwag om net in te val by . in mense se moedertale uitgereik en vergade
hul planne. Ons is Die die geleentheid gegee om ' rings gereel waar mense kon vrae stel.
.met ons lede daaroor te praat Die," se Cunning- . ."Maarons isnie so arrogant as om te dink dat
ham Ncukana van N aetu. almal wat weggebly het ondersteuners van die

• . Volge08 Lekota is die feit dat drie miljoen ',. ANC is Die. Hulle het weggebly om hul onder
mense weggebly het 'n duidelike teken dat die .. steuning vir ODS pogings om vrede te bewerk
mccrderheid Suid-Afrikaners met die Natal- , ~ stellig in die gebied, te wys. Die veldtog word,
vraagstuk identifiseer. Vir hom was dit ook 'n . voortgesit met vredesoptoge dwarsdeur die land
treffende bewys dat die ANC "die .wil van die en 'n vredeskongres word vir die begin van
me08e weerspieel." . 'Augustus beplan. Inkatha is Die uitgenooi Die. '

mokrasie te gee en te ~erseker dat 'n swart insae
in die herstrukturering van Suid-Afrika het.

Mandela se deelname sal 'n teken aan die
regering en buitelandse beleggers wees dat die
oorgangsfase gladkanverloop en dat huIsanksies
lainophef. Hy meen dat beide leiers "berekende
kanse" sal moet neem in die komende proses.

Die VVO, die Europese Ekonomiese Ge
meenskap en ander teenstanders van apartheid
stel as voorvereiste virdie opheffing vanekono
rniese sanksies dat die onomkeerbare punt op
die weg na 'n nuwe Suid-Afrika bereik is.

Verwysendena voorstelle van die gesament
like komitee van die regering en die ANC om
bestaande stroikelblokke te verwyder, se Slab
bert: "Daaris geen twyfel in my gemoed nie dat
Mandela en De Klerk weet dat iets uit daardie
verslag .moet voortspruit, ,

"Een of ander ander titel vir Mandela is
onverrnybaar. Sy rol is nie om te kibbel oor
konsessies en eise nie, Sy rol is om wetlikheid
ann die proses in die oe van die meerderheid te
.verleen," se hy. _

Hy glo beideDe Klerk en Mandela is hul
tradisionele steungroepe ver vooruit. Hy se De

. Klerksal moet rekening hou met die aankIag dat
hy mag ann swartes oorgee. Mandela sal daar
van beskuldig word dat hy aan wit belange '
kapituleer. .

Sisulu bet gese die groeiende aanslag uit
regse geledere en toenemende polisie-geweld
hou 'n al hoe groter bedreiging vir onderhande·
lings in. Na verwagting sal die toenemende
geweld 'n belangrike struikelblok wees.

"Onshet probeerom geweld te stop,enneem .
steeds stappe om dit tot 'n einde te bring. Ons is
verontros dat geweld egter in regering- en regse
'geledere toeneem," het hy gese. '

,.. Die politieke ondeiwyshoofvan die ANC,
Raymond Suttner, het vandeesweek tydens 'n
toespraak: by Wits gese die ANC sal Die onder·
handel voor hy me volledig ingelig is oor die
bedrywighede van die Burgerlike Samewerk
ingsburo (BSB) Die..

Die ANChet voorheen al gese dat die BSB 'n
emstige struikelblok tot onderhandelings is en
dat 'n klimaat van vrede moeilik geskep kan
word terivyl daarnog 'n organisasie operecr wat
ANC-Iede as vyande beskou en van verskeie
terreurdade teen aktiviste beskuldig word .• '

AUDREY BROWN Freedoms Forum gereel is.
'n Sterk gevoel van welwillendheid het ge

DIE eerste openbarevergaderingwaar die ANC heers: Mellet en Lekota het mekaar met 'n
en 'n amptcnaar van die regering 'n verhoog ' .. innige handdruk gegroet, Mellet gee vir Lekota
gedeel het, het behalwe vir 'n paar knelpunte, sy visite-kaartjie en beloof om dag en nag
goed afgeloop. Sowat 150 mense het Johan- beskikbaar te wees om enige probleme uit te
nesburg se snerpende koue getrotseer om te stryk. Lekota beloof op sy beurt dat liy die
hoor wat die ANC seNatalse strcekhoof, Terror uitnodiging emstig sal opneem.
Lekota, en brigadier Leon Mellet, woordvoer- Albei sprekers was versigtig om Die te veel

. der vir die ministervanWet en Orde, te se het op na die verlede terugte kyk Dieen het die Idem op
'n byeenkoms wat in Parktown deur die Five samewerking in die toekoms laat val.

Sisulu se die onderhandelingsfase het nou 'n
kritieke stadium bereik met die ANC wat 'n
memorandum aan die regering voorle oor die
stroikelblokke wat onderhandelings steeds
verhoed. Hy se sodra die struikelblokke uit die,
weg geruim is en werklike ondedlandeling begin; .
maak dit die proses onomkeerbaar.

Mandela het tydens sy huidige wereldtoer
gese dat sanksies volgehou moet word en die
gewapende stryd sal voortduur totdat daardie
punt bereik is. Slabbert se hy glo De Klerk het
.reedste ver gevorder om nou terug te draai.
, " "Hy het effektief reeds sy eie, tradisionele
politieke magsbasisvernietig. Die Nasionale
party soos ons hom leer ken het, is iets van die .
Verlede," sa hy. .. .

Politieke ontleders wys daarop dat verskille
tussen die ANC en regering oor sanksies en die
gewapende stryd veel minder is as wat blyk uit .
openbare uitsprake. In die privaat begryp die
regering die ANCse amptelike standpunt en
hoekom Mandela volhou met verklarings oor
.diegewapende stryd. '.

Slabbert se Mandela weethy sal een ofander
tyddeel van die proses moet word. "Dievraagis
net wanneer, Ek sal Die verbaas wees as een of
ander vorm van gesamentlike verantwoorde- ,
likheid vir die oorgangsfase teen Augustus of .'
September bereik word Die.

."Die beginsel wat hier ter spmke is, is dat
ee08ydige wit besluitneming wat in die verlede
die lot van die meeideIheid beslis het, iets van
die verlede is. Daar sal een Ofander vorm van . ,
.verdeling moet wees," se hy. .

Bromie in die ANCen die regering het reeds
'I Iaat 1>lyk dat hulle begerig is dat die ware .'.

ondedtandelingsfase oor 'n nuwe grOndwct reeds
j'; so vroeg as Oktober vanjaar kan begin; .
r Sisulu se die ANC is baie begerig om so gou

asmoontlikmet onderhandelings te begin, maar
n ditgaannienoodwendigbetekendatMandelain '

die besluitneming van die regering betrek gaari
word nie. , ....-., " ' .

'. "AI is daar reeds 'n goeie verstandhouding, is
daar fundamentele verskille tussen ons en die
regering. Ware ondeIbandelings lean 'n lang en

( moeilike proses.wees," se Sisulu. ' ..
,1 . Slabbert sa Mandelaen DeKlerk salbaie gou
. moet begin saamwerk om wettigheid aan die .

oorgangsfase van wit oorheersing na 'n de- , '

Van bl1 THANDEKA GQUBULE
en wat inwoncrsbestempel as "intimidasie dcur
die polisie" aan die afnccm is. . '

Die petisie lui dat die meerderheid van die 9
I. 000bruin inwoners van Robertson die "brotale'
, optrede van die polisie veroordeel soos geopen

baar denr die afgelope paar dae se polisie-
optrede teen wccrlose mans, vroue eo veral

'1 kinders en verwerp dit in die sterbte moontlike
taal". ' ,,'. .'

Inwoners dring voorts a~ oP die onvoor-
/.; waardelike onttrekking van die "oormag ge

wapende magte endie gcpaardgaandc provokasie
wat gecnsins bydra tot die normaliscring van
toestande op ons dorp Die. Die gemeenskap

I verwag dieselfde mate van respek vir persoon,
lewe eneiendomwat dcur die Veiligheidsmagte

~ verwag word." .

Die lykskouings op slagoffers is nog nie
voltooi Die, maa,rinwoners beweerdat vanskerp
ammunisie gebruik gemaak is. Mark van der
Merwe het 'n klag van poging tot moord tccn die
polisie op die dorp aanhangig gemaak nadat

koeels deurdie slaapkamervenster van BY huis
gedring bet terwyl sy baba op die bedgeslaap
bet. '

Op Bonnievale bet ds. Norman Steyn gese
. die SAP skiet met skerp ammuDisie in die lug
om groepe oproerige jeugdiges uiteen te jaag
sonder om vooraf met traanrook te waarsku.

Vader Michael Wheeder van die Anglikaansc
Kerk,op Ashton, waar meer as 70 mense sedert
verlede week in polisie-optrede beseer is, se 'n
jong meisie het 50 donshaelwonde, terwyl Jan
Gertse die gebroik van albei BY oe verloor het.

Baie van die mense het kopwonde. 'n Aantal
mense word nog in die hospitale op Montagu co
Worcester behandel.

Op Ashton is mense veral ontevrede oor die
uittartende houding van die polisie. Vrye
Wcckblad het self gesien hoe polisiemanne en
lede van die onluste-eeriheicl die skare met
opmerkings en geluide uitlok.

, Die polisiemanne het Vrye Weekblad op
, soortgelyke manier probeer intimideer. .

,DIE dood van die Azapo-leier Muntu Myeza in'n motorongeluk in die Vrystaat vrocer di6 week,'is
die derde in 'n reeks ongelukke waarin '0 lid vl!!l ~e swart bewussyns~wegings in Suid-Afrika
gesterf het. . ' ,.' ", : . , , " ' .

Die Myeza-familie, 'n span prokureurs en Azapo het 'n Jcommissie aangestel om Myeza se dood
te ondersoek. Ander lede van die PAC en Azapo wat vanja!U'reeds in motorongelukke gesterf het,
is Japhta Masemola, 'nveteraanvandie PAC wat twee weke gelede noodlottig beseeris in 'n ongeluk

,buite Pretoria, en Ismael Chand, die broer van Sam Chand, die PAC-lid wat in April in Botswana
doodgeskiet is. ' "..

Die 4O-jarige Myeza is dood nadat sy motor buite Bloemfontein omgeslaanen indie veldbeland
het.Myeza is een van die stigterslede van die Swart BewussyilSbeweging in Suid·Afrika ~nh~was
nou betrokke by die ontwikkeling van die ideologie in die laat sestiger- en vroee sewent1~e1Jare.

Hy het in die regte aan die Universiteit van Zululand studeer en het saam met ander lelers soos
Steve Biko, Barney Pityana co Malusi Mpumlana gewerk om Swart Bewussyn te bevorc:er. .

In 1973 is Myeza tot president van die South Afriean Students' Organisation verkies en ~e

volgende jaar is hy as sekretaris-generaal aangewys. In 1976is hy, saam met Terror Lekota van die
ANC en Azapo se perssekretaris, Strini Moodley, wccns terrorisme aangekla omdat hulle pro-
Frelimo saamtrekke gereel het. Hulle is tot ses jaar gevangeDisstraf gevonnis. .

Met BY terugkeer tot die openbare lewe in die vroee tagtigerjare, het Myeza betrokke geraak by
die aktiwiteite van Azapo. Hy is onlangs as publisiteitsekretaris en beleid-koordineerder aangewy~.

Volge08 'n verIdaring denr die Azanian Student's Movement, is dit "ironies dat Myeza :He
brotaliteite van die staat en sy politiekc vyande oorlccfbet, net om in 'n motorongel~k te ~terf •

Azapo se Myeza se dood is nie net 'n slag vir Azapo en die Swart Bewussynsbewegmg me, maar
vir alle Suid-Afrikaners. . ,

, Vrye Weelcbllld. 6 J~lie 1990
..



NUUS

'. '" ~ ..
':, f ~

I "-

'n Vreemdeling in Jerusalem
J

SteunMagnus nog FW se skikplan?
JACQUES PAUW

GENERAALMagnus Malan, omwie
se kop die afgelope maande 'n storm
woed, het vandeesweek steun uit 'n
onverwagse oord gekry: van sy eer
tydse kollega in die Parlement en

. mede-Ieier van die Demokratiese Party,
Wynand Malan. _

Ondanks hemieude beroepe op
, Staatspresident FW de KIerk om van
sy minister van Verdediging ontslae
te raak omdat hy die onderhande
lingsproses wil kelder, bet Malan gesS
hy glo die generaal is hervormingsge
sinden staan vietkantig agter DeK1erk
Hy glo nie sy uitsprake moet te em
stig opgeneem word me.

Malanbet gereageer op 'n toespraak
van Malan verlede Saterdag by die
verjaardagvieringe van die SA Weer
mag in Pretoria waar hy gese het
ANC-soldate sal onder geen omstan
dighede by die weermagingelyfword
nie en die ANC se opregtheid oor
onderhandelings word bevraagteken.

Malan het gese die ANC mag
miskien die proses na onderhande
lings misbruik om die sogenaamde
gewapende stryd voort te sit, of om
onderhandelings as 'n dekmantel te
gebruik om die bestaande orde met 'n
ANC-regime te vervang.

. Malan, al beskryfas die weeskind
van die De Klerk-kabinet nadat hy
onverwags uit die onderhandelspan
gelaat is, is vandeesweek wyd gekri
.tiseer oor sy standpunte wat nie sou
strook met die gees van onderhande-

ling en versoening wat tussen die
regering en die ANC heers nie, .r

Malan is die afgelope maande
daarvanbeskuldig dat hy hom per

, soonlik daartoe geroepe voel om
gesprekke tussen die regering en die
ANC te kelder.

Boonop hang die skaduwee van
moordbendes soos 'n donker wolk
oor horn en word sy bedankinguit
opposisiegeledere links en regs van
die regering geeis. . .

'n Woordvoerder van die ANC,'
Terror Lekota, het skerp gereageer
op Malan se uitlatings en gese hy be
hoort summier deur De KIerk ontslaan
teword.

Sy praatjies van geweld hoort tuis
in die donker. era van PW Botha toe
Malan nog aan die voorpunt van die
veldtog teen die "totale aanslag"
gestaan het, se hy.

Peter Gastrow, Natalse DP-LP,
verskil van Wynand Malan en se die·
generaal het beslis probleme om die
nuwe rigting van die staatspresident
te aanvaar en deel daarvan te wees.
Hy stem saam met Lekota dat Malan
in die PW Botha-era tuishoort en
saam met hom moes uitgetree het,

Die leier van die Konserwatiewe
Party, dr AndriesTreumicht, het Malan
vandeesweek geprys vir sy standpunt
teendieANCengeseditisvirdieKP

bemoedigend dat daar minstens nog
een kabinetsminister is wat nie bang
is om die ANC aan te val nie,

Lekota se dis duidelik dat Malan
nog nie "vorentoe beweeg" het nie en .
in 'n party regs van die regering tuis
hoort,

"Hy kan die hele onderhandelings
proses ondermyn. Hy is 'nwolftussen
die skape en FW (de Klerk) sal van .
hom moet ontslae raak,"

Wynand Malan verskil en se:'
"Malan is hoegenaamd nie in stryd
met De K1erknie, Ek glo hy is totaal
toegewy aan'n ondethandelde skikking.
Al stem ek nie noodwendig met hom
saam nie, dink ek nie ons moet al sy
praatjies emstig opneem nie, Inteen
deel, ek dink dit is baie gesond,

"Hy praat uit sy wereld as
sekurokraat, net soos Hani ook uit sy
eie perspektief soortgelyke verkla
rings maak. Ek meen Malan is steeds
'n vertroueling van De K1erk en dat

'die staatspresident volkome op hom
. kan vertrou," se Malan.

Malan se hy stem in baie opsigte
nie met die generaal saam nie en glo
dat Umkhonto we Sizwe weI by die
weermag ingelyf moet word. Dit is
egter vir die minister belangrik om
die soort retoriek te uiter sodat hy nie .
van die weermag vervreemd raaknie,
se die DP-Ieier.

Prof Lourens du Plessis, regsfilo
soofaan die Universiteit van Stellen
bosch, se Magnus Malan is definitief
'n "vreemdeling in Jerusalem" wat
onderhandelings betref en dit hou

ernstige probleme vir De KIerk in.
Hymeenegterdat ditnou moeilik

is vir De K1erk om summier van
Malan ontslae te raak omdat hy bang
is dat hy 'n deel van die weermag
polities van hom mag vervreem, De
KIerkhet sonder !wyfel die steun van
,sy veiligheidsmagte, in 'n oorgangs- .
tydperk nodig.

"Malan kom uit die range van die
weermag en daar is beslis 'n belang
rike groep offisiere wat as soldate

.10Jaalteenoor hom is. Hy kan egter
, ook nie deel van die onderhandeling

span wees nie omdat hy nog nie die
'oorgang ria onderhandelingspolitiek
gemaak het nie," se Du Plessis.

Lekota se as die regering die steun
van swartmense vir die nuwe Suid
Afrika wiI he, is dit belangrik om die
weermag 'n ware volksweermag.te
maak en ANC-soldate daarby in te
lyf.

"Malan word verbind met
moordbendes en is 'n simbool van'n
era waarin baie van ons kamerade
onskuldig deur sybendes vermoor is.
As De Klerknie nou vanhorn ontslae
kan ranknie, moet hy ten minste sorg
dat Malan nie in 'n posisie is waar hy
sulke uitsprake kan maak nie."

Gastrow sehy glo Malan is op pad
uit,endat Malan dit weet, maardathy
nie die indruk wil skep dat hy ver
slaan is nie, Daarom hou hy sy bra
vade vol en tree hy steeds kragdadig
op. HymeenookMaianbeduiweldie
vertroue wat in die onderhandelings
proses geplaas word.

, :
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Pretoria, 0 Pretoria

speelgoedgeweer gevind.:
Andervoorvallevan mderdrukking

wat genoem word in die Kommissie
se verslag, is die arrestasie van eer
waarde S Schalete verIede Sondag by
die openingvan die ANC-kantore op
Heilbron en die moord opn burger-

. like leier, A Dikgale, op Dikgale in
Noord Transvaal. Die moord is na .
bewering gepleeg deur 'n vigilante
groep watbekend staanasdie "hoofman
se polisie".

op dieregering se goedgekeurde lys nie 'n -Iasbrief gehad nie, het die
is nie. ./.' inwoners hulle toegang geweier. Phosa

Die aangehoudenes sluit in die' was Die by die huis nie,
UDF-aktivis en die eerste president Kort daama het agt weermag
van die Congress of South African', voertuie, insluitend vier buffels, by
Students, Ephraim Mogale, en 'n lid , die' huis aangekom en die huis is
van die National Association of . deursoeksonderdat'nlasbriefgewys
Democratic Lawyers, JBSebanyoni. ,is.' .

In die voorval opNelspruithet die Die ~eeimag lede het beweer dat
polisie en, weermag Phosa se huis een van die inwoners 'n vuurwapen
Dinsdagoggend omsingel. Hulle wou . op hulle gerig het, maar nadat polisie .
die huis deursoek, maar omdat hulle die huis deeglik deursoekhet, is net 'n

Kapelane. klaoor ~nhoudbare skisof~enie
PEARLIE JOUBERT meer'a; 'n moreel-offisier watmoet help om die vegkrag van

die troepe te verhoog nie. ",Volgens hulle dra dit alles by tot
'N KAPELAAN moet hom volledig identifiseer m~t die "die kapelaan se onvermoe om as 'n ongebonde vredemaker
"simbole-wereld van die veiligheidsinagte" en juis dft ' in 'n konfliksituasie op te tree". - .
staanindie pad vandie versoenenderol wathy moet speel Hulle se 'n predikant (kapelaan) magnooit aangeweldple

.in ".'nsituasie van konflik en geweld". '", ging meedoen of dit goedkeur me en "die ontplooiing van
Dit is die menings van twee predikante van die NG' kapeianesaammetvegsPannetydensteeninsurgensie-opera

Kerk, Marius Maree en Lourens Erasmus, wat in die siesendiebetrokkenheidvankapelanebydiebeplanningvan
jongste uitgawe van die kerk se lytblad, Die Kerkbode, militere operasies maak die kapelaan se posisie ondraaglik.
kritiek lewer op die "onhoudbare skisofrenie" wat pre- Hoewel "geweldloosheid" nie deur bulle voorgestel word ,

. dikante in hul beroep beleef as lede van die weermag. nie "omdat 'n Christen geweld mag gebruik", vind hulle hul
Maree en Erasmus se die "dienskneggestalte van die posisie as kapelane waar "kerk en staat tot so 'n mate verenig

amp" word aangetas omdat 'n kapelaan 'n dubbele ver-: is",onaanvaarbaar. "Diekilpelaansetaakasvredemakerin'n
antwoordelikheidhet.· oorlogsituasie word·(deur die situasie) 'n blote geestelike

"Hy funksioneer enersyds as 'n predikant van sy kerk motiveringsfunksie," se hulle. . -
en andersyds as 'n militere staf-offisier. Die kapelaan se Hulle kritiseer ook die "onwetenskaplike beoordeling"
betrokkenheid as staf-offisier by militere keurrade en van bevrydingsteologie waarin "navorsing gedoen word oor
militeremeriete-komitees,hetbaieernstigeennegatiewe . die rol wat bevrydingsteologie in die aanslag teen die kerk
implikasies vir die pastorale vertrouensverhouding met speel", " .
Iidmate wat voor keurrade en meriete-komitees ver- "Ons is oortuig dat kapelane op hierdie wyse gelei word
skyn." om byvoorbeeld stiukturele omeg, wat ook 'n bydrae Iewer

Hoewel albei predikante se dat dit die kerk se "on- tot die'aanstigting van rewolusionere geweld, uit die oog te
vervreembare reg elt, verantwoordelikheid" is om aan verloor:~

lidmate in die weermag diens te doen, is die "praktiese Maree en Erasmus spreekook sterkkritiekuitteen die feit
reeling" onaanvaarbaar omdat hulle die kerk in die weer- dat die dienspligkapelaanondertoesigen leiding van 'nstaan
mag net as "verlengstuk van die weermag" beleef. demagkapelaan staan. "Hierdie leiding impliseer dat die

In die kerklike bediening wat diekapelaan verrig, staandemagkapelaanvoorskriftelikoptreemetbetrekking tot
"word die kritiese afstand tussen die kerken staat" tot so die bedieningsdoelwitte en die uitvoering daarvan."
'n mate prysgegee dat "die uniekheid van die, kerklike . Hulle stel ~nder andere voor ~t kapelan~ ni~ die~~o~
bediening emstig in ge9rang kom", se hulle. of rang van die weermag dra me en beplelt ~Ie demibtan-

Maree en Erasmus se 'n kapelaan is dikwels "niks sering van die kapelaansdiens.

Menseregte Kommissie hierdie week
noem in hul weeklikse verslag oor
menseregte en aanhoudings in Suid
Afrika.

Die Kommissie se volgens hul
rekords word niemand tans ingevolge
die noodtoestand aangehou nie, maar
dat daarsedert verlede week 22 mense
onder Afdeling 29 van die Wet op,

, Binnelandse Veiligheid aangehou is.
Daar word tans altesaam 69 mense
onder Afdeling 29 aangehou.

Die Kommissievermoed dat die
jongste aanhoudings verband hou met
die terugkeer van ANC-Iede wat nie

PRETORIA het die week drupsgewys begin om try nuwe beleid vir'die
oopstelling van sekere openbare geriewe toe te pas - in hierdie geval die
oopstel van munisipale biblioteke. En byna onmiddellik is die oopstelling
gevolg deur 'n twis oor 'n bepaling dat mense wat buite die munisipale grense
van Pretoria woon, R50 Iedegeld moet betaal om by 'n biblioteek aan te sluit.

In die praktyk kom dit daarop neer dat aIle swart inwoners van Pretoria se
townships, soos Mamelodi en Atteridgeville, uitgesluit word.

Die besluit om die biblioteke oop te stel is in Januarie geneem, en
munisipale regulasies om dit moontlik te maak, is in Maart goedgekeur. Die ..
verordeninge, wat op 1 Julie in werking getree het, maak daarvoor voorsie- .
ning dat belastingbetalersbinne die munisipale gebied voortaanR15ledegeid
moet betaal om by die biblioteekaan te sluit. Inwoners van die Indier-gebied,
Laudium, en inwoners van die bruin woongebied Eersterust, is hierby
ingesluit.

Nog 'n nuwe bepaling is dat net lede van die biblioteek die naslaan
afdeling mag gebruik. Volgens die adjunk-stadsbibliotekaris, Elke Hansen,
is dit juis die naslaan-afdelings wat hoofsaaklik deur swart Iesers gcbruik
word. Selfs die KP het die NP beskuldig van "diskrirninasie teen swartes"
weens die. RSO Iede geld wat inwoners van swart gebiede rondom Pretoria
moet betaal.

'n KP-iid van die stadsraad, Frik van Zyl, het gese die maatreel is ingestel
om te voorkom dat mense verdring word.., .

"'Die munisipale busse, swembaddens, ontspanningsale en hengelge
r,iewe, wat aanvanklik ook van 1Julie af oopgestel sou word',gaanna verwag
ting noueers op 15 Oktober oopgestcl word.

."

CHRISTELLE DE JAGER

'N DERTIENJARIGE kind met 'n
speelgoedgeweer is Dinsdag aange
hou nadat die polisie sonder 'n lasbrief
die Nelspruitse huisvan MatthewPhosa
deursoek het. Phosa is 'n lid van die .
ANC se regsdepartement en 'nlidvan

: die ANC se werkgroep wat aangestel
': is na die Groote Schuur-ontmoeting

tussen die ANC en die regering.
Die 13-jarige seun, Sunnyboy '

Nkosi, is tydelik aangehou nadat die
speeigoedgeweer in die huis gevind
is. Dit is een van die insidente wat die
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(Update) dokumenteer aIle .

.werte en regulasies van.

sensuur. Ledegeld is RIO

vir individue en' R20 vir

organisasies,

Vir meer inligting

skakel: (011) 331-3517.

Naam: -:...---:- _

Posadres: .--:.__---:..._.:.--- _

Pos aan: Anti-Censorship Action Gr;>up. Posbus 260425. E~colTl 2023.

_____-;- --.:- Kode: _

Tel: (H) _. (w): _

O JA, ek wil graag dee! word van die stry~ teen sensuur. Ek sluit in 'n

rjek/posorder gekruis en uirberaalbaar aan die Anti-Censorship Action

GIouP vir die bedrag van R 10 0 R20 O. (Merk A.S.B.)· , . ,
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-._' Joernaliste word steedsdeur 'n

r magdorn wette en reg~lasi~s

... beperk- Mense':Wat aan protes-
~ . -' ." .'

optogte, deelneem word .steeds

met traanrook gespuit, met

knuppels geslaan en geskier.

,Die Publikasieraad gaanvoort

0?1 films en boeke te verbano Wetgewing war verslag.: .

gewing oor die polisie, we~mag en gevangencs beperk,

.wordsteeds toegepas. Die dinge vind steeds plaas ten spyte

v;n die sogenaamde "nuweSuid-Afrika", tenspyte van

ontbannings en die gees van versoeningwaarvan ons elke

dag hoor.' "

Jy kanjou s,tem voeg bydie stryd teen sensuur deur by die

Anti-Censo~ship Action Group (ACAG) aante sluit.

e .
r

'.i, -.

",



5
Dorpsbewoners verklaar oorlog teen.polisie

NoodkreteuitdieBoland
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SA aangespreek oor moerasse

het tot dusver net stokkielekkers soos
die oprigting van padtekens in die',

, stofpaaie" van die stadsraad gekry.
'''Ons lewe' in stof en wind", se

inwoners en k1a omdat hulle magte- ,
loos voel om bulle' omstandighede

, buite die vallei rugbaar te maak. Hulle
"is vera!gekant teen die manier waarop
Die Burgeroorhulle skryfnadathulle
koopkrag dit al die jare getrou onder
stenn het, Nou dra hulle aanplak
biljette op hulle truie wat lees dat die
koerant geboikot moet word.

Die koerant se sirkulasie op die
platteland hetdie afgelopepaar rnaande
aarisienlik gedaal, volgens bronne by

, I)i« Burger. ,:'."
Volgens Booysen is die ge

meenskappeinherentuiters vreedsaam,
Op Robertson het die lont ontsteek
toe."'n paar onskuldige kinders ver
lede jaar ingevolge seksie 29 van die
Wet op Binnelandse Veiligheid" ses
wekelanksonderveihooraangehou
is. 'n Vreedsame optog in Februarie.
na die Munisipaliteit om griewe aan
hangig te maak het niks opgelewer
nie. . .

"Op '11 April het 900 mense .
vreedsaam in die gemeenskapsaal
vergader om oor hulle lot te besin",
verduidelik Booysen, 'n onderwyser,
"toe die polisie van die dak af begin
skiet, AItesaam 157 mense is be
seer". 'n Versoek van die Demokra
tiese Party in die parlement om 'n
onathanklike kommissie van onder
soek na die voorval, het ook tot niks
gelei nie. .. '. .

'nSAP-ondersoekhet doodgeloop
omdat inwoners nie aan die poIisie

, verklarings wou afle nie, ..
"Mense glo die poIisie kan maak

net soos hulle wil en dat niks gebeur
nie", se hy:-W!teeder en ds Norman
Steyn van Bonnievale beaam sy
standpunt.

Ds, Jimmy de Wet van Robertson,
het Adriaan Vlok, die minister van
Wet en Orde, persoonIik per brief
genooi omdie gemeenskap se klagtes
oor die polisie aan te hoor. Niks het
nog daarvan gekom nie. ,

Volgens Booysenhet regsgesinde
vigilante-groepevan Robertson vroeer
vanjaar 'n beoogde ontmoeting tussen
die stadsraad en verteenwoordigers
van die bruin gemeenskap per luid
spreker op die blanke dorp afgekon
dig. Toe die afvaardiging laatmiddag
by diemunisipale kantore opdaag,
het mans in kakieklere en wapens die
kantoor "as belastingbetalers" beset
en die ontmoeting onmoontlik ge
maak. Die stadsraad bet die komitee
nog me weer genader me.

Saam met die verskyning van
burgermag-kommando's die weekhet
gerugte van AWB-aktiwiteit op die
dorp ook toegeneem.

Vrye Weekblad kon weens intimi
dasie deur die poIisie me vasstel of
daar waarheid in die gerugte steek

,me. OpRobertson pryk plakkate van
KP-vergaderings op eIke straathoek
en blanke. inwoners praat baie oor
hulle wapens. Toe die moeder van 'n
seun, watDinsdag aan wonde beswyk
het, Woensdagmiddag 'n senu-nanval
kry, was daar geen dokter of ambu
lans op die dorp wat bereid was om
haar te kom behandel me.

Die burgerkomitees van Montagu,
Bonnievale, Ashton en Robertsonhet
di~ week 'n gesamentIike komitee
gestig om hulle behoeftes en griewe
onder die aandagvan die lede te bring.
Die gemeenskappe van Bredasdorp,
Riviersonderent en selfs Worcester
het reeds aangedui dat hulle wil aan- '
sluit. Die moontlikheid bestaan dat
die algehele verbruikersboikot ook
Ita die dorpe kanuitkring.

'n Jong kind word deur die ..
pollsle In hegtenls geneem

tydens 'n vreedsame optog na
die ~unlslpale kantore van

;' Ashton.
. (Foto:8.nny Goo' Alraplx)

kringIOOp het tot konfrontasies regdeur
die vaIlei aanleiding gegee.

"'Vrye -Weekblad het gehoor hoe
, die poIisie snedige opmerkings aan
inwoners skree, terwyl die jeugbuite-
bande enkonkasindie middel van die

. townshipstrateaan die brand steek
om die Caspirs uit te hou,

Inwoners is nietemin besorg oor
die hoeveelheid wapentuig wat teen
die protes van totaaI ongewapende
plattelanders geteiken word.

Die oproepe deur gemeenskaps
lei~(S om veral die jeug tot vrede en
orde te roep, het die oorhand begin
kry, terwyl die :ANC se mede
streekkoordineerder in die Wes-Kaap,
Reggie September, en die streekkom-

, missaris van die polisie, gesorg het
dat die SAP sy teenwoordigheid en
optrede in die townships temper,

Maar die opoffering van drie Ie- •
wens en die taIle beserings het nog
niks gehelp om inwoners se lewens- ,
omstandighede te verbeter nie.

Op Ashton deel verskeie gesinne
nog eenslaapkamer-gebuggies, terwyl
tot 20 huise saam een toilet gebruik.

Vroue op Ashton en Robertson se
hulle is moeg vir die maatskaplike
probleme wat ditrneebring. Tering
neem toe weens swak mediese diens
te, drankmisbruik kom voor en kinder
mishandeling is niks buitengewoon
nie, OpAshtonenRobertsonbet lede
van die plaaslike bestuursrade reeds

, almal na oproepe uit die gemeenskap ,
bedank en informele burgerkornitees
skakelnon regstreeksmet die stadsrade.

Hulle eis deur die bank nie-ras
sige, gesamentlila:dorpsrade. Die Suid
Afrikaanse Instituut vir Rasse
aangeleenthede het so pas bevind dat
Streekdiensterade bewys het dat diens
te meer doeltreffend voorsien kan
word as hulle oor rasse-grense heen
gedeel word. '

Vader MichaelWheeder vanAsltm
s8 dieoopstel van geriewe op Ashton
einde verlede week is soos om die
mense koek te gee as hulle brood vra.
Ashton se bruin woonbuurt is in 'n
uiters vervalle toestand. Fred Booy
sen van die Robertson Civic s8 "ons

ging vir hierdie unieke natuurreservaat inhou.
Volgens hulle word die Amerikaanse bosgebiede ook as

bedreig beskou weens die swaar gebruik van landbou
berne sting.

Die konferensie is bygewoon deur 92 lande en lede van
die konferensie s8 hulle is baie bekommerd oar sekere
gebiede in Suid-Afrlka - waaronder St Lucia en ander
kusgebiede wat deur mineraal-ontginning bedreig word.

Die Suid-Afrikaanse regering is versoek om alle "mine
raal-ontginning wat skade aan die omgewing verrig, te
staak." Die Griekse regering is ookversoekom die elfbewa
ringsgebiede in Griekeland duideliker te definieer en doel
gerigte stappe te neem om die gebiede te bewaar.-AFP,

neem en baie mans moet deesdae op stand om die voortbestaan van die
Worcester werk om die.pot aan die vryemarkstelsel te verseker, hulle
kook te hou. Die vroue van veral politieke aspirasies onderdruk het,
Ashton, Montagu en Robertson, het ' terwylminopplaaslikeenstreekvlak
net vier maande van die jaar tydens virhul welsyngedoenis.Nouishulle
die vrugteseisoen werk.· Baie werk woede aan die oplaai.
dan vir die Langeberg-inmaakfabriek, 'Jeugdiges, op skool- en kollege-
die grootste in sy soort in die.spide~" vakansies, het die laaste twee weke
like halfrond. Die fabriek het soos ' van vroegdag torlaatnag hulle:on- .'
ander in die omgewing, min perma~, .tevredenheid in die strate uitbasuin, .'
nerite werknemers. 'terwyldie polisie en onIuste-eenhede

Op die dorpsrade sit die bestuur- dit. met traanrook, rubberkoeels,
ders en eienaars van die groot en, donshael en honde ontmoedig het.':'
klein sake-ondememings van die Die jeug het die swaar teenwoor-
dorpies, asook boere wat toenemend digheid van die veiligheidsmagte
sonder arbeid kan klaarkom. Inwo- intimiderend gevind en van bulle kant
ners voel dat die jare van die noodtoe- afmeer militant geraak. Die bose

CHRISTELLE
TERREBLANCHE,

DIE reenb~ wat die week saam met
die eerste sneeu van die winter oor die

, berge rondom die Breeriviervallei in
die Boland verskyn het, het min hoop'
vir die bruin en swart inwoners van
die gebied gebring. '

Hulle politieke aspirasies en lank
gekoesterde klagtesoor ontoereikende
openbare geriewe en haglike lewens
omstandighede word steeds mee
doenloos deur die polisie onderdruk
terwyl owerhede net op simboliese
vlak na hulle uitreik. SAW burger
magkornmando's het vir die eerste
keer in baie jare weer hulle versky
ning op Robertson gemaak om die
sake-sentrum en dieblank:ewoonbuurt,
met die talle plakkate van KP-ver
gaderings, te beskerm.

Twee mense is in die strate van
Robertson doodgeskiet en een het in
polisie-aanhouding gesterf Minstens
eenhonderd het donshaelbeserings na
skermutselings op Ashton, Robertson,
Montagu en Bonnievale. ' ,

Die mense se noodkrete het die
afgelope twee weke met hemieude
drif deur die stofstrate van townships
teen die asemrowende agtergrond van
die Bolandse berge weerklink, na
mate die koue winterweer deur die
karige wonings begin dring,

Kerkleiers, gemeenskapsleiers,
moeders en jeugdiges vertel almal
die' welbekende verhaal waarvoor
plaaslike besture en streekdiensterade
al so dikwels 'n dowe oor gedraai het,

Petisie op petisie aan munisipa
liteite en stadsrade vra virbeterpaaie,
beter behuising, water- en elektrisi
teitsvoorsiening, beter riolering, straat
ligte en hulle k1a oor die "onregver
dige hoe huishuur" en "vemederende
optrede teenoor inwoners." Inwoners

,'se behoeftigheid stel hulle in 'n swak
posisie om hulle eie lot te beredder.
Werkloosheid is steeds aan die toe-

t' ",i
'n Polisieman gooI 'n traangas-bommetJle tussen 'n groep mense In wat voor die Ashton

Munlslpalltelt by mekaar gekom het. (Foto:Erlc MUI.r, Afraplx}

SUID-AFRIKA is vandeesweek deur 'n internasionale
omgewingskonferensie inSwitserland aangespreek oor sy
verwaarlosing van bedreigde moerasgebiede.

Spanje en Wes-Duitsland het dieselfde kritiek gekry,
, terwyl Griekeland, Amerika en Ysland ook op die lys van
lande is wat deurdie 400kenners wat diekonferensie byge-
woon het, genoem is. '

-Die beskerming van gebiede in Frankryk, Switserland
en die Karibiese Eilande, wat onlangs aangekondig is,
bring die totale aantai gebiede wat beskerm word, op 500.

Hoog op die prioriteitslys is die Spaanse Donana-park.
Kenners meendat die onttrekking van water uit die gebied

, vi~ bo rdery-doeleindes en toerisme, 'n emstige bedrei-
\ '

\

\ Vrye Weekblad, 6 Julie 1990
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Kernkrag versus steenkoolkrag
"

Benodig.nog kernsentrales

Terrelne vir kernkrag
sentrales

gepompte krag en minder as een
persent word ingevoer, '.

Steenkoolkrag en '
. besoedellng

Veiligheid

Die veiligheidsaspekvan kemkrng
is deeglik onder die loep geneem.:
Kemkrag-ongelukke soos by Three
Mile Island in die VSA enTjemobil

Kernkragsentrales het op hu1 beurt in die Soviether kemkrag se reputa-
weer groot hoeveelhede water vir sie as 'n veilige vonn van hag ern-
afkoeling nodig - s~wat 40 kubieke .' stig geskend,

"Daar mag nooit weer 'n Tjemo
bit wees nie" het F, Noon, 'n
kemkragkonsultant van Brittanje,
gese. In Europa is dit duidelik dat 'n
groo] sektor van die publiek, wat in
die verlede die konsep van kemkrag
verdra het al was hulle nie gees-

, driftig daaroor nie, grootliks deur
die Tjernobit-ongeluk bemvloed is.

Op'n byeenkoms van die Interna
tionale Atomic Energy Agency na
dieThemobil-ramp in Augustus 1986 ,
is 'n dokument opgestel wat groter
kemkragveiligheid tot gevolg behoort
te he, het dr Walter B Loewenstein,
president van die Amerikaanse
Kemvereniging, gese. '

-, Michel Feger, 'n kernwetenskap
likevanFranlayk, betdie hele kwessie
vankemkragveiligheid so opgesom:

, "Die openbarc mening oor kernkrag
is teroghoudend: Ons is gevonnis tot
"n honderd persent foutvrye
,baanrekord, en om terselfdertyd
kostedoeltreffend te wees ten einde

, dievoortgesette gebmikvan kemkfag
energie te verseker". ,

Vir die kemkragmanne is daar
net eenopsie, se Feger,en dit is om
die uitdaging van 'n veiligheidskul-

, tuur te aanvaar~n by alle kernkra
gaanlegte regoor die wereld toe te ,
pas.

, ',Koeberg

Koeberg het ook heelwat aandag
op die simposium gekry. PM Se
mark, algemene bestuurder (kra-:
gopwekking) van Eskom, het gese
daaris 'n "stille selfvertroue, 'ngees
drif en belangstelling" by die Koe- .
berg-span in die uitdagings wat
kernkrag bied, ' •.

"Maardit kan net behoue bly ,

iOOien individue 'n toekomsvir lmlself
in hierdie bedryf sien. Die grootste
gevaar wat die bedryf in die gesig
staar, is om die kennis en vermoens
weer op te bou na 'n dekade van
erosie ...Dit is van die grootste- be
lang om die tegnologiese vermoens
wat oopgebou is, te behou in die
tydperk van huiwering oor die
oprigting van verdere kernkrag
aanlegte",

Kernafval

. Kemafval, die "onglansende sek
tor van kernkrag", soos Noon dit
noem, het minder aftrek gekry. Vol
gensLoewenstein is kernafval die n
aspekwat die openbare aanvaarding
van kemkrag die meeste bemvloed.

Kemafval bestaan uit twee
hoofbestandele: afval-produkte wat
ontwikkel in die splytingsproses; en
uraan-afval, of aktiniedes, wat ty
dens neutron-opvanging vrygestel
word.Yanuit die oogpunt van die be
stralingsrisiko, is aktiniedes die groter '
probleem op die langtennyn. Dit neem
'n paar honderd jaar voordat die
spytingsafval sodanig ontbind dat
die bestralingsvlak tot onder die
kanker-risikovlak gedaal het.

Aktiniedes hierenteen, het 'n baie
lang half-lewe. Die bestralingsrisiko
van hierdie afval-produk bly vir "tien
ofhonderderde-duisende jare" bokant
aanvaarbarevlakke, bet Loewenstein
gesee, .

Daar is dus sterk aansporing om
. tegnieke te ontwikkel om hierdie
afvalproduk te verdeel, en in die
reaktorte hersirlcuIeervir veIbranding.
Sodocnde kan die leeftyd van bier
die produk tot 'n paar bonderd jaar
venn:inder word.

.. Gewaarborg elke w~ek:'~ewe

., _,~iggel~; drie ha'nd-, i?'~' ~ ,
,voor-dle-rnonde; . \, ",:,~,

twee > ' skcorn- ".t='.,..,-..ov

.' kw'Cide';vier
-sloells;" twee.
". hacJi~is-dit?'s; .

, . . ,

,een·.'.ag~nee- ;~

,magtag-man;'
:':;'nenkele 'sies!; dri"e'

'kon-jy-nou-meer's; ,
enoOk' . verskeie'
gedoriewaars,' '. wrln
ties en demmits.· Met'
die gewone voorraad

'\ . -. .
,geslagte heilige koeie,
kotte in duiwehokke en
klippe in die. bos. '

Dis nou as Jy elke week Inteken op
"Vrye Weekblad. op jou voorstoep
afgelewer. Vir net R75 vir 'n Jaar of R40
vir ses maande. (AVB ingesluit)..

. Tuisaflewerlngs geld 01 geruime tyd
vir die Witwatersrand, Pretoria,
die Vaaldriehoek en Bloemfon-

. teln. Lornaby(011)497 2911 sal'
graagmeerbesonderhedegee
en klagtes hanteer. ,

" •'~an die we~k'of geld dit oak
die hele Kaapse Skiereiland,
Stellenbosch, Paarl,Somerset
Wes en die Strand. . ,

, ,Kaapse Intekenare moet 'n tjek .
,of posorderstuuraan VryeWeekblad,
Posbus 171, Paardenelland 7420.Mev

Rossouw by (021) 511 0003 sal navrae
beantwoord.

Onsls dl8 nOWB Suld-Afrlka .
r-------------~---,I Naam.:.... ~..:...~__" _ _..:____ I
I Adres --:. I.'
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Britse uitlatings onderdie soeklig NUUS

"Dis julle vendetta, se Mandela
. . ., .:'

Vrye Weekblad, 6'lulie 1990 '

Aids-krisis in Natal
, . .

Vlok vir die aanval op Khotso-huis
verantwoordelik hou.,. -

"n Ondersteuningskomitee is in _.
die lewe geroep om "druk op die
regering te plaas vir die vrylating
van Gunn deur middel van onder

. meer massa-protes.

Nuutgevonde "eide: Ole Brltse Premier, Margaret Thatcher,
saam met Nelson Mandela voor Downlngstraat 10, ns hulle

mekaar onverwags "gevlnd"·het en beslult het hulle kan "met
mekaar beslgheld doen"•.

Hierd!e pas vere!s; .
It aanslenllke sekretariele ervaring
It:n deeglike kennls van Word Perfect 5.0
". admlnlstratiewe enalgemene kantoorvaardighede
It tweeta/igheld (om Engels enAfrikaans. tekan leesen tlk) .
It 'n halfdag pos salookoorweeg word .

Diensaanvaardlng: 1 Augustus 1990
Sluitingsdatum vir aansoeke: 16 Julie 1990

Aansoeke moet gerig word aan:
IDASA, Posbus 32804,BRAAMFONTEIN 2017.

Tel no. (011) 403-3580/1/213

Die,Instituut vir 'n Demokratiese Alternatief vir
Suid-Afrika poog om 'n klimaat vir ware
onderhandeling te skep tussen aile Suld
Afrikaners wat streef na 'nvreedsame oorgang tot
'n verenigde, nie-rassige demokrasie ln ons land.
Die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die
Johannesburgse Streekkantoor van IDASA en .
behulpsaam wees met adminlstratiewe take.

het verskeie organisasies, waaron
der Fedsaw, Wilt dit as "onbeskaafen
onregverdig." bestempel, die Uriited
Womgn's Congress, Popcru en die
SA Domestic Workers Union, hulle
'daarteen uitgespreek.

.' In 'n verklaring stel die SA Bi
shops Conference ditduidelikdathy.

~--,..~..,

party, John Hume, gese-hy hoop dat
die IRA Mandela se raad ter harte sal
neem en geweld sal beeindig,

Die Ierse Kommunisteparty se
die. beginsel wat deur Mandela.
uitgewys .is oor die vreedsame
oplossing van probleme, is "ookvan
toepassing op die Britse regering en
die IRA". Hierdie party het ook Sinn
Fein gekritiseer vir "steun aan die'
smeerveldtog teenNelson Mandela"
indie vertolking van sy opmerkings.

Die Kommuniste, wat die IRA se
militarisme teestaan, dring daarop
aan dat samesprekings tussen alle
partye gehou moet word - nie net met
die IRA en Sinn Fein, wat "geen
mandaat het om namens die Ierse
nasie te praat nie".

Hulle vra dat Sinn Fein en die
IRA 'n skietstaking moet verIdaaren
dat hulle moet kyk of Peter Brooke
ernstig was toe hy vroeer vanjaar in
Londen gese het dat hy "verbeeldin
gryk" op so 'n stap sal reageer•.

Dit Iyk egter onwaarskynIik of
die gewapende beweging so 'n stap
sal neem,

Vroeer vanjaar het die leier van
SinnFein, Gerry Adams, sterkdaarop
gesinspeel dat die IRA moet instem
tot die opskorting van gewapende
optrede "as daar 'n moontlikheid is
van betekenisvolle gesprek." Adams
vra dat, ten spyte van Brittanje se
aandrangdat die IRA geweld moet
afsweer, nie een van die kante enige
voorwaardes vir samesprekings moet
stel nie,

Nie een van dib.partye verwag 'n
vinnige einde aan die konflik nie,
hoewel die meeste saarnstemdat "dit
sinneloos is om nog vir jare met die ,
moord op mekaar voort te gaan.' 
Southscan Features .

CHRISTI=LLE
TERREBLANCHE

Gunn sevrylatinggeeis

"ONS verwag van die regering
om Shirley Gunn aan te kla ofvryte
laat", het die mede-stretkkoordi
neerder van die ANC in die Wes
Kaap, Reggie September, op 'npers
konferensie gese.

Volgens hom behoort nie net
Gunn nie,' maar alle. politieke
gevangenes in die "gees van die
Grootte Schuur-minuut" vrygelaat
te word.

Gunn,'n bekende in ANC-kringe
wat geruime tyd reeds deurdiepolisie

,gesoek word in verband met die
bomontploffing by Khotso-huis in
1987, word sedert verlede week
ingevolge artikel29 van die Wet op
Binnelandse Veiligheid aangehou.

Sy het haar baba van 16 maande
byhaar.

Gunn het Suid-Afrika onlangs
ongemerk binnegekommdrie jaar
in die buiteland, iriafwagting op die

. beloofde amnestie vir politieke
uitgewekenes ingevolge die Grootte '.
Schuur-ooreenkoms. ' .

Gunn se onskuld is di6 week
deur haar moeder,Audrey Gunn,
bepleit.

Sy se sy weet dat haar dogter nie
ten tye van die bomaanval inJohan
nesburg was nie. AIle pogings om
met haar dogter in verbinding te

. tree sedert sy op Maandag, 26Junie
naby Victoria-Wes in die Karoo in
hegtenis geneem is, het tot dusver
misluk. Sy is nog nie aangekla me.

Sedert Gunn se inhegtenisname

Die weekhet Brooke planne gefi
naliseer vir die eerste gesprekke in
meer as 'n dekade tussen die ver
naamste Protestantse en Katolieke
politieke partye in beide die Ierse
Republiek en Noord-Ierland.

Teen hierdie agtergrond het
, Mandela se opmerkings vyandige
reaksie onder die Britse establish
ment uitgelok.

"Moenie inmeng nie, Mandela",
het die ver-regse Daily Mail gese,
terwyl ander Britse dagblaaie daarop
gewys het dat sy opmerkings 'ngroot
storm veroorsaak het.

Voor Mandela se aankoms het 'n
senior Tory-LP, Ivor Stanbrook, die
Britse media meegedeel dat die "ANe
as sulks geen verbindintenis met die
IRAhet nie", en gesuggereer dat die
saak deur Suid-Afrikaanse intelli
gensie gebruik is in 'n poging om'
Mandela te diskrediteer,

Maar onder drukweens die bohaai
wat Mandela se uitlatings veroor
saakhet.het Stanbrook - die voorsit
ter van 'n veelparty parlementere~.
komitee oor Suid-Afrika wat deur
Mandela toegespreek is' - geeis dat
die ANC-Ieier sy opmerkings moet
verduidelik. . ~ ,

, Toe Mandela se dat hy nie 'n
opinie wou uitspreek nie, het
Stanbrook gereageer~ "Ek.wens jy
het die geweld van die IRA veroor
deel,"

Die leier van die Arbeidersparty,
Neil Kinnock, het gess: "Ek sal aan

. hom as vriend uitwys dat die IRA 'n
klomp moordenaars en rampokkers
is. Hulle verdien geen toegewings. " .me.

'In 'n merkbare uitsondering het "
die Daily Mirror gese: "Dit is net nie

. goed genoeg vir ons politici 0l}1te se
hulle salnie met terroriste onderhan-

, "delnie, Opgrond van die beleid het
hulle nie daaringeslaag om terrorisme
te bekamp of om onskuldiges te
beskerm nie", Wat was die alterna
tief vir Mandela se oproep' tot
gesprekke, anders as die loslaat "van
die volle mag van die gewapende
magte" het die koerant gevra.

In 'n paar gemene berigte het die
Sunday Telegraph en die Sun on
bevestigde stories gepubliseer dat
daar in 1988 'n gesamentlike IRA
ANC plan was vir 'n sluipmoord op
Thatcher in Zimbabwe. Mandela se
verklaring dat "ons beslis geen
ontmoetings met die IRA gehad nie",
is egter uitgelaat,

Die feit dat Mandela gese het dat
sy uitlatings oor vrede ook op Brit
tanje endie IRA van toepassing is, is
egter deur die Britse media en po
litici geignoreer,

In Belfast het die leier van die
vemaarnste Katolieke party, die
Sosiaal Demokratiese en Arbeiders-

NATAL en KwaZulu staar 'n groeiende Aids-krisis in die gesig met meer as
2 000 -draerswat nou die gevreesde virus onder lede het.

Driehonderd nuwe gevalle is sedert April vanjaar in Natal en KwaZulu .
gediagnoseer. Dr Darryl Hackland, minister van gesondheid van KwaZulu,
het gese sy departement is uiters besorgd oor die situasie, . .

. Agt verpleegsters, vier hulpwerkers, meer as honderd leerlinge en tien
onderwysers is met Aids besrnet. Honderd nuwe gevalle word elke maand
aangemeld.

Twee-derdes van die gevalle is deurdokters, klinieke enhospitale gediag
noseer, en dje ander derde is deurdie Natalse Bloedoortappingsdiens gedurende
roetine-toetsing vasgestel.

Volgens Hackland is 'n uitgebreide veldtog van stapel gestuur wat ver
pleegsters, vroue-groepeen kerkorganisasies betrek.

"Ditis Dienodig om mense wat die siekle opgedoenhet, te verstoot nie.Die
virus kan Die oorgedra word deur gewone sosiale kontak nie," het hy gese.
. Hackland het 'n beroep vir veiliger seksgewoontes gedoen omdat dit die

enigste manier is om die verspreiding van die dodelike siekle te beveg.-Sapa

"MOENIE my werf nie, Voer asse
blief julle eie vendettas sonder om
my daarby te betrek", het Nelson
Mandela virjoemaliste gess voor hy ,
Woensdag uit Londen vertrek het,

Hy het gereageer op vrae oor sy
houdingjeens die PLO, Tibet en die
skeuringe in die Kommuniste Party
van die Sowjet-Unie.

Die ANC-leier het waarskynlik .
besluit om baie versigtingte weesm'
die bohaai oor sy opmerkings oordie
gewelddadige konflik in Noord-Ier
land. '

Mandela het Sondag 'n bynes
oopgekrap toe hy op 'n nuuskonfe
rensie in Dublin gewaag het om 'n
mening te lug oor wat hydie "slag
ting" in die noorde genoem het.

Sy opmerkings oor die behoefte
tot gesprekke om die konflik
vreedsaam op te los, is onmiddellik
geinterpreteer as 'n direkle en spesi
fieke beroep op die Britse regering
om onvoorwaardelike onderhande-.
linge met die IRA te begin.

Pleks daarvan om 'n debat oor die
konflik aan te wakker, het Mandela
se opmerkings 'n vloed van kwaai
woorde uitgelok.

Brittanje weier om met die IRA
6f sy politieke vleuel, Sinn Fein, te
praat en noem hulle "terroriste",
Intussen is tot 3000 mense reeds
dood in die oorlog van 20 jaar teen
die Britse bewind in Noord-Ierland.

.Mandela se opmerkings het die
regse pers in Brittanje 'n gerieflike
stok gegee om hom mee te slaan
voor sy ontmoeting met die eerste
minister, Margaret Thatcher.

Die IRA-kwessie is sensitief omdat
die organisasie se gewelddadige
veldtog reeds soveel burgerlike lewens
geeis het. Regse Tory LP's het vinnig
gereageer en gese dat Mandela se
woorde die IRA aanmoedig.

Sedert die IRA in November 1987
verkeerdelik 11 burgerlikes met 'n
motorbom by Iniskillen in Noord
Ierland doodgemaak het, het verdere
foute in 'n verskeidenheid van aan
valle nog 361ewens geeis, Onder die
slagoffers was 'n baba en twee pen
sioenarisse.

Mandela se opmerkings het hom
ook laat vasloop teen die huidige
Britse frategie vir die betwiste provin-
sie. ,

'n Britse kabinetsminister, Peter
Brooke, probeer tans om Sinn Fein
en die IRA se rol in die politieke
spektrum te verrninder deur 'n Ka
toliek-Protestantse skikking met ander , '
politieke magte te bewerkstellig.

, Brittanje hoop om te kapitaliseer
op die feit dat IRA-optrede, veral
teen burgerlikes, Sinn Fein verlede
jaar baie politieke steun laat verloor
het in verkiesings binne die Ierse
republiek en in Noord~Ierland.
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En die wonderlikste oornblik?
, WeI, daar was so baie...

Oaai drie van Jannie Engelbrecht
in 1968, Syd Nomis in 1973, Frik du
.Preez in .1969 • daar was baie
oomblikke, Ek het voorregte gehad
wat min mense beskore was.

.Watdink jy van bewarings
bewegings in Suid-Afrika?

Oit is jammerdie Suid-Afrikaners ,
het eers so laat wakkergeskrik. In die
tussentyd het die natuur baie skade
gely, Mens sit altyd met die probleem
van bewaring in teenstelling met
ontwikkeling. Iewers moet die balans
gevind word. Ek dink party van die
natuurbewarings-organisasies is 'n
bietjie t6 er~ oor sekere dinge, maar
dit is 'steeds betel as wat daar nie.
sulke organisasies is Die.

Waar kom die belangstelIing
in die natuurvandaan?

• Ek was altyd nog 'n veldmens en'
, nou is ek weer terug in die veld.

nie rugby sodanig verander dat mens
moet se: Sorry.ekgaanjounou tackle'
nie, Mens moet probeer om vuilspel
uit te roei - ek dink die etiket van
vuilspel word deesdae te vinnig ron
dam mense se nekke gehang, Van die
pawiljoen afIyk dit baie erg as mens
'n vuis sien swaai, maar dit is maar die
mense se humeure wat soms opvlam,

Opsigself dink ek nie rugby is 'n
gevaarlike sport nie. Rugby is 'n harde '
sport en dit wordbard gespeel. Oit is
egter net seker.e aspekte van rugby
wat gevaarlik is. .

Wat was die ergste oomblik
wat jy ooit as omroeper beleef
bet?

In 1968 wfS ek in Frankryk. Oit
was 'n aandwedstryd en niemand het
vir my gese Chris Pope het op die I

laaste oomblikomttreknie, Envir die
hele eerste helfte het ek vir Ian Ellis,
wat in sy plekgespeel het, Chris Pope
genoem,

Ek hou niks daarvan om foute te
maaknie - ekbetaaklig daaroor gevoel
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Watvan al die beserings -veral
jong- skoolseuns wat beseer
word?

Kyk, rugby is 'nkontaksport. Daar
was maar altyd beserings. Die pers
stel net nou veel meer belang daarin.

Die Suid-Afrikaanse Rugbyraad
hou die spel goed dop, maarhulle kan

Tussen honderde foto's"dasse van versklllende rugbyspanne, soewenlers van dwarsoor die wAreld
en getekende plakkate van.rugby-, boks en krleketwedstryde, 'n goue plaat vir die verkoop van 25

000 plate met toetswedstryde op en agtlen langspeelplate, vertel Vlvlers van die meer as 581
wedstryde wat hy 81 ultgesaal het. "Toe het ek ophou tel." '

Ons het altyd gese ons gaan Die
,politiek praat nie, Lang lye terug het
ek Springbok-sportspelers as die room
van die land gesien • mens dink Die
altyd aan die politiek wat bepaal wie
Springbokkekon word en wie nie kon
word nie, '

Van diebetogershetmy baie maal
baie kwaad gemaak,Baie vanhulle is
betaal om te betoog en het nie eens
lekker geweet waaroor dit gaan nie,
Ekhet ook agtergekorndat die man in
die straat nie veel omgee vir die poli
tiek wat tussen r.egerings aangaan nie.

o Betogings was iii party gevalle
seker goed, want bullehet dinge onder
ons aandag gebring waaraan ons Die
gedink het nie,

Jy bet bale.oorsee'getoer 8aam
met rugbyspanne en ander
sportgroepe. Hoehet jy as Suid
Afrikaner in byvoorbeeld Aus-

, traiie gevoelmetal die betogings
teen die Suid-Afrikaners?

>: Beslis. Ek sou alles weer doen, net "
soos ek dit voorheen gedoen het. '

Daar is geen beroep wat my so
baie kon laat reis het nie, Oaar is geen
beroep waar ek mikewonderlikemense
kon ontmoet het nie, Vandag het ek

Waar komjy vandaan, waar is
jy gebore? _

Ek is lang jare terug in Oebede iii '
die Khalahari gebore.Na skool was
daar nie geld vir verder studeer nie,

, " Op 18-jarige ouderdom het ek by
'n rondreisende toneelgeselskap aan
gesluit - ons het sulke Afrikaanse
tranetrekkers opgevoer en elke aand '
het ek gesien hoe huil'n ander klomp

, tannies en omies,"

Die Naslonale Instltuut in sake Mis
daadvoorkoming en Rehabilltasie van
Oortreders (Nimro) beskik oor 'n
vakature vir 'n maatskaplike werker in
hul Tygerberg-kantoor.
Skakel Pauline Roux by 021 930~3965/6/718

vir verdere besonderhede. '

VolksaktQur, sportman, radioman,
veldmens. PEARLIE JOUBERT het met

die man agter dIe aan-dle-pawiljoen
kant-van-die-veld-stem, Gerhard

Vlvlers, gaan gesels nou dat hy meer
bekend Is vir sy deelname aan die

omgewh1gsprogram 50/50

vriendc dwarsoor die wereld. ' ,

Die wonderlikste, die mees 'gasvrye
mense, is die mense wat ek iii die
wereld van rugby ontmoet het, Sport
en veral rugby is die grootste brug
bouer in die wereld - hul gesament
like liefde vir die sport maak hulle
wonderlike mense,

Toeekin 1980aftree, wouekgaan
boer. Ek het gedink ek sou net deel

, , tyds nog wedstryde uitsaai, maar die
, boerderybetal my t1/l inbeslaggeneem

" - ek het in elk geval my gat met die
Hoe het jy 'n radio-omreeper boerderygesien. Ekhet gou genoeg
geword? ' , ",agtergekom ekis nie 'n boernie en ek

, Na 'n paar jaar serondreis - noolt . moet maar my geld met my bek maak
'op dieselfde plek slaap nie, altyd op~~ ->: soos ek al die jare gedoen het,
die pad,het ek by die polisie aan-

gesluitBk het reeds daar begin om: Dinkjy daar bestaan'n rugby-
. sulke denkbeeldige programme uit te k ltu ' S id Af ik '

, saal-idit ls wear dieuitseal-goggamy -;', u ur, In UI 7." r a - n
, beetgepak het.;::: 0_"; • :.':_ rugby-mal kultuur -en,boe sou

Eendag6etekk.Kimberieybydie ,"jydit beskryf? 'r , ~'. '

radiodiens ingestapengevra wie saai la, mens leanpraat van 'n rugby-
Saterdag se wedstryd uit, Hulle het ,kultuur. In rugby is mense een - rege- 
vir my gese ek moet kom vir 'n stem- ;' rings en ideologieegaan daarby verby.
toots. ' . ' Ek sou soos Dok Craven wou se: Los

Daar was 'n paar ander mense ook al die volksfeeste- solankons net kan
en ons moes sulke slegte rugbyuitsaai rugby speel.

. - toe dink eksommer 'ndrie uit : so 'n '. Die mense komkykrugby enhulle
mooie... Nou ja, ek kry toe 'n teleks . kom methul monkey-nuts ennartjies
wat se ek moer kom vir Saterdag se ,en drankies, Mense is mal oor rugby
wedstryd, Oaardie eerste wedstryd omdat alma! daarin kan deel - die

, was pure hel- 80 minute van purehel.' enigste verskil tussendie mense is vir
\ Ek het daaraan gewoond geraak walter team hulle skree,
'om so gespanne te wees, want voor Om daar te sit en rugby kyk en die

~ 'elke wedstryd was ek soos 'n ver- toeskouers se gejuig swem so deur
'wagtende, vrou naar en het siek van jou are - dit maak mense baie opge-
senuwees gevoel. Niemand moet oak wonde en maak dat hulle saam skree '

, voor 'n wedstryd met my praat nie, en saam praat.
, As jy dink Suid-Afrikaners is rugby-

As jy nou weer kon kies _sou jy mal, moetjy na WallisenNieu-Zeeland
weer gekieshet om 'nomroeper gaan - dit is baie erger daar~

te wees? '

.'
,
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Dis Suid-Afrika, en dis winter. 'n
Paar jaar gelede sou dit beteken dis
tyd dat plakkershuise platgestoot word.

Nie in 1990nie.
Daar is iets nuuts aan die broei.

Mense het 'n nuwe oplossing gevind
vir 'n ou probleem, Vanjaar is die
plakkers besig om meer pondokkies
te bou. Die koue en die gebrek aan
lewensruimte in die propvol town-'
ships het hulle daartoe gedryf om
grond oor te neem ~at nie gebruik
word nie,

Die nuwe veldtog is besig om
momentum te kry - aangehits deurdie
koue en met die steunvan die ANC en
die UDPmi 'n beroep by die Konfe
rensie vir 'n Demokratiese Toekoms
in Desember verlede jaar.
.. Mense "neem besit" van onge
bruikte grond inhul townships. Hulle ,
komuit die propvolerwevanhul bure
om praktiese uitdrukking te gee aan
die Vryheidsmanifes-slagspreuk "Daar
sal huise vir almal wees",

Die afgelope paar weke het dui
sende mense dwarsoor die Witwa
tersrand begin om plakkershuise te
bou. Dit het begin in die Midrand
gebied tussen Johannesburg en Pre
toria; Toe versprei dit na Soshanguve
buite Pretoria, .Thmahole by Parys,

. Alexandra in Sandton, Dobsonville
in Soweto enWattville in Benoni. En
oral is die mense oortuig 'daarvan dat
hulle die reg het om hul lewens te
beheerdeur selfoplossings te vind vir
die tekort aanhuisvesting.

Volgens gerneenskapsleiers in die .
gebiede is die.aksie deel van:'n veldtog
teenprivatisering wat die koste van
huise hemelhoog opgestoot het. Daar
word ook beswaar gemaak teen die
feit dat die staat nie meer huise vir
swart stedelike mense bou nie.

Die onderliggende motivering vir
diebenadering is die cis dat huisvesting
vir behoeftiges 'n reg is en nie 'n
voorreg nie, Dit konfronteer ook die
beginsel van privatisering van
huisvesting. Die meeste grond in

.townships is aanprivate ontwikkelaars
verkoop. Arm mense word daardeur
uit die townships gedryf.

Die UDF se Interim Civic Co
ordinating Structure en die ANC staan
aan die voorpunt van die veldtog.
Abe Nyalunga van die Wattville Civic
Association verduidelik: "Onsis deel
van die UDF se tussentydse burger- . .
like struktuur. AIle burgerlike orga
nisasies aan die Oosrand neem beslui-
te oor die vraagstukke wat hul ge
meenskappe aanraak. "

Onderliggend aan die strategie is
die beginsel van die Versetveldtog
dat die mense nie gehoorsaam hoefte
wees aan apartheidswette nie, "As die
grond beskikbaar is, dan moet dit aan
die mense gegee word," se Nyalunga.

Vrye Weekblad, 6 Iulie 1990

Obed Bapela van die Alexandra
Civic Organisation se: ~INa die
afskaffing van die Wet op In
stromingsbeheer in 1984het die staat
ander maniere gebruik om verstede
liking te beheer, Hulie het opgehou
om huise tebou Maar die verskuiwing
'van die motorbedryf uit die' Ooskaap
het duisende mense na die stede
gebring. Alexandra is een van die

.townships wat die meeste van die
mense moes absorbeer. Dan is daar
ook die natuurlike groei van enige
gemeenskap - mense trou en begin
gesinne en wil 'dan in hul eie huise
woon. Op die oomblik is daar 60000
mense wat in plakkershuise woon en

. die situasie raak erger."
lets moes gedoen word: gesond

heidsomstandighede het versleg:
misdaad het skerp toegeneem.

Die antwoord was 'n veldtog wat,
die gebruik van mense om hulle op
oop grond te vestig, in 'n gedis
siplineerde veldtog te omskep. In die
vroee tagtigeljare het duisende mense
hulle opWeiler'sFarm suid vanJohan
nesburg gevestig, asook in Mshen
guville in Soweto en Phola Park aan
die Oosrand. Die mense se huise is
telkens te rnidde van groot teenstand
platgestoot. Uiteindelik is ~daar

ooreengekom dat mense op Orange
Farm, verder suid, gehuisves sou word.

Intussenhet townships so os Alex
andra, Dobsonville en Wattville voller
geword. Mense het op die erwe van
ander met huise gewoon en die toedrag
van sake het uiteindelik ondraaglik
'geword,

Volgens mense in Dobsonville wat

'Diedae toe
mense se

.huise net so
platgestoot is, .

is vir ewig
verby'

van Maandag af grond in die town
Ship oomeem, was. dit onmoontlik
om so te bly leef.

'n Ou man met 'n gesin van agt wat
besig was om sy huis te verskuif se:

'''Ons bly aljare lank in andermense
se werwe. Nou is ons moeg, Dit is
duidelik dat die staatsamptenare niks .
wil doen omtrent die tekort aan
huisvesting nie, dus doen ons dit self.
As jy op iemand anders se.werfbly, is
jy nooit vry om te doen wat jy wi!nie.
Die eienaar beheer jou hele lewe.

.Hulle vertel jou hoeveel water 3Y kan
. gebruik en jy kannie gaste ontvang

soosjy wilnie. Toe sien ons die grond
wat so leeg daar staan. Hoekom mag
008 dit nie vat nie? Die huiseienaars
betaal nie huurgeld Die omdat die
boikot nog aan die gang is, maar ons
.moet vir hulle R50 'n maand betaal.
Dis mos uitbuitery."

Die veldtog is onder beheer van
die Dobsonville Civic Association
wat Maandag nog besig was om te
onderhandel met die Dobsonville
Stadsraad om mense toe te laat om
hul huise op te rig. Daar word ook
-onderhandel vir water, toilette enpaaie

om aangele te word.
Maar die strategie mag dalk boerne

rang en dieondraagIike omstandighede
in plakkerskampe voortsit, Nyalunga
verduidelik:

"Nee, ons sal nog altyd eis dat
mense ordentlike, bekostigbare huise •
moet kry. Maar ons probeer om die.
probleem van mense sander huise in
die openbaar te bring. Ons sien die as
'n oplossing op die kort termyn omdat
ons hierpraat van mense wat glad nie
lmise het nie, Dus is 'n plakkershuis
,beter as niks nie. Ons wil die staat
onder druk plaas sodat lmlle iets kan
doen aan die probleem,"

En wat dan van swak toestande
wat uiteraard in sulke omstandighede
ontwikkel?

Bapela is aan die woord: "Die
grootste probleem sal die tekort aan
toilette wees. Dus het ons gesond- .
heidskomitees daargestel om die situa
sie onder beheer te hou. Maar dit is
hoekom dit so belangrik vir 008 is om
die stadsraad te oorreed om dienste
aan die gebiede te lewer,"

Daarisverskeie pogings aangewmd
om die stadsraade te oorreed om die
dienste te lewer.Maarin sekeregebiede
is daar teenkanting. In Wattville is
aan die DCA gese dat die grond aan
die stadsraad van Benoni behoort.
Toe eis die DCA dat die land dan
oorgekoop word enbeskikbaargestel

. word.
. .Op 'n vergadering tussen die.
stadsrade en die Wattville Civic
DinMag, is daar gese daar is goud
neerslae onder die grond en dus moet
daar nou met die minister van Mine-

(Foro: Nkosemntu JWambi) .

rale Sake- gesels word. 'n 'Private
-' maatskappy, Apex Mining, het die.'

reg om die gaud temyn,Die gesprekke
kanagtien maande neern. Intussensal
die Civic saam met die stadsraad
probeer om alle -mense 'n stuk grond .
te gee om 'n huis te bou. -

"Ons \~al met behulp vankenners
vasstel waar ons huise kaii sit. Die'
under grond kan vir parke gebruik
word. Sover dit ons aangaan, is die
eerste prioriteit huise, nie goud nie,
Die veldtog gaan oor grond, behnising
en privatisering, Die CDF bet 'n duide
like beroepgemaak om die stryd vir
behuising te versterk."

Die stadsklerkvan Benoni, Denys
Conradie, se die plakkers is besig om
hul "luck te try". Hy se die probleem
''bestaan al jare en hoof nie oomag
opgeklaar te word nie." Gevra of hy
bewus is dat rnense vir jare al op
waglyse is, se Conradie: "Jy weet hoe
dit gaan met mense wat kIa dat hulle
jare lank op waglyse is. Ons is besig
om die grond aan die Wattville

.stadsraad te verkoop, nou komhulle
, in die prentjie, Hulle wil nou plak.

008 gaan dit nietoelaat nie." .
Maar waaroor gaan die veldtog

regtig? .
Nyalunga se: "Dit gaanoor grond.

Dit gaan ook oor onderhandelinge.
Terwyl die leiers daarbo praat, is ons
besigomop praktiese wyse virmense
beheeroor hullewens te gee. Die dae
watmense se huise net soplatgestoot
is, is vir ewig verby. Inessensie is die
mense besig om in besit te neem wat'
hulle dink is polities hulle s'n. Die'
mense het self die voortou geneem,"
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The morewechange the world .
to suitus, themore wethreaten '
the plants andanimals around . ,

. .us. People, pollution, drought; .
over-population ...thesearejust ' . '
.a few of theenemies. For Shell,
the issue isclear. We know that ','

- wehave to exercise the highest
possible degree ofresponsibility -
in everything we do. .
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•Jaar
AGTERGROND Maharaj oor die toekoms van die SAKP

Kommuniste staan op na veertig

,'-
".. :

..

pa~~:~:S~~::~~ ~~~d::;~~;~~~::: en I
word soslallsme kras veroordeel. In Suld- ::::

~;i:~:~~:ie~;:~:!;'~~:~~I~rt~~ I
jaar. Mac Maharaj, 'n lid van die SAKP se_~.:

Sentrale Komltee en ook 'n lid van die

WAT Is jou persoonllke menlng
oor die veranderlnge wat die SAKP
sal moet oorweeg om te voldoen
aan die Intemaslonale tendensle weg
van die kommunlsme?
Persoonlik glo ek dat sosialisme 'n
krisis beleef. Die' toepassing van
soslalistiese stelsels in talle landesowel
as die optrede van kommunistiese
partye in sommige lande dui op 'n
misvorming van sosialisme,

In my voortgesette ondersteuning
van sosialisme moet ek beklemtoon
dat belangrike karaktertrekke van
sosialisme op die agtergrond geskuif
is en seifs ontken is in die lande. -

As 'n oortuigde sosialis glo ek in
dienoodsaakIikheid daarvanomopmmt
'n saak vir sosialisme te stel deur die
klem te plaas op sosialisme as die
voorstander van die mensdom se
bevryding van uitbuiting.

Dit beteken 'n herbevestiging van
dit waarvoor sosialisme staan, naam
lik 'n menslike samelewingwaar ware
individualisme corwin, waar die
menslike persoonlikheidkan bloei en
waar menslikheid kan gedy.

Wanneer het die party volgens jou Destaan hlerdie struktuur blnne en
sy Stallnlstlese vorm afgeskud? .bufte die land? .
Eeri van die waterskeidings in ons Daar is net een SAKP en stmkture
geskiedenis was die onthullings by binne en buite die land vorm die-
die20ste partykongres van die KPSU selfde basiesepatroon. Ek het reeds
toe Kroestsjof vir die eerste keer die gess dat die laaste kongres verlede
vergrype wat vandag as Stalinisme jaar op 'n klandestiene wyse in die -
bekend staan, onthul het, Dit was in' buiteland gehou is, maar daar was

Die SAKP dra die beeld van 'n 1956. Onshetgebaatby dieontliullings, afgevaardigdesvanbinneenbuitedie
ondemokratlese polltleke party, maar teen daardie tyd was ons reeds land teenwoordig - wat met gelyke
waar beslultnemlng van bo na onder onwettig en moes ODS die gebeure by status deelgeneem het en bydraes
geskled. ODS spesifiekeomstandighede aanpas. gelewer het oor die aanvaarding van
Die SAKP moes veertig jaar lank 'n Maar om van Stalinisme in ver- die party se nuwe program,The Road
ondergrondse bestaan voer. Onsmoes houding metdie SAKP te praat, moet .to Freedom, wat die program van
'n werkstyl ontwikkel wat nie altyd 'n mens diespesifieke karaktertrekke 1963 vervang. '
demokraties daar uitgesien het nie, watas Stalinisme bekend staan,isoleer, Op die kongres is Iede van binne. -
Ons moes die demokratiese prosesse . Een van die belarigrikste karakter- die land tot die Sentrale Komitee
so aenpas om dit vir ons moontlik te trekke~anStalinisme~asdieinkorting - ,verkies.' f ;" Mac MaharaJ ~ >(,: -'._~.. -;-,. . " .... .. ' '-. " . .. ,'. ..
maak om die stryd as 'n onwettige van interne demokrasie tot die punt , nie, Die SAKP hetmy nog -altyd Diegene wat sulke aantygings maak,
organisasie voort te sit. waar 'n klein groepie mense aan die - Wat is die essensle'van die ANC! ': geleer en aangemoedig om aan die ..... moet op 29 )~Jie die eerste openbare

In die opbou van sosialisme sien stuur aile beheer oorgeneem het en SAKP!Cosatu-aIUansle? . breer stryd deel te neern, 'nlid vandie: saamtrekvan die party.bywcon- dan:
ons dat die Kommuniste Party. van bepaal bet wat die party doen, Ons Die essensie van die alliansie IS nie -ANc: tewees, om lojaal te viees, die_ kan hulle self besluitof die massas -

· die Sowjet-Unie (KPSU) al hoe meer .' hele bestaan weerspreek dit. net in die vemietiging van apartheid ,_. interne demokratieseprosesse van die , .: ' swartmense watdaar sal wees net 'n .
• vervi€effid:g"raak:llstfYiii~~,,='!!~f__._~~m/lCf<h'twren~!hdd~mtoon .nie. DieIeooknie net in dievooruitsig ANC te respekteer en ook om 'n _ Idompskapeis wat d~ur 'npaarwitres .. '
sas. Ons ~oet die les nie uit die oog . dat die SAKP nie as 'n ondergrcndse-vc-van..'n !¥!:"-!:,,~~g~'.~..e:..s;.~~t!~s~_ ~~._._t~gC:'!Y.~e s?~~aat!~ U~o~~_~_:~ ~~~gelei word~ _ , _ ~.
verloorwanneerODS ODS ondergrondse party ontstaan het nie. Ons moes leer 'n verenigde demokratiese SuiO-Af:---SfiWe te wees.--·~-- ----;-.------.--- ---_..._-_...---~- ..- _.. -f-....--- .

bestaan afskud nie. om as 'n ondergrondse organisasie te rika,nie.· Inelkeenvanhierdie arenashet ek Die algemene beeld van die SAKP .
Dit beteken egter nie dat ons van oorleef. Daar is 'n gemeenskaplike geloof gedien en ek wil graag glo dat ek uit is dat dlt teen godsdlens gekant is. :

demokratiese sentralisme . gaan Diefeitdatonsverskeievergade- dat 'n Suid-Afrika na apartheid be- verdienstebydieKabwe-konferensie - Daar steek weI waarheid in daardie
wegbeweeg nie-.Demokratiese sen- rings onder die aliermoeilikste .om- . tekenisloos sal wees indien, naas tot die Uitvoerende Komitee van die stelling.. Die. oorsprong hiervm. is
tralisme het ons die- buigsaamheid standighede gehou het, is 'n aandui- menseregte, die konkrete omstan- ANC verkies is. tweeledig. Teneersteis daar die filoso-

.gegee om die stryd.vanuit 'n onder- ding _van ons voortgesette interne dighede van diewerkende massasnie -" Soortgelyk wil ek g10dat dit deur· fiese posisie van 'die kommunisme, ."
grondse posisie voort te sit; Sodoende demokrasie.· verbeter word nie. ' getroue diens aan die party is dat ek . wat die mag van .diegeorganiseerde .
bet ons oor internedemokrasiebeskik . Ek wil ook daaropwys dat onsons -. tot die Sentrale Komiteevan dieSAKP' .godsdiens om me~e te inspireer om
asook die vermoe om doelgerig tot amptelike program aangeneem het > Hoekom Is ~n alllansle nodig? .verkies is. teenongeregtigheid op te staan, mis-
aksie oor te gaan. . 'by 'n konferensie wat deur verkoseWeens die belange van die diverse" ken het, '. .

. -" afgevaardigdes bygewoon is. Die. 'stratas van mense wat tans 'n ge- Daar word deurgaans sterk krltlek Tweedens is dit ook 'n reaksie teen
Het die dekades van ondergrondse Sentrale Komiteeis ook by 'nkongres meenskiplike doelstelling het in die .uitgespreek dat die SAKP die ANC . -:diegene in-rnagsposisies wat die
bestaan nle'n teelaarde vir ende- verkies: " Vemietigingvanapartheid,het'nmens manlpuleer... ..... goJsdiens probeer uitbuit 'het om
mokratiese optrede geskep nle? . :.Ons hnidige Sentrale Komitee is te doen met inense wat opverskillende - Selfs voor die verbanning van'die, . verdrukking te regverdig. '
Dit is waar dat toenemende onder- in Iulie verlede jaar by die sewende maniere hieraan uiting gee. Die alli-, SAKPwasiedeooklede vandie ANC , .' Die SAKP se posisie het egter s6
dmkking en vervolging interne de- .kongres .van .die .SAKP in Havana ansie is die lunspen van die onder- en die ander kongres-groepe. Dit was ontwikkel dat ons nou die reg tot
mokrasie inkort. Ons eie ontwikke- verkies. dniktes.Onsworddaarvanbeskuldig. alombekendwie kommuniste was en godsdiensbeoefening, nie.net aseen
ling van inteme demokrasie was 'n Onshuidige grondwetisaangeneem dat ons op 'n monopolistiese of he- in watter ander organisasies hulle vandiefundamenteleregteerkennie,
proses. Dit is waardat kameradehulle na 'n periode van intensiewe bespre- gemonistiesewysenagoedkyk,maar ~ . gedien het. Nogtans is hulle tot be: maarookwii siendatdit in die praktyk

·verset het teen dieuitbou van interne king deur die eenhede van die party die alliansie is die lewende getuig- langrikeposisiesverkies. Hierdieaan- gerealiseer word. .
demokrasie omdat hulle gevoel het -binne e~ buite die land. skrifvan ons pluralisme, tygings van 'n sameswerende mani- Ons gl? in die .. reg van gods-
dat dit ons bestaan en ons vermoe om . pu1erenderol is gebore uit onkunde. diensvryheiden ons glo dat die staat
teen die apartheid-regime te stry, Hoe Iyk die huldlge struktuur van Wanneer'is die alllansle gevestlg? . 'n sekulSrestaat moet wees sodat die
bedreig. die SAKP?' , Die verbannings en vervolgings van Maar die aanklag gaan selfs ver- . reg tot godsdiensbeoefening nie ver-

Die uitbou van demokrasie was Die hoogste liggaam is die Party- '. die laat vyftigerjare wat uiteindelik dert daarword beweer dat die bonde is aan 'n spesifieke gemeente
dus 'n proses watdoolbewus qJge.neem Kongres. Hierdie kongres verkies 'n gelei het tot dieverbod op dieANCin, manlpulerlng geskled deur die of 'n spesifieke geloof nie.
moes word en waarvoor ons sterk Sentrale Kon-utee wat tussen kon~ 1960,die vervolgingvan andergroepe . blankes en Indlers In die SAKP. ' Suid·Afrikalmisves verskillende
voorspraakbinne dieparty moosmaak gresse die hoogstebesluitnemingslig-.. en die finale besluit om tot'n gewa- . 'Die vorige algemene sekretaris van godsdienste en ons 810 dat die' wit
om seker te maakdat die meerderheid ,gaam van di~ party is. pende stryd oor te gaan,bet diegrond- . die SAKP, Moses Kotane, was swart. minderheidstaat en veral die apart-
partylede eensgesind is oor die ver- Die Sentrale Komitee verkies 'n slagvan die aanvanklike ANC/SAKP/ Di6 kritiek wat voor ons deur gelS heidstaatinderdaad'n miskenning van
breding van 'n interne demokratiese politieke buro, die Politburo, wat die South African Council of Trade Un- word, getuig gewoonlik' van 'n eie godsdiensvryheid is omdat hulle 'n

,proses. ,daaglikSebedrywighede.vandie party ions-alliansie gelS; oortuiging dat swartmense nie vir spesifieke geloof bevoordeel het en
Ek dink dat kritiekdat die SAKP aaministreer. Die politburo se aksies hulself kan dink nie. byvoorbeeld Christelik-Nasionale

. sy ondergrondse bestaan misbmik het word goedgekeurdeurdie periodieke Jy Is 'n lid van die ANC se Ultvoe- Vandag is die oorgrote meerder- Onderwys probeer afdwing het.
om interne demokrasie te oilderdmk, ontmooting van dieSentrale Komitee. rende Komitee en 'n lid van die· heid lede van die SAKP swart. Die Ons glo dat die staat godsdiens-
ongegrond is. • . Ondanksaanvalle in diemedia dat Sentrale Komltee van die SAKP. oorgrote meerderheid van die Sen- . vryheid moet erken, maar bo die

Dit is juis die beperkings wat op die Algemene Sekretaris vandie SAKP HetJy nle verdeelde lojallteite nle? trale Komitee, wat deuT die kongres verdeeldheid van godsdiensgroepe
ons geplaas is, wat ons na groter . die baas of die allerhoogste van die Weens die huidige gemeenskaplike aangew}rs word, is swart~· moet staan. Ons wil.ook graag sien
demokrasie I~at strewe het. En hier- party is, ~ord hy gelei deur die Polit- doelsteliings van albei, asook ge- Met dieontwikkeling vandie party dat aile godsdienstigegemeenskappe
die verbreding van die demokrasie buro en periodiek deur ~e Sentrale meenskaplike stategiee en tegnieke, as 'n wettige politieke liggaam sal die deel mlielneem aan die vorming van
gaan die Gorbatsjof-era vooraf. Komitee. ' betek myselfnognroit verdeeld gevool ware toedrag van salcena vore kom. 'n nuwe Suid-Afrika.

Vrye Weekblad, 6Julie 1990



1=======:12

Skerp.vrae

-
Die bloedspoor sleep voort

oorInkatha en die

13
,I

polisie se rol
.,. '

.,
- ~.. :::1L M~'" '.' '

v~~~de gemeenskapslciers van om verderte getuig omdat sy g~giobet ,polisie inligting gekry bet dat 'n
Clennont wat teen die inlywing van . dat haar dooie ma met baar buite die moordbende hom teen 30 Mei moes
Clennont by KwaZulu gekant was. bof gepraat het. 'n Offisier v'an die elirnineer..

Van die prorninente persone wat " polisie, se onderSoekspan moes ook 'n Ander getuie beweer dat Hlophe
na bewering volgensJamile~ qx!ragte . wegkruip nadat by met syJewe gedreig ,op8 Junie aan 'ngroep mense buite die

,doodgemaak moos word. is Archie is. '"bofgese bet dat "bulle" die KwaZulu
Gumede, die Natalse' president van / Adjudant-offisier LwandleWilsoIi':~: '. :polisie aangese betom ZaziKhuzwayo
die United DemoCratic Front. en 'n --,Magadhla, wat sedert Februarie ver-· :' dood te skiet. Hy bet ook vir die groep

, Durbanse prokureur. Aubrey Nyem-, lede jaar na twee KwaZulu-poli- ' mense gese dat alles wat gedoen is op
bezt siemamie soek wie se name in drie van 'Jarnile se aandrang was en dat by,wou

Die verhoor bet al baie drama -- die vyf moorde genoem word. kruip ,- ,bieg oor alles wat by gedoen bet.
opgelewer. Ben getuie bet geweier sedert 16 Mei weg nadat Durbanse ,Hlophe bet dit egter later alles in

die bof ontken. ' .
Die saak is verlede week uitgestel

. tot 3 September. Jamile self het nog
nie getuienis gelewer nie. Oetuienis
'moot nog geboor wor~ van Roy Ains- .
lie. die DP se direkteur in Durban. '
UmAfrika. 'n Zooloo-talige weekblad
in Durban, en twee wit veiligheidspo-
lisiemanne: : •
, Die twee veiligheidspolisiemanne
bet na bewering 'n foto aan Jarnile
gegee van 'n aktivis wat daarvan ver
dinkis dat by 'nhandgranaatin Jarnile
se motor gegooi het.

Ainslie en UmAfrika se dagvaar
dings bou blykbaar verband met die
dramatiese onthullings van Jamile, se
motorbestuurder, Lawrence Ntshal-

, itshali, in November verlede jaar. Hy
bet 'n beedigde verkIaringoor Jarnile
se beweerde moordbedrywighede aan
Ainslie gegee. ,

'Hy bet dit gedoen nadat hy ver
geefs met staatspresident FW de ~erk
en dieministervanWet enOrdc.Adriann

, VIole,in verbinding pro~eer tree bet.

CHRISTELLE DEJAGER

Net elf is skuldig~..

talse prokureur-generaal; Mike' 1m-
, ber. ensy adjunk-prokureur-generaal.
Christo van SctWkwyk, het hul kan
tore verlaat om"-seJidie saak:vir die
-staat te hanteei". Borgtog Vir albei
beskuldigdes is ook geweier.

.sedert die begin van die verboor .
bet 20 getuies al voor regter Mitchell
en twee assesore getuienis gelewer
oor die kIagtes teen Jamile.

Die staat se aanklagte spruit uit
aanvalle tussen 1985 en 1989 op

DAA_RIssedert dleaanvangvan dIe polltieke geweld in Natal In 1985alsowat
, 3000 mense vermoor, maar 'n Natalse staatsprokureur s~net 11moordsake
Is In die tyd suksesvol deur die hof gevoer. '

Regslul vir Menseregte bet ook al beraam dat net 10 persent van die 2500
polltlek-gemotiveerde moorde In Natalal voor 'n bof gekom het. In gevalle
,waar mense weI hof toe geneem word, loop hul meestal ongeskonde weg, of
omdat getules te bang Is om na vore te kom, Ofomdat daar onvoldoende
getulenls Is weens onvolledlge ondersoeke.

Daar Is ,tans 'n agterstand van 126 sake wat ult die geweld ontstaan bet.
Drie ekstra regters Is onlangs Natal toe gestuur en meer aanklaers Is
aangestel om die druk te hanteer.

Regslul glo dat die onvermoe van die regstelsel om die geweld te belp ,
beelndlg en moordenaars suksesvol aan te kIa, lei tot 'n ernstige gebrek aan
vertroue in die howe. Vlt reaksle bet mense die reg In ele hande begin neem
wat tot anargie in die townsblps gelel bet, s~ bulle. '

.Selfs die gerespekteerde Natalse regter, Regter JM Didcott, het alln dIe
bof die admlnistreerders van die regstelsel skerp gekrltlseer vir bul onver.
moe om die geweld te beeeindig. By bet bulle blameer vir die gebrek aan
vertroue wat die mense In die reg openbaar•

Minister se verhoor vertel'n storie.

!:. "e Weekblad

CHRISTELLE DE JAGER

'THOKOZILE SHABALALA. 'n aan~
treIdike jong vrou met 'n litteken van
Hem aanhaar keel. sit in die getuie- '
bank in 'n volgepakteHooggeregsbof
in Pietermaritzburg en vertel van 'n
aanval waarin baar verloofde. Josepb
Khumalo, doodgemaakis en haar keel
gesny is.

Shabalala sit met baar mg na die
,beskuldigdebank want sy weier om na
die man te kykwat sy se"sulkeaaklige ,

,goed" aanhaargedoenbet;Diemanis'
Bbekizizwe Samuel Jamile. KwaZulu
se adjunk-minister van Binnelandse
Sake en 'n bekende inyanga (verkoper
van muti) van Clermont.
. Jarnile. en sy mede-beskuldigde.

\ Msizi Hlopbe. verskyn op 15 aan-
kIagte: vyf van moord. sewe van pog
ing tot moord en drie van aanhitsing
tot moord. Hulle ontken skuld.

DieJarnile-ve~QOr trek groataandag'
inNatal sedert dit op 4Junie begin bet.

Dit is die eerste keer sedert die
. begin van die geweld in 1985dat Inlid

van die KwaZulu-kabinet weens poli
tieke moorde aangekIa word. Die saak
word beskou as 'n waterskeiding vir
die regsproses sover dit die politieke
geweld in die gebied aangaan.
, Waamemers meen die staat wi! met.

, , die saak bewys 'dat die regstelsel die
krygsbere en politieke moordenaars
wei suksesvol kan aankla.

Dieemswaarmee die staat die saak:,
beskou en bul vasberadenheid om~g

'te laat geskied. is duidelik. Die Na- .

KwaZulu-minister 'gee
.opdrag o~ temoor '

'~
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, 'Ole geweldpleglng In Natal· die enlgste plek waar die noodtoestand nog geld. bly voortleef soos 'n
kanker aan dle'Suld-Afrlkaanse gemeenskap. Verlede week se nasionale wegbly-aksle deur werkers was

ook daarop gerlg. Daar word nou opnuut vlngers gewys na senior lede van Inkatha, terwyl die
velllgheidsmagte ook heelwatte verduidellk het. Van die vermoedens oor die bydraende faktore tot ~Ie
geweld Is ook beslg omIn 'n belangwekkende verhoor waar bewys te word. Ole laaste vyf [aar Is5 000

mense In diegebled vermoor.en net 11 mense is weens dh3 moorde In die hct skuldlg bevind

TRUDI DUTOIT

Mense wat ten spyte van die naslonale wegbly-aksle wei beslult het om te gaan werk, keer onder die wakende oog van velllgheldsmagte
" , '., " by KwaMashu-stasle In Durban, na hulle huls terug. ~ ,," , '

Fo.to: Walter Dhladhla (AFP)

...... ¥ •••• "'.O'•••' ••a. ~ O' ,"',

gesig was so vermink dat 'nb~~~u, :;'
hom nie kon eien nie. .

INdie oorlog tussen die UDF/ANCen ' • Kitskom1abelsenwitP<ilisieJ1Wlllle
, ~-lnkathainNatal.isdaar'nderdefront bet sonder aansjen des persoons op

wat volgens waamemers 'n belangrike jong mense op straat geskiet en inwo-
fakroris waarom die drie-jarige oor- ners verhoed om gewondes te help,
log nie beeindig lain word nie, Dit is • 'n Pa bet gesien hoe sy seun op
dieoptrede-efsomsnie-optrede-van straat deur polisiemanne in 'n casspir
sommige clemente in <lie veiligheids- doodgeskiet is nadat hulle uit hul buis
magte, . ' " gevlug het voor ,'n aankomende ge- . ,

In sekere kringeword openlikkant wapende impi. en sewe-en-n-halfuurlank rondgery. ondersoek nie, maar dit is 'n simp-
, gekies teen die UDF/ANC-alliansie " ' • Lede van die SADF' in Mpu- In di6 tyd is hy herhaaldelik.met die toom van die algebele wantroue in die
en aan die kantvan Inkatha geveg. Malanga bet twee seuns doodgeskiet dood gedreig en is daar op sy kop. regsproses," ,

Volgens 'n bei!digdeverldaringvan wat Inkatha-lede agternagesit bet wat geurineer. ' ''nMens moot in gedagte bou dat
'n lid van die KwaZulu-polisie (ZP) bul hoenders gesteel het, Die DP-monitorgroep bet born die UDF/ANC-alliansie tot 2 Febru-

* word opgeleide ANC-guenjllas deur Dit is slegs enkele van die direkte gebelp om 'n verdere klag by die mi- arie koostitusioneelbeskou is as vyande
di~ as moordbendes teen die UDF/ ingrypings wat die afgelope driej~ litere polisie te Ie. maar twee rnaande van die Staat." se Radley Keys.
ANC-aktiviste gebruiken is 'n senior deur onrus-monitors aangeteken is. later is daar nog teen niemand in ver- streeksdirekteur van die DP inNatal-
polisle-offisierin die ZP verantwoor- Volgens Roy Ainslie. streeksdi- band met die voorval opgetree nie. , Binneland. THANDEKA GaUBULE, ! Weekblad bevestig dat by op 20 Junie
delik vir dieopleiding vanmoordben- rekteur van die DP in die Natalse ' 'n Vrou wat.by die ZP in Mpu- . "Dit is egter simplisties en on- " 'n vergadering gebou bet waar onrus,
des. Regstreekse opdragte is. volgens Kusstreek, is die gebrek aan optrede , malanga gaan Ida het dat vigilantes regverdig om al die sekuriteitsmagte' tim ffiinist~r van b~elandse sake' "die politieke siruasie, plakkers en

. born. gegee dat Inkatha-lede nie in deur veiligheidsmagte wanneer 'n . haar huis rot en kaal gesteel het - sy oor dieselfde kam te skeer,Sommige van KwaZulu en senior lid van Inkatha, sekuriteit bespreek is.
begtenis geneem moot word nie en misdaad gepleeg word of aangemeld kondieleieridentifiseer-isdeurbulle van bulle bet baie good aangepas by ,Steven Sithebe, bet glo lede van die Hy se die boofdoel van die verga-
kitskonstabels word ingespan om , ' word. ewe veel van 'n faktor in die uitgevra oor haar politike affiliasies die vereistes van die nuwe politiek en Umlazi-stadsraad beveel om moordben- dering was om administratiewe sake
prominente Inkatha-lede te beskerm. 'algebele verval van wet en orde in en aangese dat ~y meet padgee omdat oor die algemeen is dit die onluste- des van 100 man elk saam te stel om " van die stadsraad te bespreek.

Die direkte toetrede tot die stryd is sekere gebiede, die gebied vir Inkatha gereserveer is.' polisie wat dit moeilik vind om die lede van Natal se vredeskomitees te "Ekhet nie die reg om aan te val nie
egter nie net totdie ZPbeperknie. In Ainslie. RicbardLyster van dieLegal "Die feit dat individue deur die veranderde situasie te aanvaar. Die vermoor, Die aanklag word deur,,·,- en ekbetnie die reg omte moornie, Ek
beedigde verkIarings wat die DP se Resources Centre en ander waame- gemeenskap uitgeken word as oor- weemUlg is gewoonlik onpartydig." stadsraadslede van Umlazi gemaak. bet onder geen omstandigbede
onluste monitor-groep in die Natalse mers bet byvoorbeeld 'by die ZP en ' treders, maar datdaargeen vervolgings "Ons vetwag nie dat diepolisie die Volgens die raadslede wou bulle die enigiemand gevra om te moor nie. Ek

" kusstreekendieLegal Resources Centre· SAP gepleit om in te gryp toe hulle of arrestasies plaasvind nie, bet gelei onmoontlike moet vermag en soos, kwessie by die,polisie aanmeld, maar bet oak nie die naam van Terror Lekota
kyk h h ' d" 'omdathulle nie die KwaZnlu-polisie genoem nie" seA Sithebe~. in Durban afgeneem her, getuig 'in-, toege et 00 n gewapen e impi . tot 'nwantrouein alIeoweIheidsmagte." engeltjtesin n baie moeilike situasie 'u ,.

. alanaa bedrei 6f dieSuid-Afrikaanse polisie kon Hy bet bevestig dat by sy bouding", woners yan die geweldgebiede dat: ,', " mwoners van Mpum anga bedreig, se Peter Gastrow, DP·LV vir Durban- _. moet optree nie - maar ons verwag dat .
",~. '. KitskO};'stabels en Wl't,poli- ,,' Die ZP bet gese bulle kan nie ingryp. S I h 11 b 1 li d " .. Ainsli vertrou nie, bet bulle dit laat vaar, ' : jeens vredeskomitees bespreek het en

. ' entraal, 11 e u p g moot oen, se e. Die vergadering waartydens die • dathy ondergeen omstandighede bereid
; .siemanne irl' ovember verlede jaar nie, aangesien dit 'n SAP-operasie was. "Dit .lei weer tot Jungle justice' "Wanneer die veiligheidsmagte weI opdrag gegee is. is op 20 Junie in die is om met vredeskomitees of

" "saam met Inkatha-vigilantesinwo-ners hoewel dit onder ZP-jurlsdiksie geval soos vigilante-groepe en sogenaamde ' doenwat van bulle verwag word, soos raadsaal vandie KwaZulu/Natal Gesa- .: noodkornitees te onderhandel nie. "Ek
'., 'van Eenheid 3 en 4 in Mpumalanga bet. Die SAPbet geweierom geboor te ,'people's courts',waar die gerneenskappe byvoorbeeld die onluste-eenheid 01\- . mentlike Uitvoerende Raad in Mayville, ". bet my beleid uitgespel en niemand

' (UDF-ondersteuners) se buise beroof " gee aan pleidooie dat hulle die gewa- , die wet ineiehandeneemomdatbu11e .der bevel van 'n luit Deyzel in Durban gehou, ;~ bet daarop gereageer nie _ ek bet nie
'bet nadat die' inwoners met petrol- pende impi's ontwapen. , . ",glo dat die owerheid onmagtig is om, ,KwaMasIiu, is dit merkwaardig om te . Insy "oorlogspraatjies"bet Sithebe ,': van enigiemand vetwag om daarop te

~~ ", ·bomme of' geweervuur verdryf is. Selfs wanneeroortreders by name---,. hulle te bCskenn.". sien watterverskil gemaak word. Hy na bewering die Natnlse Icier van die " reageernie", Sithebehetbygevoegdat
". Twaalfheedigde verklarings meld dat ' genoem word, voertuigregistrasienom-,' . i . Dit bet die verdere gevolg dat daar Isonpartydig en regverdigen geniet 'ANC. Terror Lekota, uitgesonder omdat ' 'j die kwesbaarbeid van gemeenskaps- '

:- ,'~ wit polisiemanne~n kitskonstabels ;, ' mers verskafword en getuies verkIa~ ,,' so min vert~ue in die polisiemagte is ,daarom die steun en respek van die by onlangs uitlatings teen Inkatha sou J leiers op aanvalle deur "ander organi-,
die vigilante-impi's bygestaan bet en dat bulle die oortreders kail uitken,' dat wanneei misdade weI ondersoek , gemeenskap.'~' ','.. ' gemaak bet en die naam van boofmi- ," sasies" ook bespreek is, maar dat geen

':,';in..sonumge gevall~ self·kriminele: ,volg daar Die outomaties 'n ondersoek word, die kIaers of getuies weier om ;. ,"Oaarbestaan 'n desperate behoefte nister Mangosuthu Buthelezi swartge- voorstelle gemaak is nie.
", ; "dade gepleeg bet. ,.' , ..' ofpolisie-optrede nie.' , ,. ~ ,met die polisie saam te werle, se Lys. aan 'n sterk veiligheidsmag. In sekere smeerbet. Die raadslede bou egter steeds by

" • Wit polisiemarine het 'n seun in "'nInwoner wat Idagtes gele het oor.; . ;ter., Natalse gebiede is daar de facto geen . " Die.vredeskomitees is deur die ANC. bUlleweergawe van die vergaderit)g.
die beengeskieten toCbygestaantelWYl vigilarite-optrede is'deur in weennag..;< "Die owerhede is dus reg wanneer "polisiemagnie.'nMens kannet boop ,die UDF en Cosatu tot stand gebring ; Intussen bet die ANC gevra dat 'n . . . ~.o~' , '. ,~"_.""__ .w ,

. 'n borde Inkatha-vigilantes hom met· 'groop onder die leiding van'n luite- hulle k1a dat bulle nie samewerking dat die mense WeGiliui verlffi~indie om .vre.d,e met Ink:a,~a QP p!~~!i~e ,:--:;;~ gersgte!ike kcm::'J~~ie \'::n.:m.:!er;uek~ .... '.-.' Peter Moic:sbt:, prs=ic~nt van'seyeoj'!pre~k !n ANC=bye-ei'iKOmS in Athio"e, Kaapstad, toe ter ondersteunlng van Maandag se naslonale
, pangasen stokke.doodgeslaanb~t.Sy nant wat hy kon identifiseer opgelilai kry wanneer hulle weI mi~<Ia.«!~,.~ij c~<:;howe,en poli~ie sal berwID...·se hy.. ~ :: , vlakte oewerkstlilHg.·' ~, ingestel word na die moord en dreige- wegbly-aksle In protes teen dIe geweld In Natal•

.-'"':'~ .,.o'c:::.;:,:,:.:::._:\c:.~.:,;:,,,,,,,,=,,=",.,.,,,,·o '~'-'-"-'.r.-,-"--::..:..:,,·,v '''''- '~'''''''':'''':_"~'tJ.,~,~..,....:,,-,": '- _. -,--" .,' .:,', -- .. , ..-- c", is':=:=~~=~: ',~:nlk~~e~:t~~ ondersteuners van . '

te beding en om die vredespogings
tussen Inkatha en die ANC wat op hoe
vlak misluk. te beredder.

, Sithebe ontken die beweringe.
Volgens die raadslede bet Sithebe

, onderneem om 'n opvolgvergadering
tebou omvas te stel boeveel vordering
gemaak is in die ontplooiing van die,
moordbendes.

Twee van die raadslede se dat 'n
verskuilde belofte gemaak is dat
ammunisie aan die groepe verskafkan
word. boewel die ministerrtie gese bet
van waar die bulp sal kom nie.

Die raadslede het na bewering di6
opdragte van die minister met stilte
begroetomdat hulle aangeneem bet
dat dit 'n "opdrag van bo" is en dat dit
nie bevraagteken mag word nie.

. Slegs twee vanUmlazi se raadslede
was nie by die vergadering teenwoor
dig nie toe hierdie sake onder die punt
"veiligbeid" .op die agenda van die
raadsvergadering bespreek is.

, prins Patrie Zulu. die burgemeester
'vanUmlazi. bet bevestig dat raadslede

" , oor die saak aangespreek is hoewel by
nie self teenwoordig was toe veiligheid

, bespreek is nie. ,
.. , 'Lekota sa dit Iyk of lede van Inkatha
en' die KwaZulu wetgewende verga-

, dering 'naksieplanbet omlede van die
,ANC uit te moor. Hy se dit was geen
verrassing om te hoor dat by uitgeson
der is as teiken van die moordbendes

, nie."
Lekota' se die verboor van Samuel

Jamile. adjunk-minister van binnelandse
, sake in KwaZulu. bevestig dat daar in

Inkatha-geledere 'n neiging is om bulle
tot elirninasie-bedrywighede te wend •.
Jarnile verskyn tans in die Pietenna-'\
ritzburgse Hooggeregshofop vyf aan
Jdagtc-vanmoonl, vyfvanpoging tot
moord en drie aanJdagtc 'YlIJ1 aaohit
·sing tot moord.

Sithebe het op navraag aan Vrye
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Waarheid verdraai

. , . .
fikasies waarskynlik nie deur Suid-Afrikaanse
owerhede crken word nie,

Die departement van lustisie maak bekend dat
regter Goldstone se verslag oor die Sebokeng
skietery waartydens 17 mense deur die polisie
doodgeskiet is, moontlik aan staatspresident
FW de Klerk voorgelssal word:

Goldstone bekend

Die hoofministervanKwaZulu, Mangosuthu
Buthelezi, kIa sekere kerke en die pers' daarvan
aan dat hulle bydra tot die verdraaiing van .
waarhede wat lei tot geweld in Natal.

Stryd om gelykheid

Ongekende publieke onsteltenis red die lewe
van 30 000 robbe aan die Wes-kus kort duskant
Port Nolloth. Die minister.van Omgewingsake,
Gert Kotze, se die doodmaak van die robbe is
tydelik gestaak, Hy se egter dat die operasie nie
afgestel is, maar net uitgestel sodat hy al die
betrokke partye se standpunte kan oOlweeg.

r

Die ANCspreek hul misnoe uit met die UDP se
president in Natal, Archie Oumede, nadat Gumede
homself in die openbaar teen die landwyewegbly

.aksie uitgcspreek het. Gumede se die wegbly-
aksie was onnodig omdat aile pogings nog nie
mask is om die geweld in Natal te beeindig nie,

'Wegbly onnodig

Sieve Tshwete sa op'n vergadering by die Univer
siteitvandie Witwatersrand dat die komrnuniste
en nie die kapitaliste nie, die ANC gehelp het in

.hui strydvirpolitieke enekonomiese gelykheid.
. '.

'n Ondersoekspan word na' Bloemfontein ge
stuur om die dood van die swartbe\YUssyns
leier, Muntu .Myeza, te ondersoek. Myeza;

. komitee-lid van Azapo,is Maandagaand buite
Bloemfontein dood toe sy motor die pad verlaat
en in 'n donga beland. . .

. SAP infiltreer regses .

.. Robbe gered

Malan moe! gaan
, Die Demokratiese Party-lid 'van die Volksraad,
Peter'Soal, se die minister van Verdediging,
Magnus Malan, moet deur die .staatspresident,
FW de Klerk, afgedank word. .

'* AIle berlgte deur Sapa en AFP

Werkerssteun'staking

. . .
V~-·";.:ekblad, 61ulie \990.

Ongeveer 5 500. werkers van die ketting
winkelgroep, Checkers, stem ten gunste van' n

, stakingsaksie. Volgens die' SA Commercial,
. Catering and Allied Workers' Union, het'113

'winkels uit 177 ten gunste .van 'n staking
gesiem. Die landswye staking van ~erkersvan

. die Southem Suns hotelgroep, Deem toe en.'n
woordvoerder se ongeveer5500 werkers van 35
hotelle Deem aan die aksie deel. Die staking is
onder meer uitgeroep random werkers se eis vir
hoer lone en die onregverdige afdanking vl\Il
werkers.

'-

Die woordvocrder van die minister van Wet en
Orde, brig Leon Mellet, se die SA polisie is

-:-:.:~ ~~~.~~.:~ <" beSigm.ci Inveldiog viiiVSj..reg~a terreurgroepe
te infiltreer in 'n poging om politieke geweld te
stop. Hy se die polisie vind dit makliker om
geweld komeride van die ANC tehanteer en se
hulle ondervind probleme met regse groepe wat
dade van terreur pleeg, Raymond Suttner van
die ANC sa regse terreurdade staan in die pad
van onderhandelinge tussen die regering en die
ANe. . . '.

Belgie sluit konsulate

AWB waarsku'

In die Liberiese hoofstad, Monrovie, raak re
belle onder leiding van 'n voormalige staatsampte
Ollar, Charles Taylor, in hewige gevegte met
troepevanpresident Samuel Doebetrokke. Water,
krag- en telefoonlyne na Monrovie word afgesny.
Die Amerlkaause staatsdepartement se hulle sal
Doe help inel.enhy die land wil verlaat. Libe
riese rebelle is in beheer in die grootste deel van
die stad en wil Doe gevange neem om hom voor
die hof te daag,

Suid-Afrika:

Doe het probleme

Magnus geprys

Die voormalige sekretaris-generaal van Inkatha,.
Oscar Dhlomo, word aangewys as 'n direkte'ur.
van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika.>
Dhlomo het .verlede maand uit sy ampte in
KwaZulu bedank.

Dhlomo direkteur

Ongeveer30dokters en 50verpleegstersvan die
ANC sal na Suid-Afrika terugkeer. Hoewel hulle
in die Oosblok-Iande opgelei is, sal hul kwali·

Geen erkenning .

Die ,AWB waarsn; dat hy "drastiese stappc"
gaanneemomsymensetebeskermnadiedood .' Ondersoek nadood van
v;m'n mynbearnpte, Steve Buitendag. Buitendag
is dood nadat 'n groep mynwerkers hom aailgeval' Azapo-Ieier '
het omdathulleniehul salarisse ontvanghetnie.
Die sekretaris van die A WB, Kay Srnit, se wit
'mynwerkers word verbied om wapens ,in die
myne te dra en dat die Kamer van Mynwese wit
mynwerkers se lewens indie hande vanradikale

, ANC-magte plaas. .

Plakkerskampe wat deur lede van die Homeless
People Campaign in Dobsooville, Soweto, opgerig

.. is, word deur die polisie gesloop. ,

Die leier van die.Konserwatiewe Party, Andries
. Treurnicht, spreek lof uit teenoor die minister
. van Verdediging, Magnus Malan, vir systandpunt

teen die ANC. Treurnicht en die KPverwelkom '
Malan se standpunten se dit is bemoedigend dat
daar darem een minister is wat dit waag om die
ANC nan te val.

Alistair Findley In City Press, 1 Julie 1990 .

die onlus-geteisterde gebiede af per boot vlug, '
word ook doodgemaak.

Die leier v"an die opposisie in Iran, Massoud
Rajavi, se ongeveer 150 ()()() mense is in verlede
maand se aardbewing in Iran dood. Die syfer is
drie keer hoer as die syfer wat deur Teheran
aangekondig is. Volgens Rajavi hetdie aardbe
wing 50 biljoen dollar se skade in die noord
westelikeprovinsies van Gilanen Zanjan aangerig.
Die amplelike syfers lui dat ongeveer 40 000
mense dood is en 60000be seer.

,Honderde vertrap
Duisende paniekbevange Moslem-pelgrlmS stonn
uit 'n tonnel in' Mecca en sowat 700 meose
versmoor en word doodgetrap. Koning Fahd se

. die insident was 'n ongeluk omdat die pelgrims
nie veiligheidsmaatreels Ollgekom het nie. 'n
Ene dr Payez se die lugverkoeler in die tonnel
bet gebreek en die temperatuur het ondraaglik
geraak, waarna die skare in aIle rigtings begin .
hardloop bet. Die pelgrinlS was op pad oll Mina
op die ee~ste dag van Ed AI-Adha, wat die

.'hoogtepunt van die jaarlikse pelgrimstog na
M~ca in Saudi-Arabie is. .

: Ware dodetal

, .~ '.,"

Partye in die Oos-Duitse koalisie-regering besluit
om aan die Wes-Duilse kanselier, Helmut Kohl;
voor te stel dat 'n algemene Duitse verkiesing
eers op 2 Desember gehou moet word. Oos- en
Wes-Duitslandbeginmet die voltooiing van die
eenwordingsproses met die voorstel van 'n poli
tieke ooreenkoms binne vyfmaande, Dit sal die
eerste algemene verkiesing in Duitsland sedert
die Tweede WSreldoorlog wees, Kohl doen 'n
beroep op mede Wes-Duiters om' solidariteit
met Oos-Duitsers te toon.

Wereld:
Eerste Duitse verkiesing ,

Mislukte staatsgreep

Moslems vrygelaat

Armeniese gyselaars.
" . : '-

Armeniese nasionaliste neem ses lede van die
land se veiligheidmag a~ gyselaars gevange en

Ses van Belgie se sewe konsulale in Zaire word..
Die Sowjet-Ieier, Mikhail Gorbarsjof, spreek '/' Britte weier gesluit as deelvan president Mobutu Sese Seko
hom sterk uit teen konserwatiewes wat sy Perc. , .:'. se weerwraak teen Brussels omdat hulp aan
stroika-hervonnings ondermyn. GoIbatsjof se • Die vise-president v~ die ANC, Nelson Man- . Zarre gestaak is. Hulpverlening is opgeskort
op die agt-en-twintigste Kongres van die Kom- dela, versoek met sy vertrek uit Ierland dat die nadat veiligheidsmagte inMei vanjaar by Lubum-
muniste Party. dat die land in die rigting van 'n Britse regering en die lRL 'n einde moet maak .': bashi in die Shaba provinsie, studente vermoor
gemengde ekonomie moet beweeg en aandele . aan diej'gesamentlike slagting" en dat vrede . "het..
en effekte moet verlroop as.'n maatreel wat tot bewerkstellig moet word. Sy versoek vir onder'; :<"', <.
oorgang na ,'n' mark-georienteerde 'ekonornie handelinge tussen die twee groepe word deur
kan lei. '"ueBritse premier, Margaret Thatcher, en die

, . leier ran die opposisie iIi. Brittanje, Neil Kin-

.. rnock,-vaIi:dfchandge~.'Ys" Th"t~her_~.eie~_~~~ -':_-+.__,' -:,-~~ .. __c __

met die IRL, wat Britse teenwoordigheid in ' . -'---.~

Noord-Ierlandbeveg,teonderhandel.Syeisdat Polisie sloop huise
die IRL eers geweld moet afsweer,

':
\"
'tif.~.

Tamils·sterf
Militere amptenare se sowat 17 Tamil-guerillas
sterfin die volgehoue geweld in Sri Lanlai. Die
pberationTigers of Eelarn-rebelle sa egter dat·
regeringsmagte gebruikis om 41 Tamil-burger
likes dood te maak. Veertig vlugtelinge wat van

,bop mark bepleit

..Die Zambi~se president, Kenneth Kaunda,
onlslaan die hoofbevelvoerder van sy weermag
en 'n nuwe minister van verdediging word aan
gestel na 'n mislukte staatsgreeppoging verlede

, naweek. Opposisielede beset dricure lank die,
ateljees van Radio Zambie, en kondig die "val"
van Kaunda aan waama honderde mense dit
juigcnd in die strate vier,

gewapende mans omsingel die kantorc van
. binnelandse sake in die hoofstad. Die optrede is

in wcerwraak vir die inhcgtcnisname van. die
Armeniesenasionalistiese-leier, Markarian. Hy

. is na bewering in besit van 'n groot arsenaal
wapens.

~~ Die militere regering van Isracllaat 416 Pales-"
tynse gevangenes vry vir die Moslemse Ed AI
Adha fees, die fees van opoffcring wat jaarliks
gehou word..

"

'f
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BOEKE Stories verslaggewing en evangelie

Emma Huismans bied weerstand

Ena Jansen doseer Afrikaansen
Nederlands byWits:

-like aandeel van die verteller beklem
toon. Aanvanklik oorheers fiksiona- \ '
liseringsmetodes sodat gepraat kan
word van 'n "mool" of
"goedgestrukrureerde" storie in die
meer konvensionelesinvan die wooed.
Van meet af aan oorheers die
dokumentasiekarakrer egter vanuit
eerstepersoons-betrokkenheid alle
verhale en dit kan as kenmerkendste
styleienskap beskou word van Huis-
mans se stories. '

In die laaste drie verhale is die
dokumentasie so oorheersend en
dringend dat jy die gevoel kry dat vir
die desperate verteller niks anders
oorbly as verslag doen van die
"sinsverbysterende 'feite" nie, '

Die uiteindelike indruk waarmee
ek gelaat is, is dat dit onmoontlik
word vir 'n-persoon wat kennelik so
van binne-uit betrokke is by die
struggle, om wat sy meemaak te ver
literatuur. Al kies sy ook vir die
konteks en speelruimte van die

.. .kortverhaalbundel,
, Soos wat Karel Schoeman -se

karakters jou kan ilriteer weens hulle
daadloosheid, so, kan Emma Huis-

, mans se verteller met haar stormag
tige aktiwiteit jou totaal ver/am! Daar
is soms 'n morele meerderwaardigheid

. wat begin pia en jy begin' In
mekaarkrimp voor haar evangelise-
rende drif '

"Ek skryf uiteindelik oor non- '
violence (...). Oor boycolts en candle
light vigils, sit-ins en pray-ins en die

,ECC se geel lintjies. Oor die town
ships en plakkervroue (...) Die
materiaal fokus elke keer op die
noodsaak om iets te doen asdaarnog
plek vir geweldloosheid is. Gebruik
elke geleentheid. E1ke moontlikheid.:,
Kom tot aksie! En aanvaar die ge
volge daarvan" (p.lDS).

,Soos so dikwels in die Suid-Afri
kaanse teater en literatuur van die'
afgelope dekades blyk reaksie op

. apartheid 'n motiverende hag te wees
vir skrywers. Emma Huismans skryf
en vlek oop tot op die been. Omdat sy
nie haarself ontsien nie, verwag sy
vaii diegene wat haar ''berigte van
weerstand" maar net hoefte lees, ten
minste solidariteit. Enek dink dat sy
dit met haar skryfwyse en nie net

"haar "cause" nie verdien.

- UNIVERSITEIT
VAN NATAL
DURBAN

Gedoseerde M.A~' in
Afrikaanse Letterkunde

Die Departement Afrikaans en Nederlandsvimdie
Universiteit van Natal in Durbanbeplan vanaf1991
'n gedoseerde M,A. -kursus in Afrikaanse
Letterkunde:

Studies in Suid-Afrikaanse
. Verband '

Honneurs of ekwivalent 'n ~oorvereiste. Diekursus
sal oor 'n jaar strek en, bestaan .uit twee
alternerende modules wat aangebied word by
wyse van 10 - 12 ontmoetings per module. 'n
Afsonderlike mini-tesis word verwag.,
Belanllstellendes word' versoek om sond~r
versUlm in verbinding te tree met die
departementshoof vir verdere konsultasie en
besonderhede. .
Siultlngsdatum vir aansoeke:31Oktober 1990.Rig
navrae aan:

Ole Departementshoof, Dept. Afrikaans en
Nederlands, Unlversltelt van Natal, KonIng
George V-Iaan, 4001 Durban. Telefonles: (031)
816·2382. An-_'__.:..... -*

Tlenle du Plessis se
passende bulteblad ,

is, maar deur die meeste mense ig
nore is"; "My usefulness as a whitey
in die local townships het uitgedien
geraak"; en: "Hy wys na Iusef. You've
got to shoot him, The traitor. Wait
for our sign. Long live comrade.

"Long live se voet. -Hoe sal ek
ooit weer hier uitkom. .Maar die
organisasie het seker daarvoor gesorg.
Die een of ander diverting action.
1m lank het ek al geweet dit gaan
kom.Maar so? Op die manier, vir so
'n weak cause? 'n Bruin knaap, jare '
gelede deur die komitees uitgeson
der vir die education of the people.
Nou gaan hy landuit, om waarskynlik
nooit weer terug te kom nie.

"Ekbou die groepiestudente dop,'
Hulle oegesluier teen die haat, gerig
oplusef, ophaarendiehoode. Dis 'n
swart-bruin ding die en 'nwhiteyom
die can te carry. -« .•

"Maar commitment is commit
ment. 'n Opdrag 'n opdrag, En waar
sal ek, ex-Afrikaner, mote wees as
ek dit nie uitvoer nie?

"Die teken kom,Ek1Ukdie Brown
ing uit, my Yinger om die sneller. ,
Iusef is reeds oppad na die deur, Hy .
sienmynie.Ekrukomenskiet skoot

..na skoot die hele magasyn in die
poedels leeg. '

"My vuis bal.
"Vandag ,vertrek Iusef na

Amerika,"
Die Stories het dikwels skokkende

slotparagrawe wat veral die persoon-

"

'cissisme, 01. die van evangeliserende
spreekbuis van die een of ander po
litieke geloofen gepaardgaande strate
gie." (Knir, daardie resensie )]it vir"
t~kQj!lge vel:'YslOf!') .

HUlsmans se stones kan m.i,
getipeer word as, en rapportage en
evangelie. '

Op die oms lag word lesers reeds
ingelig: "Huismans se debuut as

'kortvedlaalskrywer bevat ontbutsende
'berigte' oor ervarings in swart ge
meenskappe van die Kaap. Huis
mans skryfonsentimenteelen vanuit
persoonlike kennis oor die volge
houe stryd teen die magte van apart
heid." Voorin se die skrywer self:
"Enige ooreenkoms van, hierdie '
verhale met die werklikheid is eg
Suid-Afrikaans. Nie een van die
organisasies waarby ek betrokke was
en is, kan vir die inhoud en oordele
aanspreeklik gehou word nie."

Dis natuurlik onnodig om te se,
maar tog: die referensiele aard van
die stories staan baie sterk op die
voorgrond en alles, ook persoonlike
verhoudings, word daardeurgekleur
enbepaal. Vergelykbyvoorbeelddie
openingsverhaal "Die verhouding":

. "Ons het min politiek gepraat en sy
, het 'n gepaste, selfs pertinente affi

niteit vir my swart kollegas en vri
ende getoon. This in Johannesburg
was sy saans 'n Lifeline councillor
en bedags het sy Engels aan 'n
hoerskool in Soweto gegee. Dit was
goed genoeg, and I just let go" (p.Ll),

Reeds hier word die toon aangegee
, deurdie vertellerwatmal agt stories
die samebindende faktor is _en wat
die bundel so homogeen maak: geen
poging word aangewend om 'n ver
skeidenheid stories vannit verskillende
invalshoeke en oor verskillende tipes --

, situasies, te skryf nie. Dis steeds .
dieselfde mevrou wat deurentyd aan
die woord bly en wat jy nogal goed
leer ken: "n Afrikaanse joemalis
pamfletskrywer, aksievoerder vir die
een of ander baie committed pu
blikasie in die Kaap; sy's orals by
tydens dreigende forced removals;
baie skepties oor freaked out whiteys
wat iets probeer doen; lesbies; het 'n
mean hand. En sy skryf van midde
in die Noodtoestand, met deurleefde
beskrywings vandie onderdrukking,
die paranoia en die mood wat dit kos
om te survive.

Haar skryfstyl maak dit baie duide
Uk dat die taal van die struggle
hoofsaaklik Engels is. ' '

Huismans wend geen etikele
poging aanom Afrikaan,se woorde te
gebruik vir algemene struggle-jar
gon nie en <iit wemel van sinne_soos:
"Ek moes haar herinner aan die
Christmas ofConcemwat weer eens
landwyd deur die movement uitgeroep

Emma Hulsmans en Spier, die skrywer en dramaturg Jeanne
Goosen se hand

I i

ENAJANSEN

BERIGTEVAN
WEERSTAND
DeurEmma Hulsmans
Taurus: R19.99

-----------------

Ole PAC-Ieler Rober1 Sobukwe en twee van sy klnders, Dlnl en Mlllxena.
Olefoto ult die Iaat Jarevyftlg kom ult BenJaminPogrund, vOoMnallge

onder·redakteur van die Rand Dally Mall, .. boek "Sobukwe and
Apartheid" (R39,95)wat pas deur Jonathan Ball ultgegee Is. Daarln vertel

Pogrund die verheal van Sobukwe, die man wat dertlg )ear gelede die '
grootskaalse weerstand teen die SUlcl-Afrlkaansepaswette gelel het, en
.dle verhaal van hul vrlendskap. Ne die SharpvlII..slagtlng Is Sobukwe

nege Jaar lank tronk t~e. HyIs In Februarle 1978op Kimberley as
i, ' Ingeperkt~ oorlede.

IS dit moontlik om die potensiele
leserspubliek te bepaal van 'n kortver
haalboek met politieke geweld as
deurlopende lema? Walter afleidings
kan daarvan gemaak word? In wat
ter mate het 'n skrywer 'n
vooropgestelde verwagting dat
bepaalde tipes lesers sy ofhaar boek
sal lees? Hierdie vrae kom by my op
wanneer ek die publikasiegeskiedenis
van Emma Huismans se verhale in

\ herinnering roep.
De Kat en Stet is nou nie eintlik

die waarskynlikste bedmaatjies nie, .
maar dis die twee tydskrifte waar
haarstories die eerste keernes gemaak
het, "Die vinger van God" was een
van die naaswenners van De Kat se moet word, weer. turksvy-agtig on-
kortverhaalkompelisie in 1988, en ,der handbereik. "~x lsanalE"
"Dieverhouding" en '''n Meanhand" probeer trouens 'n baie sterk state-
het se/fsStet-Iesers (4:4 en 5:2)onthuts ment oor die saak maak: 'n
laat regop siloDit se miskienheelwat "breeboudfiiosoof van die Noorde"
oor die waarskynlike lesers van W'orddeur die verteller rondgewys in
Berigtevan weerstand: aan die een hervestigingskampe wat reeds met
kant modebewuste yuppies en aan rye toilette wag op gedwonge ver-
die ander kant skatologies-geinte- huisers, Die "mitologiese afmetings"
resseerde post-modemes. In albei van die veld vol kleinhuisies inspireer
gevalle Iiterer-gemteresseerdes. die filosoof.dermate dat sy onmid-

Behalwe genoemde vier verhale· -dellikna die pen gryp en dig: "Kon-
bevat die sagtebandboek van oor.die gruent met behoefte in orde in wet I
100bladsye met sy passende Tienie skep u ruimte, beheer deur anale
du Plessis-ontwerple buiteblad nog ~ale." Hierdie karikatuur van die
vier: "Artale kanale", "Kruispad", .estetiserende skrywer word inge.bed
"Verraad", en "Deadline". Geweld in die bloed en geweld van die ver-
en ellende in Crossroads; comrades haalwereld en verdoemend ontmasker..
wat te midde van dit alles verlief Marlene vanNiekerk ee in "Die
raak, verjaar, huil, mekaar onder-: more e vemee a v"'"
steun, wantrou en verraai - hierdie ( ,1 unie I }) 'n uitstekende
wereld is na my wete nog nooit so uiteensetting van die problematiek
van binne-uit en deeglik gedokumen- wat ookdebatteerbaar is met betrek-
teerinAfrikaans oor geskryfnie. Ek king tot Huismans se stories: " .~. die
kry die indruk dat die titel nie net wereld om ons, toon sigself aan die
sinspeelop die joemalistiekeberoep eenkant as' 'n vat van toenemend
van die verteller nie, maar dat die onrusbarende en sinsverbysterende
skrywer wil onderstreep dat sy weet 'feite', en aan die anderkant as 'n
haar waarskynlike lesers staan in retoriese strydperk van stemme wat
sentimentmiskienwel.maarindaad almal met ewe veel oortuiging vol-
ver buite die wereld waaroor sy skryf. hou dat bulle gelyk het, dat hulle 'n
DanksY'haarinsider_perspektiefkan~',verlossende perspektief of' 'n,
syberigte daaroor deurgee aan lesers "noodsaaklike' interpretasievan hier-
watmodebewus - anargisties "on the die 'feiteboel' kan bied, Onder sulke
outside looking in" is. . omstandighede kan (...) die 'morele

Met hierdie bundel is die hele erbeelding' (...) maklik vervlak tot
diskussie oor hoe en tot watter mate 'n bloot rapporterende instansie (soms
kuns wat oor die "situasie" gaan, en sinies en selfkoesterend), of tot 'n
met watter maatstawe dit beoordeel ander nog meer verhulde soort oar-

Vrye Weekblad, 6 Julie 1990 .
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die geld instroom, het sy duisende pare skoene
versameI.

In die Marcosse se presidensiele paleis wat
nou in 'n museum omskep is, word altesaam
1,220 pare skoene vertoon, Vol gens toergidse is
die skoenuitstalling die gewildste besigtigings- .
punt vir plaaslike en buitelandse besoekers,

Vrygespreek op die ernstige klagtes is Mar
cos se eerste prioriteit om haar man in die
Fillipyne te laat herbegrawe, het 'n vertroueling
van Marcos die week gese.

Sy is ook gretig om haar oudste kind, Imee
Manotoc, wat sy vier laar laas gesien het, in
Portugal of Marokko tebesoek. Haarander twee
kinders, Ferdinandjr. en Irene Araneta, woon in
Amerika,

Volgens die bron het Marcos versoek dat
haar ondersteuners nie straatproteste hou nie,
maar dat hulle eerder 'n reuse-dankdiens hou .

"As daar goeie verloorders kan wees, moet
daar ook goeie wenners wees," het sy na bewe
ring aanhaar ondersteuners gese wat protesop
togte beplan het om druk uit te oefen op die
huidige Filippynse president, Corazon Aquino,
om die verbod op Marcos se terugkeer na die

".Filippyne op te hef..

Die presidensiele veiligheidsadviseur, Ra
fael Ileto, het Woensdag gese dat indien Marcos
ooit toegelaat sal word om terug te keer sy 'n
"versekering" sal moet moet gee dat sy "nooit
weer betrokke sal wees by pogings om die rege
ring omver te gooi nie."

Maar Aquino staan by haar "onbepaalde"
verbod op Marcos se terugkeer enversekerhaar
landgenote dat Marcos nog in die Filippyne
voor die hofgedaag sal word. Aquino beskuldig
Marcos daarvan dat sy 'n medepligtige was aan
die bloedige staatsgreep in die Fillipyne verlede
Desember. - AFP.

'n Wlnkelelenaar van Oos-Berlyn stal hler 'n berg plesangs ult. Hy Is een van die
wlnkelelenaars wat op 2 Julie Westerse goedere en produkte In hul winkels begin

verkoop het. Plesangs was 'n seldsame lekkemy In Oos-Dultsland voordat die
. geldeenhede van die twee Dultslande op 1 Julie saamgesmelt het. .

. (Foto: AFP)

China se ses sondes verdryf
DENIS HIAULT

BEIJING - Tienduisende mense is in China se jongstemisdaadbekantpingsveldtog in hegtenis
geneem en sowat 'n duisend misdadigers is die afgelope tien maande reeds tereggestel.

Die meeste van die veroordeeldes is ~et 'n koeiH in die agterkop terciggestel na 'n openbare
verhoor wat volgens arnptenaie dien tot die opbouing van die volk. Syfers oor die arrestasies en

.teregstellings is bekomuit nie-amptelike tellings wat gehou is opgrond van berigte - wat meesal vaag

.en in stukkies en brokkies in die provinsiale- en Beijing-publikasies verskyn.

Hierdie veldtog is 'n deel van die nasionale poging sedert Augustus om die "ses sondes'" uit die
Chinese gemeenskapte verdryf- prostitusie, dwelmhandel endwelmmisbruik, dobbelary, <jiehandel
in vroue en ontvoer van kinders;pomografie en bygelowigheid.

Die Chine,se owerhede poog nou om die aansien wat hulle in verlede jaar se opstand vir
demokrasie vedoor het, te herwin deur 'n veldtog ~at wye,openbare steun geniet. - AFP
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ROBERTO COLOMA

Sluitingsdafum vir aansoeke
Die sluningsdatum vir voorgrcodse oonsoeke is31 Augustus 1990. lootoansoeke vir die Fokulteit .
Geneeskunde kon. bY die betaling von 'nbykomende hefting, tot 30 September 1990 ingedien word.·
en tot 31 Oktober 1990 vir aile onder Foku~eite. Aile kondidote word egter oangerooi om voor

.31 Augustus 1990 oonsoek tedoen. .' .. . .. .
Aonsoekgelde is: .. .., . •

Tot 31 AuguslusR30 .
Tot 30 SePtember R60
Tol 31 Oktober R110

Studenfebehuising
UK is instoat om conm von rot studente huisvesting teverskot - in koshuise, woonstelle en huise,
Aonsoekers wat huisvesting inKoopstad verlang, moet nieIoter nie as 31 0Id0ber 1990
.doarom oonsoek doen. laotoonsoeke om huisvesting kan nie 00fWeeg word nie,

Finansiele Bysfand
Aonsoekers wat nie die volle koste verbonde oon studie 000 die UK kon dro nie. word ~terk oongeroai
om bysoveel bronne as moontlik om finonsiele bystond aonsoek tedoen. Moor inligting is op
oonvroog beskikboor. .

Die sluitingsdotum vir oonsoekeom UK·sludiebeurse, -beurse en -Ienings vir voorgroodse studie is
31 OIttober 199O,looloansoeke om finonsiele stelin sol slegs vir lenings oorweeg word,· .

Aansoetvonns en nader besand,rhed, isYllbygbaar von: DI'Senlrale Toelaflngsllantoor,
Unlverslteltvan lCaapstad, Rondebosch 7700. Tifeloon: (021) 650-2128. ..

C68932/1191C

-;~ Voorgraadse.
, 'Toelating:1991
Aansoeke word Ingewag vir voorgraadse studle aan dIe UK In1991.

Studierigtings .
UK bied 'ngroot verskeidenheid voorgraadse programme oon. Dit sluit in: .
.• A1gem,ne grade Indie~" • WysbegeeIte, Handel, W~enskap en SosIale Wetenskappe: .
, UK bied 50 hoofstudierigtings cor 'nbrae spektrum oan, met inbegrip von .

'programme vir studente wat verder wil studeer indie Opvoedkunde endieRegte.
, Loopbaangerlgte voorgraadse programme:

Albeidsteropie ,. Geneeskunde
Argitekluur .. Hondelswetenskop
Ballet londmeelkunde

.Boubestuur Spraokheelkunde
Bourekene . . Maotskoplike Werk

. Chemiese Ingenieurswese Moteriaolingenieurswese .

. Elektrotegniese Ingenieurswese Meganiese Ingenieurswese
Fisioterapie . .

Oor haar huildieFilippyne nie

Imelda Marcos se Aspoester-verhaal
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k .vol ""'.,.was'n'- .,. selfshaargevreesdediktator-manby meerasI / regspan onder die aanvoering van die flam- een geleentheid van haar eie standpunt oortuig

·.i.. MANILLA - Imelda Marcos, die flambojante bojante Jerry Space, wat met syCowboy-hoed het,
t .. ': voonnalige presidentsvrou van die Filippyne, sy klient as 'n slagoffer van omstandighede wat Imelda se familie was lede van 'n armoedige,
"'seAspoestertjie-Iewensverhaalbet hierdie week haarnooitjuis nan finansiele bescndeihede gesteur maar invloedryke starn afkomstig van die sen-

'it gunstige wending geneem toe sy in 'nAmeri- het, voorgestel het, . trale eiland, Leyte.

kaanse hof vrygespreek is op aanldagtes van Die biljoener van Saoedi-Arabie, Adnari Toe die jong Marcos saam met haar moeder .
afpersing en bedrog. Khashoggi, Marcos se vertroueling, is ook na Manilla verlmishet, het huIIe in 'n agterkamer

Marcos het haar armoedige kleuterjare en vrygespreek op aanklagtes dat hy die Marcosse by haarvader se huis ingetrek, terwyl die kin-
jeug vaarweltoegeroep toe sy met Ferdinand gehelp het om hul eienaarskap van die duur ders van sy eerste vrou in die huis gebly het.
Marcos, wat die-Filippyne 20 jaar lank met 'n eiendomme in New York, wathullenabewering Volgens 'nnie-amptelikebiografie, wat sy in
ystergreep regeer het en verlede jaar oorlede is, met die gesteelde geld gekoop het, wegte steek. haar magsjare probeer onderdruk het, het sy as

in die huwelik getree het. Vir die inwoners van die Filippyne is die 'n bankklerk en 'n verkoopsdame gewerkvoor-
Maar die sensasionele verhoor in New York' Marcos-verhoor nog steeds 'n ongelootlike dat sy Marcos ontmoet het.· .

wat drie maande lank geduur het en met groot . gebeurtenis. Die burgers van die Filippyne het Soos in die Aspcestertjie-feeverhaal was dit
belangstelling in die Filippyne gevolgis, het haar gevrees en selfs die hoofregter van die haartreffendeskoooheidwathaaruithaarannoede
vinnig in 'n melodrama ontaard met Marcos wat Filippynehet sy lojaliteit in die openbaarbewys bevry het, Syhet landwye bekendheid verwerf
vpteatrale wyse in diebofsaal flou geval het en . "deur'n sambreel oor haar te hou sodat die skerp toe sy in 1953 'n omstrede skoonheidskom-
vir vier dae in die hospitaal opgeneem is. tropiese son nie op haarversorgde gelaat skyo petisie in Manilla gewen het,

Toe sy weer haar plek voor die jurie in- .nie, . Die volgende jaar het sy haar prins ontmoet.
geneemhet, was sy aan 'n masjien gekoppel wat Marcos is in haar man se kabinet as die Ferdinand Marcos was toe 'n aantreklike jong
haar bloeddruk gemonitor het, ... ministervan menslike vestigingaaangestel. Die lid van die kongres met 'n belowendeloopbaan.

. 'n Beter 61ste verjaardaggeskenk kon Mar- pos is spesiaal vir haar geskep, Sy was ook 'n Hy was onmiddellik dol verlief

cos nie voor gewens het nie. Die jurie het haar parlementslid, die goewemeur van Manilla en Hulle is elf dae nadat -hulle ontmoet het
vrygespreek op aanklagtes dat sy baar oorlede ~arman se reisende -ambassa~eur~a! ~ereId-.,,~,.g/?!roud. Uit hul huwelik het 'n venn~)QtSka~

', man gehelp het om $222 miljoen van_dieFilip-. leiers opges?ek het terwyl haar man tulsge.!>!y~gegroei .waarop albei gefloreer het.
. J~ynse tesourie te steel. Daar word beweer dat . het. Staatsleiers soos Ronald Reagan, Mao Tse T F di dM . 1964 ldtc. . oe er man arcos in sy ve og VIr

hulle eiendomme, juweliersware en kunswerke . . Tung en M~ammar Ghadaffi. het voor baar die presidentskap geloods het, was Imelda sy

in Amerika daarmee aangekoop het, sjarme ges~g. .. geheime wapen. Met haar mooi stem en tref-
Imelda Marcos het dielewe van 'n konink- . . Sybetvriende gemaak~~Amerika~ soS1~e fende verhoogpersoonlikheid het sy die gehore

like gelei. Nou word. daar beweer dat haar. v~dersen ~rste~. Qui~ Ford, ~e:uanse . by landwye politi eke saamtrekke bekoor, .
glansryke stra1ejakkerysaam met rolprentsterre '. GinaLollobrigida, die Amerikaanse prams Van. M h t ' rtui d ., b

.. .. ..". arcos e n 00 igen e oorwmrung e-
. en biljoeners in die hoofstede van die wereld en '. Cliburgendi~rolprentsterGeorgeHanultonhet.haal, In ·1969 is hy herkies, In 1972 het hy

haar berugte inkopie-ekspedisies met geld wat· ,onder h.aar vnende getel. . kry t f k di Saam rnet di h t. .. . gswe a ge on g. aarn me ie mag e
.... sy van haar eie land gesteel het, gefinansier is. .' -' G~rugle het dle,~ondte.gedoen dat ~y~n' geld gekom, wat Imelda met oorgawe uitgegee

. Haar man,wat baar as syopvolger voorberei.r.> Hamilton 'n verhouding gehad het, maar in die . het. .
het voordat hulle as bannelingeuit die Filippyne ., hofhel Hamilton aangevoer dat hulle net"goeie . . H dabelrigh .d I dari D

1"· moes vlug nadat hy. in 1986 in 'n populere • familie-vriende" was. .. aar span. ~l was ege~ es. aar
. .., . IS vertel dat sy in haarJeug net een paar skoene

. opstand van sy mag gestroop is, is verlede jaar ,Generaals en mede-numsters het na haar gehad het wal sy baie spaarsaam gedra het. Toe
,". .in September in Honolulu oorlede. Imelda het pype gedans enhaar met groat ontsag as "ma'am~'. ...\__. .- _

aIleen agtergebly om tereg te staan. . aangespreek. Sy is as haarman se mees invloedryke

, Marcos se hofverskynmg was soos~ar lewe adviseur beskou endit was algemeenbekend dat

', ~ .

.,',
:t'.

. "
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Arafat se lewenstaak

'Ons stap' saam met die geskiedenis'

Lade van Kameroen se sokkerspan waal vir oulaas vir hul ondersteuners na die span se nederlaag met 3-2 teen Engeland In die
<r kwartelndronde van die reeks om die Wereldbeker. Ole Afrika-span het so byna-byna een van die grootste verrasslngs In die
geskledenls van die roemryke toernool gelewer. Hy ~as kort voor die elnde nog met 2-1 voor, maar 'n strafdoel deur Engeland se Gary

Llneker het dl~ spanne gelyk laat trek. Llneker het In bykomende tyd ook die wendoel vir Engeland aangeteken. . .

hand val nie",
In die daaropvolgende jaarhet die

Palestynse Icier die mense van Beiroet
op straat toegespreeken bulle ingelig
oor die beboefte dat 'n enkele de
mokratiese Palestynse staat tot stand
gebring moet word waar Jode, Chris
tene en Moslems in vrede saam kan
woon.

Arafat se oortuigings is nie deur
almal gedeel nie, Een vir een het
Jordanie en Egipte onder Anwar Sadat,
en later Sirie onder Hafez Assad,

. bulself yan Arafat gedistansieer.
Algerie en Morokko bet" Arafat se
oortuiging in beginsel gesteun, maar
hulle het geweier om enige verbin
tenis in die openbaar te bevestig. Saudi
Arabie en die Verenigde Arabiese
Emirate bet weI hulle steun aan Ara- .
fat gegee, maarhet lugtig gebly vir sy
invloed onder Palestynse, '

In 1982 bet die PLO versplinter
oor die burgeroorlog in Libanon. Toe
die meeste lede van die PLO hierna in
ballingskap na Tunisie is, het die
wereld se wantroue in die Palestynse
leier se bedoelinge en diplomatieke
inisiatiewe-vergroot.

Nadat hy Libanon in 1983 verIaat
bet, het Arafat net een bekommemis
gebad: om 'ngasbeerland vir die PLO
se parlement in ballingskap te kry.
Die volgende jaar kon hy die nasio- <'j
nale raad in Amman byeenroep. Op
11Februarie 1985bet by 'n ooreenkoms
met koning' Hussein onderteken vir
die vestiging van die Konfederasie
van die ArabieseState van Jordanie

. en Palestina en 'n gesamentlike Jor
danies-Palestynse afvaardigingna alle
vredesamesprekings.. /'

Twee jaar later spreek Arafatdie
Europese Parlement in Strasburg toe
en kondig by die ontstaan' van 'n
onathanklike staat met Jerusalem as
sy boofstad aan: "Die staat Palestina
is die staatvan diemense van Palestina,
waar hulle ookal woon, nit is binne
hierdie raamwerk wat die nasionale.
en kulturele identiteit ontwikkel sal
word, met gelyke regte, vrye godsdi
ensbeoefening en politieke oortuig
inge sonder enige hindernis."

Op 2 April 1989 is Arafat aspresi
dent van die Palestynse staat aangewys.
Sy aanstelling was die.resultaat van
20 jaar se volharding. In sy aanvaar
dingstoespraakhet Arafat 'n vredesof
fensief aangekondig: "Israel moet
verstaan dat vrede tot stand gebring
moet word, dat dit op sterk en bly
wende fondamente gebou moet word
as deel van 'n algebele skikking wat
die toekoms van mense moet waar
borg... die Israeli's kannie viraltyd in
gereedheid vir oorlog leef me.".

In Januarie vanjaar bet Arafat
aangekondig dat hy gereed is om sy

_bedanking in te dien as gevolg van
druk van ondersteuners van die Inti
fada (die Palestynse opstand in Is-

· raelies-besette gebiede) wat daarop
aandring om wapens te gebruik ten
spyte van Arafat se teenkanting,

In 'n onderhoud met Charles Saint
Prot, outeur van die eerste erkende

· biografie van die Palestynse leier,het
Arafat sy standpunt oor vrede her
baal: "Vrede moet allesomvattend,

- kreatief en konstruktief wees. Dit moet
· dinamieserigting enverandering gee
.aan die manier waarop mense dink.
Vroeer of later sal008 ons doel bereik,
want ons stap saam met die geskie
denis,en Israel indie teenoorgestelde

· rigting," - AFP

wettige verteenwoordiger van die
Palestynse bevolking. In 1974is"Arafat
uitgenooi om die Verenigde Yolke
toe te spreek. ijy bet sy doel en sy
posisie baie duidelik gestel; "Ek het
hierheen gekom met 'n olyftak in my

.een hand en die wapen van 'n
vryheidsvegter in die ander v

hand•...moenie dat die olyftak uit my

Vasser Arafat

tot voorsitter van die uitvoerende
kornitee van die PLO enhy het binne
'n baie kort tydjie die mees bekende
woordvoerder van hierdie organisa
sie geword, grootliks as gevolg van
sy diplornatieke talent.

Danksy Arafat is die PLO op 14
Oktober 1964 tot die Arabiese Liga
toegelaat en is by erken as die enigste

Volke vir die eerste keertoegespreek.
Drie van die permanente lede van die
raad, Frankryk, China errdie Sowjet
Unie, bet van Arafat se voorstelle
aanvaar, insluitende die voorstel dat
'n intemasionale konferensie oor vrede
in die Midde-Ooste gehou word; iets
wat Israel ten sterkste teenstaan.

Arafat is in 1929 uit 'n welgestelde
Moslem-gesin in Jerusalem gebore.
Die jong Arafat bet die naam Abu
Amrnar aangeneem en een van sy
vroegsteherinneringe as kindwas die
gesig van '~ooguitlanders, wat vreemde
tale praat en wape~sen vlae dra met
'n sespuntige ster daarop". Opsewen
tienjarige ouderdom bet Arafat die
persoonlike sekretaris van: Abdel
Kader Husseini geword, hoofkom-

· mandant van die Palestynse Arabiese
mag in die oorlog tussen Israel en
Arabie in 1947-48. Na die oorlog het
Arafat ingenieurswese aandie Univer
siteit van Ka1ro in Egipte gaan studeer,

· en bet by lid geword van die Mos
lemse Broederskap en die Unie van
Palestynse Studente. Hy is in die
Egiptiese weermag opgeneem en het
in 1959 aan die Suez-veldtog deel
geneem.

In 1952 is Arafat verkies tot presi
dent van die Unie 'van Palestynse
Studente, 'n amp wat hy tot 1956
beklee bet. nit was gedurendehierdie ,
jare datby sy "aanvanklikebande met
die Palestynse beweging" gesluit het.
Na Suez het Arafat sy eie kontrakteurs
maatskappy in Koeweit gevestig.
'01' 5 Junie 1967 het Palestynse

guerillas met geweld gereageer op
die vernietiging van Arabiesetroepe
deur die Israeliese weermag. Arafat
was kort daarna in Koeweit die mede-

·stigter van Al-Fatah, wat later jare 'n
leierskomponent van die PLO ge
word het,

Twee jaar later is Arafat verkies

MARIE HAWK

PARYS - Hoewel Yasser Arafat een
van die mees berkenbare mense indie

. wereld is, bly hy die mees duistere
speIer op die Midde-Oosterse ver
hoog.

Die afgelope 20 jaarbet Arafat die
simbool van die Palestynse saak
geword. Hy bet ontwikkel tot die
invloedrykste man in die Midde
Oosterse politiek, Arafat het ook sy
skerp sin vir diplomasie verfyn en by
het symerkwaardige onderhandelings
talent ontwikkel. Hy het reeds ver
skeie hindernisse oorkom en 'n aan
slag op sy lewe oorleef.

Charles Saint-Prot, 'n Franse ken
ner van Arabiese sake, se: "hy is
totaaltoegewy aaneenenkele saak: 'n
regverdige and blywende oplossing
vir die Israelies/palestynse konflik
wat reeds meer as 'n halfeeu lank
sloer."

In sy toespraak voor die Arabiese
noodsitting in Bagdad in Mei vanjaar,
het Arafat teen die Verenigde State te
velde getrek en die. Joodse imrnigra
sie na Israel as 'n bedreiging vir Ara
biese veiligheid beskryf.

"Ons vra Amerika om 'n einde te
maakaandie besluiteloosheid, huiwe
ring en verwarring wat bul bouding
jeens vrede in die Midde-Ooste ken
merk," bet by beweer. "Onsdringaan
op erkenning vir Palestyne se reg tot

. selfbeskikking en nasionale onafhank-
likheid." ,

Nadat hy bevestig bet dat die Pales
tynse Bevrydingsorganisasie born vir
vrede beywer en by die stormvloed
van Joodseimmigrante uit die Sowjet
Unie betreur bet, het Arafat Arabiese
lande gevra om "alle wapens, eko
nomiese sanksies, boikotte en poli
tieke en morele druk te gebruik teen
lande en instellings wat deelneem
aan aggressie teen Arabiese gebiede
en die regte van Arabiere",

Vroeer vanjaar bet Arafat die
Veiligheidsraad van die Verenigde

'f. VryeWeekblad, 6 Julie 1990
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New Yorkse Jode betoog teen Mandela
(Foto's: • Impact Vi.ual.)

geword. Enofverdere sanksies opti
, maal effektief salwees, is me gede
batteer nie .

'n Mens kandie Mandela-standpunt
verslaan: as 'n leier van 'n bevryding
sorganisasie wat gekorn het om geld,

'vir die ANC in te samel, moes hy die
stryd van swart mense beldemloon.
Vir die onkritiese bantering daarvan
deur die Amerikaanse media en libe
rales, is daar egter geen verskoning
nie.

Daar beslaan die hoop dat sekere .
regte in 'n Handves van Menseregte
in Suid-Afrika verskans sal word en
Mandela hel hom voor die Arneri
kaanse kongres len gunste van so 'n
handves uitgespreek, Suid-Afrikaners
sal 'n begrip moet kweek vir wat
hierdie regte in die praktyk beteken,
veral die vryheid van spraak. Daarom
sal politieke groepe (en rassegroepe)
moet ophou om aan mekaar te dink as
die vyand. Solankas wat merisemekaar
as die vyand sien, bestaan daar die
leruggryp na vemietiging en hegemo
nie enkan die vrye mark vanidees rue
funksioneer rue.

Die besoek van Mandela aan die
, VSA het min bygedra tot die skep
ping van 'n vrye markvanidees en dis
jammer dat Suid-Afrikaners nie in
hierdie afgelope twee weke Inbelang
rike les oar die plek van geweld in die
vrje mark van idees by die VSA kon
Ieer nie, '

Dit is egter verblydend dat die
Bush-adminislrasie 12-miljoen dol
lar bewillig het vir aIle groepe wat
aan die onderhandeling behoort deel

, te neem, en me net aan die ANC nie.

rales nie,
Het liberale Amerikaners so' in

. vervoering geraak met bevrydingstryde
dat alIes aanvaarbaar geword het, selfs
geweld? Is hulle ook besig om aan
dieselfde "slide away of liberalism"
te Iy as baie Suid-Afrikaanse libe
rales, wat slegs bereid is om staatsge
weld te kritiseer, maar nie die geweld
van bevrydingsorganisasies nie?

Hierdie stilte wat heers oor Man
dela se standpunt oor geweld het
verreikende gevolge vir die vrye mark
van idees. Die vrye mark van idees Ie
aan die kern van 'n vry en oop same
lewing. Dlt is wat die vryheid van
spraak in sy naakte vorm beteken 
dat aIle idees geanaliseeren aan debal
blootgestel word. Dit is ook funda
menteel tot politieke verdraagsaamheid
- dat daar idees sal wees waarmee 'n
mens nie noodwendig saamslem nie,
maar dat 'n mens dit 'n gehoor sal gee
en sal opweeg leen ander idees.

Die hele Mandela-besoek is nie
, gekenmerk deur 'n vrye en oop onder- ',

sock van idees rue. Die manier waarop
die Amerikaanse media die besoek
van Mandela voorgestel het, het min
te doen gehad met 'n "common hu
manity". Hoewel Mandela self ge·
praat het van 'n nie-rassige demokra-

, sie, is die bevrydingstryd by implikasie
gesien as 'n swart stryd teen by im-
plikasie 'n wit vyand. '

. Alle Afrikaners het sinoniem
geword met verregse ekstremiste en
die wit regeringsleier van Suid-Af- .
rika se pogings om na onderhande- '
ling te beweeg, bel deel van die geykte
debat oor kosmetiese verandering

New Yorkers verwelkom Mandela by Yankee Stadium In New York

'Vrye Weekblad, 6 Julie 1990 '

, dat die teenkanting teen geweld as 'n
liberale waarde nooit werldik hier in
die VSA onder die soeldig gekom het
nie. Die mense waldie sterkste kapsie
teen Mandela se standpunt aangeteken
het, was etniese minderl1ede wat reeds
san staatsgeweldblootgestel was, soos
Jode en die Kubane wat in Miami 'n
protesoptog leen Mandela se besoek
gehouhet; enkonserwatiewerepubli

-keinse .kongreslede, maar nie libe-

:====18=========~========

AMANDA GOUWS van die Departement
Politieke Wetenskap aan die Universltelt
van Illinois bekyk die Mandela-manie in

Amerlka en vra 'n paar ongemakllke vrae

Perspektiefop NelsonMandela in Amerika

Geweld en die vrye
mark van idees

'n VRAAG wat moontlik deur baie ,
Suid-Afri1caners gevra word, is hoe
die besoek van Nelson Mandela aan
die VSA geiilterpreteer moet word,
Baie Suid-Afrikaners het dalk ge
hoop dat'die Bush-adminislrasie hut
woord gesland sal doen en sanksies
sal ophef sodra die Suid-Afrikaanse
regering aan die voorgesteldevereis-

, tes voldoen. Vir meeste blanke Suid
Afrikaners, maar veral vir liberale
Suid-Afrikaners, is dit dalk moeilik'
om die algemeneonkritieseaanvaar
ding van Mandela se standpunt oor
geweld te verstaan.

Eerstens is dit belangrik om die
.VSA. se algemene slandpunt oor,
bevrydingstryde en bevrydingsorga
nisasies te verstaan. Die VSA sien

, homselfas 'n kampvegter virdemokra
sie, 'n Erflating van die koue oorlog
was tot onlangs die VSA se bestry
dingvan kommunismeinderdewereld
state waar daar 'n stryd om 'n nuwe
regime heers of geheers het, Of die

, antagoniste kcmmunisties was ofme,
dit.is altyd deur die VSAas kom
munisties voorgesleLDie Iys van stale
waar Amerika ingemeng het om .
kommunisme te bekamp, is lank. 'n ,
Mens dink byvoorbeeld aan Korea,
Vietnam, Nicaragua,Guatemala,CMi,
El Salvador, Afganistan en Angola. '

, In baiegevalle het Amerikasy geld
op die verkeerde perd geplaas en die

,groep gesleun wat nie noodwendig
deur die meerderheid van die bevol
king ondersteun word nie, soos in die
geval van Nicaragua. Dit is hoekom
die VSA' tot en met die onlangse
einde van die koue oorlog gesien kon
word as een van die mees gehate
irnperialistiese state in die wereld.1n

. die meeste gevalle het die VSA 'n
gewapende stryd gestenn, soos in 'Ondersteuners by die
Korea, Vietnem.El Salvador en Nica- 'T1ckertape Parade' wat ter ere
ragua.ommaar'n paarvoorbeelde te van Mandela gehou Is
noem. vaarding van swart Amerikaners van

Daar is nooit van Amerika se die standpunt van geweld, verstaan
bondgenote verwag om geweld af te word cit die hemieudestryd vir burger- ,

- sweer nie, wat in die geval van ver- regte in die VSA~Baie swart Ieiers in
soeke aan Mandela om geweld af te Amerika het hul eie agenda's en het '
sweer, 'n dubbele standaard aan die Mandela se besoek gebruik om er-
kjnt van die VSA ontbloot, kenning aan hul eie stryd te gee. Die.

Die ongekompliseerde sieningwlit· 'gehorevanMandelawasoordiealge-
die VSA van die wereld het as 'n meen swart. Anders as Bush wat die
tweespalt tussen kommunisme en me- stryd in Suid~Afrika gelyk gestel het
kommunisme, is duidelikweerspieel met die stryd om burgerregte in die
deur sommige Amerikaners se onbe- VSA in die 1960's. verstaan .swart ,
grip vir Mandela se standpunt dat die Amerikaners miskien beter wat on-
vyandevan Amerikanie noodwendig derdrukking betekenen verstaan hulle
die vyande van die ANC is nie, -soos ook dat swart Suid-Afrikaners nie
bv, Gadaffi, Castro en Arafat. dieselfde toegang tot die reg het as

Dit is egter die geval dat die ANt wat swart Amerikaners in die ses-
ook tot redelik onlangs deur die VSA tigerjare gehad het nie,
gesien is as kommunisties-ondersteun. Die staat in Amerlka het nooit so
Di6 siening het verander as gevolg ,onderdrukkend opgetree as die Suid- '
van die toenemende staatsonder- Afrikaanse staat me. Lydelike verset,
drukking van opposisie in Suid-Af· wat die kem van die Amerikaanse
rika ingevolge die noodtoestand en stryd was, kan slegs werk as jou an-
ookas gevolg van die sanksieveldlog tagoniste dieselfde stel waardes as jy
deurAmerika teen Suid-Afrika.Sekere dee!. Die Suid·Afrikaanse staat het
lede van die kongres, soos die de- nog nooit dieselfdewaardesas hut
mokrate Harold Wolpe en Steven opponentegehadnieen daaromisdie
Solarz, bet baie gedoen om die beeld meeste voDJ1s van lydelike verse! aItyd
van die bevrydigstryd en die ANC in met geweld begroet. Die ANC het
Amerika teverander- metbehulpvan. cera tot geweld oorgegaan nadat aHe
feitesendings na Suid-Afrika en met ' andervorme van verset mislukhet en -
die hulp van anti-apartheid organi- Mandela het hom gereeld op hierdie
sasies in die VSA. 'historiese, feit beroep. Die aanmoe-

Aangesien apartheid die onder- diging wat Mandela vir sy standpunt
drokking van aIlef'undamenlele burger- oor geweld gekry het, was in, baie
like'regte van die meerderheid van gevatle nie vir geweld per se nie,

.menseinSuid-Afrikais,kondie VSA maar vir sy beginselvastheid.
op politieke vlak nie voortgaan om Bogenoemde verklarings is om
die beleid van die Suid-Afrikaanse Mandela se slandpunt oor geweld in ~

regeringteondersteunnie,juisomdat konleks te plaas. Maar hoe moet 'n
hierdie regte sobelangrikisin Amerika. mens dit interpreleer? Uit 'n liberale

, ~c:~4ePJl.1cMl.diepnkri.tiese ann·, ,oogpwt.'Cindekditkommerwekkend.••••.... , ',"
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Verantwoordelike monitor-aksie nodig

, )

Robbe baa) die hoogste bod
',DIE departement van omge
, wingsake besef dat die uitdunning

van robbe 'n emosionele saakis - so se
hulle woordvoerder.lntussen bet die
protes rondom hierdie beoogde pro
jek 'n hoogtepunt bereik wat selfs die

, mense van die department nie sou,
kon voorsien nie.

Mense staan tou om geld aan die
"Red ons Robbe"-veldtog tegee.
Hierdie fondse sal aan die regering
aangebied wordom'nhoerbod op die
robbe te plaas as die aanbod wat van
Taiwan af ontvang is. Wie bet gese
dat .kapitalisme nie lean werk nie?
Nou wil diereliefhebbers robbe aan
skaf, sodat bulle regtig ONS robbe
word - of verstaan ek die bele ding
verkeerd? Was die weskus-robbe
inderdaad en op enige stadium die
"regering", se eiendom? Wat gaan
EarthIifeAfrica met 30000 pelsrobbe
doen?

'n Aantal jare gelede wou die Inter
nasionale Walvis Kommissie 'n
monetere waarde op walvisse plaas.
Diewalvisse soudan aanJandeverkoop
word wat nog die nodigheid insien
om ter wille van "navorsing" jag te
maak op hierdie diere. Die probleem '

'vaneienaarskap(en danook die eienaar
van die geld wat s6 ingewin word)
was in boofsaak die rede waarom
hierdie plan skipbreuk gelei bet.

Die weskus-rob penarie is min of
meer dieselfde, Hierdie keer bet
sommigebewaringsorganisasies in die
maalkolk beland, Om darem te glo
datdie beginsel van uitdunningen . ,
benutting van natuurlike bulpbronne

, slegs rondom finansies draai, is ge
heel en al te dik vir 'n daalder. Dit is
die soort reaksies wat die noodsaak-

likegesprek oor bewaring en die mens,
weereens terug indie emosionele Hag
shame"-posisie plaas waarin dit nou
al so lank vasgevang is.

Volgens historiese navorsing word
die Kaapse pelsrob reeds 3~O jaar
lank deur die mens geeksploiteer.
TussenMaart-en Oktobermaand van
1610, is 45000 robbe naby die Kaap
van Goeie Hoop deur Hollandse
seevaarders geoes. Dokumentilsie van
1828/1829 dui daarop dat daar des
tyds heelwat minderrob-kolonies aan
ons kus aanwesig was as tans. Waar
skynIik is daar nou meer robbe as
voorbeen.

Oat daar destyds onnodige slag
tingplaasgevind het, is ook opgeteken.
Comelius Matelief se verslag van

, 1608 verwys na robbe in "unspeak
able numbers"en dat"ourmenamused
themselves by clubbing fully a lmndred
to death". MateHef bet gepraat oor
die robbe op Robben-eiland. Teen
1650 was die eiland reeds ontvolk
van robbe, sodat die regering in later
jare die eiland vir ander doeleindes
kon gebruik!

Drie spesies robb~'van die fa

milie Otariidae kom in ons gebied
voor: die bekende Kaapse pelsrob,
die Antarktiese pelsrob en ook die
sub-AntarldieseofKergeulense pelsrob
(van laasgenoemde is daar tussen 1800
en 1822 'n totaalvan een en 'n kwart
nilljoen velIe geneeml), Die Ant
arktiese robbe kom sIegs met uitson
dering op ons kuslyn voor en is ge
woonlik storm-verwaaide verlooptes

,vanaf kouer waters.
Die bewaringsgemotiveerde

"lobby" is besorg oor die lewe van die .

robbe. Endi6 is hard genoeg sonder al
die visnette waarin robbe verstrengel
raak en verdrink (dryfnette wat tans
deur stropers van die see gebruik
word, is kilometer-lange "doodsmui'e"
vir, feitlik alle groter vonns van mao.
rine lewe). Nou gaan dieselfde ma
trose die robbe op land doodslaan!

HUlle is dus ook ~sorg oor die .
.manier waarop hierdie diere in uitdun
operasies vakant gemaak word. Die
tradisionele metode is as volg: die
rob word met 'n moketbou verdoof,
op die rug gedraai en dan met 'n lang
skerp voorwerp deur die bors en die
hart gedood. '

Na ondersoek deur verskeie dier
kundige en mediese organisasies oor
die wsreld is nog geen bevredigende
altematief gevind nie. Pyn en on
nodige lyding word veroorsaak deur
die verkeerde toepassing van hierdie
"onmenslike" metode, volgens Philip
'Steward, voorsitter van die Seal Ac
tionGroup.

Die metode vergelyk (miskien
ietwat primitief) tog met die wyse
waarop diere by slagpalegedood word..
Bestaandaariets soos 'n "menswaar
dige" manier om te dood? Sou dit '
beter gewees bet indien die robbe
(soos in olifant-uitdunning) met 'n
geweer geskiet word? Die uiteinde-:
like gevolg is dieselfde.

Die oorpopulasie van robbe en die
gevolg wat dit op die lewe van 'nrob
bet, is bopelik ook op die'agenda van
bewaringsbewustes, '

Die onlangse grootskaalse uitster
wing -van robbe in die noordelike
halfrond - Nederland bet ongeveer50
persent van die robbe op' sy kuslyn

verloor - was te wyte aan 'n virus-
infeksie. .

Sommige wetenskaplikes is van
mening dat hierdie epidemie verband
boo met die moratoruim wat op rob
uitdunning geplaas is as gevolg van
druk deur bewarings-organisasies in
Europa en Noord-Amerika.

'n Dramatiesvergrote rob-popula
sie bet die siekte soos 'n warrelwind ,
deur die broeikolonies op verskeie
kuslyne Iaat trek.

Daar is, ook ander marine- en
kuslewe wat deur 'n oorpopulasie van .
enige aard bedreig sou word.' Daar
word reeds gese dat die pelsrob-popu- '
lasie 'nbedreiging vir die voortbestaan
van die Brilpikkewyn inhou,

l1980 is die Kaapse pelsrob popu
lasie opgoedmeeras 'nrniljoenrobbe
geskat, 'nDerde hiervanbet langs ons
eie kus voorgekom, die. res langs die
kus en op eilande teenaan Namibia.
In daardie jaar is uitdunning op nege
van die 23 broeikolonies toegelaat.
Die totale kwota was 84460 (slegs 32
100 kon langs die kus van Suid-M-

. rika geneem. word). Dit verklaar '
boekom robvelle destyds so goedkOop;
in winkels in Ltideritzaangebied was! .
Dit lykook vir my asof die regering
by die kwota van 1980 geboubet. Ons.
moetnou net uitvind wat die Namibiers
'doen,

Nee, wat, 'n Verantwoordelike
monitor-aksie word verlang. Nie his-,'
teriese en emcsie-belaaide fondsin-.
samelingnie, Enom werkverskaffing
aan 44 of50 mense af te kraak, is om
die deurin die gesig van hierdie mense
se afhanklikes (sekerlik meer as 44)
toete maak,

So iets word slegs gedoen deur
'mense wat reeds lekker agteroor in 'n
leantoor of In buis sit.

NS: .Wat ~an die omgeWingsim-: , '

pak op 'n delikate ekologie soos by
Kleinsee, indienbyvoorbeeld 40 rob- .
beskermersvir vier maande langs die
baai gaan uitkamp om robbe te red?
Hierdie mense sal versigtigen "skoon"
moet lewe, Die perswaarde van foto' s .
van afval uit die kampeerterrein en
ander moontlike skade aan die omge
wing kan nie'oorskat word nie!
(Inligting kom hoofsaaklik uit: Smith-

. ers.RHN,TheMammalsoftheSouth
ernAfrican Subregion. 1983. Univer-

, siteit van Pretoria). .

~-.\'

Kerke moet krities hulwaardes handhaaf

"bekeer" is, word alles gedoen om
bom of haarin te trek in die organi
sasie van die betrokke kerk en vas te
bind aan die spesifieke leerstellings

. wat die kerk voorstaan.

",'.",

ring vrees en virme die toekoms een
groot verskrikking is .. Die kerk sal
sulke mensemoet help om hulle vrees
te oorkom.

Naas sy'beboudende en pastorale
, taak bet die kerk egter ook 'n ver- '

nuwende v.erantwoordelikbeid..
Dit beteken datby altyd 'nkritiese

.afstandsalbewaarvan die gemeenskap ,
. wat by bedien en dan veral krities '

teenoor bomself sal wees.
Die kerlc moe! volgenssyeie agenda

optree.
Enjuis omdat reg en geregtigheid

boog op hierdie agenda staan, kan die ..
kerk rigting gee aan 'n samelewing in '
'n tydperk van verandering en on
sekerheid,

Diev~r~oordelikheidvari die

kerk om te behou, hoef dus nie in
stryd te wees met die opdrag om te
vemuwe nie, Trouens, boe meer die
kerk bewus is van die oorsprong en
grondslag van geloof, des te beter lean , .
leiding gegee word in 'n tydvan ver- '. 0 -' - , ,-- ." "
andering en onseketbeid.· ,." mdat 'die kerk leefuit waardes ,

'n Tweede taak van die kerk is om wat verby. die. tydelike strek, kan by .
sy lidmate te versorg. Daarom is dit, die boop lewend bou en aan mense
reg dat die kerk na aan die mense sal , die moed gee om 'n nuwe tyd positief
leefwatbybedien.datbybullevrese te betree. luis omdat die kerk
en verlangens sal ken en bulle sal toekomsgerig is, lean hy verandering
ondersteun in die verskillende le- begelei en'verandering 'n vaste kans
wenSstryde. gee.

',Daarom kan en moet die kerk 'n Die gevare is dat die kerk slegs een
.kampvegter wees vir die onderdmktes· van'hierdie take sal nes. Die uitdaging
en moet by die saak van die reg ver- is om al drie - beboudened, versor~

dedig.· gend en vernuwend - in samebang en
Maar dan bet die kerk ook 'n pas- in ondersteuning van mekaar te be~ :.

torale taak teenoor di6 wat verande- hartig. '

waardes in elke situasie (konteks) sal
verskil, moet die 'kerk bedag wees
daarop dat die toepassing wat nie ,
binne een situasie of geslag sin ge
maakhet nie, nie noodwendig viralle

, .toekomstige situasies kan geld nie.
Daarom sal daar altyd verby die ver
skillende toepassings teruggeboormoet
word na die oorspronklike ertsriwwe
war die .eeue' neerslag gevind bet in

,sekerewaardes,

..'

sie, sal die kerk daartoe neig om
beboudend te wees en om redes te
vind waarom die status quo nie ver- ,
ander moet word nie.

·Is die bediening weer, ge~g op 'n

benadeelde ofonderdmkte groep, word
die kerk dikwels dievoorspraak vir

·'hierdie groep en 'n karnpvegter vir'
bulle belange. In so 'n geval neig die .
'kerk tot 'n meer aktivistiese rol en.
word 'n daadwerkIike voorstandervan
verandering.
, Wanneer geoordeel word of die

kerk beboudend of progressief moet .
·wees, sal eers duidelikheidverkry
moet word volgens wie se agenda dit '
plaasvind. Veranderofbebou diekerk
omdat dit in belang van sy betrokke
"constituency" is, of doen by dit uit
eie oortuiging? Anders gestel: Is dit,
teks ofkonteks wat die kerk se optrede.

,.bepaal?
Om hierdie vraag te. kan '

D '" ,beantwoord, moet eers aanvaar word
ie kerk doen alles om sy lede te .dat die kerkmet reg verskillende rolle

be~ou en van "afdwaling" te bewaar. het om te speel. As bewaker van 'n
So word die kerk per defmisie 'n stel ewige waardes wat aan born oor-
beboudende instelling. . gelewer is, bet by die verantwoorde-

Di~ sa~ raak nog meer gekom- " likheid om hierdie waardes nougelei
plis~erd wanneer die kerk te na aan 'n te bewaar en aan nuwe geslagte deur
bepaalde belangegroep beweeg. Is te gee: '. . .
.hierdie groep in 'n bevoorregte po~i- Omdat'die t'oepassing van hie~die .;

·Op~e oog afbe~oortdie kert 'n

gevestigdebelang in verandering te
he. 'Ii Groot deel van sy energie is
daarop gerig om mensc se lewens
ingrypend te verander. "Bekering"
beteken 'n radikale ommekeer en die
~vaarding.van 'n bele stel nuwe
waardes.

,',Maar. ongelukkig vind hierdie'
,'. verandering dikwels net op die per.

soonlike vlak plaas. Sodra 'n persoon

, KERKE word dikwels verwyt.

dat bulle eerder 'n remskoen as 'n
'-C pasaangeer in die buidige proses van

verandering is.
~ . Maar is dit billik omvan die kerk
';~ te verwagom 'nvoorloper van veran
,~'. dering te wees? Is die kerknie eerder

'I, 'n anker in 'n onstuimige see, 'n stabi
,~, liserende invloed in 'n tyd van onrus
~. en onsekerbeid nie? is die kerk nie 'n
". bewaker van ewige waardes, wat nie

',' ahders kan nie as om aan ,hierdie .'
-waardes getrou te bly, ten spyte van
wisseling en verandering'1
,'Dit is moeilik om so in die alge

meen oordie "kerk" inSuid-Afrika te'
praatromdat daar soveel verskil van '
mening is' oor sy" eintlike .taak en,

· soveel verskillende roll~aan die kerk
· opgedring word.

" '
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Krydie ding aandie stert beet?

~iI Son op die horison
Terblanche Jordaan van Aucklandpark
skryf:
Inhierdie dae sien almal uit na die "nuwe"
Suid-Afrika. Van ons regse vriende droom ,
oor die dag wanneerhulle seuns weer op die
trekkers gaan sit en hulle dogters met die
bure se seuns gaan trou, want dan word ons

, plaas groter. Ons linkse vriende sal droom
oor die dag wanneer almal lean woon waar
hulle wil, skoolgaan waar hulle wi! en stem
vir wie hulle wil, want dan sal die bomme
nie meer in Pretoria ontplofnie en niemand
sal jou oog bloumoker op Durban se strand
nie.

N' etlike maande oorsee hetek terug
gekommetdie eenwete: inhierdie land met
sy rooi stof en sonskyn wil ek bly. Maar
vergunmy om 'npaardingeuit te lig wat vir
my as jong Suid-Afrikaner 'n doring in my
vlees geword het.

My ideaal vir Suid-Afrika is eenvoudig:
aile Suid-Afrileaners moet Suid-Afrikaners
wees. My identiteit sal ten eerste gevorm
word deur die feit dat ek 'n Suid-Afrikaner
is. Oat ek blank is, sal nie my identiteit

'bemvloed nie, weI my kultuur en my kuI
tuur kan nie met welte gehandhaaf word
nie. Natuurlik sal elke burgerinhierdie land
homself aanvoel waar hy kultureel inpas of

, ,VervoIg opbI22

Robbe en ger~gtigheid,

Chris Albertyn van Scottsville skryf:
With reference to the stay of execution on
the seals, for me the bottom line is one of '
values: I don't believe we can ever know the
"facts" of the seals' ecology. As modem
physics shows so clearly, the way in which
facts an: investigated, selected, and inter
preted depends on one's values, which in
tum arc colOured by how we as humans see
our role in this world.

It seems to me that, in supporting the
slaughter' of these seals, bodies like the •
Wildlife Society, the SPCA and the Endan
gered Wildlife Trust are saying that the only
way to ensure the conservation of animals is
by ensuring they have an economic or selen- '
tific value to human beings. I say to these
people that' by making seals just another'
commodity we are perpetuating the destruc
tive modem western ideal of humans as
masters and possessors of nature. By doing

Vtye Weekblad plaas aile brlewe wat nie die wet oortree of lasterllk Is
nle, mlts die korrespondent se naam en volledlge adres bygevoeg word

as 'n skullnaam gebrulk word. Die redakteur behou die reg voor om
briewe te verkort. Sktyfaan:Dle'Redakteur, Vtye Weekblad, Posbus 177,

Newtown 2113. Of bel met jou mening na (011) 836-2151.
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Madehillne diJ Tolt skryf ult PretOrla:'-,,~n Kort skuldgevoel this we are encouraging human beings to
Ek is getref deur 'n sin uit mnr, Siovo se see themselves as above nature, not part of
toespraak by die loodsing van die 'SAKP:t" ,JE Grevellnk van Faerie Glen skryf: it. ,TIlls 'split is at the heart of our present

. "Ons glo dat politieke pluralisme nou in die 1, ,Ek het die afgelope maande met groor be- crisis for it has meant a relationship with
oorgangsperiode 'geldig is en ook nodig vii -, langstelling u koerant gelees en ek moet se . - nature tliiiilsrnsCaiid foremost exploitative'

and manipulative.' '
die skep van 'n sosialistiese toekoms..." As u het my gewete as Afrikaansprekende geraak

, 'kuld I b I ikk I I ask these people to go and re-read a 'dit korrek en in verband aangehaal is, won- ., en n s gevoe y my aat ontw e oor
, , t all" Af: ·I.~- Ik k' d document I'm sure they all subscribe to,the -

der ek wat beteken "nou in die oorgangspe- wa ons es as nxanervo ver eer
riode". ' , 'gedoen het. Ek het my-seff selfs begin as- World Conservation Strategy. In the pref.

"d I ace to Chapter 13 the following is said:
Beteken dit as die SAKP aan die bewind sosleer met u I ees en was van p an om my

'benadering ten opsigte van die nuwe Suid- Ultimately die behaviourofentire socie-
kom, is dit weeruit met politieke pluralisme Afrika te verander as gevolg van die ties towards the biosphere must be trans-
(demokrasl'e)? En waar I'S 'n mens dan? Is ~ormed I'f the achievement of conservatl'onskuldgevoel wat by my posgevat het. l'

"grassroots"-demokrasieregtigmoontIik, waar Ek lees egler met groot verbasing dat objectives is to be assured, A new ethic,
,mense hul verskille plaaslik oplos en poli- volgens Business Day van 20 Junie u" embracing plants and animals as well as
tiekepartyenienodigisnieiGovemnientby "onathanklike koerant" befonds word deur people, is required for human societies to
management?' ' 0 Kagiso Trust. As die berig korrek is, is u dan live in harmony with the world on which

niks and 'fran '. IDASA they depend for survival and well-being.Dit sou wonderlik wees. Maar as jy nie ers as n torgamsaSlevan
( .) di ANC . Ek IgI'k I would like to believe that the ground-metdiemanagement-stylsaamstemnie, wat SIC en e me. moet gevo I

dan? aanvaar -<iat u afbrekende en vemederende swell ofpublic opinion against this slaugh-

I be . ,. niks d .. ter reflect increasing numbers of' people
Of rniskien het ek die hele'ding aan die sty van nggewmg an ers IS me as bin ti' I b I !hi f 'aI

ANC-propaganda teen die Afrikanervolk. searc g or a new goa e c 0 SOCI
,stert beet. Ek kon Marxisme nog nooit ver- My groot danken waardering gaan uit na justice and environmental responsibility,
staan nie. Miskiep is ek onnosel, ofmiskien ,BusinessDay virhierdie ontmaskeringenek
het ek net \nie die geloof nie. ' hoop dat my mede-Afrikaansprekendes dien-

Ek bly hoop op 'n demokrasie wat aan, ooreenkomstig tot die nodige gevolgtrek-
elke individu gelyke geleenthede sal gee, en kings sal korn.
die maksimum vryheid mits hy nie ander te (Kagiso help Vrye Weekblad bloot met die
na kom nie. Wat ook hebsug sal hok slaan, opleiding 'van swart joernaliste, As u die
sodat niemand te onhebbeklik ryk word nie, koerant gelees het en werklik dink dit is 'n
en ons habitat in ag neem. Soos Tienie du frontorganisasie vir enigienuind, is naief _
Plessis se, ons moet begin om meer tegee as Redakteur.)
wat ons neem. Stel jou voor,'n demokrasie
wat die heerlike diversiteitkoesterwaarson
der die wereld 'n vaal ashoop is enChie 'n
blomtuin nie. YI ek? Koester- geengroepwelte
oftierende fasciste nie. (En daarvan gepraat
- dankie, Jannie Smith, waar jy ookal is.)
Hoe skryfinens dit alles in 'n grondwet in?"

'n Gedagte oor SAl Gerber se brief laas
week. VW se nuusdekking is arbitrer en yl
buiten jul dekking van regse terreur, en
daarvoor is geen lof te hoog nie. Dis nie
gebrekaanruimtenie;jullehet arnperte veel "
meningsiubrieke. (Drie hoera's vir 'n briewe
ru,briekwaar mens leanse net watjy wiI.)Dis
ook nie altyd In personeeltekort nie, want

, soms swyg julie oor sake waarvan 'n mens
weet julie weet. Nie eens 'n paragrafie in
"Die Week" nie.

Die indruk is dat julle meer in menings
belangstel as in nuus. Is dit waar? In ~erdie

dae' het mens 'n groot nuushonger, en koe
rante is duur.' .
, Naskrif aan Egbertus: Touche ~ ek moe~,

lag. Maardie bordjies kannie verhang word
deur aanhalingstekens uit te haal nie.

Dit was good om te sien hoe vinnig en sterk die openban:
mening homself(haarself?) laat geld het toe die pIanne om
30 000 robbe dood te maak, publisiteit gekry het.

Dit was ewe goed om te sien dat die regering, anders as
in die verlede, gou genoeg besluit het om hom daaraan te
steur en 'n moratorium op die slagtery aan te kondig.

Ons vind dit egter jammer dat die hele debat oor die
robbe so oppervlakkig en emosioneel was. .

'n Mens,het naderltand die idee gekry die belangrikste
rede waarom mense so 'n bohaai opgeskop het, is bloot
omdat die robbe sulke oulike gesiggies het. "

Daar is min aandag gegee aan die oorweginge rondom
die gebruik van 'n oorvloedige bron van voedsel, of die
verskaffmg van werk.

Die rob is nie 'n bedreigde spesie nie. 'Allesbehalwe.
So os met die ontginning van vis en wild, is daar niks mee
verkeerd om die bronte ontgin nie, solank dit behoorlik
gedoen word na goeie navorsing en beplanning. '

Ons hoop die harte van die publiek gaan net so bloei oor'
die ernstige lugbesoedeling in veral Transvaal, die oliehe-,
soedeling aan ons kuslyn, die bedreiging van ons strand.
mere en moerasgebiede en die gat in die osoonlaag.

VryeWeeJrblad
Mandela, die IRA en die PLO;: '
Dit is daremm~~ksh~ ~ntvankIik ~c~t politiek~'
wit openbare mening in Suid-Afriloi steeds vir BIit~e en
Amerikaansc vooroordele is. .

Soos nou met die petaljc rondom Nelson Mandela en sy
uitsprake oor die-Ierse probleme en die Palestynse Bevry-
dingsorganisasie. ' ' , " ' : '
, Lanklaas wasdaar soveel warm lug en soveel hoe

emosies oor sulkc onskuldige opmerkinge. En' in Suid
Afrilca betIcoeranteCSJ£Clitici soospapegaaie agteiJiagekloek.

Of is dit dalk net 'n verskoning om die ingehouedrang
om Mandela by te k~m,viye teuels te gee? ' ;'::," '-,' ,.'

Mandela seuitlating oor die geweld in Noord-Ierland ~s

'n goeie vcorbeeld.z; ' , , , " , ' , "
Die ANC-Ieierhet gesehy is geraak deurdie menseslag-:

ting in die Britse "provinsie", Die twee kante moet met
mekaar praat sodat die geweld gestaak kan word. ' ,

Vir ons klink dit na 'n sobere, gematigde uitspraak. Dit
is tog hoe die mense van Zimbabwe en Namibia -' en vele
,ander lande - uit 'n sindroom van geweld gebreek en vrede
gemaakhet.

Dit is tog ook wat in Suid-Afrika aim die gebeur is nou
dat die ANC ontperk is en sy Ieiers met die regering gesels,
,'·So' waaroor diebohaai?iOmdat die'IRA'en,van sy'
splintergroepe van taktieke gebruik maak wat nie aan
beskaafde norme voldoen nie? Omdat 'n mens me "met
terroriste praat nie"? Orndat die IRA eers "geweld moet
afsweer" voordat die Britse regering met hulle praat?

Ag nee wat. Hier in Suider-Afrika weet ons mos van
beter, Disjuis omdat die IRA van politieke geweld gebruik
maak dat daar so gou moontlik met die organisasie gepraat
rnoet word. Dicgesprekmoetjuis in die eersteplekgaanoor
die beeindiging van daardie geweld, Enas die geweld eers

.afgesweer is, is die probleem halfpad opgelos. ",:', , ,
Die Nasionale Party het ookjare lank di6 drogredenasie

van Margaret Thatcher gebruik om hul weiering om met
bewegings soosdie ANC te praat, teregverdig. Endaardeur
die argwaan van die Weste op die hals gehaal, "

Goddank het die NP onder die leiding van FW de Klerk
tot hul sinne gekom, Non word daar onvoorwaardelik
gepraat met 'n organisasie wat nog glo in 'n gewapende
stryd. Envir die eerste keer sedert Uniewording lyk dit asof
ons tog in ons leeftyd vrede, demokrasie en voorspoed gaan
geniet. "1 ' , ' ' ,

" Dieselfde prosesse - gesprekke tussen'n regering ~n'n
bevrydingsbeweging ~ word~smet die heelhartige steun
van SUid-Afrika,Amerika en Brillanje in Angola en Mo
sambiek gesteun.

Wat is di~ verskil, Maggie? Is die IRA 'n "terroriste
beweging" en Renamo 'n "bevrydingsbeweging"? Is die
verklaring dat die ANC geweld mag gebruik onidat swart
mense nie stemreg het in die nasionale parlementnie, maar
di~,IRAmag nie wanthulle kan stem,nie 'n bietjie flou nie?

, Al verskil'n mens met die IRA se metodes, kail daar tog
geen twyfel wees nie dat die aandrang op 'n hereniging van
die lerse eiland en die stryd teen Katolieke onderdrukking
m. Ulster legitiem is nie. " ,

, Dubbele standaarde, as daar ooit so iets was. :
Dieselfde argumente geld sekerlik vir die PaIestYne.

Onses insiens is die beleid van die Israelse regering jeens
die Palestyne en die besetting van die Wes-bank imrnoreel
en 'n voortdurende bedreiging van die vrede in die Midde
Ooste. Endielsraelse regering weier ewe kliphard om te
onderhandel, terwyl hulle ,entoesiasties 'hande klap vir
President DeKlerk wat met die ANC onderhandel.

- Mandela se vriendelike opmerIdnge teenoor Fidel Cas·
tro van Kuba en Moeammar Ghaddafi van Libie' varnie
onder dieselfde sambreel nie. Die twee regimes is nie juis
bekend vir hul respek vir demokrasie en menseregte nie.
Ons neem aan Mandela sevriendelikheid spruit uit die here
se hulp aan,die ANC in die verlede, maardit is tog jammer
dat hy nie in die geval ook 'n woordjie oor vrede en
demokrasie aan hulle g~righet nie. ..,
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Die Madiba en Maggie Show
. " -'

· is FWepPW volgende?

BROLLOKS EN
BITTERGAL

Enigiets is moontlik. Veral in die
politiek.

Daar, I die hele wereld enwag vir
die Ystervrou om virkameraad Mamba
heel op te eet, enhulle maak die Groot
Vrede,

"The objective of establishing a
personal relationship and rapport was '
fullyachieved," lui 'nhartlike verkla
ring uit Downingstraat 10. "I came
away full of strength and hope," se
Nelson ewe vrindelik.

Dit moes 'n groot geween en 'n
gekners van tande onder die geledere
van die Britse Anti-Apartheidsbewe
ging en die sekretariaat van die
Gemenebes veroorsaak het wat so .
lank al probeer om dieS twee teen
mekaar af te speel.

Ditwys jou net. Enigetwee vyande
kan vriende word as hulle net, hard
genoeg probeer - en die gety teen die
vyandskap gedraai het.
*Doktor Andries en Rooi Joe? Gat
sha en Chris Hani? FW en PW?

Pikkewyrie ook
Die polemiek oor robbe wat langs die
Kaapse Weskus. doodgeslaan gaan

word, het nou tot by die kampus van
die Universiteit van Venda uitgebrei
toe die koshuisstudente besluit het
om nie die kos wat hulle voorgesit
word, te eet nie,

In hul klagte aan die universiteit
het hulle gese hul weieromlangerdie
pikkewynvleis te eet wat in die kos
huise bedien word.
. Versekerings van die universiteit

dat dit beslisniepikkewynvleis is wat
op hul borde Ie nie, het op dowe ore
geval.
. Dis pikkewynvleis,bet die studente

, volgehou,

* Dis eers na deeglike ondersoek
vasgestel dat die klagte afkomstig is
van die pikkewyne wat opdie groothan
delmaatskappy wat die kos aan Venda
Universiteit lewer, PenguinFoods, se
vragmotors geverf is.

Ag nee, wat
Ai, was dit tog nou nodig, dieS sou
serige brokkie in Beeld vandeesweek
wat skinder-skinder dat Wimpie en
Elzabe de Klerk nie meer bymekaar
woonnie.

Dit blyk dat die storie uitgelek het
, bloot omdat die egpaar die ordent

likheid gehad het om 'n brief aan
vriende te skryf om die reeling te
verduidelik.

Wat egter opval, is dat Wimpie,
altyd "die Staatspresident se broer",
se status in dieS geval skielikverlaag is

tot, bloot "bekende politieke kom
mentator".
• Ditlykvir Brolloks ofdie De Klerk
egpaar heelwat styl geopenbaar het,
Hoekom bulle daarvoor strafl

Hou duime vas .
Bittergal is skielik 'n sokker-fan. Agter
alles is dit toe pie so 'n slegte.Engelse

sport nie. "
Maar Bittergal was bitter toe die

Argentyne teen die Italianers wen.
Diego Primadonna is seker die mees
oorskatte - en mees windgat - sokker
speIer sedert George Best.

Aan die ander kant, het Brolloks
gemeen, sou 'n eindsfryd tussen die
Argentyne en die Britte 'n lekker
oorloggie kon afgee," Falklands all
over again.

Maar nou ja, nou is dit die Argen
tyne teen die Duitsers,

NOllhet Brolloks gemengde gevoe
lens: Die l)uitsers speel inderdaad

briljante sokker en verdien sekerlik
om te wen. Maar moet 'n mens nie
bekommerd raakoordie nuwe Duitse
Bedreiging nie? _

. 'n Mens meen nou maar, buiten
die sokker is daar nog Stefti draf en
Boris Becker ook. '.
*Ennou word die twee: Duitslande

. een. Saam gaan hulle mos alles
oorheersl Ookmaar goed hulle speel
nie rugby nie... ""-

Kom nou, oompie
Brolloks seouplihethom altyd geleer
'n mens moet respekte he vir oumense.
" Harry Oppenheimer is oud, en

, daarom respekteer Brolloks hom. '
Maar 'nmens kandaremnie nalaat

om agter jou hand te Jag as die ouba
sie hoogheilig in die jongste Leader
ship Magazine perdedrollevir vye
probeer verkoop nie, ' .
. "We have had good reason to regret
the damage done to South Africa by
the argument that a mutually benefi
cial relationship exists between apart
heid and capitalism," skryf oom Harry.

En dan gaan liy voort om te ver- .
duidelik hoe dit nooit waar was nie,
hoe Groot Kapitaal in elkgeval nooit
iets aan apartheid kon doen nie, en
hoe 'n wonderlike progressiewe rol
bulle nou speel.
• Aftreetyd, oom Harry. Laat Big
Julie OgilvieThompsonnou maardie

, , liegwerk doen. Hy word genoeg be- .
. taal daarvoor. _ .' , '

'I.'
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Bemiddelaars vir 'n
outitseltjie glory?

, ,

',(' ,

HOE RYM'OIT DAN?

.~ : ,. _ .. ~'>.

Clarified botter
Die ander geldstOrie is eeno~v~ te ,
stik. Die Suiwelraad onder Miena
Moe het R600 000verloorop uitvoer
van hotter en bas. Toe's daar 'n tekort,
wat natuurlikniks vandie beplanning
senie. Toe voer hulle botterenkaas in'
en verkoop dit teen 'n wins, van
R700 000. Nou wat wys dit dan?

Eenvoudig: voerdie ganse oesuit,·. 'v

voer dit weer in en maak 'n wins.
Enarme Miesies Klaagvoort en

die hele nasie ly daaronder omdat
koeksisters, ons stapelvoedsel, met
Storkgebakmoet word. Dis verdomp
onbybels.

I I _~ • 4 •• ~ ..... ,. ..... , •

'n Lekker OU

computertjie
Van geld rondgooi gepraat.

Die ANC skafglo nouvir hulle 'n
sappige computeraan wat 'nhelepaar
miljoen dollar koso Dis nodig sien,
om tred te hou met al die beloftes wat
om die tafel gemaak gaan word.

Mooi so comrades, en as julle
ietsie kort is, vra die Boereleer om 'n
voorskotjie. Maar geliefdes, by wie

aan die brand gesteek met sy snelle '
. .bevorderingnie, en die Wit Wolwese '

grootste ambassadeur het dit tot op
die rang van konstabel gemaak. Toe
kon hulle hom nie verder demoveer
nie.

Nou lees die Klaagvoorts van "
brooder Rudolph se chequered ca- '
reer, Afgesien van al die politieke
partye waartoe hyhom plegtig ver- '

,bind bet (soos die AWB, HNP, KP,
,Afrikanerwerkersbond, Boerestaat·

Party) het hierdie siel in dertienjaar .
by die polieste :voorbeeldiglik gevor-' . word die masjien gekoop?

, der tot warrant officer. . Die voeltjie fluit dat dit IBM is,
AdjudantRudolph herinner sterk : grootste brekers van sanksies. Seg

aankorporaal SchickelgrubCrwat later Moeder dis nou wat 'n mens practical
gevorder bet tot die rang Hitler. politics noem. , . '

Insulke hande word die lot vandie
Afrikaner kwansuis geplaas, 'n Mens
is uiteraard dankbaar dat jynou gerus
kan slaap, '

Stop'jou pyp.
Die ander edele gedagte wat ek koes
teris dat onseOIl volkie daremuitgeknip
is om dwars te trek. '

Hoeveel regse fanatiese bewegings
het daardie afgelope mk: soos swamme
ontstaan? Soveel lede as wat daar is,
soveel organisasies is daar. Elkeen
wil 'n baas, wees,

En dis daar waar die hele mentali- '
teit vail. die hele gespuis oopgevlek
Ie: sonder baasskap is die Afrikaner
siel gestroop vansy drif. Stop joupyp
daarmee, Piet.

Careers en medaljes
Vrinde, het julIe al vir Magnus PI
bekyk by seremonies en dinge?

Dis behang van de medaljes vir al ,
die veldslae waarin hy opgetree het,
in die voorste linie natuurlik. Wie
skuil nou agter linies van sewentien
jariges?

ledergeval, die man het mos styl,
dis .die dat hy sommer generaal is
daarby; al is hy ookPL Soos Idi Amin
en kolonel Gadaffi gewys het: as jy
moet mislei, mislei groot,

Dis dieS dat mens verstom: staan
oor die stoffasie waarvan die regse
militariste gemaak is. Sersant Ter
reblanche het nou nie juis die polieste

VryeWeekblad, 6 Julie 1990

Die PAC, vrinde, bied aan om as
bemiddelaartussen dieANC en Inkatha '
op te tree.

Prysenswaardig, sou'k se, in hier
die tye. Maar Egbertus ondervind 'n

,, - polsende twyfel of die bedoelings
eerbaar is..

Sou dit nie eerder die wanhopige
gebaar wees van 'n organisasie wat 'n

,. 'also ran' in die wedloop is nie?
, Nie 'n sleg idee nie, so kanhulle in

, . die nuus bly en boonop '0 bietjie
reflected glory kry van beide partye:

Intussen het die koeksistergilde
aangebied om as bemiddelaar op te
tree tussen DoktorWobble endie pP.

, Oh doctor I'm in trobble.••

" Die geldtrommels
"

loop oor....

,-;C"

'word as hy symiddelnaarn verkeerd
spel. Dit verg .lojaliteit om teen
R50 000 bestand te wees.

, Kort op die hakke van die' polieste
kom .die aanbod van broeder Ter
reblanche, vegter vir geregtigheid.

.Seg die dierbare messias van die
Afrikanervolk dat die AWB die minis
ter se aanbod sa! match deur 'n los
prys op die kop te sit van enigeen wat
so ondememend sou wees as om vir

, Piet Verdriet te verraai.In hierdie tye van free enterprise is
:' almal tog te gretig om 'n deeltjie van En soos 'n ware Springbok Radio

, die redistribution ofwealth in te palm, Christmas Fund word die Iaaste bod
Gevolglik is lospryse en belonings oortref deur die Wit Wolwe en die
aan die orde van die dag. Boereleer wat RIOO 000 uitloof op.

Die SkoonAdministrasie het eint- die hoof van Jan'Smith (kan dit waar
" lik die pas aangegee. Dis duidelik dat wees?), Vrye Weekblad se informant '
:1' mister Vlok se begroting 'n aansien- oor die regse rigor mortis,

like boost gekry het, dalk maak die Nou kom daar vele gedagtes by ,
.' ANC deesdae 'n bydrae, dis immers Egbertus op, alma! van hulle sonder :

waar dat die polieste lang ure werk: 'n sweempie skeptisisme.
om hulleiers te beskerm. Vrinde, waar sou die AWB so 'n

ledergeval, die vrome minister gooi spulgeld vandaan lay? Selfs die banke
die blare rond asof die tyd vir die het nie soveel om beroofte word me,
groot escape ,reeds aangebreek het, times is tough soos moeder se wan-.

Eers word die knape met die blink neer sy in 'n Ingelse bui is, so os
wanneerdie QueenMotherverjaaren, knope in die botter gegooi (vanbotter

, 'I al . fSo•.
gepraat,lees verder as JUI e g steng , lEn die stomme Wit Wolwe, om
wil raak). Toe kom hy met die aller- van die Boereleernie te praat nie, wie
sappigste losprys op die kop van Piet" ,dieSou spul ook a! mag wees,
Skiet Rudolph wat ten aanhore van -' Wys my eers julle geldjies, broe-

. die bedraggie sekerlik verskooo sou' ders, dan gee ek Jan Smith vir julle,
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nie, en ekbet 'ngocie vermoede dat Loftus Saterdae wit sal wees
en Ellispark Sondae swart.' '. .

Daarisdrie redes waarom die Afriknnerby name me apartheid •
wi] los Die.Ten eerste omdat bulle bang is die swartmense maak
met hulle, en behandel hulle IOOS diegene die swartmense behan
del het die laaste honderdjaar. Ten tweede omrede hulle bang is
hulle vedoor hulle identiteit. Is julie identiteit dan so broos, so
breekbaarenso engerig dat dit met wette gehandhaafmoet word?
Hangjulle identiteit danafvanwie langsjou WOOD, wie saammet
jou stem, wie saam met jou op die grens veg, wie saam met jou
die landslied sing en wie jou kinders bedags oppas? Soos ek se, .
ons sal elkeen sy kuluur behou binne 'n bepaalde sosiale raam-

.werle wat clemente soos godsdiens, opvoeding,loopbaan, lmisgesin
en Iailtuur Salbevat.· '.

. .Die probleem vandag is ester dat in die sogenaamde Christe-
. like godsdienstige huise van ons Afrikaners word die norrne
waarvolgens kultuur geskep word, Die meer in Gods Woord
gevind Die,maar elders: in die enkele mens, in die gemeenskap; .
in die groep, in-die ras en in die volk, in die staat, So word
kultuurvorrning self 'n daad waarin die mens syeie prestasiever
moe aanbid,waarmeehyvirhomselfgeealewensruimte skep Die,
nie sy naaste dien Die en Diedienatuur en daardeur die kultuur;:

, tot veredeling lei Die, maar tot verwoesting.
As afgestudeerde predikant en Christen spreek die getuienis

van hierdie regse broers van 'nstuk egoi:sme en onverdeelsaamheid.
·. EtCse dit met dodelike ems: DrTreumicht se gebed die 26ste Mei

by die Voortrekkermonument spreek van 'n "kultuur"-god wat
gereduseer word tot 'n "ons"-god wat tog in besonder na die
Afrikaner moet oplet, Ditis vir my 'n sonsondergang - en verwag

, 'n mens in hierdie dae dat die kerk hom hierteen sal uitspreek,
· want dit tas die wese enpersoon van God aanDie derde rede

waarom hulle Die apartheid wit laat gaan nie wil ek noem: 'n
gesindheid van onverdraagsaamheid, en 'n gees van onmede-

Son op die horison . (Vanbl 20) .'

deelsaarnheid. Natuudik .sal ons van ons hoe standaarde moet
.afsien as ons met almal in hierdie land wit deel, maar is dit nie
beter am met 'n bietjie minder klaar te kom as wat ons 'n kans '
staan am alIes te verloornie?' .'

Ek pleit by elkeen wat in hierdie land wit woon en leef, kom
ons los ons kleinigheid, ons neerhalendheid en ons selfsug en ons

, wys vir die res van die wereld wat in ons steek, Aan diegene wat
weI wil moor en wit hoon ambulle self te wil beskerrn, 'n emstige

onsis b,.~~ ?. .

-

vermaning: moenie sirnpalie verwag van mede-blankes en Afri
kaners as u enu kinders se bloodu duurgekoopte akkers deursypel
nie, moenie staatmaak op ander as u alles verloor nie, want kyk,
die son is reeds rooi opdie horison, Dft is ons behoud! Soeku Skrif
hiervoor,liewe vriend wat nag twyfel. Lukas 9:24 "want elkeen
wat sy lewe wit behou sal dit verloor, maarelkeen wat sy lewe am
My ontwil verloor, sal dit behou.".
(Brief verkort - Redakteur]

• Om'n advertensie in hierdie kolomme te plaas,A..------....--- bel vir Clara ofCa'thy(011) 836-2151, fax (011)
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2113. Die spertyd vir kleinadvertensies is 5 nm

" op die Dinsdag voor publikasie.

i
,j

I
I
~

1
i

Tarlef: R15 vir·
25woordeof
'ngedeelte
.(daarvan
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Handgeweefde
.dhurries

.(gestreepte ':;
katoensakke) .

en silwer·
juweliersware

van Nepal,
IndlE! en

Thailand te·
koop_ Winkel
68, The Firs,"

Rosebank. Tel:
(011) 880-3566

Illustrations,'
. comics, logos

and graphics
designed. Good,

.quick and .
cheap. Contact
M Krouse and A

Lord at (011)
3396880 day

'and night·

MARK

Borge word gesoek vir
'n ouetehuis-projek te
BloemfonteIn. Rev.
Grant, Bus 4298,
Bloemfontein.

GEBEURE

Woensdag 1.1 Julie:U
word vrlend~lIk

uitgenool om· u weg
neemete om 1nm na
die Amerlkaanse In
IIgtlngsdlens, 3e vloer
African lIfe-gebou,
Commlsslonerstraat
111, Johannesburg te
bring vir 'n reeks mId
daguur video's getlteld
"Ethics InAmerk,:a - The
Human Experiment":
Ole video's ondersoek
die dilemmas wat
dokters, wetenskaplikes
en regerlngsburokrate
oormorele kwessles In
die geslg staar. Almal .
is welkom. ~======;j

. SAKE

VISUAL ART
COURSES

learning to see. Eye
training to look at
shape, 'form colour
dimension translated
intodrawing,painting,
sculpture and crafts.
Classes available day
and eveningsforchil- .
dren andadults. Phone
Maggie van Wezel at
6147297 aft.er 5 pm

Qmtlf
Have yougotsome un
usual Knick-knacks to
sell at the Flea Mar
ket? .Tel Manfred. at
(011) 788 3994

powA (People Op
posing Women Abuse)
is'nondersteuning- en
inligtingsdiens vir
mishandelde en ver
kragte vroue.Ons bied
ook werswinkels en
opleidingsprogramme
aan oor geweld teen
vroue. Vir verdere in
ligting skakel (011) 642
4345

The Institutefor Philo-
.sophlcal Practical and
Teaching offers the op
portunity to gain per
spective onexistential

6891194 (5.30nm tot crises andproblems in
7.30nm), Grahamstad living. For more infor-

•(0461) 26067Rudi (h), mation phone (011)
Oos Londen (0431) ,
2771.3, Port Elizabeth. 6483079 ...•
(041) 56 1483,Preto- . ".

'.~' I" t:a (012) &"02230 Ai~oo-'~ ,::::",~--~-::",-,-::~~-:::-~::.~~ ...
(w). Johannesburg AFRICAN LAN-
(011) 614 8106 Neil -GUAGE
(h) of. gaan na. die An introductory Zulu
Metodlstekerk, Pntch-' language and culture
ardstraat 79 op . .
Dinsdae van 4.30nm course WIll be com-
tot7.00nm mencing on Saturday

the 7th of July 1990.
Thecourse will be 12

" consecutive momings.
Meetings will be held
from 10am till 12pm,
and the venue will be
in Parktown. ToseaJre '
a place phone Viv at
4831572. All welcome

TIKEN VERTAAL- .
WERK

Bel Louise by (012) 46
6577

TAROTREADINGS;
uncovering what you .
really are, by letting
yourself beyourself by
letting yourself that is
notyourself, fallaway
R30. Please phone
Ushke at (011) 614-.·
5398

re-Instatement In
your Job. Please
contact:Tel (011) 609
3405. Fax (011) 609
3405 for Immediate
assistance

. '

BEGTEBBBEIN-
DINAMIKA:

Vergroot jou krea
tiwiteit, produktiwiteit,
probleemoplossings
vermoe, intuisie en
kommunikasie drama
ties. 'n Werkswinkel
van 67 aangename
oefeninge aktiveerjou '
artistieke brein. Skakel
(011 ) 6434659

.DIENSPLIG
ADVIESDIENS
Virgratis en onafhank
like advies op enige
navrae oor diensplig.
Skakel Durban (031) ,
301 5663Richard (w)
Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark
(h), Kaapstad (021)

DIENSTE

BBIXTON: Nie-roker
om 'n huis van 1 Au
gustus af te deel. R440
permaand.
Vir meer inligting
skakelKarenby.(011 )
83914*1

WOONPLEK

,. '.,.' .

.Stuur R20 (AV8Ingesluit) vir 30 kapsules,saam
metdie koeponhieronder. aan: EMCOR.

. Posbus 58~, Milncrton 7435. T.el.(021) 551-4360

'rNaam: =.=.=.=..~..=.==,=.=,=.=.=~=.=,=:.= ..=.~ II '.... . . I
Adres: " , , .I , .' . . I

.l ;:~..................'.: •••••••••••.••.••'•.••.•::~:: ..•••••••••••.••.••••••~J'.
OOK VERKRYGBAAR By'JOU NAASTE APTEEK

BEPREWE VERWER
. Huise, woonstelle,~
tore:" Uitstekende
verwysings. Vir ver
dere inligting skakel
(01.1) 728 4678 (Vry-'
dae, Saterdae en

r-"'-~"'-_"':'-_..l-;-----'-:-_-_.l.-...,-..,---':""-_~ Sondae) of skakel
(011) 787n34 Maan
dae

PERSOONLIK deurnagraadsekwall- RiverR50.00perper
fikasies nie.· Skakel .son per day B & B.
Virginia Woolf saans .r: Lunch! Dinner extra.

DieTakhare v\·r·Vr-·...e en naweke (011) 672, Riverfrontage. $plen-
~ 8544 " didbeach nearby. '

'se miski~n ,moet ' ....., . For more information
· Madiba nou lieWer huis' . . , phone (Q4442j :iSS?
toe kom.

Bleskoppe teen Apart
heid sit miskien meet .
Winnie liewer agterbly.

'. Lanklewe diedesigner
· ~ revolutionI '." .. v' "\

Gesoek: Vriendelike
. jongmanamhuismet
armakteur te deel teen'

. R25O.oo per maand.
Uitdaging:Geemansi~ Skakel Hennie (051)'
peerde, individualistie-, 80850
se, skraal, Christelike

'dame. (40).wil Mayfair-Wes:Wiljyjou
.. ,ontwikkelde mans (40-. huis In Mayfair-Wes

• .48) ontmoet (piatonies .. teen 'n redelike prys
• of andersins). Sy hou verkoop? Ek stel be.... AGGRIEVED BY AN
'; van aile vorme van lang. Skakel83-n442.UNFAIR DISMISSAL
,kuns en stap. Geen· FROMWORK?
Mep's, Piet Skiet ,of Garden Route: River- You may legallyclaim .
manswatbedreig veel side House, Great Brak compensaUon and/or

...
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voorhet, Hy weetvan perde watop Cbattaronga:Hy hetin sy laas-
25 nog vrou soek. Maar per- tewed.ren 'n loesing inBloemfon-
dewedrenne is nlevrouvat nie. tein op die lyf geloop. Wat,gaan

Jungle Warrior: Dis Engels maak hy nou in Natal?
vir Zoeloe. Hier is nou 'n redelike Sealegs: Di6 Nieu-Seelandse '

, Afrikaanse kombinasie. Dieelenaar ,perdjie het Suid-Afrikaners reeds
isDaan le Roux endiejokkie Piere meergelduit diesak gejaagas die
Strydom. TerranceMillard bederf .praatjiesvan daardielandsevoor-

, egter alles. ' malige eerste' Minister, David;:
. Tropicante: Di6 Argentynse " : Lange.Nee wat. ",

perd se eienaars sal waarskynlik 'Target Five: -Hy mik vir' 'n ' . "
nie juis welkom voel in die Nuwe' vyfdeplek. Sal gelukkigwees as

, Suid-Afrika nie: Mnren mev DR" hy dit haal.
White. (Teen saktyd kon ons nog AlliedParty: Nogal'ngepaste

. nie vasstel of die DR vir Dutch naam in di6 tyd van versoenings- '.
Reformed staan nie), . politiek. Dieeienaar, Ismael Patel"

First City: 010vemoemnaPre- -wil vir die Raj wyshoe 'n wenner ' ."
toria. Die eienaar? Bles Bridges. ',in dienuwe Suid-Afrikagaan lyk: '
Enough said. '. ouden bruin.' _ ' .

. Respectable: Vreemde naam .'
om in die ,wed.renbedryf aan te
tref. "

San Carlos:' Die Carlos-deel
klinkda1kvolksvreemd, maar "San"
is mas so Afrikaanssoosmosbol
letjiesen plaasbotter. Di6perdjie
hetonlangs vanstalverander, maar
dit is geen waarborg dat hy sal'
verbeternie. VramaarvirWynand
Malan.

Periquin: Nag 'n Argentynse "
perd (beteken dit dalk die

. sportboikotis op'n end?) Soos sy
Jandgenoot Maradona word hy hoe
ouer, hoe skelmer.

Lord Balmerino,oftewel Reer
, Balskaap: In Amerikageteel,sy
loopbaaninBrIttanjebegin,is nou
'n Suid-Afrikaner met 'n Chinees
in die saal, Dalk 'n wenkombina
sie.

DramaticVerve: Ashy wen is
die tydryp vir 'nBoerestaat waarin
netwitperdetoegelaatwordom te
jaag. Almalsal noodgedwonge gun
stelingewees:geenplekvir Dark
Horses nie. '

, Olympic Duel: Di6 merrievul,
wasineen stadiumdiegrootJuly
gunsteling. maar dit is nie altyd
die gunstelingewat wen nie. Vra
maar vir FW (Nee, nie dUi een
nie. FrancoisWolfaardt).

lHASO DANIELS

•In

DIErugbyspanvanWestelikeProvinsie.houervandieSABeker,saldie
voortouinAfdcling Bvandiereeks neemashy mare in 'nwegwedstryd
met City and Suburbanafrekcn. ' '
. DieWPhethomskitterend reggeruknasy skoknederlaag teen Suid
.westclike Distrikte. Sy oorwinningmet20-3teendie Grensbewys dat
hy weer sy ou vormherwinhet, .

In die ligvan diesege komdievyfveranderinge en twceposisionele. '
skuiwe wat die WP-keurders aangebring het, nogal as 'n verrassirig.
Spelerswatdietrekpasgekryhet,isdievleuel FaikDavids,dielosskakcl
Shafiek Comelus, die voorryman Fait Hendricks, die slot Richard
Britten en die agtsteman YaygaSakier. "

Jacob Stuurmag skuif van seater na losskakel en Armien Kanne-
, meyer van flank na agtsteman. 1.

,Dietweestryd tussendieheelagters, WayneMackay(City) enAnwar
Majiet, dieWP-kaptein, leaneen vandiehogtepunte wees,

Majietiseen vandieopwindcndste spelersinSam-rugby. Syvermoe
om verdediging in aanvalte omskep, en systerk lopieswanneer hy by
die agterlynaansluitmaakvanhom 'n bittermoeilikc teenstander,

DieWPkonnognie voorrymanne of slottevindwat aanhom goeie
besit in dievaste afdelings van diespelbesorgnie. As Cityhieruit kan
munt slaan, lean hy dalk verras. Baie sal dus atbang van sy voorry,
Lindsay Botha,Kevinde Biqueen AlanBarthuis.

City severtoningslys teendieWPis egter nie juis watwonders nie,
Daar is kwesplekke in die WP se mondering, maar die hardekon
takrugby wathy speelmaakaltydvanhom 'n moeiliketcenstander.

In AfdelingA speelPortElizabeth opsytuisveldteenSuidwestelikc
Distrikte.PEhet verledewcekarnper verrasteen die Oostelike Provin
sje, en is die gunsteling ommare tewen.

.wp. kanvoortou
neemin Afdeling B·

besonderhede in Afrikaans was 
of as .daar ten minste Afrikaanse
uiteensettings vandieperde sekanse

. was.
Ek voel dis tyd dat di6 saak '

reggestel word. Bestudeer gerus
my Afrikaanse wed.renwenke en
kykhoe maklikdlt is om'nwenner '
te kies, '

(AI die deelnemers word nie
bespreek nie..Die donkie is dalk 
wel 'n wonderlike ding, maar nie
een verteenwoordigervan di6spe
sie staan m6re 'n kans nie)-,

Dieperde:
Aquanaut: Komons rioem hom

sommer Waterkan. Sy afrigter,
Markus Watters,meendat dieses
jarigevulletjie nog 'nblink toekoms

-

van die hoofredes is waarom die
Afrikaneroor diealgemeensukkel
om geld op die perde te wen.

Dink net hoeveelmakliker die
July Handicap sou wees as al die
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Ole July word vanlaar
, effens oorskadu deur

Wimbledon en die
sokkerreeks om die
wereldbeker~ FW

(FRANCOIS
WOLFAARI?T) 1$
boonop kwaal

omgekrap omdat
Afrikaans so in
wedrenkrlnge

afgeskeep word. Hy
wll die saaknou

regstel
"

EK besef dat generaal De Wet 'n
perdeman en miter van formaat
was,maar dit bly maar 'n feit dat
die wedrenbedryf - en per
dewedrenne self - oorwegend 'n
Engelsesportsoort is. ,

Asjynie metmysaamstemnie,
kyk maar gems na die name van
die eienaars, jokkies,afrigters en
perde in die July Handicap wat
Saterdag op Greyvillebeslis word.

Die enigste Afrikaanse name
wat ek herken, is di6van jokkies
Strydom, Odendaal, Vermaak en
Coetzee. En hoe lank sal Felix
Coetzee en EugeneToorgeneraal
De Wet se spogperd, Vonk, kan
praat voordathullenoodgedwonge
na Jani se taal oorslaan?

Ekmeenjuis datdieoorheersing
, van Engels in die sportsoort een

"

Die July
\
\
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Argentinie verdien om te verloor
'Maradona is die duiwel!'

SA kan baie by Skotland leer

Hy is en bly egter 'n mees ter. Die
doel -kans wat hy uit dun lug vir
Claudio Caniggia teen Brasilie ge
skep het, was een van die beste stukkies
individuele spe l van die hele toer
noDi.

(Sy pogings van die doelkolletji e
af in sy span se laaste twee wed
stryde was egter nie die werk van 'n
sokkerlegende nie . Teen Joegoe
Sl awie is sy poging rnaklik gekeer,
In die wedstryd teen Italie het 'n ewe
vro t skop eg ter wei in die net beland .

Die uitspeel wedstryd om die derde
plek gaan ook kookwater- sokker
op lewer. Engeland, wat noo it Yerby
Karneroen moes kom nie , het baie
bet er teen We s-Duitsland vertoon.

Die ruisspan, Itali e, wat die toer
nooi as gunsteling begin het en straks
wei die beste span was, sal as guns te
ling op die veld dra f. 'n MakJike
wedstryd sal dit egt er nie wees nic ,

en sal hul man veral in die skrums
b eter staan .

Transvaal sal st elllg weer groot
druk op Naas plaas, DIt sal egter
veel moelliker gaan as die Noorde
voo rla ngs meer weerstand bied.

In die ander wedstryd pak Natal
die WP. Ole Plesangboere het ver
lede week hul he el beste vertonlng
van die selsoen gelewer tot hulle
die Vrystaat In Bloemfontein ver
pletter het.

Te oordeel na d ie vor m, b e
hoort hulle te wen,

Dlt Iyk dus na 'n elnclslryd tussen
Nata l en die Noorde.

.Berigte deur
TINUSHORN

Peter Shilton.
Argentinie het in die eerste ronde

teen Kameroen verloor en teen Roe
menie gelykop gespeel, en wa s indie
kwarteindronde gelukkig om Joegoe
Slawie in 'n doel skop-kragmeting nn
bykom ende tyd te kJop.

Hulle het hul beste sokker van die
toemooi teen Italie in die halfeind
ronde gespeel, maar het hul c orwin
ning meer te danke aan blatante Suid
Ame rikaanse intimidasie (van hul
teens tanders 6n die skeid sregter) as
aan die legendariese Suid-Arneri
kaanse flair.

Ita liaan se • koerante was nie
beindruk nie. "Maradona is die
Duiwel," het een van die vleie nder
opskrifte dit uitgeskreeu .

,~

.........
T1ENER-SENSASIES op die tennlsbaan Is geen nuwlgheld
nle. Tracy Austin en Andrea Jaeger was alb el maar skaars

in hul t1enerJare toe hulle van die groot name In
wereldten nls goed laat skrl k het. Roem het egter te vroeg
vir hulle gekom, en hulle was ultgebrand voordat hulle hul
ont~agllke potenslaal behoorllk kon ontgln. Ole Jongste

tlener-aanslag Is egter anders, omdat daar so deksels bale
van hulle Is, en omdat hu lle klaarblykllk die druk wat

welslae meebrl ng, kan verw erk .
Monica Seles (foto) en Jennifer Caprlartllel die aanslag.

Sales het reeds die Franse Ope-tltel agter haar naam, maar
Is op Wimbledon deur Zina Garrison gek lop. Caprlatl het

haar teen die kragspe l van Steffl Graf vasgeloop, maar nle
voordat sy ses potte Ingepalm het nle. .

Jimmy Connors het by 'n geleentheld ged die probleem
met ervarlng op die tennlsbaan, Is dat dlt soveel tyd kos
om op te doen. "Wanneer Jy dlt het, Is Jy te oud om dlt t.

gebrulk~'Sales-hulle sal nle die probleem he nle.

Wonder-tieners is
bier om te bly

nou ook ho e om sy agterlyn te ge
brulk.

• Hler te lande na de r die re ek s
om die Lionbeker nou ' n
hoogtepun t. Albel halfelndst ryd e
maak heelwat belangstelllng
gaande, maar veral Transvaal, wat
Noord-Transvaal of. Loftus pak,
gaan goed dopgehou word.

Jannie Br eedt se manne speel
nou weer soos In 1986 en 1987, toe
hulle die lrofee Inge palm h et.

Net die tyd sal leer of hulle hul
ski ttervertoning teen die Blou Bulle
dr ie wek e gelede kan herhaal. Die
Noorde Iyk die keer veel ster ker,

SELFS mense wat voor die aanvang
van die sokkerreeks om die wereld 
beker geen gunstelinge gehad nie,
sal tydens Sondagaand se einds tryd
styf duim vashou - dat Arge ntinie
verloor.

Diego Maradona en sy makkers,
wat die eiIxlst.Iyd met strafdoelegehaal
het, het tydens di6 toemooi geen
nuwe aanhangers bygekry nie, Hul
minagting vir al wat reel is, kan 'n
mens hulle nog amper vergewe. Hul
dramatiese toneelspel druis egter in
teen alles wat ons onder die term
"sportmangees" verstaan.

Hul patetiese ple idoo ie aan die
skeidsregter in hul halfeinds tryd teen
Italie het 'n men snaar laat voel. Julie
Covington se tranetrek-treffe rliedjie
uit die jare sewentig: "Don't cry for
me, Argentina,"konmaklik die toer 
nooi se temalied gewees het.

En nou is hulle in die eindstryd.
Hul teenstand er, We s-Duitsland,

het in Woensdag se hal feindstryd
teen Engeland by lye ski tterende
sokker gespeel, maar was uiteinde
lik effens gelukkig om te wen.

Engeland, wat voora f geen kan s
gegun is nie, het met 'n briljante
GaryLineker aan die spits die meeste
aanvalswerk gedoen en die Duitsers
s6 heeltemal onverhoeds betrap.

Tog moet Rudi Voeller (as hy
betyd s files is), Jurgen Kl insmann en
kie as gunstelinge vir die eindstryd
beskou word omdat hulle deur die
loop van die toernooi nie 'n enkele
wedstrydverloorhet me en baie minder
foute maak as Argentinie,

Soos dit 'n intemasionale sokker
span betaam, weet die Duitsers ook
hoe om te maak of hulle seerkry
wanneer 'n teenstander dit in hul
nabyheid waag terwyl die skeidsregter .
in hul rigting kyle. Maar hul ton
eelspel steek sleg af by Maradona
hulle.

Hulle het teen Engeland darem
gewys dat hulle meer as net voorspel
bare sokkermasj iene is. Berekend is
hulle beslis, maar hu1 balvaardighede
sal nie Sond agaand teen die van
Argentinie afsteek nie, .

As die uitsiag oak met 'n strafskop
stryd beslis word, sal die Duitsers
wen . Hul vier pogings teen Engeland
was almal hard en dodelik sekuur,
buite die bere ik van die doelwagter

I an Kirkpatrick , het baie
wenk br oue laat lig toe hulle des
tyd s vir Murray Mexted gepos het
om vir Wayne Shelford op
agtsteman plek te maa k.

Die tyd het hulle egter reg bewys;
van dag Is Sh elford nle net die AU
Blacks se k apteln nle , maak ook
ongetwyfeld die bes te agt steman
In die werel d.

Die losskopstu t Steve McDow
ell, wat Indie derde en vierde toetse
lellk deur Plet Kruger in die skrums
vernlei is, het sed ertdle n ook In 'n
bale goele speier ontwikkel.

En dan Is daar Grant Fox. Die
klein lossk ak el ls di e voorste pun
temaker In wereldrugby, Nle Naas
Botha of Micha el Lynagh kan by
hom kers vashou nle, En hoewel sy
stewel sy grootste ba te bly, weet hy

Veral die drle wat hy geskep het,
was 'n Juweel.

Toe hy tussen sy twee senter s
Insny en na regs swen k, h et die
Nleu-Seelandse verdedlging soos
een man In daardie rlgtlng genael
voor dat hy 'n brilJante dwarsskop
pie na di e ander kant geloods het,
Sy Iinkervleuel het die wedloop na
di e bal gewen , wat hy net In die
do elgebled moes toeval.

Walter S u ld -Afrlkaanse
. heelagter kan so vlnnig din k ? .

Dlt Is Interessant da t 'n hele
pa a r spelers wa t h ul lnternaslon
ale loopbane in Su ld- Afrika as lede
van d ie Kavalier-span begin hel,
no u sleute lmanne in AU Black
geledere Is.

Die Kavaliers se to er bestuur ,
Colin Meades, Brian Lochore en

Diego Prima-donna?
Diego Maradona Is die soort sportman wat 'n mens nuwe

waarderlng vir Naas Botha gee; Naas Is stelllg net so verwaand
soos die Argentynse sokkerster (wat terloops een van sy helde

Is) maar hy kroek darem nle. Maradona Is 'n man wat sonder
skroom 'n bal met die hand In die doelnet laat beland en dan

onskuldlge toeskouers daarvoor blameer. ("The hand of
Maradona and the hand of God," het hy vier Jaar gelede gese

toe hy Engeland ult 'n plek ult die kwartelndronde verneuk het).

IS Suld-Afrlka steeds een van die
voor ste rugbylande in die wereld?
Die skitterende rugby wat die tweede
toets tu ssen Nleu-Seeland en Skot
land onlangs opgelewer het, het 'n
mens nogallaat wonder.

Op 'n sopna t Eden Park het
Skotland gewys wat 'n span met
min balbeslt en bale verbeeldlng
kan doen.

Die Skotte Is In die sk rums
verneder, maar het met skitterende
agterspel In die wedstryd gebly.
Hulle was elntlik die beste span op
die veld, maar onnodlge oortre
d in gs het hulle die wedstryd geko s
(21- 18).

Die spe ier va n die wedstryd was
ongetwyfeld die Skot se h eelagter ,
Gavin Hastings, Sulke heelagter 
spel slen 'n mens nie al dag nie.

..
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Alan Crump, die voorsitter van die
feeskomitee, is ten gunste van 'n groter
openheid en nooi 'n ieder en 'n elk om met
voorstelle vorendag te kom vir die
verlewendiging van die fees. Nuwe naam?
Nuwe plek? Nuwe tyd? Herverdeling van
Standard Bank se hulpbronne? 'n
Ontwikkelingsfonds vir minderbevoorregtes?

Hopelik kan die feeskornitee gaan
kersopsteek by die kulturele werkers wat
genooi is om deel te Deem aan die Zabalaza
Fees in Londen...

MOIRA LEVY skryf uit Londen dat 'n
groot skare met die opening van die Zabalaza
Fees getoyi-toyi het in die Institute of
Contemporary Art. Amptelike toesprake is in
die rede geval deur spontane danse en
feesvieringe.

Frank Meintjies, die voormalige
persbearnpte van die Congress of South
Afriean Trade Unions (Cosatu), het die fees
geopen met 'n kragtige beroep op die Britte
om sanksies te handhaaf.

Hy het die fees beskryf as 'n geleentheid
vir Suid-Afrikaanse kulturele werkers om
vaardighede aan te leer. "Hierdie fees bied die
tyd en ruimte om op hierdie take te fokus en
om die proses van bemagtiging in die
kulturele sfeer te versnel."

Hy het gese dis tyd vir die Suid-Afrikaanse
progressiewe beweging om verby die
"reaktiewe" vorms van protes te beweeg en
om "nuwe konkrete voorbeelde te forrnuleer
vir die samelewing waarvoor ons veg.

"Kultuur het 'n belangrike rol te speel om
ons voor te berei om die kettings van
apartheid af te gooi. Ons moet ook die kultuur
van geweld en oorlog teenwerk,

"Die verantwoordelikheid van kulturele
werkers is om die beelde te skep wat 'n
samelewing sal begeester om aktief te werk te
gaan om 'n nuwe Suid-Afrika te skep ."

ANDREA VINASSA ,
onder redaksie van

Kevin Smith e n Dawid Minnaar in lise van Hemert se produksie va n 'Houd
den-Beh', een van die opepraalnoehkendste stukke op die fees. Die stuk gee

'n historiese perspektiefen beeld simbolies die ueruroestende uitwerkillg van
raseieme op die SuicJ.A{rikaanse psige uit

my bronne is verlede jaar se werkwinkels
maar swak bygewoon - opvoerings in die
townships, so 3 of 4000 gratis kaartj ies en
die aanbieding van twee poste vir die GCWC
op die beplanningskomitee.

Omdat die saak 'n nasionale een was, het
die groep besluit om liewer nie op die
komitee te dien nie - sommiges sou dit as
kooptering beskou en ander sou dit as 'n

,gelee ntheid beskou om veranderinge aan te
bring. Die potensiele verdelende invloed op
kul ture le werkers is inge sien.

In Februarie vanj aar is nog 'n vergadering
gehou en is daar be sluit dat daar probleme
bestaan soos: die eliti stiese koloniale
oorspronge van die fees, die feeskomitee se
aanspreeklikheid en metode van keuring vir
stukke.

'n Mens wonder nou of al hierdie oor-en
weer gepratery oor demokrasie en
aanspreeklikheid - en vera! elitisme! - nie
geneutraliseer is deur die besoek van Barbara
Masekela, die ANC se departementshoof van
Kuns en Kultuur nie.

Ek het saamgestem met talle kulturele
werkers dat Masekela eers 'n soort rnassa
vergadering moes aangespreek het, voor sy by
die klomp "blue rinse" kolonialiste gaan kuier
het. Is dit nie net nog 'n subtiele vorm van
magsberowing nie?

Maar 'n mens wil tog nie verkramp wees
nie , Dalk is Masekela se teenwoordigheid net
die regte internasionale inspuiting vir 'n fees
wat eintlik 'n parogiale pyn in die gat is.
. Almal by Grahamstad stem saam dat die

fees moet verander, maar niemand is seker
wat presies daarmee bedoel word nie, Almal
is dit eens dat die fees in sy dertiende jaar by
'n kruispad staan. En, omdat die fees die
toestand van teate r dwarsoor die land
weerspieel, beteken dit dat teater ook by 'n
kruispad staan.

Eenland; tw
SA teater staan by 'n kruispad

TWEE feeste, twee stede, twee kulture? Dit is
seker nie toevallig dat die Standard Bank se
Nas ionale Kunstefees op Grahamstad en die
ANC se Zabalaza-Fees in Londen tegelyk
plaasvind nie.

Ywerige liberale menings oor die
teenstrydighed e van 'n teaterfees op 'n plek
soos Grahamstad waar die werkloosheidsyfer
in die township op iets soos 70 persent staan,
is al holruggery, Ons kan ook ingaan op die
teenstrydighede van 'n Suid-Afrikaanse
kulturele fees in Londen - al is dit somer daar.

In Grahamstad wens jy dat jou voorouers
nooit voet aan wal gesit het in s6 'n triestige
plek nie, Ma ar dis nie net die weer wat almal
aanspoor om 'n nuwe rigting vir die fees te
soek nie.

Die afge lope dertien jaar stroom (meestal
wit) kultuurgroepe, toneelspelers en
toneelliefhebbers Grahanlstad biane. Hulle
rnerk altyd op dat daar meer bedelaars is as in
Kalkutta . Eers in 1987 het die fees 'n teiken
geword vir politieke agitasie deur
Graharnstadse kulturele aktiviste,

Voorheen was daar nie juis georganiseerde
kultuurgroepe nie en moes die organisasies
emstiger politieke sake die hoofbied, se 'n
verslag van die Grahamstadse Kultuurkongres
(GKK).

In 1988 is die fees se inherente
teenstrydighede deur
gemeenskapsorganisasies bespreek. Die
volgende sake is u itgelig: die Eurosentriese
aard van die fees (dit is dus heel ironies dat
die beoordelaars van die Standard Bank
Tekenwedstryd van "etnosentrisme"
beskuldig is - sien bladsy B4); die fees was
duur en dus nie toegankl ik vir die swart
gemeenskap nie ; die werkgeleenthede wat
geskep word deur die fees word deur
witmense gemonopoliseer; die 1820-Stigling
is nie aanspreeklik teenoor die plaaslike
gemeenskap nie; die hoofstroom - en die
randfees diskrimineer teen minderbevoorregte
gemeenskappe, en die fees bevorder elitistiese
kultuur.

Die organiseerders van die fees het
verskeie vergaderings gehou met onder meer
die Transvaal Cultural Desk, Jodac, Cosaw.
die Mark-Teater, Wits en die Universiteil van
Durban-Westville se studenterade en
dramadepartemente en 'die Albany Raad van
Kerke, Die organiseerders is aangese om met
ander kultuurorganisasies te onderhandel.

Dinge het net moeiliker geraak. (Ek het
nogal medelye met iemand wat die strukture
van die tientalle kulturele groepe die land oor
probeer trot seer. Organi sasie is nie hul sterk
punt nie en ons het almal al geleer dat
demokrasie 'n langdraderdige affdre kan
wees.) Die Grahamstown Cultural Workers
Committee (GCWC) is gebore . In 1988 en
1989 het groepe hier en daar geboikot en die
feesorganiseerders het vanjaar ingestem om
wysigings aan te bring soos die aanbieding
van werkwinkels in die township - volgens

ANDREA VINASSA op Grahamstad

Barbara Masekela, hoof nan
die ANC se Departement Kuns en

Kultuur, het in 'n toespraak by
d ie Grahametad-Fees gevra dat

d ie kulturele boikot moet
uoortduu r. Winnie Mandela,

vrou va n Nelson Mandela, het in
h .aar openingstoesp raok by d ie

Zabalaza-Fees in Londen,
dieselfde pleidooi gelewer

Andrew Bosses in John Ledwaba
se 'Street Sisters' wat op die

Grahamstad-fees aangebied is. Lees
.... .on resensie va n die stuk op B4,

Laa

MOIRA LEVY berig uit Londen
dat Lauretta Ngcobo van die
Pan Africanist Congress vir 'n
nu w e foku« op d ie plattelandse
leeftoyse gevra het en gese het dit
is belangrik om die sterk p un te
van tradisionele Afriha-hult uur
te laat herleef, terwyl d ie
skrywer Nadine Gordimer so vir
Bertolt Brech t aangehaal het:
'To speak oftrees is treason'. Sy
het gese: 'N ow we can speak of
trees, we can speak ofhuman
beings and all their faults'
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Nag warm kos vir koue dae
Brandhos deel2

Destyds In Mosamblek was
daar 'n dodellke rlsslesous

. , genaamd Mazavaroo op dill
mark•.

Oom John het van die sousle
saamgeplekel terug na
Johannesburg en dit Jare lank In
sy kelder aangeheu -In weerwU
van die pIaaslike .
brandweerregulasles, By Is, so
ver ek weet, noolt aangekla nle•.

Sklellk slen ek nou die dag
w~er Mazavaroo In Stuttafords se
grand koswlnkel. En was dlt

.. lekker. 'n Meespunt Is meer as
genoeg - maar dis heeltemal
verslawend.

Mense wat hou van 'n happle
brand; sal dlt op Provlta met 'n
skyfle kaas waardeer. Want dis
hulle wat alewlg op soek Is DB 'n.
byt, 'n brandgeur .wat ornery kos

,,.In lets magles omskep...

AS Jy eers begin aeesdrlftlg raak
. oor kerrle, mostert, rlssles en dies
meer, raak dlt nogal moeUlk om
te weet waar om op te hOD - en In.
die greep van 'n besetenheld oor
kerrlekos kles Jy al hoe .
verslgtlger aan Jou vrlende. Vrlnd
Louis kry soolbrand van krule,
maar Benry kou atJar dat sy De
1'001 word. '

Verlede week was net 'n°
10leldlng tot dJe heerllke .
b;liiidgeure, not to mention
kleure van kerrlekos en rlssles, en
vnndeesweek soek 001 'n bletJle.
verder na souse en dlnge wat die
mond laat tin tel.

.In Marokko gebrulk hulle die
lekkerste komblnnsle van .
bestanddele, soos suurlemoenen
rlssles.

Eenvan hul gunstellnge IS die
sous vir braalhoender. Ek
verduldellk vir nlemand hoe om
hoender op die ~op vuar te braal
ole, want netnou Is my naam gat.
Ek vouch egter vir die wonderllke
braalsous.

Djej Maquall
.Meng In die Maglmlx, of

stamp fyDID Jou vyseI: 4
sprletule, twee hulsles knotTel,
.een teelepel sout en 'n diaaitJle

" vars swartpeper. Voeg dan by 2
lepels val'SkoIJanderbIare, 'n

,teelepel paprika met 'n kolpple

rlsslepoeler, 'n teelepel
komynsaad•.

Keel' aUes ult In 'n bakkle. Nou
voeg Jy vier eetlepeIs botter by
die mengsel en mash met 'n vurk

, fyo. Drup 'n paar druppels .
suurlemoensap by, en dis Jou sous
om 00'" die boudJles te verf.

Mazavaroo Is net so lekker
saam met avokadopeer, en ek ken
lemand wat daarvan hou met
blokkles feta-kaas en olywe.

Roullle
. Nog 'n vergawe van 'n sous om

mee te teer, die Franse bedlen
hulle vlskoppe dlkwels met
teeIepeIsvol van die vurlge
lekkerDy,maar'dlt het vele
gebrulke.

Kook eers twee soet
grcenrlssles tot sag en trek huI
velletjles af"of koop gebotteIdes
by die supermark, dis mindel'
moelte. '

Klop twee elerdoolers met drle
fyngestampte hulsles knotTel, die
soetrlssles en 'D snytjle wltbrood
sender die korsle.

Jy kan dlt alIes In die'Maglmlx
doen, Nou voeg Jy druppel vir
druppel een kopple olyfolle by,
asof Jy mayonnaise maak. Voeg
tussenln tot 'n teeIepel gekoopte
rissleseus by.

Bedlen In 'n bakkle soos
mayonnaise, wat elkeen lepeIsvol
van In sy sopkom opskep saam

. met die vis.

Dulwelbotter.
As Julie die nag moeg word

van ou knofTelbotter, maak 'n
botterpotvol van dlesmaakllke
smeersel vir alles van brood tot
tJops.

Neem 'n grootbak en maak
daarln SOOg botter fyn met 'n
vurk, voeg by een teeIepeI
Tabasee-sous,2 eetlepels

, Worcester-sous,l teelepel droe
Engelse mostert, 'n bletjle
fyngekapte ul, pleterslelle en
dhanla, asook 'n paar draale
swart peper en sout,

Skep ult In 'n mool botterpot
en waarsku die blomkool-eters.

Nou gaan ons Mexico toe, waar
hulle ook hou van 'n rlssle.

Tequlla-sous vir
seekos

Tequila Is myns 1011ens op sy
beste"n aangeleerde smaak, en op
sy ergste die verpersoonllklng van
babelas, Misklen was ek op die
verkeerde tyd In 'n sleg plek,
waar die maeho-gewoonte om
tequUa met sout en suurlemoen te
drink, 'D blywende renons In die
kaktus-drankle veroorsaak bet.
Nletemln.

Gebrulk jou bottelvol
ongewensde tequUa so: Koop eel'S
'n pakkle marinara-mengsel- dis

'n nuwe mengsel van bevrore
seekos soos calamari, mossels,
garnaaltjles en dies meer. 'n
Ultstekende standby. Woolwortbs.
hou dit aan.

Maak die happles gaar deur te
braai In bletjle botter, en bedien
die doopsous daarby: Meng In dle
Maglmlx een eier met een ekstra
dooler, een teelepel sterk mostert,
een lepel asyn, sout, 'n koppie
olle, asok een gekapte val'S green
rlssie, of 'n teelepel rissiesous
(handlg kom Mazavaroo hier te
pas)., .

Meng alles goed en voeg dan
by 'n kwartkopple van die
gewraakte tequila, asook 'n

, skeutjie suurlemeonsap. Meng
alles goed en bedien as 'n
doopsous vir die gebraalde
seek os-happies.

As Jou mond regtlg brand, Is
jogurt salwend. Moenle eel'Sdink
aan bier of water sluk ole, drink
In elk geval geen goeie wyn by
brandkos ole, neem lewer 'n paar :
slukkles van 'n drankie wat
mense dikwels by Indlense kos
bedlen: Lasslls 'n mengsel van
half-om-half gewone jogurt en"
yskoue water.

KIlts lekker glad en skulmerlg.
'n Stukkle kruisement vir geur

. laat dlt nog koeler proe.

Boetiek-wynmakery

.,

BJLankwarden
skryfoor 'ti

nuutjie hier by
ons

Boetiek-wynrnakery is boogmode in
Australie en Noord-Amerika, maar
plaaslikonbekend. Totnou toe, altans,
want Louisvale het pas hul eerste
Chardonnay uitgereik.

Louisvale is 'n klein eiendom in
die Devon-vallei, wat van die beste
omgewing bied om wynte verbou in
dieStellenbosch-distrik. DieIandgoed
behoort aan Hans Froeling en Leon
Stemmet, wat albei by die Nixdorf
rekenaannaatskappyin Johannesburg
gewerkhet.

Op besoek aan vriende op
,Stellenbosch in 1988betHansnavraag
gedoen 001' die beskikbaarheid van

. klein plasies in' die omgewing. 'n.
Wee~laterwasby enLeondieeienaars .

, van Louisvale. . ,
,Mense wat sovinnig te werle gaan" .

kry gewoonlik gou resultate en die
1989 Louisvale Chardonnay is
sekerlik 'n wyn wat enige tafel sal·

. komplementeer en ook 'n Perfekte
item virjou kelder aangesien dit ook
k:an verouder. . " ,

Die wyn word deur Neil Ellis
, gemaak,wie se reputasienet verhoog

word deur hierdie briljante poging.
Wat jou die eerste van die wyn

Qpval, is die velpakking, Hier is 'n
etiket wat geen ooreenkoms toon
met enige etiket tel' wereld nie. Die
swart en wit etiket word verfraai

, deur 'npers kroon wat met die eerste
oogopshig iet~at opsigtelik is•

.Wanneer jy egter die wyn proe,.
vervaag die indruk en gou besef jy
hier is inderdaad 'n bottel wat 'n
kroon ",erd is. .

"n Briljante stylvolle,fyngestemde
wyn, liggroen van kleur met 'n neus
wat 'n goeie vrugtigheid vertoon.
Interessant, die neusverander van
nuanse terwyI jy drink.

Die smaakvertoonklassiekemilde
Chardonnay-geure van lemmetjie/
sitrusen appelkose, gebalanseer deur
goeie hout. Die plesier is dat die wyn
nie te veel houtvertoonnie, net perfek
vir die balans.

Dis duidelik: dis 'n eersteuitreiking
die wat onder die voorste van die .
trefferparade beland het, 'n Mens kan

met vertroue uitsien na die volgende
uitreiking van Louisvale Chardonnay.

Die produksie was vanjaar klein,
net (iOOkiste. Die volgende oes sal 'n
bietjie groterwees, maar die eiendom
.salnet Chardonnayproduseer. Op die
oomblik beloop die oes 2,5 ton per
hektaar, wat sekereenvan die laagste
oeste is.

'n Mens sou hoop Hans, Leon en
Neil sal die produksie stadigaan
vergroot, aangesien die aanvraag vir
dieuitstekende wyn gou die voorraad '
gaan uitput. .

VryDag! 61Ulie'I900' ,
I .



Charlotte Butler, Shelagh Holliday en Fiona Ramsay in 'Mrs Klein'

Zou word gesogtejive

Adiscerning production,
of amagnificent play

GROOTMENSE'is nooit tevrede nie. Of bulle kan nie kindersbaar nie, (soos in' "Immediate
-Family") of bulle raakperongelukswangeren moettrou (soos in "The Delinquents") .:. en ashulle
uiteindelik kinders het, kIa hulle as hulle moeilikheid maak (soos in "Stanley & Iris"). »_ .',

- Kinders, hoe om hulle te vervaardig of te koop, hoe om van hulle ontslae te raak en hoe om by
jou volle positiewe te bly wanneer hulle tieners word, word in die drietal ernstige, sensitiewe en
redelik middelmatige tranetrekkers bespreek, (As jy nie jou geld wit mors nie, sien "Stanley &
Iris"). . ' ' ., , , '> ,_ _ -

Ek se net vergeet van kinders en kry virjou 'n mutante tienderjarige Ninja-seeskilpad. Die kerels .
in die movie - Raphael, Leonardo, Michelangelo en Donatello - is weesskilpaaie. Hulle is regte
dudes... gevoelvol, vol bumor, oorspronklik, galant, goeie dansers en op 'n moerse hoe geestelike
pluckdanksybulle "pa", Splinter. (Splinteds 'nou rot wat die turtles in 'nNewYorkse - Manhattan,
die middelpunt van die heelal, om presies te wees - rioolpyp gekry bet en bulle grootgemaak bet
in die tradisie van die Oosterse verweerkuns.). >. ' , •

Enkan bulle rap. Jou ore van jou kop aft ~ulle eet mis~e~b~eltemal te v~l pizza en bet min
'gevoel vir interieur-ontwerp, maar hulle .krUlP dop ~n al diep ID J~u meo~ ID.

Al slaan bulle 'n lelike slag met 'n Ninja-swaard, ISbulle glad me macho rue. Was bulle mense,. .
sou bulle dalk nerds gewees bet. .. • . _. •. . -

Die grootste voordeel van die turtles is dat as hulle Jou Iastig val, kan JYsop maak. - .'
"Teenage Mutant Ninja Turtles" bc:loofom.een van die su~esvolste.rolpr~nte ~oit te wees .-die

loket-inkomste vir die eerste naweek ID Amerika was $25 rrulJoen en die lefties, liberals en dlere
liethebbers het al begin kIa oor die nadelige uitwerking van di~ tl;Jrtles se geweldadigheid. ',.

As ons ons aan al die bedenkinge van bekommerde ouers en killjOys gesteurhet, sou ons ook aan
verveling beswyk bet. Ek het al duisende "Tom and Jerry", "The Road Runner!' en "The Fox and
Crow" gekyk en ek is nog inpasifis.. -, , . . - >

Trouens "Mutant Turtles" kan selfs gesien word as omgewingsbewus en moreel, maarek wit
ditnie oord~nnie.Die legende lui dat m~nse in~ew 'Yorkkrokodille as troeteldi~re ?O~eboubet.
Toe bulle te groot ofte lastig geword het,ls bulle~ toilette afgespoel en ~e~bulle ID~~noolstelsel .
beland. Sou jy nie skuldig voel. as jou krokodil eensaam en alleen m n koue noolpyp moes,
grootword nie'? '

>ANDREA VINASSA'

Hoop eerder'ln turtle as In kind

rasbebepte modevariant, bet dit my nogal gepla, mense bet mooi gepraat en so, maar die:'
Mens boef mos nie noodwendigswart te wees interessantstewas dat alma1 blykbaar saamgestem
om die "liberation" ding te soek nie, Kyk vir het dat boikotaksie, wat betref kultuur,
Johnny Clegg. Hy's "blank"en "struggle" allank teenproduktief is. Hoor, hoor en sommer nog 'n
dwarsoor die kulturele boikot, Dit kan gedoen piep ook. Ek se: Kom ons boor dit vir 'n ope.
word. gemoed! .Daar was nog steeds die gehamer op

In ieder geval, ek let op dat da~r in die laaste die noodsaaklikheid van konsultasie en solidariteit
maand oftweebeelwat nie-etniese groepe daar onder kunspraktisyne. Hoekom? Vir wat moet
begin optree, Ek bel toe vir Justin Deyssel _. 'n digter met- die een of ander liggaam gaan
bestuurder - en gesels met hom oor die.saak, Hy : beraadslag oor sy werk, Die een negatiewe stem ' .

.. stem saam dat dit wei gebeur, endathul vorige '<. -watmetdieverveligegekibb'eloorwiemetwie 
beleid rnoontlik teenproduktief was. Hy noem i' beraadslaag het.oor wie opdie paneel moet sit;

, ook dat deel van dierede vir die nuwe neiging en wat nou te maak.rwaru sy .groepering sal
daarin Ie dat by deur die houdings vansommige kraam as hulle weet dathyin dieselfe kamer
van die 'minderbevoorregte' groepe ontnugter gesit het as '0 verteenwoordiger van KRUIK ... ,
is. Name noem ek eerdernie, maar etlike groepe. en aan en aan - het eintlikonwerend die spyker
is deur die k1ub ontdek, vertroetel en gepoleer 01> die kop geslaan, alhoewel sy gevolgtrekkings .
_tot op die punt waar bulle bekendheid verwerf : heel anders was. Hy het gese : ~'We artists are the
het; En nou kan die k1ub nie meer aan bulle eyes and mirrors ofourpeople." Envanwanneer-
~laglike geldeise voldoennie. , af kry die oog eers toestemmingvoor hy iets 

sien. Maardit raakvinnig 'n obsessie, dus laat ek
' > Van Oopmaak Gepraat... dit maar,na 'n finale slagspreuk. Ek soek a1gehele •

- Noudat alma!net wit wegkarringGrahamstad - bevryding van die kunstenaar. Laat by/sy self
toe, bet die ouboikotkwessieweer,soosgewoonlik, besluit waaroor sy/haar werk moet gaan en boe
opgeduik. AIis die Grahamstad-fees noublykbaar om te werk te gaan, Die aanskouer kanookrnos
half kosher, praat almal daaroor, Nou die aand self besluitofdie werkdiernoeitewerd is ofnie,
was daardan 'n paneelbespreking van diekwessie, Of gl~ ons miskien dardie samelewing waarvoor. C

met Joban Esterhuyse van KRUIK, Jonathan de almal so hard werk, dalk nie oor die vermoens
_ Vries vanMAPPenJackieNolte, vanCWC. Die' beskik om sulke besluite te neem nie? Sies. - .

ROBINHAWKINS maak
'n Kaapse draai'

EK bet aI dikwels die liefl1kedansorkes genoem,
en dis tyd om bietjie meer oor bulle te SetWaar
hulle vandaan kom, is moeilikomte SetDrie van
die vierstuk was vroeer 'n kemdeel van 'n
aangenanle, maar gemiddelde groep, The Fones.
Dit was Steven - kitaar; Niall- tromme; en
Elmarie - klawerbord, saam met twee ander.:
Met die vertrek van die baskitaarspeler en die!
sanger, het dit maar gelykofhulle vergaanhet.'
En toe verskyn Adrian Bekker op die toneel.

Julie onthou miskien nog vir Metallic Sunn,
Dit was sekerhierom 1980, of so. Hy se:" There
were others before, but that was the first band

, that made waves". Daama was dit The Workers
- voor die begrip vandag se hoogtes van chic en .
betekenisloosbeid bereik bet. Myeerste
kennismaak met Adrian was as deel van Bionic
Automation om en by 1983 - toe ek met my
eerste orkessies hier opgetree bet: Met die
dinamiese Dee,wat later as deel van haar vertonig
vuur gesluk het, as sanger/es was bulle eintlik
baie gewild,maar soos die meeste Kaapse groepe, 
het hulle maarmin verdien, en die stryduiteindelik
gewonne gegee. Daarwas ander, o.a,Tsotsi, wat
nogal Jo'burg toe gegaanbet (!) en Loco. By bet
al kitaar, tromme, k1awerbord enbas gespeel en
met al die jare se professionele ondervinding is
hy presies die inspuiting wat Steve et aI nodig

- gehad bet om bulle produk af te rond en op te
wen. Dus Dr Zog, .

Adrian se effens bisarre sin virhumor - en sy
invloed - is al kIaar in die naam te bespeur,
Verwysings na Zog, in die huidige SA-k1imaat,
is immers "tricky". Veral noudat vooroordeel en
slagspreukdenke hoogty vier. Humor is nie op

. die oomblik ons sterk punt nie. Jammer oor die
Engels. Maar as die nuwe Afrikaans van Ralph
Rabie so klink, dan is dit seker olraait. En bulle
sing nie oor politiek nie, Ofnie direk nie. Hulle
lirieke ~ en hulle lewering daarvan - bied eerder
'n bumoristiese blik op bourgeois begeertes en
leefwyses. Konutrentaar op die ontsnappings-:
of bedekkingstaktiek van 'n kIeinburgerlike

, samelewing. Daar is byvoorbeeld 'n liefdeslied
vir 'n meisie met die naam Buttons. "LOoking ,
for Buttons". Dis miskien te Kaaps vir almal om

, die grap -(7) te vang, maar ek vind dit heel,
amusant. Dan is daar ook die baie gewilde
"Party Animal". Die naamse alles. Kyle.Waarop
dlt neerkom, is dat bulle die perfekte oplossing
is vir diegene met verst and, wat lekker wit jive
en daarby ook vermaak wit wees. Hulle is geed,
Hulle bewerking is uitstekend. Kortom, bulle is
'njol.

, Nuw~ tendense by die Base?
Oit bringmy by die tweede sakie.1'ot redelik

onlangs is ek baie gepla deur die eemigtingbestuur
van The Base. Dit bet a1teveel gelyk ofdaar net
ruimte bestaan vir sogenaamde etniese musiele.
Of ten minste "township" tipe pop. Wit gesigte
op die vemoog was skaars. As bleek deelnemer
aan 'n groter bevryding- "struggle" as die

RANDY LE Fioux

MRS KLEIN
By Nicholas Wright .
With Shelagh Holliday, Fiona Ramsa~

and Charlotte Butler
Directed by Robert Whitehead
Laager at the Market

THE psychoanalytic axiom that nothing is
accidental is used to brilliant effect by Nicholas
Wright in this' dazzling psychodrama.

In 1934 Hans Klein, only son of the eminent
child psychologist Melanie Klein, fell to his
death in a climbing mishap. But whether this
was accidental or suicidal remained an open
question. From this incident and its conscious
and unconscious reverberations, Wright has
fashioned a complex and utterly absorbing piece
of theatre, quite the finest new workThe Market
Theatre has staged in many years. .

As Wright's protagonists initiate undermining
strategies and indulge in the razor sharp tactics
of loosing verbal barbs, one is irresistibly drawn
into their vortex of cerebral and emotional games- .
playing. .

Shelagh Holliday invests Melanie Klein with
forbidding puissance. Here is the great clinician,
the pioneering child analyst who laid the
foundations of her work in rigorous sessions
with her offspring.

In Fiona Ramsay's Melitta, Klein's daughter,
we see the resentment and insecurity stemming
from that process. A fellow analyst, Melitta
waged a lifelong campaign in journals of the
profession, producing papers opposing her
mothers theories.Ramsay revealsboth the vimlent
professional foe and the inconsolable daughter.

Charlotte Butler's Paula Heimanncompletes
the triangle of professional and personal hopes
and fears. An ardent disciple of Klein's, she is
pusillanimous (papbroekerig, lamsakkerig,
kleinmoedig, lafhartig - red.) yet not without
-latent venom. Butler's Paula is an admirable
mixture 'of the feckless with the insidious, the
insecure with the fiercely self-propagating.

The play brings the three together after the
death of Hans, for whose funeral Melanie is
about to travel abroad. Paula comes to Klein's

. spare, sparse home - the austerity of which is
more than suitably evoked by Patrick's design
to labour conscientiously, half-lovingly, Over
the proofs of a new edition of a.Klein opus.

It is a submissive and inveigling act on both
the personal and professional levels, and multi
motived:Paula wishes to be accepted as Klein's
patient and to oust Melitta as daughter figure.

Melitta is conducting manouevres of her
. own: a poisonous letter to her mother offering
an explanation and analysis of Hans's demise.
Melitta is alternately accomodating and hostile,
patronising and fearful towards Paula as the two
fence in Klein's absence..

Klein's unexpected return sets off.the chess
like manipulations in earnest. Battle is waged
on psychological, intellectual and emotional
fronts. Personal weaknesses areruthlesslyexposed
by the analyst in all three while professional
positions become prompts for ad hominem
assaults.

It's fascinating stuff that grips like a drowner,
Wright weaves together strands of

dispossession to present a thesis on the theme:
the characters are deprived ofrelations, whether
it be son, brother, daughter, mother, husbands,

". father, community or country.
Wright reminds ds that Klein, Melitta and

Heimann are displaced central Europeans, Jews 
who come to England from the anti-Semitism
sweeping their home countries .and find the
English reasonably amenable. But appropriately
he does not overplay _the .ethnic aspect and
concentrates instead on distilling the essence of
Bloomsbury intelligentsia. Both here and
elsewhere in the productionthe playingis camp,
almost to the point of dissolving into the faisande.

This theatricality diminishes the intense .
intimacy of the text; but then, as Klein observes
to her charges, bundreds are influences on, and
witness to, their discussions and disclosures.

Another tenet of the profession maintains
that there is no sucb thing as forgetting. Mrs
Klein was unyielding, unforgiving and
unforge tting - tbere was no rapprocbement with
Melitta and in lateryears she was alienated from
Heimann too.

Holliday is supremely aloof, Ramsay
implacable and Butler a knowing innocent and
they convincingly transmit director Robert
Whitehead's reading of the play. And tbough it
is one that more than occasionally demands
almost alienating affectedness, it is undOllbte<tIy .
lucid and characteristically articulate.

In all, this is a discerning production of a
magnificent play, the like of which has been
absent from our stages for too long. '

B3, "
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CVcanlt vote... or draw?

Hoewel Heaney besluitbet om 'n rolprentmaker
te word, het hy nie die teater heeltemal versaak
nie, Hy is die regisseur van 'n nuwe stuk van
Paul Slabolepszy (by voer van sy monoloe op), .
David Kramer (hy speelliedjies wat nog nooit
opgeneem is nie) en die fotograaf David Goldblatt
(sy foto's van Suid-Afrikaanse geboue). Die
stuk word op die Edinburgh-fees opgevoer.,

. Paul Slab is ook daar. Een van sy stukke,
"One for the High'Jump", word op die planke
gebring deur die jong regisseur Lara Foot. Slab
se kop staan al Edinburgh toe: "Ek wou dit eers
'White Tribe Talking' genoem het, maar hulle
(die fees-beamptes) het meer van 'The Eyes of
their Whites' gehou." (Hy is daarvan bewus dat
Harry Kalmer 'n toneelstuk met die titel "Die oe
van hulle wit" geskryfhet.)

"Ek ondersoek aile aspekte van die wit stam,
veral hulle vrese. Die ouens op die pad. Op die
treinstasies. Op die myne. Hulle vasberadenheid
om voort te bestaan en om steUing in te neem."
Slabolepszy voel homself npg altyd tuis as
storieverteller.

Dit en Kramer se Iiedjies, wat' self klein
stories is, het hom geboei. "Die liedjies verklap
David se private gedagtes, Dit is intieme goed.
Ons wou nog altyd saamgewerk het. Ons het 'n
liefde vir die teksture van die land ingemeen...
vir 'n wereld wat wreed, maar beeldskoon is."

Hieris almal se pel dalk nie die vriendelike
Kombi-kerel van die televisie nie, maar die
kritiese sosiale kommentator van "Baboon Dogs".

"The Eyes of their White" word heel
waarskynlik nie in Suid-Afrika opgevoernie, se
Siabolepszy.

tragically in a car accident in September 1972at
the age of26. Prior to the accident he took leave
of his family and friends, having predicted his
own death. This exhibition is the first
comprehensive collection of his works to be
presented to the South African public. .

After the Grahamstown festival, the show
will travel to East London, Bloemfontein, Cape
Town, Port' Elizabeth, Windhoek, Durban,
Johannesburg and Pretoria.

"The Art of the Fine Print" presented by the
Caversham Press, celebrates five years of
printmaking by Master Printer Malcolm Christian
in the Natal Midlands.

This is the first comprehensive exhibition
where the printmaking mediums of etching,
engraving, lithography and silkscreenhave been
introduced to theSouth Africanpublic asauthentic
artforms. .

In the past the authenticity and originality of
these mediums has been questioned through a
general lack of understanding.

The exhibition, which includes works by
Marion Arnold, William Kentridge, Penny Siopis
and Andrew Verster performs a valuable
educational function, informing the the public
about the printmaking processes.

/VryDagl 6 1Ulie 1990
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skeppings bied, 'n totale "sang-en-dans"-aanslag.
Dis 'n gerieflike plaasvervanger, maar die

geneesmiddel is nie noodwendig beter as die
siekte nie.

In die beperkinge van die teater, was die
, Broadway-eske kleur- en klank-energie van die

verhoog af 'ngeweldadige aanslag oJ> die sinne,
AI was "Street Sisters" dikwels visueel boeiend,
was dit eenvoudig te lawaaierig.

Die eerstehelftevan90minutehetmy effens
verbysterd gelaat. Ek het nog gewag vir een of
ander verhaal om te ontplooi,

Dit het nooit nie, In die plek daarvan was
daar meer toesprake en tonele gevul met politieke
en sosiale relevansie. Hierdie susters is meer as
net "street wise".

Ons kan eenvoudig nie versuim om te leer
oor prostitusie nie, en 'n honderd ander dinge
ook nie: iewers in die gekletter van voorligting
gaan vermaak verlore.

Dit is onvergeeflik want Ledwaba het
skitterende spelers tot sy beskikking: talentvol,
uitbundig.Iewenslustig en vol selfvertroue. Hulle
verdien beter stof.; en hulle verdien beter stof
om uit te voer.

Die hoogtepunt vir baie mense in dieS vroee
stadium van die fees, was die filmmaker Elaine
Proctor se "On the Wire" wat een keer vertoon
is voor dit Londen toegestuur is vir die Zabalaza
fees. 'n Mens hoop dieS dokumentere prent maak
weer 'n draai hier. "Dit het grense versit," is die
beslissing, '

Nog 'n hoogtepunt was Jeanne Goosen se
"Kombuis Blues" enJana Cilliers se vertolking
van die naamrol in "Pope Joan the Second".

••••
Ek het met Truk se oud-artistieke direkteur

Bobby Heaney gesels, Hy maak deesdae videos
en advertensie-flieks, met die oog op groter
rolprente,Hy het onIangs aangesluit by televisie
regisseur Grey Hofmeyr se Dapple Films, wat
binnekort met die produksie van 'n nuwe TVl·
reeks oor 'n Griekse kafee-magnaat begin. Die
hoofrol in "The Big Time" word gespeel deur
"Orkney snork nie" se Frank Opperman en
Natalie Gamsu speel sy sussie.

(Die AA Vita-prysese beoordelaars het onlangs
Hofmeyr se bio-fliek oor Albert Schweitzer
gesienenwas gaande daaroor, Gaandit een van
die wenners wees?)

••••
Die nuus het al by een oftwee mense uitgelek .

dat die Johannesburgse avant-garde kunstenaar
Wayne Barker die beoordelaars van die Standard
BankTeken-wedstryd 'n rat voor die oegedraai
het, 'n Klein groepie joernaliste het opgewonde
in 'n hoekie gestaan en fluister oor die "hot
scoop". (Sien berig elders op die blad.)

Vermaak gaan verlore. '

RANDY LE ROUX

STREET SISTERS
Met Rose Mbonlswa, Mantombl
Dlamlnl, Tiny Masllo en ander
Muslek: Lionel Sylvester
Regie en teks: John Ledwaba

THEY got rhythm - who could ask for anything
more? Die gehoor, om mee te begin. ,

Die spelers ook. En sommer miljoene ander
mense - wat John Ledwaba, in hierdie musical
cum-sosiale dissertasie, groot leed aandoen,
Die meerdeIheid van die land word die slagoffers
van sy neerbuigende stereotipe, Protagoniste
sing, protagoniste dans, protagoniste bied
gemeenskapsteater-toesprake, maarnooit ontkom
hulle aan die een-dimensionele of die pedantiese
nie.

Daaris ooknie veel dramatiese ontwikkeling
wat vermeng word met die didaktiek nie. Die
verhaal ontwikkel geeneen van 'n aantal
intrigerende moontlikhede nie,

Daarenteen is die panasee wat Ledwaba in sy

content.
This year the Young Artist Award went

jointly to Fee Halsted Berning and Bonnie
Ntshalintshali. This is the first time that the
Young Artist Award for fine art has been given
jointly as well as the first time it has been given

. to artists working in ceramics.
NtshalintshaIi's work is derived from Biblical

narratives like "The Last Supper", "Jonah and
the Whale" and "Pharaoh's Dream". Theworks
are "naive" using saturated colours, and bold
forms for impact.

Since 1985NtshaIintshaIihas beenF6e Halsted
Berning's assistant and pupil on Ardmore Farm
in Winterton:

. Berning's style is visibly more educated,
<hawingon westem European sources like Rodin's .
Gates of Hell and Andrea Pisano's Baptistry
doors. Her work begins to trnnscend theboundaries
between . painting and ceramics, using two'
dimensional painted forms in combination with

, three dimensional ceramic fOffilS.
This Exhibition wili open at the Standard

BankCentre Gallery in Johannesburg on July 25
at 6pm. •

Cyprian Shilakoe is theposthumous recipient
ofthis year's Guest Artist Award. Shilakoe died

Pauline O'Kelly in Kruik se produksie
van Athol Fugard 'se The Road to Mecca'
een. van die hoogtepunte van die fees wat
nog vanoggend lO.30vm opgeooer word

ANDREA VINASSA op Grahamstad

DIB skindersessies op Grahamstad maak altyd
die fees die moeite werd: dit is lekker om met
jou ou vriende uit anderstedeteges~ls en om te .
hoor wat hulle doen, maar die heel lekkerste
aspek van die fees is die intensebesprekings met
rnense wat jy dikwels in Johannesburg sien. Jy
het gewoonlik nooit tyd om diepsinnighede
kwyt te raak in die maalstroom van die
Johannesburgse kultuurlewe nie,

By die aanbieding Saterdagaand van die Jong
Kunstenaars-toekenning, waar die choreograaf
Robyn Orlin, en die kunstenaars FeSe Haisted
Berning en Bonnie Ntshalintshali, bekroon is,
kla die mense oor die epiese produksies wat
hulle vir drie ure ofmeer inhulle stoele vasnael.

Gibson Kente se ellelange "Give a Child"
was baie ongewild. John Ledwaba se "Street
Sisters" het mense dwars in die krop gesteek.
"Demea" en "Houd-den-Bek" kanheelwat baat
by 'n paar snitte, was die algemene gevoel. (Ek
moet se, Kruik se produksie van "Romeo and
Juliet" het my lankmoedigheid op die proef
gestel. Ondanks enkele uitmuntende vertolkings
het c1ie gestileerde choreografie vir my nogal
passieloos aangedoen.)

Ek loop vir Graham Hopkins raak en wens
hom gelukmet sy vertolking vanTrigorinin Ilse
van Hemert se "The Seagull". Nie almalhet met
my saamgestem nie, se hy. "I stuck my neck
out." Na vemeem word, washy ewe imposantin
Guy Butler se ironiese "Demea" waarin hy die
verraderlike Jonas speel. ("Demea" is binnekort
in Johannesburg en Pretoria te sien.)

KENDELL GEERSIn Grahamstown

Skindersessies maak fees

THE visual arts are well represented at this
year's Standard Bank National Arts Festival.
Besides the six official exhibitions, there are a

,number of fringe exhibitions ranging from an
exlubition on the art of fly fishing to thepaintings,
drawings and ceramics of the Melville Art and
Discussion Group. .

This year the National Drawing Competition,'
which is held every three years, has been rocked
by controversy.

Following the announcement of the three
winners Walter Oltmann, Matong Simon
Nkwadipo and Margaret Vorster;it was revealed
that a work on the exhibition, "CV Can't Vote"
by Andrew Moletse, had in fact been produced
by Johannesburg avant-garde artistWayne Barker.

Accordingto Barm, the<hawing was produced
in less thanan hour, while framing the drawing
that he considers his best work • which he
entered under his own name and which was
subsequently rejected from the competition.

Barker entered "CV Can't Vote" to test his
hypothesis that crudely <hawnnaive ethnOcentric
art is widely praised even though it is often
derivative, formulaic and substantially lacking

So van swaarkry gepraat,julle weet daai .
Ilggaamllk gestremde meisietjle se laggle in
die advertensies wat vra om waardigheid vir
haar en haar lotgenote is uitgesny, en nou lag
sy geluidloos.DIt s~ duidellk iets, maar wat?
Wat?

VICTOR MUl\NK skryfoorTV

) /
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Suvan
swaarkry·
gepraat...

Bultensporig
Hlerdie stemming van bedeesde insig is

egter versteur. deur 'n nuwe reeks, een van
die greinerige rums wat so-agtstehands na
ons toe kom: Die Waaghals. Waarvan die
buttensporige energle die hele klein gehoortjie
voor die kassie so bedruk het, dat ons eerder
oor swaarkry begin praat het. Ai ja.

Hoekorn?

vm die swaarmoedlges was LA Law die
week weer 'n seen.

Victor Sefuentes, met die diamant in sy
oor, en sy verkragte nooi kon Die mekaar en
veral nie die, w~reld vergewe oor wat haar

'oorgekomhetnie(wiekannou eintllk?) ensy
woede uitgehaal op 'n regter wat sy klerk
afgedank het oor hy op haar verllef geraak
het en dit hom 0 so skuldig laat voel het,

Wei hy het darem derduisende rande 
kompensasle vir die kllent verdien.

Markowitz, die moedige joodjie, het 'n .
rabbi verdedig wie se hand 'n bietjle gegly
het toe hy 'n arme ou joodse .seuatjle moes
besny. Vir party mense was dlt seker snaaks,
maar ek is seker daar was een of'twee kykers
wat die angs daarin raakgesien het-.

Llgte vermaak was die senior vennoot se '
tandedraadjies. Hy is selfs vertel volwasse
mans met tandedraadjies soen besonder
lekker. Wei op sy ouderdom cope die meeste
mense al met valstande.' , ,

Verryk
So tussen die krlsmIswurms en donklelonge

wat bogenoemde tranedal voorafgegaan het,
het ek 'n ontstellende visle gekry van
boeremusleklletbebbers wat met sakrekenaars
sit en ultwerk wie wen, terwyl' detail.
persentasiepunte oor die orkeste se
performance ruts utt beskawlngsbakermatte
soos Bloem, die Apiestad, die Baal eri die
Goudstad, Snaaks dat die punte so dig by 67
persent bly draal het. (Wat beteken dlt tog?)

Ja pleks die lulsteraars ontspan en kultureel
verrykword deur die perspex-Plerneetbome
wat teen 'n ewige sonsondergang gloei.

Monster korn weg,
Die Ultvinders was nog altyd 'n mool

program, 'met al die plesiere van Dultse
, kinderboeke (dis nou nie Heidlnie, maar die

antwoord op Heidi).
Nou wll 'n ryk ou Engelsman die Loch

Ness-monster laat Yang, en die uitvinders ,
bou 'n bllkmonster om eersgenoemde monster'
te bekoor,

Hulle yang die goedgelowige monster toe
ook sommer en sleep hom uit die water. '

•So bly is die lord dathy 'n kanonsaluut
afvunr en die tou afskiet sodat die monster
wegkom.

"Die mens wat die natuurkragte probeer.
bedwing, staan hulpeloos en magteloos,"
flIosofeer die kassie ten slotte. Die monster
swem weg en 'n padda knlpoog die ene wysheid

.tussen die rlete.
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'Ek isnou Op 'n highoormusiek'
.'n paar dieet-wenkies en die klein-dorpse costumes sien, sal nie teleurgesteld wees nie: Rika Vermeulen op sintetiseerder,
verhaaltjies wat hy tussensy liedjies vertel word "Fifties onderklere, korsette... iewers tussen "Ek hnil en gooi gewoonlik op voor 'n show. -
aangegee as die redes vir die gewildheid van die dekadent, common en classic." die keer is daar nie tyd daarvoor nie," 0

27-jarige fenomeen. (Die redes waarombebaarde 0', Hy wil nog eendag Sun City toe gaan. Met "Summertime" is 'n teenvoetervir Grahamstad
mans in kakie-hemde die hardste klap en weer nipple caps en motors wat uit die dak uit kom. . se eksistensiele wroegings wanneer almal in
en weerterugkeer, kanwaarskynlikheelwat stof Hy is high oor Tina Turner se "Be Tender swart aangetrek is. teen 'n swart agtergrond, op
verskaf vir 'n meesleurende tesis oor Seksuelewith Me" en "Stormy Weather" en die nuwe swart bokse speel. "Dis nie 'n diep show me. Ek
Politiek, Calvinisme en Verdrukking in liedjies oor diemense insy tuisdorp Kuilsrivier- gaan net platteland toe met diep shows."
Revolusionsre Maatskappye met Spesifieke in die Kaap, Hy sing gewoonlik nie cover . 0 **** 0 0 • 0

Verwysing na die Verbrokkeling van Apartheid '0 versions me, maar die keer is daar drie om die Natanisl wasnie altyd beroemd of sogefukkig .
in fin-de-siecle Suid-Afrika). "gesofistikeerde musiek vir grootmense" afte' soos vandag nie. "As jy is-en Iyk soos ek, wiljy

Maariemandhet nou die dag vir hom gess hy rondo - jouseJf skiet. Maar nou is ek goddank bly 0 ek is
kan sing ook. "AI die jare was musiek vir my 'n **** . so. Hoekom dit probeer doodleef? - -
means to a costume." Andermensese motiverings Maandag: Dis drie dae voor die premiere "Ekonthou my rna het altyd gese: 'Nieltjie, as
is polities, Nataniel s'n is Errol Arendz. van "Summertime" in Graharnstad en Nataniel jy goodprobeerwegsteek.die Here sien dit raak,'

Vuilbek Bette Midler is deesdae een van sy is koorsagtig besig om op die vloer van die Ek het lank gesukkel om my loopbaan oJ? dreef
groot bronne van inspirasie. "Ek verbeel my ek "Tuynbnis",'n bouvalligemotorbuis in Yeoville, te kry en sodra ek heeltemal eerlik was, het ek
is in Hollywood as ek 'n show opsit. Ek is0 musiek-note vir sy band uit te skryf. Hulle het vooruitgang gemaak. Die feit dat ek 'n solo-
glamour-befok. Die groot jammerte vir my is van 'n suksesvolleplattelandse toer teruggekeer. loopbaan het, is die negende wonder van die '
dat daar geen star system in Suid-Afrika is nie. en het so pas aan die nuwe liedjies begin werk, wereld, Opdie ou end is ek 'n produk wat ek

. "Ek is nou op 'n high oor musiek. As jy wil Hulle is: Willem Moller op hoof-kitaar, Jannie .• probeer verkoop en as die .mense ophou praat,
grappe hoor, moet jy fokof." Diegene wat wil van Tender op tromme, Kai op baskitaar en moet ek begin worry." ..

/ 0

DIS die koudste winter in tienjaar en 'n wann stort is moeilik bekombaar... Die ironie van"stiletto
rocksanger" Nataniel (le Roux) se jongste show ontvlug niemand nie, Dit heet "Summertime" and
the weather is definitely not fine, Die liedjie is ooknie eens op die programwat nou by Grabamstad
se laatnag-kuierplek, Cuyler-straat, te sien is me.

"Summertime"... "Dis seker die mooiste song wat nog ooit geskryf is. en ook die een wat die
meeste verkrag is. Elke mens sing dit in elke steakhouse, maar die enigste een wat werk, is die
oorspronklike Gershwin-weergawe," se Nataniel, Die enigste betekenis rondom die liedjie is
miskien dat Nataniel hom nou, verbasend genoeg. "ernstig" tot rnusiek wend.

Hy was laas met die omstrede Kruik-produksie van' "Piekniek by Dingaan" in 1987 op
Grahamstad. Sedertdien het hy ontwaak as die liefling. van die platteland (om nie te praat van
Staatsteater-gehore nie.) Jong meisies vra hoekom hy nie deur sy "base" sweet nie en hoe sy dieet
werk. 0

En tog verteenwoordig elke treetjie wat hy op 'n verhoog in sy hoehakskoene maak nog 'n
ondergrawing van die seksueel-politieke norme van ons ou eng samelewing, Of doen dit?

Nataniel schuidige golfvan roem is te danke aan 'n dieet, Ja, die banaliteit beskaam nie, "Ekhet
famous geraak oor 'n dieet." In Januarie verlede
jaar het hy 19 kilogram verloormet bchulp van
'n "bruin-rys-dieet''. Huisgenoot het hom
gefotografeeren tientallemensehet matemalisties
gebel om te hoor of hy Aids het. Nee. dis die
dieet. Huisgenoot het toe die dieet by hom
gekoop en sedertdien kry Nataniel swam soos
mens in Hollywood swaarkry.

"Mense is gefassineerd deur 'n ding wat so
lyk,maar praat oorwat in Afrikaner-hulse aangaan.
Ek het eenvoudig grootgeword en dis waar my
materiaal vandaan kom, Ek lees nog die vroue
rubriek en drink elfuur tee soos my mao Sondae
kook ekhoenderomdat ons hoender kook bydie
huis. 0 , ,

"Mense haat my met 'n passie; maar as'ek in
die Staatsteater speel, sien ek hulle altyd weer
daar, Mense raak uptight, maar hulle korn altyd
weer. Ek is altyd verstom. Ek waarborg my
gehoor dat my show hulle sal ontstel en die
volgende dag is die show uitverkoop."

Hy sit selfs "die altematiewes" af, se hy. 'n
Joernalis het hom in 'n resensie "pseudo
alternatief" genoem, Hy het in sy motor geklim
en die joernalis in sy kantoor gaan aanspreek.
Nataniel is kampvegter vir geen cause me.

Uitspattige kostuums, die moontlikheid van

Die liefling. van
die platteland is

kampvegter nie
-- i

J,

l
I
I

Beskawings.onlmoet in katedraal
AFRICANSANCTUS
Sint Marla Katedraal
Johannesburg

HENNING VILJOEN

DIE uitvoering van"African Sanctus" In
die Sint Maria Katedraal was 'n musikale

. en spirituele "happening" waar 'n mens
totaal meegesleur word deur .dIegewyde,
dog energfeke en ritmles belaaide aard van
dIe werk - 'n werk waardeur 'n mens
werklik kan "geesvang".

"African Sanctus" is 'n werk waar
Afrika en Europa ontmoet, In hierdle bale
oorspronklik gekonsipieerde reUgfeuse
werk, slaag die komponis David Fenshawe
briljant daarin om 'n brug te slaan tussen 0

. tradisionele Afrlka-muslek en 'n westerse
muslkale fdloom S005 dlt in die Latynse Mis
neerslag vlnd. Die merkwaardige aan die
werk Is dat daar 'n harmonIese eenheid

tussendie Mrika en westerse musikale
idiome gevorm word, sonder dat enlge een
iets van die unieke eiesoortlgheid van die
onderskeie idiome ingeboet het, Die unIeke
ele identitelt van elke idloom word behou
en omvorm tot 'n nuwe ryk musikale taal
met ankers in uiteenlopende kulturele
erfenlsse,

Die Afrika-musiek is atkomstig ult
streke tangs die Nyl tot by Dar-es-Salam in
Oos-Afrlka en behels musiek soos die
Acholl dwala-dans uit Uganda, 'n Immam
ult Kairo se "Roep tot gebed", Sudanese
huwellksdanse en 'n Masai se melklled ult
Kenia. Hlerdie musiek is in 'n ongeskonde
en outentieke vorm deur die komponls self
op stereo-band vasgele, Hlerdle
klankmateriaal word dan as die
grondmaterlaal gebruik waarteen, waarop
en waaroor die Latynse Mis gekomponeer
is. Hlerdeur is daar 'n aangrypende en
grootse rellgfeuse slntese bewerkstelllg

tussen die Christendom, Islam en etniese
musiek.

Die uitvoerlng is deur 'n begeesterde
teellgttng van die werk deur die komponis
selfvoorafgegaan. Met sy aansteekUke
entoesiasme het hy die argftektoniese
samestelling van die werk vir 'n mens
oopgedek en daardeur die daaropvolgende
trefkrag van die uitvoering verheog.'

Die uitvoering van dIe werk stel _
geweldige verelstes aan die dIrigent om die
onderskele musikale elemente bestaande
uit tradlsionele en westerse
slagfnstrumente, klavler, elektrlese kitaar,
koor en sopraan-solls, asook die
oorspronklike muslek op bandopname te
integreer. ,

Richard Cock verdlen lof vir die
deeglike voorbereldlng en afgerondheld
van die ultvoering, waardeur hy die werk
in 'n grootse opruiende jubelsang laat
kulmineer.

Die SAUK-koor bet met oorgawe en
energieke jubellng gemuslseer en veral .
getref met die wyse waarop die skrille
kontraste tussen die IIriese gedraenbeld van
die Kyrie teenoor die triomfantUke ekstase .'
van die Sane/us verwerklik Is.

o 'Rina Hugo het bale beindruk met die
makelose wyse waarop sy oor die koor
geprojekteer het, asook met haar Innlg
deurleefde vertolkIng van "The Lord's

. Prayer". .
Ewe-eens het Surendran Reddy getref

met sy rltmles sterk gedefinleerde spel en sy
sensltiewe weergawe van die "Love Song"

.wat as 'n 800rt tussenspel In dIe Mis
aangewend word. 0

"African Sanctus" gee 'n nuwe dlmensie
. aan die kruisbestuiwende m'oontllkehede vir

muslekskepplnge wanneer twee beskawings
ontmoet en wat tot dusver nog hier plaasllk
onontgfn gelaat is - dit stel ook 'n uitdagfng
aan musici in die nuwe Suid-Afrika.

VryDag! 6 Julie 1990 BS
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Baxter.Galtry: Groepuit
stallinggetiteld PosterasArt.
Arl Scene, Seepunt: Ge
mengdegalery-uitstalling.
Chelsea.galery, Walerloo
weg 51, Wynbcrg: Uitsta!
ling deur verskeie plaaslike
kunslcnaars.
Gallery709, Addcrleystraat:
Uitslallinggetiteld Contem
poraryTrends II. Galeryver
sameling wat beeldhouwer
ke en skildcryedeur plaasli
ke en internasionale kunste
naars insluit,:onder andere:
1udithMason-Attwood, Phi
lippa Hobbs en Andre
Naude.
Kunskamer, Bergstraal 14:
Suid.Afrikaanse
kunstenaars soos Pierneef,
Maud .Sumner, Maggie
Laubser,IrmaStem, Preller,
Welz, Kibei, Caldecott en
Boonzaaier.
Galltry Intemational, St
Georges-sentrum: AIgcme
ne uitstalling,___ KAAPSTAO

Tel (011) 726-6677.
Kim Sacks-galery, Yeoville:
Op die laaste Sondagvanelke
maand hou die galery 'n oop

, dag wanneer die publiekdie
geleentheid kry om kunste
naars in aksie te sien, Mand
jiemaak-demonstrasiesen so ,
aan. Tel: (011) 648-6107.
Theresa Jo se Workshop,
Bizarre-sentrum, Yeoville:
Handgemaakte juwelierswa
re en 'n verskeidcnheid van
etse dcur Theresa Naude.
African Magic: Inheemsc
handwerk en kunsartikels,
Ongewoon 'cn outentiek,
Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg.en Milkwood
sentrum 9a, Plettenbergbaai,
Zona. NaYewc Afrika-kuns
en -appliek; inheemse hand
werk en kuns, Grantlaan 64,
Norwood; Johannesburg,
Uitstalling deur Samson
Mudzunga.

................ JOHANNESBURG

KAAPSTAO

Jamesons,Commissionerstraat: DiejDI isweeraanmetverskeie
jazz-grocpe. wat elke Wocnsdag, Vrydag en Saterdagaand
optrce.Tel: (011) 834-2351. '

Piccadilly Bar, Highstraat, Brixlon: Van~and: Little Sister,
Wocnsdag:DiamondDogs.Saterdag: lack Hammer.Tel: (01I)
726-6019.

Roxy Rhythm Bar, Melville: Maandag: Count Ash, Dinsdag:
LittleSisler,Wocnsdag: Fat City, Donderdag: Tananas,Vrydag:
Neil Solomon, Saterdag:Di~ondDogs.Tel: (011) 726-6019.

Rumours, Rockeystraal:Wocnsdag: Louis Levy, Dondcrdag:
Stan Jones (klavier) en Art KeIly (bas). HuHe tree ook Sondae
saam mct Gil Anderson(tromme) op.

Radium Be.r Hall, Louis Bothalaan: Sondae:The Fat Sound
Big Band Ircehier op.Bel om uit Ie vind watterSondac: (011)
728-3866,

Kippies, Mark-Ttater,' Newtown: Township-jazz se
voorstedeliketuisle. (Toeop Maandae,dieres vandie weekoop
vansewe-uur-cn nawekevan vyf-uur" lollaat.) FlybyNileIrce
tans hier op - jazz fusiDn.

Tht Junction, h/v Bree-en C1aimslraat: "Ouer" rock en new
wavemct 'naparte vertrckvir "Iivc"grocpc,'n daktuinenvideo
enpool-kamcr:Welkomeafleiding vandiedisleo-twak op ander
plekke. Chris Prior is soms Satcrdagaandcdie plalejoggie.Vir
"dcnlcende" jollel'5. .

Rumours, Roclccystraat: 'n Tipiese Rocleeyslraatsc laataand~
"joint"vir mense wst soms werleen vanjazz hou.

lAte NU. Dub's, Melville: Laatnag-allematief vir middcl
sledelinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie laal saans en
Salerdac vir middagcle.Etcs word ICwe dac van die week 101
laataandbcdien.

Club MllnzalllIn, Moletsane" Sowelo: Hol!r-inlcomslegrocp
disleo. Oop van II nm.Maandae en Dinsdaeis tocgang gratis.
Twee gratis biere op aandewanneer tocganggevra word.Aile
100rlemusiele.

, Bluts,MarshaIlstraaI16S:Wescns vandienoordelikevoorstede
(oudcrdom tusscn 2S en 3.5) se uithangplelc. Disko-musiek,
fiitscnde lip, spieels, mellSC met grimering... daai soort van
ding. '

Shelagh Holliday In MRS KLEIN by die Mark-Teater.

RiCh~~:~~~~~fU~i~~~terts (2-14)
DAILY: 9,30, 12,00, 2,30, 5,15, 745, 10,15

The Little
Mermaid

Back To The future III
. Action Comedy Adventur. (A)
MichaelJ. Fox,ChristopherLloyd

pws
RECKLESS
_ Aclion (2-'8)

DarrylHannah,Aldan Quinn
MDN-FAI: 9'0, 2,00,730 SAT: '1.00,3,30,8,00

Bock To The
Future III

ActionComedy Adventure (A)
MichaelJ. Fox,ChristopherLloyd

DAILY: 9'0, 12.00, 220, 5,15, 7.45, 10.15

Joe Versus
TheVolcano

Action Comedy (AI
MegRyan,TomHanks

DAILY: 9,45, 12,15, 220, 5,15, 7,45, 10,00

'I

AWon Dionoy Adv.nture (AI
DAILY: 9,45, 12,15, 220, 5,15, 7.45, 10,00

. Romantic Comedy (2-14)
RichardGere,Julia Roberts

DAilY: 920, 12,OD,2,30, 5,15, 7A5, 10,15

Bock To The
Future III

Action Comedy Adventure (A)
MichaelJ. Fox,Christopherlloyd

DAilY: 9'0: '2,00, 220, 5,15, 7.45, 10,15 •

The Little
Mermaid

• JOHANNESBURG

Karen KcKerron';galtry,
Bryanston: Uitstallirig van
werke dcur Clifford Mpai en
MandlaNani.Tot 11 Julie.
Barbican Studio. Johannes
burg: Uitstalling deur ver
skeie kunslenaars. TOI 17
Julie,
.Lts ArlIntlrnational, Rose
bank: Uitstalling van etse en
kunswerlee deur verskeie
kunstenaars, Tot, einde
Augustus:
Bast Urquhart.ga/try,
Melville: Uitslalling van
blomme-skilderye deur Shar
land East-Urquhart,

The Lives Of A "Cat
Dr.ma (2~18)

GeorgeGotz

PWS
Teenate Mutant Ninja Tutil"

JUdl~~~ ~~~d~oteaz (A)
"'ON-FAI: 9'0, 2,00,~'O 5AT,11.00,3,30,8,00

Joe Versus
The Volcano

,(AI

'1'1

Bock To The
- Future III
Action Comedy Adventure (A)

MichaelJ. Fox.Christopherlloyd
DAilY: 9'0, 12,00, 2,30, 5,15,7A5, 10,15

Romantic Comedy (2-14)
RichardGare, Julia Roberts

DAilY: 9'0, 12,00, 2,30, 5,15, 7.45, 1D,15

Bock To The '
Future III

Action Comedy Adventur. (A)
MichaelJ. Fox,Christopher lloyd

DAilY: 920, 12,00, 22n, 5.15,7.45, 10,15

: , .

.The Little
Mermaid

Joe Versus·
The Volcano

Aclion Comody (A)
Meg,Ryan.TomHanks

DAilY: 9,45, 12.15, 220, 5,15,7.45, 10,00

'II

. 'A Watt Disney Adventure ' (A)
OAllY:9.45, 12,15, 220,5,15, 7A5, 10,00

Ro~ntlc Comedy (2~t4)

RichardGere. Julia Roberts
DAILY:.920, 12,OD,220,5,15,7,45, lD,15

Actlon Comedy Adventure (A)
MichaelJ. Fox,ChristopherLloyd

DAILY: 920, 12,00, 220, 5,'5, 7.45, 10,15

•
Pretty Woman Pretty Woman

Pretty Woman Pretty Woman,

Optra: SWEENEY
TODD wissel af met die
vertoningCANDIDE.Tot
28 Julie, THE RAPE OF
LUCRETIA open 28
lulie. Tot 5 Augustus.Tel:
(021) 21-.5470.

COllCtrl: HANZEL AND
GRETEL. Van 14 lulie
wordAndrew Bucklandse
THINGI opgevoer, Tel:
(021) 685-7880.

Tbeatr« on Ihe Bay,
Seepunt: Kom kyk in die
breinvan'n Chippendaleis
nie die' naam van die
opvocringnie,dis net plain
common THE CHIP
PENDALES. Tol 7 Julie.
Tel: (021) 438-3301.

su» Mllian-Ttaltr:
Theatre: WHOSE
AFRAID OF VIRGINIA
WOOLF. Tot 21 Julie,
MetMichaelMcGovemen
Christine Basson. Tel:
(021) 21-5470.

Siudio:AT THE EDGE is
lot 14 Julie te sien. EAST
begin 19 Julie. Tel: (021)
68.5-7880.

B II X t • r-T. at. 'r,
Mainslraat: Thtalre:
ONE FLEW OVERTHE
CUCKOO'S NEST dcur
The Sons of England
DramaticSociety is 101 21
JuliehierIe sicn.Tel:(021)
68.5-7880. .

In die Oper« se
voorporlaal en in die
Arena word twee kinder
vertoningsvir die duurvan
die skoolvakansie aange
bied. Hulle is THE
FANTASTIC MR FOX
en WISE TRALITZIAS
CANNOT FLY. Tel:
(021) 21-5470.

(A)

KAAPSTAD

By die uonartl RayM
Ttllt" word die riller
DANGEROUS OBSES·
SION met RusselSavadier,
1anctduPlessisenErrolHart
opgevocr.

SEXTET met Tim
P1ewman, PaulDitchfleld en
PaulAndrewsopenvanaand
om 8.1.5 by die Andrl
Hllg.un.t-Ttattr. Tel:
(011) 72.5-6300.

Joe Versus
The Volcano

Action Comedy (A)
Meg Ayan,TomHanks

DAilY:9 45, 12,15, 2'0, 5,15, 7,45,10,00

INTERNAL
AFFAIRS

Alllion (2-19)
Richard Gare, Andy GarcIa

DAILY: 9,45, 12,'5,2,30,5.15,7,45, 10,OD

Couraee
Moun~

Adventure (A)
CharlieSheen.Leslie Caron

DAILY: 9,45, 12,15,220,5,15, 7,45, 10,00

Tel: (011) 402-7726.

.Bock To The
Future III

ActIonComedy Adventur. (A)
MIChael J. Fox,ChristopherLloyd

DAilY:920 12,00 2'D 5,15 7,45 10,15

Co'
Mo:'~n

Adventur. (A)
CharlieSheen, leslie Caron

DAilY:9 45 12,15 220 5,15,7.45 10,00

HARD TO
KILL

The Little
Mermaid:

. Romaotlc Comedy (2-14)
Richardaere, Julia Roberts

DAilY:9'0, 12~0,230,5,15,7A5, 10,15

Mo~~tit·
Adventure (A)

CharlieSheen,Leslie Caron
,DAilY: 9,45, 12,15, 220, 5,15, 7,45, 10~0

. sex, lies
and videotape

AwardWinning Sex Drama (2-18)
JamesSpader.Andie MacDowell

DAilY:9,45, 12,'5, 2,30, 5,15, 7,45, 10,00

Back To The
Future III

Pretty Woman

A WartDisney Animated Adventure (A)
.[lAllY: 9,45, 12,15, 220,5,15, 7,45, 10~0

CAT··
.CHASER,

A SexyCrime ThrllJer (2-19)
Peter Welter, Kelly MCGilliS

DAILY: 9,45, 12.15, 230, 5,15, 7A5, 1D~0

, NUMETROH,
Menlyn Park '.' ' , 47-4568

NIGHTGAME

By dic Marl IC Upstllln
Ttattr is MARK BANKS 
A ROOM WITH A
REVUE. Tel: (011) 832
1641~

THICK DREAMS te aien.
Mel Gaby Lomberg. Tobie
Cronje. Tonia Sellyen LarJa
Green, Tel: (011)832-1641.

By die AlhambrrJ-T.llltr
lean Gordon Mulholland en
Rex Garner in MOVE
OVER MRS MARKHAM
gcsienword.

SHIRLEY VALENTINE
PallliM Collin., TomConti (2-16)

DAilY;945,1215.2.30,5.15,1.45.10,00

JOE ~~~US VOLCANO
DAilY' 9~o~~,~~5~~·~~g ~~~~s, 10.£'\

Charlie She,,", LeslieCafon (A)
DAILY, 945,12.15,230.5,15, 745,1000

Don Ameche,Burgf'sS Meredith (A)
DAilY'945, 12.15,2.30,5.15,7.45,1000

CRY FREEDOM

SKI PATROL
Rog"" R0!'l8. M.1rIin Mull (A)

DAilY:945, 12.15.2.30. 5.15.745. 1000

ODD BALL HALL

-NEXTOFKI~
Paltlck Swayze. HelEIIIHunt l2-t8}

OAII.V" 945. 1215, 2.30, 515. 7.4~. '0.00

HARD TO KILL
SlevM Sugal, kelly le fJrock (2·181

OAllY' 945. 1215, 2.30. 515, 745,1000

RogE'r Rose.Mmlin Mull (A)
DAILY. 945. 1215, 230,515,745,1000

I ; , "

Richard Gere, Juha RohPI\..'l (2·j4)
bAllY: 930.1200, 230.5.15. 745, 1(t15

PRETTY WOMAN'

Denzel W<tSf\lngton, Kevin Kline (2·19)
DAllY. 1000, 2.00, 515. 8,45

CRY FREEDOM

JOE ~\US VOLCANO
DArty; 9~or1~~~~~·3~~~.~:~~S, 10.J)"

Richard Ge,s, Juha Aohe,ls 12-14)
DAILY' 9 30, l~OO, 230. 5.15,1.45,1015

BACK TO THE FUTURE III
DA~~~A~~S~d,~~~~~~~~ ,r'

I,

NU METRO 1·2
ALB~RtON 907·~&2

JOE VWfS VOLCANO
DAllY 9~'r1~~5~~ ~~~ 1~:~~5. 10,Ji')

BydielAapr,M",J;.Ttaltr
kanFionaRamacy.Otarlolte
Buller en Shclagh Holliday
in MRS KLEIN gesien
word.Tel: (011) 832-1641.

'; TEATER \'f:

NOW SHDWlNO' Cue Rob.. ", J..... h" J_ BEST OF THE BEST ••• In' H PG

THE LITTLE MERMAID COURAGE MOUNTAIN

BACK TO THE FUTURE III
DA~~~~~1;~,~~t~~~~~~~g,rl

JOE YERTH$UES V'OLCANO . MON,SAf' U5, '215,2,30,5,15, "'5, 10,00
. SUN' 12.15, 2 45, !' 15.7.45.1000

OAILy.9~or,~j~~~':M~~.~:~1!.lootf\l HARD TO KILL
"I I I 'I :1 SlnvonSeO{J3I, Kcltyle erock (2·18)

" ODD BALL HALLNE WITH THE WIND Don Am.ch., !lu, ,.d"h (A'

MC:::~A~"i'~~~!;~~~30 (A) INTERNAL AFFAIRS
I ODD BALL HALL A,c""dG.,.,A"'yGarci. (2"9,

D""Am.ch.,eu'q.......,art,u, (AI COURAGE MOUNTAIN
MON-FAt.6.00.830 SAT: 2.30.800, IUD Charlie Sheon,loslle Caron (AI

':' I I 1.1 : I

MADAME SOUSATZKA INTERNAL AFFAIRS
~~~~I;~~~~J~:n:3~~~~, ~~£rf~IcJ.AI 0AIl~1~~~,d,~r~~2 ~~~~.~~r~~~. 1~~9)

RogerBose M;'IrhnMull (A)

DAilY 9.45, 1215,2,30 5.15, 745, 1000 SEX,llES AND VIDEOTAPE
COURAGE MOUNTAIN James Spart.. A"d'. M"Dow.U (2-'8)

DAILY: 9.45, 1215. 2 30, 515. 7.45, 10.00
-CharitaSheen.lE'sheCaron fAI

~5,12'5,2'0,5'5,745"OOO 1 SKI PATROL

STANLEY & IRIS SKI PATROL
OAll/:~e5~f~t?; :g8.R~~~O~~~ lWO~21 DAilY :~g,e;2~~~;'~~~~,~~~~, mobAI

_JOHANNESBURG

Suaan Pam IC uibnunlendc
CURL UP AND DYE is
lerug by die M",l·T.attr.
Tel (011)832·164,1.

By die Marl-T.al,r se :
Wartholl,. is Janice
Honeyman se DOUBLE.

/ '

Base:Sondag is lazz Denn.Tel:(021) 23-3667vir inligtingoor
wat in dic week daar aangaan.

VryDagl6Jtiliel990
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·····VoortreJlik
····Sterk aanbeveel
···Siengerus
··So-so
·Vennyasjy nugterls
Prente sonder
sterretjies is nag nit
beoordeel nle

••••• SEX, UES AND
VIDEOTAPE - Andie
McDowell speel die rol
van 'n ongelukkige
:huisvrou en James Spader
speel 'n soort hippie met
seksuele probleme in die
wonderlike f1iek wat 'n
Palm D'Or by die Cannes
filmfees ingepalm het,

ontmoet. Met JuUanSands.

•* SHE DEVIL - Meryl
Streep is die "pienk"
skrywer van IIkUge
romanse en Roseanne Barr

. die vet lelike rna en vrou
met 'n tnoesie tussen haar
neus en bo-lip wat oor 'n
man baklei.

··INTERNALAFFAIRS
• 'n Fliek oor poUsiemanne
wat mekaar se bloed soek.
Richard Gere speel die rol
van 'n polisieman wat van
korrupsie verdink word.

..Ook met Andy Garcia.

• ALWAYS - 'n Vrou se

man sterf in 'n
vliegongeluk en sy en hul
beste vriend Is vreeslik
hartseer,lllaarhulle w~ al
drie so na aan mekaar dat
hulle hom altyd na aan
hulle voel, aIls hy dood, of
so iets. Met Holly Hunter,
John Goodman en Richard
Dreyfuss.

PRETTY WOMAN
Richard Gere is 'n
besigheidsman, kompleet
met grys 'saidies', wit'
perongeluk QP'n prostituut

. verliefraak, Die fliek is glo
vreesJik oulik, Julia
Roberts (van Steel
Magnolias-faam) is die

vriendelike prostituut.
" I

QUEENOF HEARTS· 'n
Seun onthou sy jeugjare,
verandersyfamilie se lewe

. tydens ~en· aand se
ltaartspeel en verlang na
die cuppuchino-masjien.
Met Anita Zagaria, Joseph

.Long en Ian Hawkes.

MADAMESOUSATZKA
Shirley MacLaine speel
die hoofrol en dit aIleen
regverdfg 'n kuiertjie by
die fliek.

GETTING IT RIGHT - 'n
31-jarige maagd. (hy's
boonop 'n man) besluit dat

hy moeg is om nle te weet
waarom alles (behalwe
geld) in die lewe draal nle•
Met Lynn Redgrave en
Jesse Birdsall.

CHINA O'BRIEN
Cynthia Rothrock vertolk
die rol van 'n vroulike
Bruce Lee tipe karakter
wat almal karate chops
gee.

SKI PATROL ,'0

Vreeslike vervelige fliek
oor 'n klomp jong:
Ameiikaners wat die
winter in die berge
deurbring (waar dit baie
sneeu) en hoe hulle 'n ski-·

oord uit die kleee van 'n
klomp gredge boewe red.

FANTASIA .. Die SOsle
herdenking van Walt
Disney se fantasle-film
met Leopold Stokowski en
die Philadelphia-orkes,

THE PACKAGE - 'n
Politieke drama met
planne om 'n wereldleier
om die lewe te bring. Met
Gene Hackman en Joanna
Cassidy.

IMMEDlATEFAMILY"
'n Emosionelc film met
Glenn Close in 'n bale
ongewone rol. 'n Getroude

paartjlo wat 'nle' kinders
kan henle, besluit om die
baba van 'n verwagtende
tiener lin te neem, Cok
met James Woods.

STORMY MONDAY •
Melanie Griffith, Tommy
Lee Jcnesen Sting speel in .

• die romantiese riller,

DEUNQUENTS - Kylie
Minoque in 'n fliek oor
twee deners wat nie hulle
mind kan opmiak of hulle
wil of nie wil nie, en dis al.
Charlie Schlatter is die
tienerseun wat die
probleem deel.
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Kaapstad'

•••• SHIRLEY
VALENTINE 'n
Huisvrou los die
skottelgoed vir 'n minuut
of twee en vat die pad
Griekeland toe waar sy
verlief raak op die lewe.
Met Pauline Collins.

••• DRIVING MISS
DAISY - 'n Fliek oor 'n
ouerige dame wat
noodgedwonge vir haar 'n
motorbestuurder moet
aanskaf.

••• THE FABUWUS
BAKER BOYS - 'n Lekker
agteroorsit-fliek oor. 'n
pragtige sangeres
(Michelle Pfeiffer) wat
twee broers se lewe (en
bankbalans) opkikker met
haar pragtige stem en 1yf.
Ook met Jeff en Beau
Bridges.

•••• DREAMS - Die
meester-rolprentmaker
Akira .Kurosawa se

.rolprentweergawe van 'n
paar van sy. drorne,
Prekerig maar 'tog iets
besonders. Steven
Spielberg is die
vervaardiger,

•• MANIKA; MANIKA 
'n Verhaa1 van 'n jong'
meisie wat in haar tweede
lewe .haar vorige man

••• THAT SUMMER OF
WHITE ROSES ~ 'n Man
pr.obeer wys dat hy nog 'n
man is, dis oorlog, 'n mooi
vrou raak op hom verlief'
en op 'n stadium is daar
baie spanning. Gebaseer.
op 'n ware verhaaJ. Met
Tom Conti en Susan
George.

VryDagl6Julie 1990
\ 'L. 0:' 1 ~~. i ( • 1.,

••••• MY LEFT FOOT 
Met Daniel Day Lewis in
die hoofrol as 'n
'paraplegiese skrywer en
kunstenaar in die fliek wat
vir verskeie toekennings
benoem is•

••• STANLEY AND IRIS
- Jane Fonda en Robert de
Niro in 'n fliek ver
verwyder van haar
politieke wroegingsen sy
mal Taxi Driver-dae.

.····TEENAGE
MUTANT NINJA
TURTLES - Die fliek oor
vier baie dapper skilpaaie,

. 'n pragtige joernaJis
genaamd April en die boef
Shredder, is jiiteindelik
hier,

. ••• LOOK WHO'S
TALKING - John Travolta
in 'n baie snaakse en die
eerste suksesvolle fliek in
'n baie lang tyd oor 'n
meisie en 'n kind.

:1

, ,



Fergie'vertel alles
FERGIE raak alle s en nog wat kwyt in die program ROYALTY SPECIAL wat Donde rdagaand
op M-Net te sien is. Sy is beslis nie skaam om presies te vertel wa t sy dink van die ko ningin,
die se rna, Diana, Charle s en d ie hele adellike kaboedel nie .

In die derde weergawe van d ie musiekprent THE JAZZ SINGER verto lk Neil Diamond die
rol van 'n Joodse kantor wat bes luitdat hy 'n popsanger wil word. Hy los toe sy vrou , stel sy pa
teleur, en kry vir hom 'n nuwe liefde. Maar alles is nie altyd so lekker soo s dit kl ink nie. Oak
met Laurence O livier en Lucie Arnaz. Die fliek wys Maandagaand op M-Net.

Operaliefhebbers kan gerus Saterdagaand nader skuif vi r 'n unieke geleentheid om 'n
lewendige konsert deur Pavarotti, Carreras en Domingo op M·Ne t by te woo n.

Cheryl Ladd verto lk die hoo frol in die flick DEADLY CARE, gegrond op 'n ware verhaa l,
wat Saterdagaand op M-Net wys . 'n Toegewyde verpleegste r se gedurige konla k met dooden
siekte veroorsaak haar ontvlugting tot drank en dwelms. Die poppe begin te dans toe sy eendag
'n pasient 'n dodelike dosis insulien toedoen. Ook met Jason Miller.

'n Twee ledige program oor N P van Wyk Louwbegin Woensdagaand op TV I. In d ieeerste
aflewering word daar na d ie digter se je ugjare, sy adolosse nte liefde asoo k die ontluiking van
sy talent as digter gekyk.

Saterdagaand op TV I wys die 1951 musiekprent RO YAL WED DING - 'n tyd toe die
histe riese belangste lli ng in die troue van prins Phillip en pr inses Elizabeth hoogty gevier het,
Die storie hande l oor 'n Amerikaanse broeren suster wat ged urende die tyd London bes oek. En
Fred Astaire doen sy bekende ding tee n die mure en dak uit in die fliek .

Die f1iek wat van Michael J . Fox 'n iets gemaak het - BACK TO THE FUTURE - wys
Sondagaand op M-Nel. 'n Ek sentrieke professor (Christopher Lloyd) stuur 'n tipiese
Amerik aanse tiener in 'n tydma sjien terug na 1955, die tyd toe sy ouers nog jonk was .

Dan moet niemand wat hou van Jippe watlyk asof hulle met een of ander iets ingespuit is,
Saterdagmiddag die program oordie ROLLING STONES mi sloop nie, Die enigs te ma n opdie
aardbol wat Michelle Pfeiffer opdraende gee wat vet Jippe betref, Mick Jagger, doen sy ding .

FILMS
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VRYDAG 6
JULIE

TV1
6.00 Goeie More SA
8.25-Wimbledon tennis
1.00 Sokker
i.oo Wimbledon tenni s
2.30 Duck Ta les
2.55 Bible Story
3.00 Wimb ledon tennis
5 .15 Fast Forward
5.45 New s
6.00 Wimbledon tennis
7.00 TIle Di rty Dozen
8.00 Nuus
8.45 Police File
9.00 Vendetta
10.00 Die gehe ime laai
11.00 W imbledon
hoogtepunt e
12.00 Oordenk ing

TV2
5.57 Dramareek s
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News
7.3 1 Imalini
8.15 Video Juke Box

TV3
557 Dramareeks
6.27 Epilogue
6.30 New s
7.00 In depth programme
7.31lmalini
8.15 VideoJuke Box

TV4
2.00 TopSport: Tennis
4.00 Sokker
9 .04 Obsessed with a
Mar ried Woman
10.48 Anny Schilder in
T urkey
11.15 MASH

MoNET
10 .30 The Ho lcroft
Covenant
12.1560 Minut es
12.30 Videofashio n
1.00 Valley of Gwangi
2 .3 5 Barb ie and the
Roc kstars
3.00 The Smu rfs
3.25 Wildfire
35 0 Dino Riders
4.15 Wowser
4.40 The Flintstone Kids
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Lovi ng
6.30 Sport
Intekenare
7.00 Wimbledon tennis
9.00 Shooter
10.40 Tou r de France
11.10 F1ashpoint
1.00 Business as Usual

SATERDAG 7
TV1

5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoed kundige TV
6.30 Agriforum
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Klemens en
Klementeintjie
11.10 Die Robinsons
11.35 Diere en mense
12.00 TopSport

6.00 Nuus
6.15 Kom pas
6.20 Boeremusiekkompe 
tisie
7.00 Die waaghals
8.00 News
8.35 LA Law
9.30 Royal Wedding - kyk
onde r hoogtepunte
11.05 The Thoms
11.30 Epilogue

TV2
11 .00 Ed ucationa l
Rendezvous
3.10 Top Sport
6.30 Epi logue
6.45 News
7.01 To p 20
855 Oordenk ing

TV3
11 .00 Edu cati on a l
Rend ezvous
3.00 TopSport
6.27 Epi log ue
6.30 Nuus
6.45 In dep th programme
7.00 Top 20
85 5 Oordenk ing

TV4
6.02 Mr Belvedere
9.52 Kupid
10.36 Benson
11.0 3 Our House
11.53 Sledge Hammer

MoNET
7.00K-TV
I 1.00 Jaws III
12.35 Dinosaur
1.30 Motorsport
3.00 The Roll ing Stones 
kyk onder hoogtepunte
4.35 The Coral Triangle
Oop Tyd
6.00 Diamonds
Inteken are
7.00 Rhine stone
9.00 Deadl y Care - kyk onder
hoogtepunte
10.30 Tour de France
11.00 Pavarotti/ Carreras!
Dom ingo konsert - kyk
onde r hoogtepunte
12.30 Mischie f

SONDAG 8
TV1

12.30 Mu sic and the Spoken
Word
1.00 Tao Tao
1.3OZET!
1.40 Storybook Classic
2.00 Walt Disney-flick
2.50 Wimbledon tennis :
Fina al
7.00 Stree twise
7.20 Life Style
7.40 Thy Kingdom Come
8.00 Nuus
9.00 Piet-My-Vrou
10.45 Lig vir die wereld

TV2
1.00 TopSport
5.57 Vul k ane
6.30 In de pth prog ramme
7.45 Nuus
7.01 Masekhane
75500rdenking

TV3
12.00 TopSport
557 Terasse

6.30 News
6.45 In depth programme
7.0 1 ~ahlased i a Tumelo
7.5500rde nking

TV4
10.00 Impressions
12.00 TopSport
10.03 Mutiny on the Bounty

MoNET
7.00 Indiese programme
10.30 Portugese programme
Intekenare
1.30 Care Bears
2.00 The California Raisin
Show
2.30 Superbook
3.00 Longarm
5.00 Julie and Carol
Together Again
5.50 Saturd ay Night
OopTyd
6.00 Midnigh t Ca ller
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Survivo rs
8.30 Back to the Future- kyk
onder hoogtepunte
10.30 To ur de France
11.30 Califo rnia Kid

MAANDAG 9
TV1

6.00 Goeiemore SA
4.05 Santa Barbara
4.30 Jus t the Ten of Us
5.00 Innov ations
5.15 Bionic Six
5.45 News
6.00 Ante nna
7.00 The Game
8.00 Nuus
9.00 TopSp ort
10.00 St Eligius
10.5000rde nking

TV2
. 4.13 Featherfoot Farm

4.25 Disneyland
5.58 Hello Ki lty's .
6.27 Epilogue
6.30 In Dep th Programme
7.00 New s
7.31 Pol ice File
8.00 Velaphi
8.30 Ziyad uma

TV3
4.1 3 Featherfoot Farm
4.25 Disneyland
558 Dikolong
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.31 Police File
8.00 Afte r 8
8.30 Sedi ba Sa Moya

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.03 Fami ly Ties
9.30 Dynasty
10.23 Hunter
11.16 Rock 'n Roll Palace

M-NET
10.30 Flashpoint
12.10 60 Minute s
12.30 Videofashion
1.30 Rubber Tarzan
2.30 The Three Fishkateers
3.00 The Smurfs

\

3.25 My Linle Pony
3.50 Maxie's World
4.15 Wowser
4.40 Hea theliff
5.10 Teenage Muta nt Hero
Turtles
5.35 Spartakus and the Sun
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Superman IV
8.30 The Making of Total
Recall
9.00 The Jazz Singer - kyk
onder hoogtepunte
10.50 Tour de France
11.20 The Holcroft
Covenant •

DINSDAG 10
TV1

6.00 Goeiernore SA
2.30 Teleskool
3.30 Oscar
3.45 Wi elie W alie
4.00 Ru stel ose jare
5.00 'As die ee u draai
5.15 Mooirivier
5.45 Nuus
6.00 Komp as
6.05 A ntenne
7.00 Fo x en vennote
8.00 News
9.00 Dallas
10.00 Th e Golden Girls
10.30 No Jacket Required
11.00 Open Un iversiiy
11.55 Evening Prayer

TV2
4.13 Fea therfoot Farm
4.25 Co untries
4.46 Dealing w ith Dogs
5.58 Centurions
6.27 Epilogue
6.30 In depth pr ogramme
7.31 Ty dskrifp rogram
755 Sokker

TV3
4.13 Fea therfo ot Farm
4.25 Countries
4.45 Dealing with Dogs
558 Thakaneng
6.27 Epi logue
6.30 News
7.00 In dep th programme
7.31 Musiek
7.00 Sokker

TV4
5.00 Ca pitol
5.30 The Bol d and the
Beautiful
9.04 The!Cha in
10.44 My Two Dads
11.09 Paradise

MoNET
10.30 Rhinestone
12.20 S unday Morning
12.30 Videofashion
1.00 Robin Hood
2.30 Mr Beethoven
3.00 The Smurfs
3.25 My lillie Pony
3.50 Maxie's World
4.15 Wowser
4 .40 Heathcliff
5 .10 Teenage Muntant Hero
Turtles
5 .35 The Real Ghostbusters
OopTyd
6 .00 Loving

6.30 Designing Women
Intekenare
7.00 The Last Dr agon
8.50 60 Minutes
9.00 Heritage
10.00 Perdespring
11.00 Tou r de France
11.30 Longarm

WOENSDAG 11
TV1

6.00 Goeie more SA
2:30 Teleschool
3.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
4.00 Bible Story
4.30 Santa Barbara
5.00 Innova tions
5.15ZAPMAG
5.45 News
6.00 Antenn a
7.00 Telly Fun Qu iz
7.30 Who 's the Boss
8.00 Nuu s
9.05 Go ue jare , bitter jare
10.00 Alfred Hitchcock bied
aan...
10.30 N.P. van Wyk Lo uw 
kyk onder hoogtepunte
11.30 00rdenking

TV2
4.13 Fea therfoot Farm
4 .25 T ra in ing and
developme nt
5.58 Jeugdrama
6.27 Epilogue
6.30 In dep th programme
7.00 News
7.26 Bathathe
7.55 Sokker

TV3
4.13 Featherfoot Farm

4 .25 Tr aining and
Deve lopme nt

558 G I Joe
6.27 Epil ogue

6.30 New s

7.00 In dep th programm e

7.26 Crossbow

7.55 Sokker

TV4
5.00 Capi tol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 Poor Lillie Rich Girl
9.58 N ight Court
10.26 Fl ic Story

MoNET
10.30 Shooter
12.00 The Money
Programme
12.30 Ind ian Cookery
1.00 Supe rman IV
2 .30 Barbie an d t he
Rockstars
3.00 The Smurfs
3.25 My Little Pony
3.50 Max ie's Wo rld
4.15 Wowse r
4.40 He athel iff

. 5 .10 Teenage Mutan t Hero
Turtles
5.35 Sp artakus and the Sun
O op Tyd
6.00 Lovi ng
6.30 Doctor Doctor
Intekenare
7.00 Back to the Future
9.00 Lace II
10.35 Tour de France
11.00 Deadly Care

DONDERDAG 12
,

6.00 Goeiemore SA
2.30 Teleskool
3 .30 W yshe id van d ie
kabouters
4.00 Ru stel ose jare
5 .15 Tekk ies
5.45 Nuu s
6.00 Kompas
6.05 A ntenne
7.00 Bi nnekring
8.00 News
9.00 th irtysomething
10.00 T he City
10.30 Diagon al Stree t
11.00 The Hall s
11.30 Face to Face

TV2
4.13 Featherfoot Farm

4.25 AIr
4.42 Stepping into Rhythm
558 Tyds kri fprogram
6.27 Epi logue
6.30 In depth pro gram me
7.00 News
7.3 1 526
8.00 Crossbow
8.30 Jazz

TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 AIr
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Kicke rs
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In de pth programme
7.31 Pick-a-Box
8.00 Nong Seak aladi
8.30 Jazz

TV4
5.00 Capitol
5.30 Th e Bold and the
Beautiful
9.04 Poor Little Rich Girl
10.01 Movie Foc us
10.35 Cheers
11.03 TJ Hooker

M-NET
10.30 Jaws III
12.05 60 Minute s
12.30 Ind ian Cookery
1.00 lbe Mag ic Carpe t
2.30 The Selfish G iant
3.00 The Smurfs
3.25 W ildfire
35 0 Dino Riders
4.15 Wow ser
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.35 The Real Ghostbusters
Oop Tyd
6.00 Lo ving
6.30 Empty Nes t
Inrekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Royalty Spe cial - kyk
onder hoogtepunte
9.00 Lace II
10.35 To ur de France
11.00 Flashpo int

Gidse saamgestel deur
DEBBIE AMOS

Vry Dag! 6 J ulie 1990

BERIGTE UIT G RAHAMSTAD ', 84
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