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Die township-bloedbad

Wie is die Derde Mag?

:"Nooit Weer "0 wit verkiesing, se Roelf
/.

Is daar 'n Derde Mag by die bloedbad In die Randse
townships'betrokke? Wie Is dlt wat die rol van

agents provocateur In die oenskynllk etnlesestryd .
speel wat al bykans 600 lewens geeis het? HENNIE

SERFONTEIN doen verslaq

ONDER mense wat die townshlp-konfllk moni
tor, word die blaam vir die geweld nou, soos

·meer Inllgthig Ingewin word; verskulf van
bloot 'n Inkatha-otTenslefna '~lSlnisteremag
agter die skerms wat stamwrywlng aanblaas

· en ANC~ en Inkatha-volgellnge teen mekaar
opstook. .

DaaT is egter min ernstlge ontleders wat
nie 'saa~stem dat Inkatha-Impl's "gewilllge
meelopers" van s6 'n strategle is nle,

.s : IJi ANC-krlnge word ook nou gevra: Wle
. .baat werkllk by die bloedvergleting? En daar
'.. word gewys op taktieke soos die versprelding

van dulsende vals pamflette In hostelle en
elders In die naam van die ANC en Cosatu
waarin 'n .oorlog teen die Zoeloes beplelt
word.
. Die onbeantweorde vraag bly nog steeds:

. Hoe het die ongekende bloedbad in 'n aantal
townships san die Witwatersrand so ult die
bloute, sonder enige vooraf waarskuwlng,
werklik begin? .'

'. . Aanvankllk is dlt heel slmplistlesdeur
meeste van die plaasllke en oorsese media

'aangebied as 'n etnlese konfrontasle tossen
Zoeloes en Xhosas.

Dlt sou regse propaganda en ou rege
ringsbeleld "bevestlg'" het dat swart Suld
.Mrlkaners basles ult 'naantal apartevolkere
, bestaan wat ole in een staatsbestel saamgevoeg

.. klllt word nle. .: . ' .

"';' Dlt sou oOk '~"bewys" w~~s dat die ANC
t' 1,_' ~ <'" •• ' • , - 'I'

hoofsaakUk 'n Xhosa-organlsasle is•
Maar spoedlg Is dlt besef dat dlt 'n geveg

tussen Zoeloes en ander swartes is. Maar
veral dat dlt in sy dlepste wese'n nuwe faset
van die ANClInkatha-konfllk In Natal is.

Daarom is dit bale betekeolsvol dat Roelf
Meyer, adjunk-miolster van Staatkundige
Ontwlkkellng, in 'n onderhoud die week met
Agence France Presse erken het dat die vlaag
van geweld waarskynllk die gevolg van "po
litical engineering" deur die Zoeloes is. Die
doel, volgens hom, Is om "politleke domina
sie" in Suid-Mrika te probeer bewerksteUlg.

Daar is dan ook oorweldigende getulenls
dat die aanvalle op die meeste plekke deur
Zoeloe-sprekendes vanuit die hostelle begin

.is. Ook dat Inkatha regstreeks of onregstreeks
deur amptenare of ondersteuners daarby
betrokke is. .

Maar daar is twee onrusbarende fasette
van die Inkatha-aanvalle wat vir die staatspre
sident,FW De KIerk, ernstlge impllkasies in-
hou, .

Daar is talle aanduidings dat die aanvalle
die gevolg is van 'n goed gekoordlneerde
veld tog om 'n swart burgeroorlog in die PWV
gebied te laat ontvlam. Daar is duldellk 'n
"onslgbare hand" teenwoordlg wat die aan
valle doelbewus ultgelok het, meen diegene
wat die kontllk fyn dophou. .

Tweedens is daar talle gevalle waar die
polisie openllk kant gekles het deur Inkatha
te bevoordeel ten koste van die ANC-onder
steuners, of dlkwels gewone townshlp-bewo

.ners wat blindelings deur Inkatha aangeval
Is.Jnkatha-lede dra gewoonllk duidellke rooi
kopdoeke en is dlkwels geslen in die geselskap
van die pellsle,

Die beskuldiglng word telkemale gemaak
in ooggetuieverslae - met hul name en ad

. _dresse daarby - waarin Vrye Weekblad insae
gehad het.

Verskeie ooggetuies vertel hoe Inkatha
ondersteuners in die Mzimhlope-hostel na
die valse Cosatu-pamflet op 'n mlddag die
stasle bestorm het om werkers en vakbon-

dlede te konfronteer. Dit het gelel tot bloe
dige gevegte.

Terselfdertyd is die huidlge gevegte
voorafgegaan deur 'n reeks van vergaderings
In die hostelle. Hulle is toegespreek deur
mense wat beweer hulle is Inkatha-organl
seerders. Planne is beraam hoe om nie-Inkatha
inwoners in die hostelle en hulse aan te val en
beloftes is gemaak hoe wapens, ammunisie en
geld beskikbaar gestel sal word.

Hulle is gewaarsku dat Nelson Mandela,
'n "Xhosa", voortdurend met De KIerk praat
en op televisie verskyn. Spoedlg gaan hy die
regering oorneem en "die Zoeloes" sal dan
deur 'n "Xhosa-konlng" onderdruk word.

In ANC-kringe word gewys op die
ooreenkoms tussen die optrede van die "Derde
Mag" en soortgelyke vroeere propaganda
aksies van die sekurokrate In Namibia en
swart gemeenskappe in Suid-Afrlka. Dieselfde
soort onslgbare "gehelmsinolge mag" was
agter die '!Witdoeke" in Crossroads en agter
talle vlgtlante-greepe elders toe oorlog teen
die comrades verklaar is.

Hoewel Inkatha ongetwyfeld die meeste
. aanvalle loods, word nie geglo dat dlt die ver
moe het om op s6 'n sUm beplande wyse met
valse propaganda emosies op te stook nle.

Die vraag isofdaar nog steeds sekurokate
of faksies in die velllgheldsmagte Is wat vol
hard om die De Klerk-inisiatlewe te bemoeillk

~of te vertraag.

i..
r.

witmense na .onafhanklikheid altyd
onttrekhet. Huliehet ofterug Europa
toe gegaan Ofverder suid getrek, Hier
sal dit rue geheur rue. Ons sal steeds
hier wees as individue, deelnemers

. en politici." - AFP

ANC-geledere, 'n groeiende konsen
sus ten gunste van 'n "soort federale .
stelsel" vir 'n verenigde gedesentra- .
liseerde Suid-Mrika.

"Die groot verskil tussen ODS en
die res van Afrika Ie daarin dat die

nuwe Suid-Afrika te wees,
"Ons hoofdoel is om deur onder

handelings demokrasie te vestig en
die kontlik in die land op te los," se
hy.

Volgens hom is daar, ook vanuit

Dosyne Iyke van slagofferS van die bloedbad Indle Oos-Randse townships het die week bulte die staatslykshuis In Germlston gel6 vir
. aile verbygangers om na te kyk.

DOMINIQUE GILBERT.
dat bulle 'n alliansie gaan vonn, soos
voorspel word nie. .

SUID-AFRIKA: sal nooit weer 'n . "Die regering is nie besig om
'algemene verkiesing eksklusief vir '. homselfuit mag te onderhandel nie
blankes onder die huidige grondwet en sal voortgaan om politieke beheer
hou nie, sa die adjunk-minister van uit te oefen en 'n deelnemer in die

, Staatkundige Ontwikkeling, Roelf
Meyer. . ;... . ,
." Die regering, se Meyer in 'n on- .

. .derhoud met AFP, steln referendum
. of 'n algemene verkiesing waarby
.swartmense betrek sal word' in die
.vooruitsig om die steun vir 'n nuwe
grondwet - nadat dit by die onderhan
delingstafel opgetrek is - te toets,

Onderhandelings gaan voort,. c

ongeag of aldie partye van oor die
hele politieke spektrum daarby be
trokke is,se Meyer. Die regering
poog om deur onderhandelings steun
vir 'n federale staat te lay. "

Meyer se egter dat ver-linkse en-
· regse groepe wat teen onderhande
linge gekant is, soos die PAC en die
AWB,reeds agter die skenns met die

·regenng praatomdat1ulllebesef"indien
bulle nie vinniger beweeg nie, hulle
die wa heeltemal kan ntis".

Volgens Meyer is die geweld van .
dieafgelope twee weke tusse:n Inkatha-

:ledeen township-inwoners wat.ANC
gesind is, moontlik 'npolitieke strate
gie (political engineering) vir poli
tieke dominasie deur die Zoeloes wat
die grootste etniese groep in Suid-,
Afrika is. "•

"Die geweld ondersteun dit wat
ODSlank reeds se: 'n Wye verskeiden
heid van natuurlike bestanddelesal in .
dienuwe bedeling geakk:omodeer moet

:.word.
"Die nonnaliseringsproses in die

politiek van ons land is maar net 24
weke oud en daar sal nog baie posi
sionering moet plaasvind."

Hy het beklemtoon dat die ANC .
en regering aanvanldik as twee stry
dende partye teenoor mekaar gestaan
het, maar vandag as twee "politieke
deelnemers", Dit beteken egter nie

\
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Nog BSB-skandes na vore

vermoor Tutu en Chikane
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Aartsblskop DesmondTutu
persoon gelyk het wat vir my die
kontrak aangebied bet. Sy oe was
uiters ongewoon, Hulleis 'nvreemde,
ligblou kleur. Ekhet sy foto ineen of
ander Sondagkoerant herken. Daar is;
by my hoegenaamd geen twyfel nie
datditgeneraalEddie Webb was," se

, Tbiart in sy verklaring. .
Thiart bet twee dae later aan 'n'

vroulike kollega van hom vertel dat
by gevra is om iemand dood te maak.
Sy het vir born gese om polisie toe te
gaan, maar hy sa by het toe nog nie
geweetwie die manwasnie. Dievrou
bevestig in '0 verklaring dat Thiart '
haar van 'n moordaanbod vertel bet••

Thiart se dat by twee weke later
die Anglikaanse Kerk in Kaapstad
gebel het en die perssekretaris van,
Tutu, JohnAllen, gewaarsku het dat
daar planne is om die aartsbiskop te
vennoor. Allen se in 'n verklaring dat
by onthouvan 'n oproep waarin by
oor 'n moordaanslag gewaarsku is.

Thiart,wat inMaart volgendejaar
weens moord verboorword watbyna
beweringin Julie verlede jaar gepleeg •
het, se dathy die advokaatwathom in
sy saak verdedig, van die moordaan- ;
bod ingelig bet. • "

. Die advokaat bet hom aangeraai -;
om 'menseregte-prokureurs te gaan f
sien, maar by het besluit om na Vrye I
Weekblad te kom, ~

EerwFrank Chlkane
omdat hy ''baie goeie werk" vir hom
gehadhet.

Hy het 'n busbespreking by 'n
plaaslike reisagent gemaak en is 'n
paardaelater per bus na Johannesburg.

-'Hy is by die terminus deur 'n jong
man met swart hare en 'n hangsnor
ontmoet en na Pretoria geneem, .

Thiart sa by is na die Hotel Bur
gerspark geneem waar hy deur die
skraal man met die ligte blou oe en yl
baard ontmoet is. Die man het vir
bom sy reisgeld teruggegee, 'n vel
papier opgetelen sy kriminele rekord
aan hom uitgelees,

Die manbet born gevra ofhy weet
wat 'n "kontrak" is, watThiart geweet
het beteken om iemand vir geld dood
te maak. Die man bet gese dat daar
twee persone is wat vermoor moet
word waarvoor by bereid is om RIO ,
000 elk te betaal, Hy het gese die
mense is Chikane en Tutu. .

Die man bet nie gese wie hy is of
virwiebywerknie. HyhetaanThiart
gese as hy die "kontrak" aanvaar, hy
nie vrae mag vra me. Omdat hy bang
was dat dit dalk 'n polisielokval kon
wees en hy reeds werk gehad het, het
Tbiart geweier en is kort~weer
terug George toe. Die inanhet gedreig ,
om sy werknemer oor sy kriminele
rekord in te lig. . '

"Ek onthou baie goed hoe die

'n Misdadiger beweer
In 'n beedlgde

verklarlng aan die
Harms-kommissle dat
die voorsltter van die
BSB, genl-maj Eddie
Webb, hom verlede

jaarwou omkoop om
aartsblskop Desmond

Tutu en eerw Frank
.Chlkane te sklet. Webb
onikendie bewerlngs.
JACQUES PAUW en
PEARLIE JOUBERT 

doen verslag. .

dat Tutu en Chikaneas vyande beskou
is. Hy het gese by is deur 'n binne
landse lid van die BSB, Slang van
Zyl, gevra om Tutu te vennoor.

Barnard het in sy getuienis gese
dat by 'n rekenaardrukstukmet Chikane
se naarn opontvang bet. Daar is ver- .
lede jaar 'n aanslag op Chikane se
lewe gemaak toe by vergiftig is.

Thiart se in sy verklaring dat hy in
September 1988 uit die Sentrale
Gevangenisin Pretoria vrygelaat is.
'n Bewaarder het vir born gese dat by
opdrag gekry het om vir Thiart 'n
kamer in die Hotel Park Lane in
Hillbrow te bespreek. Die hotel is
deur die binnelandse streek van die
BSB gebruik as vergaderplek en
oparasies is daarvandaan beplan,

Thiart se nadat hy sy kamerbetrek
. her, bet iemand hom kon sien en
'yo- gevra ofhy belangstel inwerkwathy

"met sy hande rhoes doen",
Thiart se in die onderwsreld be

tekendit die pleeg van 'n misdaad. Hy
bet geweier omdat by reeds werk
gehad het,

Aan die einde van Februarie het 'n .
manvir Thiart in George, waar by toe
gewerk het, gebel en gevra of hy
"Kassie Thiart" is. Hy se net mense in
die onderwsreld ken hom op die naam.
Die persoonhet hom gevra om Preto
ria toe te kom en hom te ontmoet .

Genl-maJ Eddie Webb
by die kommissie ingedien dat die
organisasie misdadigers werf en lnille
as operateurs gebruik, Thiart, 'ngewese
polisieman, het verskeie veroorde
lings vir gewapende roof en word
tans weens moord aangekla.

Dit is juis sulke operateurs wat
deur die BSB gewerf is. Hulle is
gesoute misdadigers, betmin geloof
waardigheid indien bulle gevang sou
word, kanma1dikin die onderwereld
verdwyn en is vertroud met geweld.

Ferdie Barnard, 'n lid van die bin
nelandse streek van die BSB en wat
na bewering by verskeie terreurd1de
betrokke was, is 'n veroordeelde
moordenaar. Sy selmaat en ook 'n
moordenaar, e:ne Kroger, is ook gewerf
om vir die BSB te werk. Donald
Acheson, wat aangebou is inverband
met die moord op die Swapo-leier
Anton Lubowski, is 'nbekende in die
onderwereld,

Volgens vroeere getuienis voor •
die kommissie was Tutu en Chikane
op diemoordlys van die BSB. Die SA
Raad van Kerke is deur die BSB as 'n
vyand van die Republiek beskou en
van hulle busse moes glo verbrand

. , word. Chikane is die sekretaris-gene-
raal van die SARK. '. ,

Nog 'n lid van die onderwereld,
Peaches "Gordon: het in 'n beedigde
verklaring voor die kommissie gese

GETUIENIS dat die voorsittervan
die Burgerlike Sarnewerkingsburo

. (BSB), genl-maj Eddie Webb, self
probeer bet om 'n misdadiger om te
koop om aartsbiskop Desmond Tutu
en eerwaarde Frank Chikane te ver
moor, is verlede week voor die Harms
kommissie ingedien,

Die getuienis is vervat in die vortn
van onder meer 'n beedigde verkla
ring van Marinus Hendrik Thiart, 'n
man met 'n lang kriminele rekord wat
beweer dat hy Webb in Februarie
verlede jaar in Pretoria ontmoet het
waar die generaal born R20 000
aangebied bet indien hy van Tutu en
Chikane "ontslae sou raak".

Thiart het ongeveer 'n maand ge
lede vir die eerste keer die bewerings
oor die moordaanbod aan Vrye
We.ekblad vertel. Intussen is verdere
verklarings rondom die gebeure ver
kry en aan die kommissie voorgele,

Die kommissie ondersoektans die
bewerings, en dit is nog onbekend of
hulle Thiart as 'n getuie gaan roep.
Webb ontken die bewerings ten sterk
ste.

Verdere beedigde verklarings is
deur die David Webster Trust inge
dien wat bevestig dat Thiart tydens
die beweerde ontmoetingsdag in
Pretoria was en dat by reeds in Febroa
rie verlede jaar aan minstens twee
ander mense gese bet dat by gevra is
om moord te pleeg. '"

Dit is die eerste getuienis wat voor
die kommissie ingedien word dat die .
voorsitter van die BSB self opdrag
aan operateurs vir die eliminering
van slagoffers gegee bet.

Thiart se in sy verklaring dat hy
nie geweet het dat die persoon wat
hom gevra het om die moorde te
pleeg, Webb was nie. Die generaal
het bomselfnie geidenrifiseerofgese
vir watter organisasie hy werk nie.

Dit was eers vroeer vanjaar in die
tronk wat Thiart 'n foto van Webb in
"n koerant gesien en born geidenti
fiseer het. Hy het geen twyfel dat die
mail met die vreemde, ligblou DC en
die ylgrys baardEddie Webb wasnie,
se hy.

Getuienis is reeds vroeer vanjaar
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ANC-Iede
aangehoo

duidelik: "U moet begryp dis vierjaar ' :
gelede. En Desember was die drukste
tyd vir operasies. Ek het baie gehad.
om aan te dink."

Nadat Harms hom daarop gewys",
het dat sy antoorde net meer vrae vir .
hom skets, moes Joubert self erken:
"Dit klink vir my ook vreemd."

In teenstelling met Parsons is.
Joubert 'n voorbeeld van die profes
'sionele soldaat, Hy het telkens in.,
tipiese weermagtaal "positief".. ,
geantwoord, die Ribeiro's as "links, '1:
radikaal" beskryf en gese besluite is
in belang van "landsveiligheid"
geneem.

Endan is deeglike finansiele be-.
heer en 'n goeie gebeue ook duidelik.
nie sy sterkpunt nie,

DRIB lede van die ANC se Wes- ,
Kaapse Tussentydse Komitee, Tre
vor Manual, CherylCarolus en Johnny.
Issel is gister saam met 'n groep van .
meer as 30 aktiviste digby die Tafel
baaisehawe '.'hardhandig" inhegtenis
geneem weens hul deelname aan 'n
onwettige betoging as deel van die
landwye Dag van Protes.

heidsboof van die BSB is ennie geweet
het dat die geld wat hy aan Joubert
moet oorhandig, gebruik sou word
om 'n vermeende moordenaar se
regskoste te betaal nie,

Parsons is die laaste in 'n reeks
vermornde BSB-Iede wat voor die
kommissie verskynhet enmoes getuig
oor bulle aandeel ill beweerde ter
reurveldtogte wat die organisasie die
afgelope jare teen linkse aktiviste
gevoerhet.

Parsons se regte naam is Danie
Phaa1. Hy bedryf'n vervoennaatskappy

.tussen Pretoria, eli Warmbad. Hy is
glo invennootskap met die besturende
direkteur van die BSB, Joe Verster.

Phaal is aI jare lid van die BSB en
bedryf die vervoennaatskappy as
siviele dekking om met syBSB-bedry·
wighede te' kan voortgaan. Parsons,
ofdanPhaal,enJoubert se geheuehet
hulle vandeesweek beeltemal in die
steek gelaat toe bulle gevra is om te
verduidelik waarom die BSB dit nodig
geag het om Noel Robey se regskoste
te betaal as hy dan nie by die Ribeiro- '
moorde betrokke was nie. •

Joubert het berhaaldelik gese dat
hy graag eerlik: met die kommissie
wil wees, maar dat dit darem 'n wyle
gelede(1986)gebeurhet. "Aseknou
moet eerlik wees, kan ek werklik nie
onthou nie," bet hy tclkens gese.

Hy het sy geheueverlies s6 ver-

JACQUES PAUW

..

VIR diegene wat vir VaaIdaantjie van
Pretoria-Noordas vervoerkontrakteur
ken, moes sy nuutgevonde identiteit
as Frank Parsons en voorkoms met
vals krolharedos en weglesnor 'n yslike
verrassing gewees het.

Ene Frank Parsons, lid van die
BSB i het vandeesweek in die tra
disionele kommissiedrag aan regter
Louis Harms vertel dat hy baie min

. kanonthou van'n bedrag vanR33 700
wat hy in Julie 1987 aan genl Joep
Joubert, tans adjunk-hoof van staf
inligting van die weennag e~gewese
voorsittervandie BSB, moes oorhan
dig het,

Parsons het vandeesweek voor die
kommissie getuig nadat nuwe feite
oor die moordopdr Fabian en Florence
Ribeiro in Desember 1986 na yore
gekom het wat die BSB met daardie
gebeure in Desember 1986 verbind
toe die egpaar wreed vennoor is. (Sien
berig op bladsy 6).

Parsons het waarskynlik 'n blaadjie
uit die kamoefleerlesse van die Boere-

. Rasputin Joe. Verster gehaal toe hy
met selfs 'n groter bos hare in die
getuiebank geklim en aIles vergeet
het.

Parsons, wat deur Harms berispe
is omdat hy so lank dink voor hy .
antwoord, het getuig dat hy seker-

, .,\, . ~! '
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Melk en heuning

Hoe duur is Suid-Afrikawerklik?

$IS 000, terwyl die motor in Suid-Afrika R46
000 koso'n Klein BMW kos $30 000, terwyl dit
hier R50 000 koso Rentekoerse op.motors in
Amerika is so laagas.drie persent, terwyl dit in
Suid-Afrika 26 persent beloop.

'nNuwe Volkswagen Jetta kos in Brittanje 9
000 pond en 'n BMW 3181 kos 14000 pond. 'n
Rover 216 SX kos in Edinburgh 9 200 pond.

Brandstofkos in Brittanje 42 Britse sent per
liter, in Amerika kos dit sowat $1 per gallon
(vier en 'nhalfliter), teenoor die RI,I8 per liter
in Suid-Afrika.

Dit blyk dus uit amptelike statistiek dat
lewenskoste in Suid-Afrika die afgelope jare
geweldig gestyg het, Kenners waarsku egter dat I
dit moeilik is om lewenskoste bloot volgens ~
prysverskille te oordeel, omdat dit moeilik is
om 'n prys teheg aan ons sonnige weer en mooi

'land.
" Om net na prysverskille te kyk, kan baie
misleidend wees aangesien die koopkrag van
die gemiddclde bevolking in lande drasties van
mekaar Jean verskil. As mens byvoorbeeld na
die Bruto Binnelandsc Produk per kapita,kyk

. (waardc van die totaIe produksie per persoon)
,,wat 'n redelike goeie aanduiding van welvaart
.i's, is die Syfer vir Amerika, omgesit in rand
terme, vir 1989,R5282S, terwylditinEngeland
R3S 000 is'en in Suid-Afrikamaarslegs R6970.

'ASI~R
R1485

nie. 'n Kleiner huis van 160 vierkante meterkoskos ongeveer 700 pond per maand.
nou RI43 500. In Suid-Afrikabeloopdie gemiddelde maan-

'n Huis van R93 200 in Suid-Afrika, teen 22 delikse huishuur ongeveerRS24. Indie Durban/
persent rente, word terugbetaaI teen ongeveer Pinetown-gebied is die maandelikse huurvir 'n
Rl 650 permaand, terwyI 'nhuis van$93 200 in' " ongemeubileerde huis R626,92 terwyl dit in die
Amerika, teen tussen agt en tien persent rente;' Vaaldriehoek sowat R346,39 per maand is.
se afbetaling $687 per maand beloop. "". 'Huispryse in Suid-Afrika het sedert verlede

In Amerika is diemaandelikse afbetaIing op . jaar met 12,4 persent toegeneem, Die afbeta-
'nhuis wat $200 000 kos, teen 'n rentekoers van lings op 'nhuislening van RIO<> 000 beloop nou

Rl 900 per maand.
Xavier Botha, 'n ouditeur van Pretoria, het

vir byna twee jaar in die stad Boston in die staat
Massachusettsgewoon Oil is een van die duurste
stede in Amerika.

Botha se die 'n gemiddelde gesinswoning op .
, 'n klein erf in 'n goeie gebied kos sowat $300'
000. 'n Twee-slaapkamer woonstel in 'n goeie ~

gebied kos ongeveer $150 000. '
Om 'n twee-slaapkamer woonstel in 'n goeie

gebied te huur, kos ongeveer $1 000 permaand.
In Suid-Afrika is die afbetalings op 'n motor

van R27 000 wat op bruikhuur gekoop word,
R830 per maand, ,

ilNuwe VolkswagenJetta CLIms inAmerika

woonstel in 'n goeie deel van London te huur,

agt persent, $1 467 dollar per maand. In Suid-'
Afrika sal 'n huis van R200 000, teen die
vasgestelde rentekoers van 22 perseriten wat
oor dieselfde tydperk atbetaal word, R3 600 per
maandkos.

In New York is die gerniddelde prys van 'n
gesinswoning sowat $181000, in Washington
$143 000, in Dallas $88 000 en in Denver $80 .
800.

Die pryse, soos in aIle ander lande, verskil
vangebied tot gebied eninAmerika van staat tot

. staat. '
In Brittanje kos 'n gerniddelde huis met drie

slaapkamers in 'n goeie deel van Londen, sowat
300000 pond. Teen 'nrentekoersvan IS'persent
is die maandelikse atbetaling sowat 4 000 pond.

'n Woonstel in 'n goeie gebied in Londen kos
sowat 100 000 pond en om 'n twee-slaapkamer

<: . KLEURLING'
,R1068

Om in Suid-Afrika te bly, is lankal nie meer goedkoop
nie. Elke-verbruiker gaan die afgelope jare gebuk

onder stygende pryse, 'n hoe inflasiekoers en
rentekoerse wat kort-kort opgestoot word. Maar hoe

, ,

leef die gemiddelde Suid-Afrikaner vandag in
vergelyking met sy eweknie in Brittanje en Amerika?
PEARLIE JOUBERT het gaan navraag doen oor die

lewenskoste in die drie lande.

SWART,'
-v , R879

Olegemiddelde salaris wat die gemiddelde grootte hulsgesln in Amerika verdien, beloop
sowat $2 100 (wit en swart) per maand. In Brlttanje is die gemlddelde lokomste vir 'n
hulsgesln sowat 1 600 pond per maand.
Navorslng wat vanlaar gedoen Is, toon dat 'n hulshouding van vyf mense, In swart .
woongeblede, gemiddeld R1 033,26 nOOlg het om 'n redelike lae lewenstandaard te _
handhaaf. VerledeJaar het dleselfde grootte gesln RB70,56 nOOlg gehad.

Hulsgeslnne In Suld-Afrlka spandeer maandellks gemlddeld die volgende op
noodsaakllke dlenste en goedere: '",

SWART WlI
1990 1989 1990 1989

Kruldenlersware: R342,25 R276,07 R600 R530
Skoonmaakmlddels/Hlgllne: R49 R39 'R230 R196
Brandstof: R27,85 R18,50 R185 R161
Klere: R123,64 R124 R220 R191
Medlese Dlenste: R45 R30 R230 R196 '
Skool/Huur: R145 R110 R168 R154
Vervoer: ' R60,95 R53,63 R195 R174 ,
In Amerlka spandeer twae volwasse persone ongeveer $120 per maand aan ,.,"',
kruldenlersware. Twee volwassenes In Brittanje se kosrekenlngsal,80wat 120 pond per
maar.dbeloop. ' '

Ole gemlddelde salarls (1990) per maand wat die gemlddelde geskoolde werker In
Suld-Afrlka ontvang (dlt verskll steeds ten opslgte van ras radlkaalvan mekaar) Is:

James du Preez, wat vir negentien maande in
Londengewoonen werkhet, dat die gemiddelde
wit Suid-Afrikaner 'n "baie hoer kwaliteit van
lewe" as die rniddelklas Brit lei.

Wanneer lewenskoste tussen verskillende
lande vergelyk word, is dit baie belangrik dat "
daar me net na pryse gekyk word me, maar ook
na rentekoerse, want dit bepaal uiteindelik die
grootste gedeelte van 'n maandelikse terug
betaling.

So byvoorbeeld kos die maandelikse terug
betalings op 'n huis van Rloo 000 'n Suid
Afrikaner dieselfde as die terugbetalings op 'n
huis van $200 000 vir 'n Amerikaner.

Hier is 'n vergelyking van lewenskoste in
Brittanje, Amerika en Suid-Afrika:

In Said-Afrika is die inflasiekoers tans 13,6
persent, wat 0,3 persent laer is as die koers van
13,9 persent in Mei vanjaar..

Rentekoerse in.Suid-Afrika wissel tussen
sowat 21 persent op huislenings, 26 persent vir
motorsen byna 30 persentq> ooItrokke bankreken
ings,-,

In Amerika is die inflasiekoers vyf persent
en die prima-uitleenkoers tien persent,

In Brittanje is die inflasiekoers tien persent
en die prima-uitleenkoers IS persent,

Pryse van plaaslik vervaardigde goedere styg
jaarliks met sowat IS persent. Ingevoerde goe
dere se pryse stygjaarliks met sowat 16 persent.

Om 'n gesinswoning in Suid-Afrika in 'n
goeie wit woongebied te bou, het vanaf R200
per vierkante meter tien jaar gelede, t?t R 1 000 '
per vierkante meter vanjaar gestyg. Om 'n huis

'van 175 vierkante meter te bou, kos vandag
RI7S 000. Die prys sluit me die grondprys in

ONS leef in die land van meIk en heuning, het
Suid-Afrikaners nog aItyd gespog. Dis 'n land
van oorvloed waar enige hardwerkende per
soon 'n goeie, bo-gemiddelde lewenstyl kan
handhaaf.

Dit was rniskien die geval tien oftwintigjaar
gelede. Maar gaandeweg het Suid-Afrikaners
begin agterkom dat pryse onreaIisties styg,
huiskoop buite die bereik van meeste mense
raak en 'n hoe inflasiekoers die eens gerieflike,
gemaklike lewenstyl beduiwel.

Tog het ons nog aItyd geglo dat ons steeds
veel beter daaraan toe is as die meeste buitelan
ders. Maar in die laaste jare het dit begin duide
lik word dat Suid-Afrika me meer soveel goedko
per as lande in Europa ofAmerika is nie,

Buitelanders wat in die laaste jare Suid
Afrika kom besoek het, waarsku: julle land is
besig om peperduur te word.

Dit laat die vraag ontstaan: is die lewe virdie
Suid-Afrikaner met 'n gemiddelde inkomste
goedkoper of duurder as vir die gerniddelde Brit
of Amerikaner?

'n Ouditeur in Amerika verdien gerniddeld
ongeveer $60 000 per jaar, in Brittanje 30000
Britse pond en in Suid-Afrika R80000.

Uit bogenoemde en ander gemiddeldeinkoms
tes maak kenners vir die doeleindes van verge
Iyking die veronderstelling dat die waarde van
Rl ongeveer gelyk is aan die waarde van' een ,
Amerikaanse dollar en SOBritse sent. 'n Rea
Iistiese vergelyking kan dan ook gemaak word
uit die koopwaarde van geld in die verskillende
lande. .

Om die wisselkoers en inflasie te neem om
pryse in die verskillende lande te bepaal, sou 'n
drogvoorstelling wees omdat dit sou beteken
dat hoe swakker die rand is en hoe hoer infIasie
is, hoe duurder sou dit wees om in byvoorbeeld
Amerika of Engeland te koop. Die regering is
vera! geneig om die sonune te maakom sodoende
te wys dat Suid-Afrika eintlik goedkoop is. Die
petrolprys in Italie is byvoorbeeld die weekin 'n
regeringskoerant bloot op grond van die wis
selkoers met die in Suid-Afrika vergelyk, en dan
lyk dit of ons petrol nog goedkoop is.

Die vraag wat gevra moet word, is wat kan 'n
gerniddelde Amerikaanse gesinmet 'n inkomste
van $4 000 permaand koop, 'n Suid-Afrikaanse
gesin met 'n inkomste van R4 000 en 'n Britse .
gesin met 'n inkomste van 2 000 Britse pond.

Suid-Afrika het duur geword, meen ekono
me en sakemanne met wie Vrye Weekblad
gesels het. Anders as wat baie mense dink, is
Amerika vandag 'n veel goedkoper land om 'n
goeie lewenstandaard in te handhaaf.

Ekonome is van mening dat die gemiddelde
wit Suid-Afrikaner steeds bokant sy vermoens
leef en nie sy lewenstandaard aangepas het by
die verswakte ekonornie nie,

Daar bestaan bree konsensus onder akade
mici en ekonome dat Suid-Afrika in 'n ver
trouenskrisis verkeer en nie 'n goeie interna
sionale beeld het me. Daarom betaaI ons die
gelag deur die hoe pryse van bykans aIle pro
dukte en goedere,

Die intemasionale vertrouenskrisis waarin
Suid-Afrika verkeer,is eenvandie belangrikste
oorsake vir die swak rand wat dan ook die hoe
koste van die ingevoerde goedere tot gevolg het.
Dit het 'n kabbeleffek op aIle kommoditeite.

In vergelyking met Suid-Afrika, is die infla
sie- en rentekoers in meeste ander Westerse
lande laag, Die gerniddelde Amerikaanse gesin
leefvandag soos wit Suid-Afrikaners die bloei

. tydperk van die sewentigerjare met sy lae pryse
en lae rentekoerse onthou.

Volgens Jacques Botha, ekonoom van die
Bum vir Ekonomiese Ondersoek aandie Univer- ,
siteitvan Stellenbosch, is Suid-Afrika se infIa
siekoers sowat drie maal hoeras die gemiddelde
vanSuid-Afrikaanse handelsvennote in die wereld.
". , Tog meen'noudlteurvaa'nfirmainPretoria,

Vl)'e Weckblad, 24AUBUStus 1990
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Nuwe getuienis.

'Ribeiro-moorde: ditlykna dieBSB
'n Gewese lid van die BSB, Willie van

Deventer, het In April vanjaar In Londen
aan Vrye Weekblad vertel datdh~

klandestlene organlsasle
'verantwoordellk was vir die moord opdr
Fabian en Florence Ribeiro In Desember

1986.Sedertdien hetdie Harms
kommlssle nuwe getulenls oor die

grumoorde ontdeken vervolglngs mag
daarop volg. JACQUES PAUW doen

verslag oarvandeesweek se getulenls
voor regter Harms

ten tye van die me....Jrd braaivleis
saam met vriende gehou het.

Die nasicnaledirelc1c:ur vanR.eg,'Illli
vir Menseregte, Brain Currin, bet
getuig dat die Ribeiro's 'n penoon·
like vriend van hom was en dat hy
deur sekere lede van die veiligheids
magte gehaat en verag is..

Suidelike Afrika in Lesotho by te
woon.

, Op 1 Mei 1981 is hy as Alge
.mene Sekretaris van die Biskoppe
Konferensie aangewys. Sy inperk-

,ingsbevel het op 2 Julie 1983 ver
val en hy het sy dienste as priester
en Algemene Sekretaris van die
Biskoppe Konferensie voortgesit.
Mkhatshwa isop 30 Oktober 1983
weer inhegtenis geneem, die keer
is hy aangekIa omdat hy 'n "on
wettige vergadering" by Fort Hare
toegespreekhet. Hy is tot vyfen 'n
half maande tronkstraf gevonnis.
In Augustus 1984 is hy as bes
kermheer van die VDF aangewys.

.. In J~e 1986 is hy vir 'n jaar
onder die noodtoestand aangehou.
, In Mei 1988 is hy as Algemene

Sekretaris van die Instituut vir
Kontekstuele Teologie aangewys.
Later, in November 1988, het hy 'n
ere-doktorsgraad in die teologie
van die Universiteit van Tubingin
in Wes-Duitsland ontvang.
, Mkhatshwa is 'n stigterslid van
die Menseregte Kornmissie, in

, Johannesburg.

SMANGAUSO MKHATSHWAis
op26Januarie 1939 op Barberton,
Oos-Transvaal gebore, Hy het sy

, laerskoolopvoeding daar ontvang
endie MariaTrost Sekondere Skool
op LydenburgenPax Kollegenaby
Pietersburg bygewoon.

In 1960 is hy na St Peters-semi
narium op Pevensey, Natal. Toe
die semenarium na Hammanskraal '
naby Pretoria verskuif het, is hy
saam,

In 1965betree hy die priesters
orde engaanwerkby die bisdomop
Witbank. .

In 1970.word hy tot die Alge- "
mene Sekretariaat van die Suid
Afrikaanse Katolieke BiskoppeKen
ferensie in Pretoria gesekondeer.

, Ole daaropvolende jaar het hy aan
die Universiteit van Louvain in
Belgie gaan studeer, Hy 'n B.Phil
graad 'en 'n meestersgraad in die

, Teologie verwerf. .
Met sy terugkeer in 1973 is hy

terngna die Biskoppe Konferensie -;
in Pretoria waar hy in verskeie
kommissies en departemente ge
diea het,
. In 1976' is Mkhatshwa vir ses
Illaande sonder vemoor onder die
Wet op Binnelandse Veiligheid by
dieModderbee-gevangenis aange
hou.

Op4 Junie 1977 is 'n vyf jaar
.lange inperkingsbevel op hom

geplaas wat hom totdie landdrosdis- '
trik van Pretoria en Soshanguve
beperk het. Mkhatshwa is weer in
Oktober 1977 onder die Wet op
Binnelandse veiligheid in hegtenis

. geneem. In September 1978 het hy
spesiale vergunning. gekry om 'n
konferensie van die inter-staatlike

, vergadering van die biskoppe in

, 'na Robey teruggevoer is. ,
Die polisie-ondersoek en die

aanvan1dike moordverhoor is skerp ,
gekritiseei. Drie manssou aanvank
likby die verhoor verskyn het, maar
net Robey het opgedaag. Klagtes
teen hom is aanvan1dik laat vaar,

Robey het 'n alibi gehad dat hy

aangevra sonder dat die persoon wat
die geld ontvang ,het, geweet het
waarvoor dit is. Daarwas geenkwitan
sies nie en boonop is 'n R I 000 meer
aangevra as wat die regskoste was.

Harms betgese daar is geen manier
waarop 'n oudit sou kon agterkom
waarvoor die bedrag gebruik is nie.

Die kommissie oorweeg dit om
die nuwe getuienis oor die moord vir
moontlike vervolgings : na die
Prokureur-generaal te verwys, Joubert
word by die moord impliseer.

Joubert het tensterkste ontken
dat die BSB by die moordebetrokke

- was."Gevrn oor 'nonihulling vann."
gewese lid van die BSB, Willie van .
Deventer, in Aprilvanjaar dat die
organisasie die egpaar vermoor het,
het hy geantwoord: .

."Dan moet hy dit op die taf~1 sit
en dit bewys... ek ken hom."

, Die aand van die moord het twee
mans die huis van die egpaar bin
negegaan, die Ribeiro's doodgeskiet
en in 'n rooi Opel Kadett weggevlug.
Hulle seUll,Chris, het na die moorde
by die huis aangekom en gesien hoe .
die aanvallers wegvlug.

Getuies het die aanvallers in hul '
kamoefleerklere gesien. Een getuie
het aangevoer dat die aanvallers wit
was, met swartgesmeerde hande en
gesigte. Een van die getuies het 'n
"wit ann" gesien.

Twee bure van die Ribeiro's het
die Opel agtervolg en gesien hoe
hulle voertuie roil met 'n blanke man
wat in 'n Land Rover gewag het.

.Hulle het die registrasienommer vlin
die Landrover afgeskryf, wat later

DIEwaan van reine onskuld wat die
, .~ afgelope maande 56kenmerkend van
,;;: 'BSB-Iedegewordhet, is di6 week
:1', ,deur 'n vergeetagtige generaal en 'n
" ; ,bot hoof van sekerheid voortgesit

), ~"Ifc toe hulle nie aan regter Harms kon
, ' verduidelik waarom dit nodig was

om 'n verdagte in die Ribeiro-moorde
~. se regsgelde te betaal nie. 't: Terselfdertyd moes die Harms

',.ii kommissie hoor dat die verdagte enl' huidige BSB-lid, Noel James Robey,
I , '.i nie vir ondervraging beskikbaar is

,t: "nie omdat hy 'n ruk gelede skielik vir
~,,:t' ~,'41 ' ses maande Londen toe is. Twee
,,--,,I ander verdagtes se name is ook

t ,':',' genoern, maar een is dood en die
, . :~" andereenbevind bomselfin Botswana.

f
' Asof dit nie al is nie, het die Robey se regskoste van R32 700 vir

"

'.~' t Ribeiro-dossier drie maande gelede die hofsaakbetaal het. Hyhet besluit
;.}' spoorloos verdwyn toe die onder- om sy regskostes te betaal om hom

, -soekbeampte se karmet dossierenal "as 'n volwaardige lid va'ndie Weer-
gesteel is. ' , , . ' mag te beskerm",

," ;', Die enigste onderwerp van van- ,.. Joubert is daarop gewys dat die
i deesweek se verrigtinge wat nie 'n staat alleen vir 'n werknemer se

goeie verskoning gehad het nie, was regskoste mag betaal indien hy die
Joe Verster, besturende direkteur van beweerde misdaad in die uitvoering

'die BSB, wat nie vir sy getuienis van sy pligte begaan. Regter Harms
'opgedaag betnie, "Ekweetnie boekom' het vir Joubert gevra wat 'n klag oor

., • hy nie hier is nie," was advokaat Flip ,Ribeiro te doen gehad het met die

"'f,,"I.15;,, ,~a.ttingh, vir d,ieBSB, se ve,rduide- ' openbaannaking van die BSB '] "Die
, ;' liking. .', ,,', enigste afleiding is dat die betaling
~'r 'Die Hanns-kommissie het van- , verband gehou het met sy diens."
:'t~; deesweekgetuienisfor' diemo'ord- _... Die regskoste is verbergfun

, :; ,(" op dr Fabian Ribeiro en sy' vrou ' leer waarin ondermeer meubeltran-
': \'I Florence op 1 Desember 1986 aange- saksies aangeteken word. Joubert bet
~." hoor, Robey, is na die moord aan- ' erken dat hy geen magtiging gehad

';;" gekeer en aangekla, maar uiteinde- het om die regskoste te betaal nie en
lik vrygespreek." toegegee dat papierwerk nie sy

, Uit getuienis het die volgende na sterkpunt is nie, '", :: .
" , vore gekorm ,.. Joubert beterleendatdie Ribeiro-' ,

- ,.. Daar was destyds pogings van egpaar hullebesig gehou het met '
., Robey om by die uitkenningsparade ' "links-radikale" optredes en "beslis

sy identiteit te verberg toe hy sy sou kwalifiseer vir die insarneling
.baard afgeskeer het.Op aIle foto's van inligting rondom hulle

~ . wat van hom beskikbaar is, hel hy 'n aktiwiteite".
:,:. haard. Die ooggetuieshet elk 'n man,' ,.. Geen rede kOIiverstrekwordvir
'Ji met'n baard uitgewys. Foto's wat die skielikevertrekvanRobey na die

'voor die kommissie ingedien is,bewys buiteland nie. Kort voor hy na Lon-
hoe dramaties anders Robey met as den vertrek het en kart nadat die
sonder sy baard lyk. ' kommissie oor hom begin navraag

,.. Die gewese voorsitter van die doen het, het die BSB 'n bedrag van
,t BSB, gent JoepJoubert, het erken 'R13 500 in sy bankrekening betaal.
·1' . dat Robey 'n lid van die BSB was en, ,.. Hoewel dit lanka! duidelik is
.~ onder die skuilnaalllvan Lionel Kirby., dat daar min kontrole oor die fondse

binne Streek 40pereer het. Robey is van die BSB was; het die verdere
:r. 'n gewese lid van die Rhodesiese getuienis geWys op 'n skokkende
,(. Setous Scouts.. ' . gebrek aan enige noemenswaardige

,.. Joubert het erken dat die BSB . finansiele beheer. Die regskoste is

I, Bereijou voorvir·more
I j

" c
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,Dit.betek~n jy ,moet elke Vrydag Vrye Weekblad by
-. JOu hUls afgelewer kry. Teen net R75 vir twaalf

maandeof R40 vir ses maande (AVB en
,.' afleweringsgeld ingesluit).

Stuur die tjek of poswissel aan Vrye Weekblad,
Posbus 177, Newtown 2113

VryeWeekblad
Ons Is die nowe SUId-A~Qla

I.
L'
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Wortel van die 'township-konflik,

Zoeloe-nasionalisme leef in die hostelle
"DIT is 'n ernstige morele verbintenis
enledevanInkatha, andersassommige
van ons vrome kerklikes, sterf in die'
stryd teen geweld. Ons is nie in die
besigheid net om in 'n swart broeder
oorlog betrekte wordnie.Onsisniehier
om die ANC-leierskap in ballingskap
uitte roeinie. Onsis hierom onslandte
bevry.

"Al wat ek se: God help diegene wat
in ons pad staan. Die watdit weidoen,
sal dan beter verstaan hoe vasbeslote
onsis.As hullenie non verstaan nie,sal
hulleditmoreverstaan - nadathulle die
foutgemaak het om dit nie te verstaan
nie. As hulle dit nie more verstaan nie,
sal hulle dit dalk die tweede keer ver
staan nadathulle 'n ergerfont gemaak
het. As hulle dit nie die volgende keer
verstaan nie, sal hulle dit wei verstaan
wanneer hulle in die hiernamaals kom."

Hoofminister Mangosuthu Buthe
, lezi, in sy toespraak in 1986 voordie

sentrale komitee van Inkatha,
Vandag is die Witwatersrand 'n

bloedbad. Politieke en etnies
gegroepeerde twis vier hoogty. Die
sterftesyfer bly styg - en so ook dit wat
sommiges 'n nuwe SOOft Zoeloe-na
sionalisme noem.

Buthelezi se oortuiging staan van
deesweek net so rotsvas soos altyd:
"Mense gaan dood omdat die ANC nie
met Inkatha wil praat nie."

Buthelezi het tydens dieselfde ver
gaderingin 1986gese: "Onsisdieware
seuns en dogters van Afrika, en die van
ons wat van die deel van ons land kom,
het die bloed van vegters wat deur ons
are pols. Ons skroom nie om 'n oog vir
'n oogen 'n land vir 'n land ODS fdosofie
te maak wanneer dit gaan oor dit wat
ons na aan die hart Ie nie,"

THANDEKA GQUBULE ondersoek
die onlangse heroplewing van die
Zueloe-Identiteit.

DIE hostelle, wat op etniese beginsels tot stand
gebring is, het nou die fokuspunt geword van die
huidige geweldpleging, Baie van die mense wat
dood is, het in die omgewing vanhostelle gesterf,
of hulle lyke is op treinspore naby die hostelle
gevind.

Die hostelle aan die Rand het hul eie kultuur,
, netwerke en ondersteuningskanale tot stand ge

bring, verwyderd van die townships, hoewel die
geboue binne die townships is.

Volgens Ari Sitas van die Departement So-
siologie van die Universiteit van Natal in Durban
is daar "betekenisvolle broederskap in die hos
telle", Werkers wat in hostelle woon, deel hul
kamers, biersale, danspartye en musiekgroepe,
Hulle werk langs mekaar in die fabrieke en bes
kerm mekaar wanneer werkloosheid begin knyp,

Silas se die mans is verskeurtussen tuisland en
stad, tussen getroud te wees en om aIleen te loop,
werk en werkloosheid, en strydende politieke
magte: die oop senuwees van apartheid.

Volgens Sitas is dit wat ons nou nog in die
hostelle sien, die laaste doodsnikke van 'n trekar
beiderstelsel wat uitsterf.

Die rnigrasievan Zoeloes was hoofsaakIik
gekonsentreer op stedeIike gebiede aan die Rand.

Hy se die probleem om in 'n hostel te woon
waar die inwoners almal van dieselfde geslag is
en swak lewensomstandighede en gepaardgaande
swak lone tot frustrasies lei, is een ding, maar die
bitterl1eidwat ontstaan as gevolg van verVreemding
en politieke afsondering. is meer fundamenteeI.

Vrye Weekblad,24 Augustus 1990

Die hostel-bewoners is dikwels die teikens van
jeugdiges in die townships, en loop deur tydens
wegbly-aksies enboikotte. Hulle is ook die laaste
mense wat te hore kom van massa-optrede in die '
townships. ' ' ,

Gesien in die lig van die hostelbewoners se
etniese groepering en hulle sterkbewustheid van
'n spesifieke etniese identiteit, is die mense,
volgens Sitas, ideaal geskik vir mobilisering op ,
grond van etniese grense. Hy-se uat die feite
gedeeltelikaanleiding gee tot die oplewing van 'n
aggressiewe Zoeloe-identiteit aan die Rand. ,

Simboliek
Maardaar is ookander redes. Sitaswys op "die

afgelope ses jaar se broei in die hostelle", Hy s~

daar was voortdurende mobilisering van hos
telbewoners omdie stedelike kultuur en sy sim
boliek van straatkornitees, comrades en die ANC
teen te staan.

Hostelbewoners word as die laer kIas van die
township-bevolking beskou. Dit wil voorkom of "
die ANC die elite van die township gemobiliseer
het - en daarom kan daar geargumenteer word dat
die aanvalle deur die hostelbewoners die opstand
van die verdruktes van die townships is.

Die etniese Zoeloe-identiteit wat in die hos
telle te bespeur is, word as die teenpool 'van 'n
anderidentiteitbeskou. Die identiteit is die stede
like mosai'ek van etniese groepe, Diejeug van die
townships word gesien as 'nabsolute antipool van
die identiteit, Hulle het geenrespekvirgesagnie,
is bandeloos enhetgeenbenul vanordenie. Hulle
is sakkerollers, dwing ou mense om nie te gaan
werk nie en het geen respek 'vir tradisie nie; dit is
die beeld wat met die jeug geassosieerword. Tog
word die jeug beskou as die mense wat eko
nomies meer bevoorreg is.

Heersend
Die hostelbewoners verwerp ook die jeug se

politiek. Die Zoeloe-identiteit word telkemale
deur Zoeloe-leiers as sterk, heersend en vegtend
beskryf. Respek vir die oues van dae is 'n inte
grale deel van die identiteit, en so ookdie onaan
vaarbaarheid!lO beledigings. 'n Beledipg van ,

. 'die sirobole V'andie Zoeloe-identitelt, soos die '
koning en hoofman Buthelezi, word as ernstige
aanvaIIeopdie nasionale trots beskou, wat gewreek
moetword. '

Sosio-ekonorniese omstandighede het ook 'n
rol te speel in die losbars van geweld waarin

TsJakadag op Ulundl

sommige mense op etniese gronde groepeer. Daar
,was in die laat-tagtigerjare 'n grootskaaIse afdank
ing van werkers in die staalnywerheid en baie
hostelbewoners het skielik sonder werk gesit, AI
waaraan hulle nog kon vasklou om nie hulle
identiteit te verloor en in die politieke CV1 sosiale
wildernis te verval nie, was hulle etniese iden
titeit gegrond op hul plek van afkoms.

Vir die trekarbeider is.sy huis 'n arm, dog
betekenisvolle plekkie, Dit is-die vergestalting
van orde en goeie sosiale waardes. Volgens Sitas
word die huis dan 'n geromantiseerde plek, waar
Zoeloe-wees, orde engesag in stand gehou word.
Sitas wys daarop dat in die geval van trekarbei
ders, afstand die hart warmer laat klop, Die
Zoeloe wat hom in die "vreemde" bevind, is '
dikwels meer Zoeloe as die een by die huis.

Die meeste trekarbeiders is Zoeloes.Wat die
leiers van vakbonde egter dronkslaan, is die feit
dat Zoeloe-sprekendes in die tagtigerjare baie
prominent was in die leierskap-strukture van
ANC-gerigte vakbonde soos Cosatu. Vakbond
leiers skarrel nou om te kyk wat verkeerd geloop
het.

Bewussyn
Volgens Sitas het die trekarbeiders 'n sterk

etniese bewussyn gehad, maar bulle was nog
altyd saamgesnoer deur 'n gemeenskaplike situa
sie - om 'n trekarbeider te wees.
, Maar iewers het daar nou iets meegegee.:

Antwoorde op die vroeere faksie-gevegte in
, die hostelle word op die fabrieksvloer gesoek,
maar dit bied nie genoegsame verduideliking vir '
die aggressiewe gemoedstoestand wat tansin die
land heers en wat met die vloed van Zoeloe
nasionalisme gepaard gaan nie,

Op sielkundige gronde word daar deur Loyd
Vogelman en Graham Sampson van die Departe
ment Sielkunde van Wits antwoorde gesoek. Hulle
voer aan dat die hostelle, as inrigtings uitsluitlik
vir mans, seksuele chauvinisme versterk.

Sitas verduidelik dat die wereld vandie trekar
beider om oorlewing wentel, Dit is 'n stryd teen
township-bendes, moeilike werk- en swak le- '
wensomstandighede.

Dan is daar die argument dat die Zoeloe
identiteit die idee van krag en krygsmanskap as
grondslag het. " , . .

Steve Marais, 'n akademikus en Inkatha-ken
ner van Natal, se die mans kom van Natal afwaar
'n oorlog wood waarin meer as 4 000 mense reeds-

(Foto: Rat. Maya'- Afrapix)

dood is.
Marais voer aan dat die geweld juis nou los

gebars het omdat Inkatha nou sy politieke iden
titeit met politieke lidmaatskap wil vervang.

Maar daar is ook die oproepe deurdie ANC,
deur rniddel van 'n grootskeepse media- en poli
tieke veldtog, dat KwaZulu as 'n tuisland ontbind
moet word.

·,Koninkryk
Inkatha het op sy beurt die Zoeloes probeer

saamtrekom, soos wat Buthelezi dit~enoemhet,'
die koninkryk van die Zoeloe Ie beskenn.

Marais beklemtoon dat die etnisiteit situasie
gebonde is. Hy wys opdie gevegte in 1949tussen
Zoeloe-hostelbewoners en Indiers in Durban. Hy
s8 die skaarsste van grond en uitbuiting in die
werksplek soos wat dit deur die swart bevolking
ervaar is, het gelei tot oorbeklemtoonde etniese
gevoelens. : .

Buthelezi "se Inkatha-beweging, wat nou 'n
politieke party is nadat dit vroeer bloot 'n kul
turele bewegingwas,bet die afgelope paar maande
in hosteIIe aan die Rand vergaderings gehouen
lede gewerf in sy soeke na 'n magsvesting buite
die grensevan Natal, '

Vir die etniese Zoeloe is die simboliek van
Inkatha 'n baie belangrike een. Dit is die hart van
die yolk se identiteit. '

'n Inkatha is rond endik. Dit word gemaak van
gras en die ekskresie van die Ironing. Dit word
deur kruiedokters behandel en lngeVJYfmetbraaksel
en die vel van 'n luislang.

Privaatheid
By sekere geleenthede word die Inkatha voor

die hele Yolk in die ope gebring, hoewel dit in
privaatheiden geheimhouding gemaak word. Die
koning staan dan in die middel van die Inkatha en
simboliseerso sy verwantskap met die Inkatha en

, die volk. '
Die Zoel~'s glo dat as die Inkatha verbreek

word, sal dieseIfde met die koningshuis en die

koning self gebeur, , _'
, Vandeesweek was daar egter tekens van span
ning tussen die koningshuis en ~tha. ~s
Mcwayizeni Zulu, sameroeper van die konink
like farnilie het Buthelezi verbied om sy neus in
die sake vandie koninklike farnilie te steek, Prins
Zulu is 'n lid van die Kongres van Tradisionele

, Leiers, Contralesa, wat Buthelezi onIangs bes~
het as "die spies in die hartvan Zoeloe-eenheld."
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Die Rehoboth-Basters brom

'Die inkommers gaanons grond 66kvat'
Ole stryd om oorlewlng het vir talle Rehoboth·Basters 'n stryd om die grond van hul voorvaders

geword eerder as 'n stryd om die behoud van kultuur en taal. Tog Is daar 'n groelende getal
Inwoners wat besef dat hul oorlewlng regstreeks verband hou met die ekonomlese oorlewlng van

die nuwe republlek en weet hulle dat die gebled, wat 120 jaar lank probeer het om sy
onafhankllkheld op te els, daarom ook polities deel van die nuwe bedellng moet word.
CHRISTELLE TERREBLANCHE het Rehoboth besoek en met die mense gaan gesels

.~'.' '> . -:.

mer so oorgeswaai naSwapo. Ons,wat van tyd mense nou vrees dat die voortrekkery omgekeer
tot tyd tronk moes gevreet het, is nou totaal gaan word. "Dlt sal nie vir my saakmaak nie," ,
vergete. Maar dlt is vir my goed van die ver- " s~ sy. "Ons is mos almal deur God geskape."
lede," . , "Maar ek Is nle tevrede met Metzler nle. Hy

Tant Fia is al jare 'n Swapo-ondersteuner was dan eers in die Dlergaardt-kllek, Hy is 'n
en Tant Poppie skaar haar by die strewe na onbestendigeman. Die nuwe Swapo's hou hulle
seltbesklkklngvan "Dlergaardt-goed",Maar. ele vergaderlngs, Hulle hou goed vir ons ge.
as 'n mens met bulle gesels, wys a1bei met die ,heim. My regering is Sam Nujoma-goed, nle
pad arna waar hulle voorouers deur die Namas . WilUe Metzler-goed nle," verduidelik sy oor
vermoor is en kla omdat daar nie meer werk die nuwe streek-regerbig In Rehoboth.
op Rehoboth vir hul kinders is nie, Tant Poppie is meer skeptles. " As hulle ons

TantFia het nie sin in die stories van oorlog almal ordentllk behandel, Is dit reg so. As ons
om die onafhanklikheid van Rehoboth' te onafhankUk word, salons seker glad nle werk
verseker nle, "Dis nou regtig stront", se sy. kry nle, maar ons wit maar Uewers selfbesluit

."Maar baie mense praat so." wat gebeur. Die Bastervolk voel maar so,as dlt
Sy se die Dtergaardt-admtnistrasle het haar. goed is juft'rou - die Kapteln moet maar besluit,

bale swak behandel ensy eie ondersteuners bo .' ". Ons het glad nle so groot grond soos die swart
andervoorgetrek. "Dlevanonswat nle aansy . mense nie ... as dit moontlik is, wil ODS dit

, party behoort het nie, het nie werk of beurse .. behou..." .
gekry nle, en ek het minder pensloen gekry as Sy se sy woon al van 1943 afin haar huis en

"ander," .wfl dltnieverloor nle;"Ditis 'ngroot saak.Dle
En sy verduldelik: "Toe ODS onder die mense se ons goed sal afgevat word, daarom is

Boere gewees het, het ons swaargekry, maar ek by Diergaardt se mense."
ons is onder een' kam getrek. Maar toe die "Nee," se tant Fia, "dis dan een land, waarom
etnlese regering kom, toe was daar die ding in moet hy nou afgesny word. Ek en my kinders
Rehoboth. Dit was darem 'n ding om onder so wil ook aan die massa behoort, nie die Repu-

. 'n onreg uit te kom. My kinders kon nle een . bllek van Rehoboth nie. Ons wil nle die ander
werk bier kry nie en hulle werk al jarre lank . onregte he wat ons tlen keer onder Diergaardt
InWindhoek. Ek kon nie 'n lenlng kry om my moes verduur nle.
huls teg te maak nle." "Ek glo ook nie Dlergaardt se steun gaan

Nou s~ Tant Popple: "Die Basters het mos , nou groei nle, Hy het nle meer die stadsgelde
maar daardie etniese gesindheid. om die mense om sy pinkie te draai nie.

Huile wil mos maar net wees soos hulle is... "Wat my pia, is dat sy adjudant, Abraham
hulle grond he." Syvertel hoe haar ou- Strauss, 'n nie-Rehobother Is. Hy is van die
magrootjie saam met Hans Diergaardt se oupa Inkommermense. Twee jaar gelede het hy my
deur die Namas vermoor is en se: "Die grafts dogter In die buite-toilet omgery. Hy was dronk,
bier ... so langs die pad. As jou mense so se die mense. Sy kon dood gewees het, maar hy
koelbloedig vermoor is, dan voeljy mos maar en Diergaardt het gestry. Daar het nlks van dfe
dat .jy die grond van geslag. tot geslag wll saak gekom nle,"
behou," Tant Poppie is ook nie aldag seker van

Haar dogter. skree uit die kombids: "Ma, . Diergaardt nle. "Dis hy wat die drank bevry .
onthou ek Is 'n Swapo," Eri Tant Poppie lag' het, AI,nou is die plek vir my tog so verwoes," '
net. . ' '" /' Sy se haar oorlede man het nog elke jaar 5

Tant Fiase dit is waar dat die etnlest! sjlllings kopbelastlng betaal om 'n drankper·
regering die bastersbo die Namas enDamaras mit te kry. ,
en veral bo Swapo voorgetrek het en dat Deesdae bly aile drankwinkels saans tot

minstens nege uur oop en oor die naweek,
saam met die slaghuise en roosterkoek·braaiers
op straat, tot middernag.

Oor hul taal voel die tantes meer eensge
sind.

"Dis my voorouers se taal," se Tant Fia.
"Plet Seukes se mense... hy is deur die Namas
vermoor. Die taal is half~Holiands,half-blank.

· Ek wou nogal graag gebad het die taal moet
aanhou voortbestaan. Ek kan mos enlge tyd '
grafwaarts gaan..~ solank ek,lewe wil ek mos
kommunikeer met mense." .

· Tant Poppie se sysukkel nog om "blanke"
Afrikaans te verstaan, nou is alles in Namibia

.skielik Engels./"Dit het ek teen julie president,
· hy is nes 'n Engelssprekende man, 'n man wat
nle dink aan die volk ,wat nle verstaan nle," se
sy.

Oor die toekoms Is Tant Poppie huiwerig:
, "Ons het gedlnk dit !lal be'ter gaan, maar elke
keer as ek winkel toe gaan, kos suiker tien sent
meer. Ek het nie 'n hoogheld vir die swart
mense soos partynle... solank hulle my net.
goed behandel en ver van my bly."

Tant Fia s~ dlnge begin stU raak op Reho- ,
both. "Dis die sUite voor die groot storm," s~

sy. "Hulle het mos wapens. Hoekom het Suid
Afrika dit nie afgevat nie? Ek weet nie teen wie ,.
hulle gaan oorlog maak nie.",

. In die kafee by die Reho.inkoopsentium sit
" Ooin Boeta LouwSaterdagmiddag inet sy hoed

op. Hy het nou net opgestaan en hy bestel 'n.
koppie tee en 'n bier. , .

" As jy die bier by die tee ingooi laat hy jon
beter voel," s~ hy, en vertel dat hy gtsteraand

. 'baie "bloedkop" (rooiwyn) gedrink heL . ,
, 'Oom Boeta is op pad na die Swapo-verga~';'

·derlng. "Ek is 'nSwapo," s~ hy. "Alles sal nou
regko~",.,;. ,.".,',__ '." ,',

Vryc Wcckblad. 24 Augustus 1990 ,

. ", ',' oo,m, BOlta Louw

En later s~ tant Poppie: "Ek was in die
polltiek, maar dit vernlel jou geestelike kant
so. Ons vloek mekaar te veel,"

"Eintlik pia ons mos nie vir mekaar nle," s~

tant Fla. "Ek het verskrikllk geveg saam met
die land se mense. Nou is ek teleurgestel, want
die mense wat die onafhankllkheid so teenge
staan het, het die week na die verkiesing som-

..........

DOUVOORDAG, voer.dle son nog tussen die
karlge hulsles en yl dorlngbome langs diestof
strate van Rehoboth opgekom het, is die 90
kilometer pad tussen die heuwels noord van
die dorp net een streep motorllgte.

Meer as die helfte van Rehoboth se brood
winners moet die pad elke dag heen en terug
aanpak, omdat hul tuisdorp geen werkgeleent
hede bled nle. Hullewerkin Windhoek enweet
hulle is die gelukklges, want op die dorp en die
,omllggende plase Is bale mense werkloos en
leef van werkloosheldspensioen.

Die enigste ondernemlngs wat floreer Isdie
vulstasles, want die pad tussen die Noordkaap
en Windhoek loop deur Rehoboth•.

! . En die meeste bultestaanders se beeld van
; die Baster-hoofstad is dan ook die regult pad
!, wat die "ryk" en die "arm" deel van diedorp

van mekaar skel. Eenkant woon die prefes
slonele mense in deftlge hulse en anderkant is
die dorpshulsies op die kommunale grond

" ::.' .ultgesprel, Min groei op die erfies wat, soosdie, ~"
,,' ,.strate, stofgetrap IS;" :' , ' ' . ' .
,r Rehoboth is nle'n vrugbare gebied nle,

maardeel van die dorre sulde van Namibia, ..
waar armoede al tot voor die voordeur gekrulp .'
het, '

Die Basters van Rehoboth onderskel hulself
van ander groepe op grond van hul gedeeltellk
Dultse en Hollandse af'koms en maak daarop '.
aanspraak dat hul taal nader aan HoUands is
as "blanke Afrikaans". Bale Is al geskryf oor

, die besondere streektaal van die gebied .
.Maar die stryd om oorlewlng het vir taUe

nou 'n stryd om die grond van hul voorvaders
~ geword eerder as 'n stryd om die behoud van
\ : . kultuur en taal en selfs die "Voorvaderllke '
i ,Wette"van 1872.
: Tog is daar 'n groelende getalinwoners wat
~ besef dat -hul oorlewlng regstreeks verband

· hou met die ekonomiese oorlewlng van die
nuwe republlek en weet hulle dat die gebied,
wat 120 jaar lank probeer het om sy onatbank
IIkheld op te eis, daarom ook polities deel van
die nuwe bedeilng moet word. .

.: Terwyl die res van die land niet begrlppe
soos nasiebou, versoenlng en Afrikanlsering

. worstel, is, 'n slulmerende konflik besig om in
, ;' , Rehoboth na die oppervlak te kom.

· Die Namibia-regerlng het vroeer die maand
, . bepaal dat Rehoboth en Windhoek vir die doel "

. ',':::: ,',van·:streekadminlstrasie,eengebied'is,.en"n~·
.: ," Baster aarrgestel.as kommissaris, Wmie Metzler
,~ . "was die gasheer toe Swapo twee weke geledesy :~i '

kantoor op die dorp geopen het, die gaste was
hoofsaaklik die swart Inwoners van die gebied.
Hul reg om daar te bly word nou vir die eerste
keer amptellk erken en daar is groot feesgevier.

- Maar onderlangs brom die Inwoners van
Baster-afkoms dat dit hoi voortbestaan bedreig.

"Inkommer" is 'n groot skelwoord op die
dorp en mense se Hans Dlergaardt van die
Bevryders, wat die etnlese regerlng gelel het,
kon net, aan bewind bly deurdat hy "dul.
sende" KJeurlinge van die Kaap af daarheen1" gelok het. '

1

Nou glo hulle dat die "swart inkommers"
nienet hul werk gaan vat nle, maar ook hul·
grond.

Dit is om die rede dat "Kapteln" Hans
] Dlergaardt van die Bevryders, wat die tien

· jaar voor onafhanklikwordlng aan die hoof
,van die "Etnlese" Tweedevlak.regerlng ge

i 'staan het, steeds'aanhang het vir sy Idee om
Rehoboth in ~n onafhankllke republiek te
omskep•. ' .

., . Maar riteaIle Inwoners gaan daarmee saam
nle en die meeste verwerp sy oorlogspraatjies.
"Met wie gaan hy oorlog maak?" wil hulle
weet.

Die Rehoboth DTA-party van drBen Africa
het in die verklesing die meeste steun gekry, , '
terwyl die Rehoboth-volksparty as deel van
die Namibia National Front, NNF, se steunglo
altyd marglnaal was.

Tant Fia Beukes, 76, en Tant Kateriena
"Popple'" Vries, 70, is al dekades lank bure.
Eintllk Is hulle verlangs famille, soos baie

"'" mense op Rehoboth.
"'~'''' Hulle het nog noolt juls oOr die poUtiek

i " saamgestem nie, maar hulle neem dlt nle te
ernstlg op nle. "Die mense hier verstaan mos
nlks van die poUtiek nle," d tant Fia, "omdat

'~'.. hulle so arm is dat enige mal\ hulle stem kan
koop~'" ' ,

"'.,
! "

> ~ " } , ~ I • , "

_L'-'-LJ...L:..Ll.J I.J,



9

(Foto: John Llebenberg)

-Ootlog ts rtieuitgeslillfilie,se-Diergaardt
.... ;

t: ',.,,'

en Kapteins-raad tot nou toe gesit bet, geneem.,':
Dat 'n Baster die eer toegeval bet, ' pia die 
Diergaardt-ondersteuners min. ' -'i

"'n Mens lag llewer hieroor," se Metzler, •
,voorheen 'ngemeenskapswerker, wat beklem
toon dat sy taak is om die gemeenskap in die
geheel te dien en tesorg dat elke individu kry
wat hom toekom,

"In die onafbanklikheidsverklesing is hy
verwerp ten gunste van die DTA, wat nie
vroeer aan 'n etnieseverkiesing wou deelneem
nie. Met die referendum het hy met sy bereken
ings gekul en in ieder geval sal almal mos se
hulle wll hul grond behou.

"BoonopbetDiergaardt se termyn as geko- ,
se leier van die Basters 'njaar gelede verstryk
en was hy nog nooit van afkoms af 'n kaptein ;
nie. Ek dink by het geboop die DTA gaan wen
en dat hy sy etJiiese regering sal kan.voorsit. "

,"Die regering is bewus van waartoe hy in
staatkan wees,maar uit hoofde van die grond
wet tree ons nie teenhom op nie. Ek het selfs 'n
bietjie simpatie uit h1storiese perspektief, maar
as daar met geweld teen die Basters opgetree
inoet word, kan dit 'n verdere verlies van,
outonome regte beteken.", ,

Ook Siegfried Woller, 'n Swapo-Ud van die
Nasionale Vergaderingen sakemanvan Reho
both, se dit is "malligheid" en dat Rehoboth,
geen afsonderlike toekoms kan he ole; veral
nie op ekonomiese gebled nie, ,

Diergaardt se Indie laaste 54jaarvan Suid
Afi:ikaanse beheer Is "geen mUjoen rand ep
Rehobothseontwikkelingbesteenie. Wathier'
is, is die afgelope tien jaar deur my admini~,.,
trasie tot stand gebrlng," " .'

.VolgensMetzler wou Diergaardt se mense
nie aanvaar dat Rehoboth net 'n "glorified
lokasie" was nle, 'NOD pas dit .hulle om die
vinger na Suid-Afrika te wys.',' , . ..

"Swapo het verlede maand plegtig onder, :.
neem om nie met kommunale grond te peuter
nie, maar dieformele beleidisnog nieuitgevaar- ' .
dig nie," se by. .

Diergaardt se hy voer die afgelope paar
maande indringende samespreklngs met dle «

Herero-opperhoof,KualmaRlruako, "wat selfs ,
sterker oor hul grond voelas 005". ' ,

"Sy party (National Unity Democratic
. Organization) sal waarskyniik binnekort ult
die DTAwegbreek ensaam met onsbaklei," se
hy enbeweer hy het ook dieHerero-voik opdie
mlnderheids-konferensie in Prang verteenwoor-
dig. , _.

Diergaardt stel ook 'n formele politi eke
alliansie met die Herero's In die voorultsig.

.~. '. l ,~ ~., 'I ' '

{\".("t ",.," '

• 1 ~

onderlangs oor hull toekoms

,

"VIR 74jaar het elke Basterjaar na jaar op die
plaasSam-Khubis byeengekom om die gelofte te
herdenk wat hulle in'n uur van benoudheid op
8 Mei 1915 aan God onse Vader gedoen het;
naamlik dat as Hy ons uitred uit die dood op die
dag, salons die dag as 'n Sondag eer en re
spekteer en bymekaar kom om dankie te s2 aan
God, die Almagtige, vir die wonderlike wyse
waarop Hy ons uit die aanslag van die Duitse
troepegeredhet. "(Uittreksel ult dieVolkstem:
Volume 1: Nommer 1)

Vanjaar, op die 7Se berdenking van die
Rehoboth-Basters se "Gelofte", is hulle ge
waarsku om nie politiek op die dagte praatnie.

Nou vra die Basters wat nog die onafbank
Iikheid van die sogenaamde "Rehoboth-gebied"
voorstaan: "Moet ons dan 'n rooi streep deur
die geskiedenis trek en gesigloos deur diemassas
geabsorbeer word? ' ,

"Dle Basters behoort gegun teword om op
Sam-Khubis-dag hulle geskiedenis te eer en
hulde te bring aan hul gevalle helde. OoS wU
dit 'n vakansiedag maa~," se bulle. "

Sedert Resolusie ~35 verlede jaar 'n
werklikheid geword het, bet'n diepe tweespaIt
in die verarmde gemeenskap begin vorm aan
neem..

Die Bevryde Demokratiese' Party van
"Kaptein" Hans Diergaardt, wat die party die
tien jaar voor onafbanklikheid kragtens die
berugte AG8-wet as Tweevlak-owerheid re
geer het, glo onverbiddelik dat Rehoboth kan
aanspraak maak opgeografiese soewereiniteit
en daarom onafbanklikbeid binne die nou

, onafuanklike Republiek van Namibia.
"Oorlog is nie uitgesluit nle," het Dier-,

gaardt aan Vrye Weekblad gese oor diefelt dat :
Rehoboth nou onlosmaaklik as deel van Na~ ,
mibia gereken word. "

DieBasters grond huleis om onathanklikheid
op die feit dat die 300Noord-Kaapse Basters,
onder leldlng van kapt Hermanus van Wyk,

, die gebied in 1876,van die Nama-hoofman,
Abraham' Swartbool, vir 100 perde en v,yf

, waens gekoop het. "
, Die skuld is noolt. ten volle veretTen nie

omdat Swartbool en: Jan Jonker Mrikaner' ,
hulls in 1880aangeval het. Na 'n oorwinnlng in
hul guns het die Basters verklaar dat hulle met

, "bloed" vir die grond betaal het.
In 1885 het die Basters 'n vriendskaps

ooreenkoms met die Duitsers gesluit waarin
hnl onafbanklikbeld erken is, maarwat elntlik
op anneksasie neergekom het, ,

In 1915het ook die Dultsers hulle aangeval
weens die Basters se beweerde gekonkel met

Vrye Weekblad, 24 Augustus 1990
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MENSE 'n Nes van ongeregtigheid...

...of mense wat besorg is oormense?I
\

Wleonthou nog die groot smeerwoorde van die sewentigerjare •
"sensltlwlteltsopleldlng", "T-groep", en "brelnspoellng"? En wle'

onthou nogdie uitlatlng van John Vorster, toenmallge Eerste Minister,
oor die Wilgesprult Fellowship Centre? "A nestof Inequity", het hy dit

genoem, overgeset synde "'n nes van ongeregtlgheld", wat
"opgerulm" moet word. Wilgespruit was onlangs weer In die nuus. Ole
keeromdat dit tot verslaggewende organlsasle verklaar Is Ingevolge
die Wet op Openbaarmaklng van Buitelandse Befondslng.INA VAN

DER LINDE het met eerw Dale White, dlrekteur van Wilgesprult, oar die
, .

Schlebusch-kommissie en die[are daarna gaan gesels

Eerwaarde weier om
aan Wet te voldoen

Eerw Dale WhIte
regoor die wereld gedoen en behoort
nie verdag gemaak word nie,

"Ek volg net die roete wat deur
mense gestel word, en daarin glo ek
volg ek in die voetstappe van Chris
tus. Ek doennet wat ek voel nodig is,
of dit nou is om die hongeres te voed,
of gemeenskapleiers op te lei".

Hy haal die Russiese skrywer
YiriyefTeshenko aan:"Hoe beskaamd

, sal ons staan as ons kinders moet sien
dat die optredes waarvoor ons gemar-,

, telis,blootdade van basiese goedhar
tigheid en'menslikheid was."

DIE Wilgespruit Fellowship Centre, die enigste liggaam wat ingevolge die
Wet op die Openbaarrnaking van Buitelandse Befondsing tot 'n organisasie
verklaaris wat aandie regering verslag moet doen oorwaarsybuitelandsegeld
vandaankom, gaanweieromaan die vereistes van die Wet te voldoen, se eerw
Dale White, die direkteur.

Dit kan tot gevolg he dat Wilgespmit, wat in 1948 deur die sogenaamde
Engelse kerke gestig om - volgens die bekmdstellingsbrosjure - die "opwelling
van rassisme en nasionalisme" na die bewindsoorname deur die Nasionale
Party, te probeer bekamp; finaal sy deure sal moet sluit.

Die sentrum gaan die wetgewing beveg, se White, wat intussen 'n aansoek
by die Hooggeregsbofingedienhet om tevra dat die Wet nietig verklaarword.
Die Registrateur van Verslaggewende Organisasies en Persone, 'n staatsampte
naar wat spesiaal aangestel is om te bepaal wie oor bul buitelandse fondse
verslag moet doen, bet ingestem om die wetlike prosedures uit stel tot na die
hofaansoek afgehandel is.

Die vier organisasies wat deur die Registrateur ondersoek is, is die End
Conscription Campaign, ldasa en Kagiso-Trost, 'n onafbanklike gemeenskaps
organisasie. Wilgesproit is die enigste wat beveel is om ingevolge die Wet,
alle geld wat uit die buiteland ontvang word, te verklaar.

Die Wet bepaal ookdat die buitelandse fondse in'n sesmaandelikse verslag
uiteengesit word; dat die naamen adres van die skenkerverskafword, die doel
waarvoor die geld geskenk is, en die voorwaardes van die skenking.

Indien 'n organisasie sou weier omkennis te gee dat geld van die buiteland
ontvang is, ofinligting oor die bron en die doel van die geld weethou, kan 'n
maksimum vonnis van R40 000 boete of tien jaar ttonkstraf opgele word.

Stem die Registtateur nie saam met die doel waarvoor geld ontvang word
nie, ofdie wyse waarop dit aangewend kan word nie, kan by die geld vries en
na die skenker terogstuur. '

Wilgespuit, wat 'njaarlikse begroting vanR2,5 riilljoenhet, ontvang op die
oomblik geld van twintig buitelandse bronne, se White. Dit beteken dat hy
beboet kan word of ttonkstraf kan kry vir elkeen van die bronne wat by nie
verklaar nie. '

"Die inligting oorbuitelandse geld wat ons ontvang, is reeds beskikbaar in
vorma wat ons by die Reserwebank invul enwaarin ons se waarvoor die geld
bedoel is. c

"Indiendie regering meendat almal wat oorsesegeld ontvang, geregistreer
moet word, sal'ons toe stem daartoe, maar wanneer die regering selekUef te
werk gaan en net sekere organisasies vra om hul bronne te verklaar, moet 'n
mens begin vra wat die optrede motiveer.

"Lees 'n mens die fyndrok van die Wet, blyk dit dat die Registrateur ook
diegene wat geld van ons ontvang, kan ondersoek".

White se hy voorsien dat optrede teen die sentrom 'n domino-effek sal he.
"As Wilgesproit ondergeploeg word, is die volgende om te gaan die SARK,
en daarna is daar nog sowat 196 organisasies wat ondersoek kan word."

ons as gevolg van die wanindrukke
wat deur die kommissie geskep is.
Dit het die kerke lank geneem om die,
sinistere bedoelirige agter die rege
ringsoptrede te besef, maar dit het
uiteindelik tog deurgeskemer,"

Die sentrum word op die oomblik
weer bedreig deur die feit dat hulle
ingevolge die Wet op Buitelndse
Befondsing tot 'n verslaggewende
organisasie verklaar is.

"Dit waarmee ons nou besig is,
gaanin die toekoms nog baie belang- ,
rikerword. "

Ons werk met die beboeftes van
mense op die laagste vlak. Dit gaan
oorplakkers.Ieierskap, selfonrwikke
ling. ,
. "oris moet aanvaar dat die rege

.ring ons steeds as die vyand sien. Dit
hang saam met hul siening van god- '
sdiens en Christus, wat baie eng is.
Die kerk se aktiwiteite is volgeris
hulle beperk tot saligrnaking enhulp
aan die annes. Wat ons doen, word

"Die doel bieragterwas om mense
te help om hulself beter te verstaan.
Dit kan verandering laat plaasvind en
is baie bevrydend."

Die beskuldigings van die Schle
busch-kommissie was 'n totale
wanvoorstelling van waarmee hulle
besig was, se White. "Hulle bet ons
gesienas dievyand omdat hulle geglo
bet ons aktiwiteite 'n bedreiging vir
die status quo inhou."

Die kommissie se interpretasie van
die feite hang ook' nou saam met 'n ,
enge siening van wat die taak van die
kerkis. Virhomhang die taakvandie
kerk saam met aIles waarby mense
'betrokke is. '

Die kerke betrokke by Wilgespruit ,
het daarna besluit om sy eie kom
missie van ondersoekna Wilgespruit
aan te stel, .,'

, ,Regter Dendy-Yeung- van die
hooggeregshof in Botswana bet dit
gelei. Getuienis is geroep uit die
sensitiwiteitsgroep op grond waar
van die Schlebusch-kommissie sy
gevolgtrekkings gemaak bet. Hieruit
het beeltemal 'n ander perspektief
gekom as in dieSchlebuscb-kom
missie, se White.

"Ons het skoon daaruit gekom.
Di~bewerings oor seksuelewangedrag
wat aan die groep toegedig is, is
opgeklaar. Dit was te wyte aan die
vrye taalgebruik binne 'n groep waar
mense mekaar vertrou bet. Net die
spesifieke groep wat opdaardie tydstip
betrokke was, kan werklik praat oor ' ,
wat in die groep gebeur bet. '

"Die regering se enigste getuienis
, bet berus op die van'n student wat die

groep gelnfiltreerhet, terwyl die bele
groep behalwe die infiltreerder voor
dieYoung-kommissiekom getuigbet,"
sa White.

Young het, anders as die' Schle
busch-kommissie, bevind dat die
personeel van Wilgespruit buitenge- '
woon goed gekwalifiseer was om
sensitiwiteitsopleiding te doen,

Schlebuscb se verslag was egter
die "amptelike" verslag. "Ons ver- ,
slag het tweede uitgekom en toe was
die skade reeds gedoen", se White.

Daama het die aktiwiteite by
Wl1gespruit temggesaktot bykans niles.

Hy is vir drie maande met verlofin
1978, en het teruggekom met nuwe
voorstelle. Nuwe programme is be~
gin,wat kursusse in gemeenskapsor
ganisasie behels het. Gemeenskaps.
leiers is opgelei om te help met
gemeenskapontwikkeling, onderhan
deling en opleiding, sogenaamde

'''people's empowerment".
Die gesin het die nagevolge van

Schlebusch lank met hulle saamgedra.
Die White's se paspoorte is ingetrek,
en ook bulle kinders S'n.

"Schlebusch het my gewys hoe
ander mense ons werk sien en hoe
swak ingelig die owemede is, omdat
hulle op inligting vaninformate moet
'beros. Ek het begin verstaan boekom
ek as 'n vyand van die ,staat beskou
word...

"Wat my bettefwas my integriteit
ongeskonde. Daar was baie drok op

'Ek doen net wat ek
voel nodlg Is; of dlt

noulsomdle
.hongeres te voed, of

gemeenskaplelers
op te leI.'

"Die doel van die opleiding is om
leiers in staat te stel om' bewus te
word van die uitwerking wat bulle as
individue op ander mense in 'n groep
bet. Hulle leer om te verstaan hoe
hulle !Ieelname ander mense in 'n
groep bevorder ofbenadeel."

'n Groep wat kom vir 'n kursus,
gebruik hulself as 'n agenda. Met
behulp van 'n fasiliteerder word ge
praat oor inhibisies, sosiale normes
en waardes, patrone vaninteraksieen
die uitdagings omvooroordele op die
gebied van ras, seks, en ouderdom te
oorkom. '

"Deelname aan die program het
onder andere gelei tot 'n reorientasie
oor die waardestelsels van die
apartheidsamelewing. Mense het begin
vrae vra soos waarom kan ons nie
woon en werk waar ons wi! en as
sosie$'r met wie ons wi! nie.

waaIby jongmense wat optree as leiers
in verskillende organisasies, betrek
word onder anderpretensies enonder
die dekmantel van die instituut se
christelike ekumeniese verbinten
isse ..."

Wat die kommissie destyds al
gehinder het, was dat Wilgespruit uit
die buiteland gefinansier word. Die
instituut is daarvan beskuldig dat dit '
nie optree in ooreensternming met
"normale siening van godsdienstige '
praktyke" nie, ,_

Whitesa dieSchlebusch-kommissie
het hom daarvan beskuldig dat by die
jeug mislei en besig is met brein
spoeling, Hulle bet ook beweer die
mense wat gebruik word om die pro
gramme aan te bied, nie voldoende
opgelei wasom die sensitiwiteitsgroepe

, te hanteer nie, dat daar seksuele
, wangedrag plaasvind, en dat bulle

besig is met politieke sake in plaas
, van religieuse sake.

Die vier programme wat
Wilgespruit aangebied het, was die
Domestic Workers' Project, die Youth
Ecumenical Services Programme, die
Urban and Industrial Mission Pro
gramme en die Persona! Relations
Organisation and Development Pr0
gramme (Prod).

Hoewel al die programme op sosio
politieke veranderinge ingestel was,
was dit veral Prod wat onder die
soeklig beland bet. Die rede: daar is
van sensitiwiteits-opleiding gebruik

, gemaak in die kursusse. .
White verduidelik: "Kerke in die

VSA bet 'n benadering ontwikkel om
leierskap- en opvoedkundige oplei
ding te doen wat nou verwant is aan
die T-groep-programme wat vroeer
deur die Amerikaanse regering ge
bruik is om troepe op te lei •••

'N ONGEMAKLIKE enkelspoor
sementpad lei al.met die bergrante
van Roodepoort langs tot by die
Wilgesproit Fellowship Centre. Dit
bestaan uit 'n aantal onopvallende
geboue wat bier en daar teen die
rotsagtige beuwels vasgeplak is.

Die geboue bestaan uit kantore, 'n
eetkamer en vergadersaal, 'n konfe

, rensiesentrom en slaapgeriewe vir 160
~ mense, 'nwinkel waar die handewerk

van selfhelp-projekte verkoop word,
en enkele woonhuise, waaronder die
vim Dale White, sy vrou Tish, en bul
gesin.

Van die hoofgebou afbet mens 'n
uitsig oor die wye vallei wat deel
uitmaak ' van die uitgestrekte
grondgebied van 82 hektaar, Enas jy
'mooi kyk, kanjy net-net die sowat 50
plakkersbuise sien wat onder 'n lap
pie bloekombome onder in die vallei
uitsteek. "

Die gemeenskap wat bier gehnisves
word, bet gewoon in 'n gebied waar
sinkgate sommeroornagin die grond
verskyn het,

TIshWhlte
Die Whites is die afgelope paar

jaar reeds in 'n dispuut met die stadsraad
, gewikkel oor die feit dat hulle die
plakkers buisves. Ingevolge die bepa
lings van die nuwe Wet op Plakkery ,
kan bulle beboet word met 'n bedrag
van R5 000 per plakker.

Wilgesproit isvan sy vroegstejare
af omstrede. Nie 'sonder rede nie,
want die ontstaan van die sentrum
hou regstreeks verband met die be
windsoomame deurdieNasimale Party
in 1948. 'n Groep predikante uit die
sogenaamde Fngelse hlrke, wathulself
die "broederskap" genoem het, bet
besluit ,om die sentrum te stig ten
einde die sosio-politieke situasie aan
te spreek,

Hoe sterker die beleid van' apart
beid ingeburgergeraak bet, hoe meer
bet die sentrum op sosio-politieke
kwessies begin fokus, vertel White,
'n man in sy middel-vyftigs.

Die manwat deur die toenmalige
Eerste Minister, John Vorster, daar
van beskuldig is dat hy die "nes van
ongeregtigheid" bestuur het, is klein
van postuur, praat met 'n sagte stem
toon en lyk beel onskadelik. Sy kan
toor, so os trouens al die ander ge
riewe bier, het net die nodigste in. En

, wat daar is, is nie nuut nie.
As White praat oor die konimissie

wat in 1973 aangestel is om onder
voorsitterskap van Alwyn Schlebusch,

( later minister van Binnelandse Sake,
onderSoek in te stel na Wilgespruit se
bedrywighede, doen by dit sonder

I
I beskroomdheid. ,

Saam met Wilgespruit is die Insti
, tuut vir Rasse-aangeleenthede, Nu
l sas, die University Christian 'Move
: ment, en die Christelike Instituut van
\ Beyers Naude ondersoek. '

Van die gevolgtrekkings van die
Schlebusch-verslag was onder meer
dat Wilgespruit 'n opleidingsentrom
is waar vir radikale sosiale en poli
tieke verandering gewerk word.

Dit word bereik deur "die mis
bruik van sensitiwiteitsopleiding
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Van Wellington, tot Roelandstraat en' Zonderwater
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'nLewe van misdaad Vrye Weekblad neem
sy lesers die

volgende tweeweke
, op 'n

ontdekkingsreis
deur die lewe van 'n
geharde misdadiger.

'Met die eerste- .
oogopslag is

Hendrik Thiart niks
minder nie as net"
nog, 'n misdadig~r

. wat die groo'tste
gedee~te' van sy

volwasse lewe agter
tralies deurgebring
het. Maar agter die

bankrower en
vermeende

moordenaar skull '
daar 'nverhaal van

'n jongen talentvoile
Bolandse seun wat

nou;twintig]aar::
later, vertef wat insy
lewe skeefgefoop het

en hoekom hy 'n
misdadiger geword

het. HierJs 'n
opsomming van sy

verhaal, en op
bladsye12 en 13

vertel hy sy storie, in
, sy eie woorde, aan, '
JACQUES PAUW err
PEARLIE JOUBERT

delik was daarvoor dat ek uiteindelik 'n bank
beroofhet en 'n misdadiger geword het. "Ek
wou hom wyswat se slegte seun hy opgebrlng
bet."

Thiart onthou nog goed hoe hy die eerste
keer 'n bank II!Kaapstad blnnegestap en 'n
pistool op die vroue-kassier gerig bet. Hy's , ', . I

met 'nsakvolgelddaaruitnadathydieb~ ,reise Of luukse passasiersbote en n ronde
se personeel in 'n kamertjie toegesluit bet:'~bed in n spoghotel in Seepunt... .
Bankroof Is maklik, bet hy besluit. . En 'n kind wat erens gebore is nadat hy

Hy het met sy eerste roof al beslult: as gevang en in die tronk gestop is.
hulle jou vang en jy gaan tronk toe, gaan jy Verlang hy vandagna 'n normale lewe met '.
ole hull ole. Ek weet mos dis verkeerd en ek vrou, kind en huis? Nee wat, se Thiart.watjy
weet wat ekCloen. nie ken ole, die mls jy nie.

Dis met 'n vonkel in sy bruin oe dat Thiart Alwaaroor hy nou worry, isdie moordsaek,
terugdlnk aan die dae toe by nog met stapels "Maar ek gee nie moed op nie. 005 veg om .
geld in sy Mercedes Benzrondgery en hom as huis toe te gaan,"
wynboer voorgedoen het. En dan kan hy dink aan die lewe wat nog

Dit was 'n lewe van moot vroue, skeeps- voorle,

.f';t
d

, , .

f

Hendr/k Marlnus "Kass/e" Thlart

die tronk was. Sy plek langs haar graf was
leeg.

In al sy jare in die tronk het hy nog nooit
'n enkele besoek ontvang ole en misklen tien
brlewe gekry.
, By onthou hoe hy een nag in BlIlbrow
rondgeswerfen sy plstool op 'n man gerig het
wat 'n vrou gevloek het, Miskien het die vrou
hom aan sy ma herinner.

Kassiewas 'nopstandige en moeilikekind. ,
Om sy pa terug te kry, het hy 'n nuwe paar
rugbystewelsop die skoolhoofse naam gekoop,
gereedskap ult 'n werkswlnkel gesteel en katte
doodgeskiet.

Na skool het hy 'n pollsieman geword, en
gou die kuns van skelmwees geleer toe hy 'n
paar rand bier, 'n paar rand daar in
omkoopgeld begin ontvang het,

Dit was my pa,se Thiart, wat verantwoor-

, HY'S eintlik gedoop Hendrik Marinus Thiart,
maar Hillbrow se skemerstrate ken die skraal
man met die diep Iyne op sy gesig net as
Kassie.

Dis ou Kassie wat saam in was vir roof, ou
Kassie wat die departement soveel hel in
Zonderwater gegee het en ou Kassie wat die
keer op is vir moord.

Hy is in die onderwereld berug as 'n stlf
kerel wat sy jobs op sy, ele trek en sy pyn
aileen vat.

Sy misdaadlewehet hom dieafgelopevyftien
jaar vir oortredlngs wat wissel van gewa
pende roof tot oDwettige besit van in
vuurwapen, van Zonderwater, Pretoria-Sen
traal, Diepkloof en die Ou Fort tot in Roe
landstraat en Pollsmoor geneem.

Hy was vir dae aIleen in "Die Bom" in
Zonderwater opgesluit en ken 'n strafdieet
van pap sonder sout of suiker.

Vir drle maande was 'n kokkerot hi"Japan"
in Roelandstraat sy enlgste geselskap ensy
enigste hoop die geluid van motors wat ver
anderkant die seldeure deur Kaapstad se
strate ry. '

Thlart het verlede week i.\l die Johan
nesburgse Hooggeregshof verskyn op aan
klagte van moord en roof. Die staat beweer
dat hy in Julie verlede jaar 'n man vermoor
het.

In Maart volgende jaar sal hy aan 'n
regter moet verduidelik wat op daardle win
tersaand verlede jaar In 'n woonstel in Berea
gebeur het toe hy na bewerlng 'n man
doodgeskiet het. Hy het reeds 'n bekentenis
aan die polisie gemaak dat hy die plstool in sy
hand gehad het, ' ,

Hy was saam met van Suld-Mrika se mees
berugte en bekende misdadlgersin die tronk:
Andre Stander, Allan Heyl, Rodney "Jaw
breaker" Ax, "doktor" Gert "Evkom" Rade
meyer en vele ander,

Thiart vertel 'n verhaal van 'n eensame en
harde tronklewe, van gevangenes wat uit
pure frnstrasie die tronk aan die brand gesteek
hetenvan twee tjommewat eennag doodgesteek
is.

Ondersy vrlende tel rowers, moordenaars,
lede van 'n mafia-groep en 'n horde ander
operateurs In die onderwereld, Toe een van
syvriende verlede week in die hofverskyn het .
op aanklag van moord, ontvoering, roof,
huisbraak en aanranding, was Thiart agter
In die hofom sy tjom bietjie moed in te praat,

Hy weet mos immers hoe werk 'n hof. Hy
het al voor regters in Transvaal en Kaapland
verskyit en 'n keer al sy eie verdediglng be
hartig toe hy sy advokaat weggejaag het, Dit
het hom ole veel gehelp ole: hy's vier jaar
tronk toe gestuur. ' '

By is veertig jaar gelede as een van agt
kinders teen die Bolandse berghange net bulte
Wellington gebore. Sy pa was 'n plaasvoor
man en sy ma 'n huisvrou.

Die jong Tbiart, 'n ulthaler-sportman en.
'n gemlddelde leerling, dink vandag nog met
groot deernis aan sy liefdevolle ma en steeds
met haat aan sy bullebak-pa wat vir jare
soms by die huls, soms by sy houvrou gebly
het,

Een van die hartseerste oombllkke In sy
Iewewas toe sy ma skielik dood is terwyl hy in
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"Hoor hien.ek soek daai geld!"
~,
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,((Word vervolg)

Daai eerste vyf maande Ie mens
maar rond en speel skaak en kaart.

, , Opdievierde Augustus 1975hetek
in die HooggeregshofinJohannesburg
,verskyn 'vir die, gewapende roof en
diefsta1 van die bank in die Holiday
Inn. ' '", '

'Hulle het vir my 'n Pro Dee-ad
vokaat gegee wat 'n halfuur voor ek
moes verskyn by my in die selle aankom. .
:By se as, ek skuldig pleit op albei
aanklagtes, kry hy my afvir ses jaar,

Ek't net vir hom gekyk en gevra of
hy siek is. ,

Kort daama kom die staatsaanklaer
ook daar aan en vra wat ek gaan pleit,
Hy wou weet sodat hy die getuies kon
roep.

Ek het vir hom gese ek p1eit on
skuldig opalbei aanklagtesenekverte1
hom toe sommer dat ek'nprob1eemhet

.. met daai advokaatjie wat vir my 'n
halfuur voor die tyd kom staan en
vertel dat ek skuldig moet pleit.

Ek vertel hom dat ek my verdedig
ing wil verwerp en self my saak gaan
doen.

Ek het onskuldig gepleit omdat ek
nooit skuldig pleit op_emge ding nie.
Daai ou wat daar voor sit kry 'n salaris
en ek gaan nie vir hom sy salarls ver
dien deur skuldig te pleit me.

Toe bulle my vra oor die diefstal
van die geld in die brandkluis, se ekdat
ek dit Die gesteel het Die.

Ek het die vroumens van die bank
onder kruisverhoor geneem en gevra
of daar mense by haar was toe sy
bykom. Sy se daar was twee ouens en
meisiekinders van die Holiday Inn by
haar.

Sy'took erken dat die brandkas oop
was. Wie se vir haar een van hulle het

, Die daai geld gevat me? Sy erken toe
dat dit moontlik was.

Ennet daar se ek vir die hofom my
onslaildig te bevind op aanklag nom
mer twee en die regter se die hof staan
dit toe - netjies ne?

, Op die gewapende roof is ek slaildig
bevind en het vier jaar gekry.

Daai oggend by die hofhet 'n speur
der vir my gese Dalene verwag ons
!Wee se kind.

Ek wou haar me as getuie roop Die,
want ek wou haar nie in die koerante
ontbloot nie. Ek het jan1ffier vir haar
gevoe1.

Ek't nie skuldig gevoel toe ek hitar
by die hof sien me,want sy het mos
haar horIosie en volstruisleerbaadjie '
en klere gehad wat ek vir haar gekoop
het. Ek't gese dat ek Die daai goeters
met gesteelde geld gekoop het Die en
dat dit haar eiendom was.

Ek het nog nooit ons kind gesien
,me. Dalene het my ooknooit niks gese
me. Ek sal, om eerlik te wees, dit nogal
laaik om die kind te sien. Die speurder
se dis 'n seun- Dalene is net na die saak '

" getroud.
Toe die speurder daar weg is, sit ek

in die selle en lag en wonder walter
kringloop my kind in die lewe gaan
volg.

En daar sit ek toe, gat in die tronk.
Toe het ek Dieaan goeie gedrag en

daai goeters gedinkDie - net aanwat ek
met die tye gaan doen.

"Ekhetewe
casually by die

bank ultgestap, In
my wit, gehuurde
Mercedes geklim,

'n Huntergerook en
'n bier gaan drink in

Goodwoodse
hotel.Ek het die

geld sommerIn die
kar gelos. "

gaan hom mis, is jy mos stupid om
. agtema te hui! - jy't mos geweet.

Ek't voor die tyd vir myself gese:
Niemand het jou beihvloed om die
dinge te,doen nie, moeitie agterna huil
en jouself verwyt Die. .

Daar binne moet mens vir jousel(
besluit. Jy moet besluit wie en wat jy is
en hoe jy in die tronk gaan wees:

Ek het nooit toeglaat dat die mense
daarbinne my beheerendomineerDie.
Ek het Die eens toegelaat dat 'n be
waarder vir my vertel om my bek te
houme:

Eendag het ek hom mooi vertel:
Hoor mer, gaan verte1 vir daai hond
vanjouby die huis hy moet sy bekhou.
As jy met, my praat, se jy ek moet
stilbly.o' ", .

.,<

Hulle se toe hulle het banksakkies
inmy woonstel gekry en dat ek gesoek
word vir gewapende roof. Ekhet gese
daai sakkies is myne - dis van die
perdespeel. '

Ek het hulle DileS gegee me, maar'
hulle het die datums en banke aan my
genocm- United in Kaapstad en Ned-

, geld binne 'n uur rut 'n roof van die bank in die Holiday-Inn.
, Reserwebank terug, Ekhet net die speelgoedpistool vir

In Johannesburg het ek vir my 'n bulle gegee. Die regte ene het ek onder'
Datsun gehuur en begin kuier by Dalene, . -die Mercedes se radiator geplant. Hy's
van der Merwe, 'n aster van Kempton- miskien vandag nog daar, of Ie iewers
park. Blinkkar,lekkerklere - ekhetvir op 'n scrapyard en roes.
mense vertel ek's 'n ryk wynboer van Ek is saam met hulle moord-en-.
die Kaap wat hieris vir besigheid. ' roof toe. Daai Vrydagin 1975 is ekdie

Almal het my geglo, haar pa ook. eerste keer toegesluit.
Ek kon maak wat ek wou, Ek het geld, ' Ons is af Kaap toe vir die uitken-
die Mercedes, die klere en die tyd. . ningsparade. Ek het beeltyd gewonder , "
Dalene se pa het gesien ek's'omait., waardiepolisie hulinligting gekryhet,

Een Maandagmiddag het ekbesluit Op die vliegtuig terug se die luitenant
om daaiNedbank in die Holiday Innte die ou wat aan my die pistool gegee
slaan, Ek het my sonbrllle opgesit, het, het gepraat, ,
ingestap envir die vrou agter die toon- Op 24-jarige ooderdom k1ahet hulle
bankgese datekvanFedility Guards is my toe aan vir gewapende roof en in
endatdriebankeindiestadgeslaanis. Februarie 1975 is ek in die Fort in'

, Ek het gese ek is uitgesit om die bank Hillbrow toegesluit. '
op te pas., , Ek het vyf maande in die Fort gele

Die anne vrou, so lelik as wat sy op vemoor-afwagting. Dit was me te
was, so goed was sy. Sy het selfs virmy .bad Die,daarwasmense daarbinne wie
tee aangebied. Ek het gese ja dankie, ek geken het.
dit sallekkerwees. Met die drukekdie Daai ouens wat ek buite geken en
speelgoedpistoolteenhaarkop en sC sy binne weer ontmoet het, het my gehelp
moet die 1aaie gaan leegmaak. om standvastig daar binne te beginne

Ek het gesien daar is 'n cowitersafe -later word die hele tronk net een lang
waarvan die onderste laai oop was. roetine.
Daar was klomp tienrandnote in. , ,.. Ek het nooit gehui1 oor dinge

Sy pakal die geld in die sakenek se skeefloop Die, want voor die tyd het ek
virhaar sy moet sit. Toe sy gaan sit, en vir myself be10we om dit Die te doen
ek omdraai om te loop, hoor ek net: Die.As jyjou kar verkoop enjy weet jy
Doef. En daar Ie sy: uit soos 'n kers. Ek
loop toe terug en gaan maakdie counter
safe ook leeg.

Ek het in die Mercedes geklim en
weggery. Die geld het op die sitplek
langs my gele.

Waar ek gegatm het, was my karre
skoon. Ekhet Die'n job getrek as ekDie
netjies aangetrekwas nie. Die ou wat 'n
job trek wat slordig is, vui! hare het 
die polisie gaan hom eerste soek.

Terbg inmy kamerindie Kempton
hotel hetek 'nbrandyenCoke bestelen
op die vensterbank gaan sit en die geld
getel. R22 OOO!

Ek het vir my en Dalenetjie kaartjies _
op die boot van Kaapstad na Durban
bespreek. Ek wou myself enjoy en het
vir my en Dalene by die Century-Hotel
in Seepunt ingeboek. Daai hotel se
kamers is uitgele met goud en swart en
dit het sulke ronde beddens...

, Ek se toe nogal ewe dat ek haar
plaas toe wil neem, maar dat die book
ing'e vinnig op my was en ek dit Die
wou uitstel Die. Ek het geweet dat ek
Dielankaanhaargaanvashou Die,want
iewers gaan ek iets beters optel.

Sy was 'n oulike aster - Die te maer
Die en net lekker gebou. Ek en Dalene
is op honeymoon op die boot. Dit was
lekker om 'n ryk wynboer te wees.

Na ons in Durban aangekom het, is
ek terug na Kaapstad. Daar het ek
woord by die onderwereld gekry dat
bulle nog Die vir my soek Die.

Die volgende dag is ek terug na
Johannesburg. Toe ek drie-uur die

, middagbymywoonstelinstap,hoorek
'n geraas mer agter my en kyk vas in

.. twee nege-millimeters. '

"Ekhet besluit dis
nou tyd om anner
geld te maak. Ek~

was moeg virelke .
maandbletjles geld
,kry. Ek wou gropt

geldmaakom
grootperde te kan

speel."

bier gaan drink in Goodwood se hotel.
Ek het die geld sommer in die kar
gelos,

Ek het goed gevoel omdat ek gekry
het wat ekgesoek het. Later het ek die '
geld getel. Ek was R8 000 ryker.

Ek het die aand in die Heerengracht
Hotel gaan inboek. Ek het gereken
bulle sal Die 'n rower daar kom soek
Die.Ek het die Mercedes by die Heer- '
engracht gelos en 'n tweede kar gaan
huur. Diekeerwasdit'nValiant Regal,

air-conditioning de lot.
·Ek is na 'n paar dae terug Johan

nesburg toe en het by Holiday Inn by
die lughawe ingeboek. Daar was 'n
Nedbank in die hotel wat ek begin
dophou het. Dit het na 'n makIike teiken
gelyk.

Drie weke later is ek terug Kaap
toe. In De Waal-drive is 'n UDited-tak. '
Ekhet daarverbygery en beginwonder
hoekom ek hom me ook moet vat Die.
Die volgende middag het ek die Val
iant langs die bank ingetrek.

Ek het my donkerbril opgesit en die
bank binnegestap. Ek pet weer- my
speelgoedpistool en die regte ene by
my gehad. Daar was net 'n skeleton
staf aan diens.

Ek het die speelgoedpistool uitge
haalendie twee mans en meisie aange
hou. Die mansis toegesluit endie aster
moes die geld inpak. Dit was uiteinde
lik meer as R9 000.

Ekhet haarook toegesluit. Nou, ek
weet Die of sy dom of geskrik was Die,
maar plaas dat sy op die vloer gaan sit,
loop kruip sy onder die wasbak in en
slaan haar kop teen die rand van die
wasbak stukkend.

Ek is hoogs tevrede daar weg. Die ,
tweede job het nog beter as die eerste
ene gewerk. Bankroof was maklik.

Met al die geld is ek terug Heeren
gracht toe. Ekhetnoutwee karre gehad
en het ook 'n pak klere gaan koop, 'n
smart ligblou pak.

TeruginJohannesburghetekbydie
Kemptonpark Hotel gaan inboek. Ek
het veilig gevoel, want daai tyd was
daar nog Die Police File nie. Net die
polisiehetvanjougeweet. Vandag kyk
almal, tot die fox terrier, na Police File.

Ekhetnog nooit gevoeleksteelDie.
Banke het mos baie geld. Hulle kry
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."Ek het my plstool '
,uitgehaal, nahom

op daalNorton
gemik...Na daal
h,et ek nle,meer

senuwees gehad
nle."

Vandat ek met die onderwereld
, deurmekaar geraak het, het ek geleer:
, it is either me or you that is going

down. Ek het niks gevoel vir enige
"iemand Die, solank ek net survive.

Ek het ewe casually by die bank
I uitgestap, in my wit, gehuurde Mer
, cedes geklim, 'n Hunter gerook en 'n

"Ekhet nooit
gevoelek steelnle.
Banke het mosbale
geld. Hullekrygeld
blnne 'n uur na 'n

roof van die
Reserwebank

terug. "

heeltemal op my eie is.Ek hetnie tyd
gehad vir hulle Die, want hulle was te
papbroekom virpa te gese het hy doen
verkeerd. Hulle was lafaards - geel,
soos piesangs,

Ek was hiema baie roekeloos en het
nooit aanmy toekoms gedinkofwat ek '
met my .lewe wil maak me. Ek net Die
omgegee waarheen ek vanaand gaan '
en waar ek gaan jol' Die. Ek het Die
omgegee saammet wie ek gaan Die.
Die lewe was tog net te lekkeren ekhet
full-out gejol. Ek wou nie dinkDie.

Daaityd het'ekook baie perdegespeel
en baie geld geIl1llak.Ek het selfs nou

- endan getrespass op getroude ouens se
. property.'

. Ek het ;later in die poskantoor op
Moorreesburg en. later op Piketberg
gam werk. In die tyd het ek 'n argu
ment opgedoen met ene Koos Kotze,
wie almal sommer ou' dowe Koos,
genoemhet.

Dit was een woord op die ander tot
ek hom betrek het. Hy was voorbarig
engeS]lip. Hoe ver ofhoe hard ekhom
geslaan het, weet ek Die.

Die volgende more is die ou dood.
Later het ek gehoor hy het met anner
Portugese ook baklei.

om klomp geld te maak en op 'n helse .
jol te gaan. Dansou ek besluit wat om
daama met my lewe te doen.

Ek was roekeloos en het ocr niks
,geworrie nie, As 'n ou skeef na my
gekyk het, en ek het 'n pistool by my ,
gehad, dan het hy 'ngatinhom gekry
waarmee hy Diegebore is nie.

Net voor ek Kaap toe is, het ek in
Hillbrow rondgestap. 'n Vreemde ou

",het 'n meisiekind beledig, Toe dink ek:
Te hel met jou ou maat, as jy dink Jy

'lean meisiekinders beledig omdat jy
motorbike ry, maakjy 'nhelse fout. Ek
kon slen daai's 'n ordentlike aster.

Ekhet mypistool.uitgehaal, na hom
op daaiNorton Commandogemik. ..Na

, daai het ek Diemeer senuweesgehad
nie.. Al wat ek van bankroof geweet
het, was wat ek in die polisie en in die
kriminele wereld geleer bet.

, Ek het 'n bank met 'n redeHke klein
persroeel, wat soR15 000 salhe,gesoek.

.Daar was net !Wee vrouemense in en
hulle was besig omdie geld te tel en op
te cash. Ek het as vermomming net
sonbrille gedra enhet !Wee pistolegehad

, ' - 'n regte ene en 'n speelgoed ene. Ek
:: wouniemandbeseerDie. Ekhet gedink ..

asdaarmoeilikheid sou kom, sal ekdie
regte pistool gebruik, maar solank ek

, ditkanverhelp, wil ekme iemand skiet
.. Die.
, Ekwasheeltemalkalmtoeekby die

, ',bank instap. Dit het gevoel asofek R5
se kleingeld gaan vra. Ekhet 'n sigaret
in my een band gehad.

Ek se toe vir die asters: Hoor hier,
ek soek die geld. Die een se so ewe sy
sal Die die geld vir my gee nie. Die

, ander astertjie het die geld gegryp en
gese: Gee hom die bliksemse geld. Jou
lewe is Die verassureer Die; daai geld
.is.

Syhet die geld voormy neergesit en
gese: Toe, jy het nou die geld, maak

EkhethomDie doodgeslaanDie - hy nou dat jy wegkom.
moesmet iemand anders ook < ,Ekhethullein'nagterstekamertjie
moeilikheid gesoekhet. Hulle trek my ,.;.toegesluit. Ek dink as iemand in die

. toe in vir die saak, maar kon Diebewys . bank ingestap het, sou ek dalk geskiet
dat ek hom doodgeslaan het Die. ,het. .
, Maar,toe wys almal Yinger na my r------------..,

en ek gee pad- toe terug na Johan
nesburg. Dit was die einde van 1974 en
ek was in elk geval moeg vir werk.

Terug in Johannesburg het ek 'n
Mercedes gehuur en 'n pistool op die

,swartmark gekoop.
Ekhet besluit dis nou tyd om anner ' '

geld te maak. Ek was moeg vir elke .
maand bietjies geld kry. Ek wou groot
geldmaakomgrootperdetekanspeel.
Oit was 'n,helse challenge om op 'n
waaghalsige maniefklomp geld te maak.

Ek's af Kaap toe om 'nbank te gaan '
soek. Ek het gedink dis die maklikste
manier van geld maak. Ek onthou dit
was 'n Saterdagmore. ,

Daarwasminomoorteworrie.My
ouershuis was opgebreek. Vriende het
ek my daai tyd Die aan gesteur Die, 'n
vaste verhouding het ekme gehad Die.

Al watek daai tyd gedink het, was
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"Ek was roekeloos
enhet oornlks

-geworrie nie. As 'n
,ou skeetna my
gekykhet, en ek

het 'nplstool by my
-gehad, dan het hy
"n gat In hom gekry

waarmee hy nie
gebore Is nie. "

die geld los hy, en die ander word'
toeges1uit.

.. Inmyjare in die polisie was daarnet
een ding. As daar 'n swartfnan in die

polisiestasie instap..;· glo my, Of die
, bloodlo~fhysmeek hom dood vir

genade - ek probeer nou Dielinks klink
Die.

As ek moet se ek het nooit mense
geslaan Die: dan moet ek lieg. Ek het

, drie maal mense geslaail. Ek het een
keer 'n kleurling geswipe wat 'nmesop
my probeer trek het. Nou dit baat ek-

'. hy moes eetder sldet, maarnooit 'nmes
op my getrek het Die.
, 'nSwarteheteenkeer'ndingvirmy
gese wat memand ooit vir my moet se
Die. Jou ma se moer. Dit vergewe ek
Diemandme. Daai manhet ek geswipe.

Ekhet dik geword vir die polisie en
l>esluitomditte los. Ekhetin 1961 by"
Bantoe-administrasie in' Albertstraat
as inspekteur begin werk.

Wat vrouens betref, het ek baie
verhoudings gehad en was selfs ver
loof. Gewoonlikhet ek gou dikgeraak.
Dieselfde meisiekind aand na aand was
een te veel. Ekhet dikgeraakenhulle
ge1os. So het ek rondgesleep van die
een na die ander veIhouding.

Ek het selfs 'n verhouding gehad
met 'n Kleurlingvrou, eneHester Jacobs
van Newclare. Haar pa het opdie spoor
wee gewerk en haar rna was op die
busse. Sy het my respekte vir die
teenoorgestelde geslag geleer.

,Maarek enHester~ in !Wee werelde
geleef. Maar me oor kleur Die. Sy het
ambisie gehad om verder'le leer en te
reis terwyl ek net een ding gesoekhet:
geld. '

Ek het mense gesien wat te vee1
geld het. Iemand wat sy garage oop
maakendaar staan 'n Rolls Royce en 'n
Caddilac en 'n SunbeamTiger. Ekwou
ook sulke goeters he. ,. ,

Eendag het my suster gebel engese
pa het klInker. Ek is huistoe waar pa
doad is kort na ek daar aangekomhet.

. Aanelke kantvan die bed was 'n vrou:
, my ma aan we een klint, sy houvrou
aan die ander kant.

Ekhet vir my broers gese dat eknou.

"Ek't voor die tyd
,vIr myselfgese:
Niemand hetjou
beihvloed om die
dinge te doen nle,
moenie agterna
hullen jouse/f
'verwyt nie. "

Dis toe dat ek dink: As daai man
R200kan vat, kanek dit mos ookdoen.
Ek het vir my 'n kar gekoop,net met
geld wat ek op blackmail gevat het.

Dis waar ek my haat in die polisie
gekry het - omdat ek gehoor en gesien
het wat hUlle ,rerigdoen. Ek het in die
kollege geleer \vat hul doelwit moet
wees, maar gesien daar buite is wt net
mooi die teenoorgestelde.

Enigiets - you name it - het ek:in die
foIt:e gesien- aanrandings enhoe swartes
sommer net in die selle toegesluit word.
Dis dan wat die poliesman vir, hulle
vra: Wie het R20 by hom? Die's met

aan ons kan doen, kan ek dit mos oak
maaraanander doen. Padoenverkeerd
aan ons en kom niks oor nie.

Korrupte beginseIs het in my be
ginne opbou. Naderhand het ek die "
engineer se katte met 'n .22-geweer,
doodgesldet. '

Ma het nooit geweet ek steel nie.:
My respek vir haar het gehou tot die '
dag van haar dood,

AaD. die einde van standerd agt het
ek besluit ek is moeg vir skool. Ma het
voorgestel ek meet polisie toe gaan.

Ek wou wegkomvandie platte1and.
Mens raaklater in 'ngroef,jy skree om
weg te kom. Jy wit anner goeters sien,
anner goeters doeo. anner karakters

, leer ken - in die polisiekoll~ge het ek
. daaigoeters gekry. " ; ..

InJunie 1968 is ekmet verlofhuis
toe. Een dag kry ek vir P1i-m die bar. "
Toeekinstap, se diebarmiin: Kykoom
Alwyn, hier is jou seun MarinUs. '

Ek kyk vir pa in sy gesig en se: Jy ,
daarmet jou groot liggaam, jy is nie
meer my pa Die. As jy 'n seun gehad

"-- het,s~fhomaf. Pa is sonder 'n woord
'-daar ull.

'-Polisiewerk was net me vir my nie.
In die kollege het ek gesien hoe ouens
goeters steel. Daar het ek gesien hoe
maklik dit is om te steel. ..

Toe ek uitgeplaas is na Norwood in
Johannesburg, het ekbesef: Mense het
meer geld as wat ekooitkon droom. Ek
wou ook baie geld he.

, Daarhetekgesienhoemaakpolies- ,
manne geld. Ek het daar gesien hoe

"maklik ~n polisieman op 'n klopjag
bmgekoop word deur 'n man wat se:
Man, ek weet my leaffer is Diegei-egis
treer me, maar hier is R200.

"Waar ekgegaan
het, was mykarre

skoon. Ekhet n/e'n
job getrek as,ek n/e
,netjiesaangetrek'
was nle. Ole au wat

'it job trek wat
sI6rrlg/s, vullhare

hef - die pollsle"~

gaan hom eerste
soek."

vrou, gaanek hom of daai vrou eendag
breek. '

Ek was toe al vyftien. Ek het be
ginne wonder wat die goed is van 'n
goeie lewe lei - my pa gee my niks, ek
kryniksby niemandnie. Ekhet 'nrebel
geword teen almal wat goed Iewe,

Oorkant ons huis was 'n engineer-
, besigheid. Ek bet saans, soos 'n elcspert,
by die agteryard ingegaan en inge
breek. Ek weet Diewaar ek die kennis
gekry het om dit te doen me, maar ek
het daai deure oopgemaak en sy ge
reedskap gesteel.

By die huis kon niemand die ge
reedskap gebruik Die omdat pa me
meer daar was nie - toe gee ek dit weg
vir my tjommies, Dit was my eerste

rnisdaail. 'n Paar weke later het.ek 'n
paar nuwe rugbytoks nodig' gehad. Pa
was nie daar om dit vif my te gee Dieen
ek is winkel toe waar ek'n paar mooi
VG-Continentals op die skOolhoof,
meneer De Bois, se rekening gekoop

, het. Daai Saterdaghet ek met die nuwe
toks gespeel. Dit was die eerste paar
wit rugbytoks op die dorp.

Die volgende Dinsdag roep meneer
De Bois my kantoor toe en vra: Wat is
die? Ekse vir hom: Dis 'n afskrifvan 'n
rekening van 'n paar rugbystewels war '
ek op meneer se naamgekoop het. Ek
het dit gedoen want ek weet jy gaan
daai rekening vir my pa gee, want hy
moet dit betaal. _

Ek het vyf houe met die rottang
gekry, maar ekhet lekker gevoel, want
pa het daai rekening betaal. Dit is die
eerste slag wat ek op hom ges1aan het
- met d.aaipaar rugbytoks.

Ma kon memand haat Die, ook Die
virpanie. As hy in die huis gekomhet,
was hy welkom. Maar definitiefDieby
my Die.

Ek het met resiesduiwe begin boer.
Daar was 'n duiweboer wie se
duiwehokke ek Saterdae gaan skoon
maak het in ruil vireen of twee duiwe.
Maar hy wou nooit vir my die duiwe
gee wat ek woo he nie. Toe besluit ek
om die duiwe te gaan haal wat ek wou
M. Ek het 'n paar gaan steel.

, Ek het hulle net gehou tot hulle
gebroei het en die kleinljiesgroat genoeg ,

, was om self te eet. Daarnahet ek bulle
gelos om terug te,gaan. Ek het gehad
wat ek wou he. ~

Ek het Die ge<llnkek doen verkeerd
Die,want ekhetbesluit aspa daai dinge

EK is op 5 Junie 19500p Wellington
•in die Kaap as die jongste van agt
kinders gebore, My pa, Alwyn Thiart,
was p1aasvoonnan en .my rna was
sommer net rna. Almal het haar ta'
Hennie genoem,

Toe ek agt jaar oud was, trek pa'le
na Malmesbury in die Swartland. Ons '
was baie arm en het swaar grootge
word, maar was gelukkig met wat ons
gehadhet.

Dit was 'n Iiefdevolle huis en tot ek
veertien was, was pa Alwyn die ideale
pa. Daama het dinge gebeur waarvoor .
ek hom nooit sal vergewe.nie.

" EkwasopMalmesburyopskooltot
ekveertienwas. Vir'nannmansekind
het ek goeie vriendegehad enwas heel
gewild op skool omlat ek wittie was.
Dis nie dat ek me respek vir .ander
gebadhet me, maarek was die waaghals.

Die' onderwysershet my gelaaik,
Dieoarhoe ek gelyk het me, maar oor
ek so baie ie se gehad het.: :',
, Ek was tops in krieleet - ek't'my
gewildheid oopgespeel. Ek het vir die
dorp krieket gespeel toe ek maar in

, standard sewe was. Tocekstandardagt 
was, toe key ek Boland-skole. As dit
Die vir my sport was me, was ek in 'n
verbeterskool.

Ek het nooit omgegaan met rokers
enrowwenekkeop skoolDie, want daar
wasnietydnie.My sport hetalmy tyd
geneem. Ek het ook nooit gerook en
gedrink op skool me. Die eerste maal
wat ek gedrinkhet, was toe ek vyftien
was.,

Toekomdieasters-ekwasnetnege
jaar oud, toe kom ek agter daar's lekker
der goeters as mit krieket.

Omdat ons me juis sakgeld gekr}r
het nie, het ek en broer Christie, wat ,
twee jaar ouer as ek.is, planne beraam
oor hoe om 'n paar sente te maak. Dis
waarek die eerste keer met misdaad in
aanraking gekom het. '

Ek en Quistie~ van paseskaapvelle
gesteel en dit verkoop vir albasters. Pa
het gewaarsku ons moet pasop dllt dit
me 'n groter ding word me.

Hy moes my Iiewer slae gegee het,
want elke ding wat ek gedoen het, was
'n challenge om te kyk of ek slae kan
kry. Ek het daarvan gehou.

Die groot jaar in my lewe was 1964.
Ek was veertien jaar oud. Ek sal die

, twaalfde Junie nooit vergeet me. Dit
was 'n Sater!iag en pa was vreesIik
onrustig. Later die aand het die polies
man en dominee kom se Christie is in
'n motorongeluk dood. _"

Daai Desember van 1964 het pa 'n.
verhouding met 'n ander vroumens
aangeknoop. Ek het ho~ beginne haat
- dis die erogste persoon wat ek ooit
gehaat het. Voor daai tyd het ek my pa

, aanbid en alles vir hom gedoen.,
Toe my pa met daai vroumens

beginne'lol, het hy ons almal net so
weggeskuif: sy eie vrou, vir my, die res
van die famiIie.

Vandat ek my verstand het, het ek
:gesien hoe my ma, elke dag, minuut en
oomblik saam met my pa gestap, ba

'kleiengesukkel het. Sy het nooit gekla
, Die. Toe stoothy ma eenkant toe.
' .. Ekhetbymyselfbesluit:omdatmy ,
pa no ways meer tyd het vir my Die,
maar net tyd het vir die mense in die
bar, daai vrou en die familie-van daai
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samesprekings tussen die KP en 'nANC/SAKP
alliansie nie tensy die alIiansie nie besef dat
hulle nie enige aansprake kanmaak op wit regte,
nie. Treumicht se in 'n televisie-debat die SAKP, i'

ANC en die PAC praatoor vrede, maar terselfder- !;
tyd dreig hulle met 'n gewapende stryd. '

Leierskap betwis
Die voonnalige president van Transkei, opper
hoof Kaizer Matanzima, waarsku die militere
leier van die land, gent Bantu Holornisa, dat hy
nie met die grondwet van die land moet peuter
nie. Matanzima se Holomisa is nie die leier van
die mense van Transkei nie; slegs van 'n paar
militerehandlangers. Hy stel voor dat Holornisa
sy leierskap by 'n stembus moet toets. .

1,

Geen ommekeer

Nuwe'hart

BSB het betaal
Die Burgerlike Samewerkingsburo (BSB) van
die Suid-Afrikaanse weermag bet die regskoste
van Noel Robey, wat tereg gestaan het op aan
klag van die moord 0P de Fabian Ribeiro en sy'
vrou Florence, van Mamelodi, gedra. Die Harms
kommissie wat ondersoekna bedrywighede vah'- .
die Burgerlike Sarnewerkingsburo, hoor m
getuienis dat die verdediging van Robey op 13,',
Julie 1987 R33 700 in kontant betaal is vir sy,
dienste. ' "

-Aile berigte deur AFP en Sapa

'n Vyftien-jarige seun van Zimbabwe word in
die Groote Schuui-hospitaal in Kaapstad ",
opgeneem vir'nhart-operasie. CleverShimvere
se operasie word moontlik gemaak deur die
Lions-klub van Mashaba wat 7 000 Ameri
kaanse dollar vir die doel ingesamel het.

Onderwysers ontevrede
Meer as 4 000 onderwysers in KwaMashu';'
Ntuzuma en Claremont boikot klasse in protes
teen beweerde swak werksomstandighede en.
die regering van KwaZulu se onderwys-admin
istrasie. Die ~ptrede volg op die onvennoe van.
KwaZulu se departement van onderwys en kUl~ ,
tuur om op 'n memorandum met die griewe van
onderwysers te reageer. Die onderwysers is
ontevrede oor probleme met kommunikasie',
swak leer-omstandighede in skole, 'n gebrek
aanveiligheid by skole enongelyke salarisse vir '
.mans en vroue.

Said-Afrika is in die posisie van 'n koorddanser \1
wat reeds halfpad oor die Niagara-valle gevor- 11
der het: hy weet nie ofhy dit gaan maak ofnie'l,< I

maar hy kan sekerlik nie omdraai me. S6 se die .1
mede-Ieier vari die Demokratiese Party, deZach ,
de Beer. Hy se Suid-Afrika is op die meesll
belowende en op die mees gevaarlike stadiumin " ,p
sy geskiedenis en hoewel aIle Suid-Afrikaners l1
-vrede, veiligheid en vooruitgang wil he, kan ,jl
slegs 'n regering wat wettig aanbewind is en j'l
intemasionaal aanvaar word, dit bewerkstellig. J

~
J
i
I

i;
jj
Ii

Winnie se pos . j1
l!Die hoofkwartiervan dieANCinlohannesburg 1

bevestig dat Wmnie Mandela aangestel is as 1
,boof van die organisasie se sosiale welsynsaksie.' ':
Die ANC weier egter om te reageer op die \ i
kontroversie wat die aanstelling onuing in die /1
lig van Winnie Mandela se somsradikale uitsprake , 1
en haar beweerde betrokkenheid by die moord
op die jeug-aktivis, Stompie Seipei. Ondanks
die beweerde besware teen haar aanstelling; het
Winnie Mandela die nodige kwaIifikasies en
was sy in die vyftigerjare Suid-Afrika se eerste
gekwalifiseerde swart sosiale werkster,

.Bani in skuiling
Die stathoof van Umkhonto we Sizwe, Chris
Hani, bevind hom in Transkei nadat sy tydelike
vrywaring van vervolging deur die Suid-Afri- . -:
kaanse regering verval het. Die vrywaring teen
vervolging van Mac Maharaj enRonnie Kasrils .! ;
het ook verval. "Dit is 'n tragiese komedie," sel:
Hani uit die gastehuis van die regering van !;
Transkei,"nMens sou verwag dat die bepalings 'j

'Hvan die Pretoria-Minuut kans sou key om be-
waarheid te word," se hy met verwysing na die
bepaling datdie gewapende stryd opgeskort
word en dat uitgewekenes toegelaat word om
terug te keer. .

reel, met uiterste versigtigheid gedoen moet
word. Hy se indien so 'n ontmoeting plaasvind
en daar nie die verwagte uitkoms is nie, dit
rampspoedige gevolge kan he.

Wit regte moet bly
Die leier van die Konserwatiewe Party, deAndries
Treurnicht, se daar kan nie sprake wees van

Soektog na vrede
Die minister van Buitelandse Sake, Pik Botha, 
die minister van Wet en Orde, AdriaanVlok, en
die leiers van KwaZulu en Transkei, ontmoet in
Pretoria om die geweld in toWilSlllps aan die
Witwatersrand te b~~reek. Meet as 500 mense
is reeds dood in gev~gtewat townships van die
Oos-Rand tot aan die Wes-Rand teister. Die
voorsitter van die Militere Raad in Transkei,
gent Bantu Holornisa, waarsku na afloop van die
samesprekings dat indien die sinnelose moord
op mense van Transkei nie stop nie, sal die staat
"verplig wees am sy mense te beskerm, al is dit
as ongenooide gaste". Holornisa sa enige opset
like poging om Transkeiers te verdruk, sal teen,
alle koste teegestaan word. Minister Pik Botha
waarsku dat Suid-Afrika geen gewapende in-.
menging uit Transkei sal duld nie en se dat die
uitlatings van Holomisa strydig is met die gees'-

. vandie samesprekings wat die vreedsame oplos '
:vanverskillenastreef. Hoofminister Mangosuthu
Buthelezi van KwaZulu vra dat daar begin moet

.word met samesprekings tussen aile partye en
die regering en dat daarweg beweeg moet word
van aparte samesprekings met aparte groepe
wat net verdeeldheid verskerp. Intussen maan
Vlok dat die emstige aanklagte dat die polisie
kante kies in die bekamping van geweld, deur
bewyse gestaaf moet word.

Suid-Afrika:

Tutu waarsku
Aartsbiskop.Desmond Thtu waarsku dat pog
ings om 'n ontmoeting tussen die vise-president
van die ANC, NelsonMandela, en die hoofmin
ister van KwaZulu, Mangosuthu Buthelezi, te

politieke oorlewing te ~dde van anti-reger
ingsgeweld na die aanhouding sonder verhoor
van politieke teenstanders. Die kommissie hoor
die getuienis aan van sowat 40 000 politici,
godsdienstige leiers, en doodgewone burgers. 'n
Joemalis inNairobi se die mense sal egter moet
wag en sien ofMoi ware politieke hervorrnings
sal aankondig wanneer die kommissie sy ver
slag aan hom oorhandig.

Politieke oorlewing
Die kommissie wat -navorsing doen oor hoe
Kenia se enigste politieke party werk, beteken
vir pres Daniel Amp Moi 'n laaste kans op

Don In South (16 tot 22 Augustus 1990)

Amptenaar verkrag
Nege mans, waaronder 'n poIisieman, verkrag 'n .
vroulike veiligheidsamptenaar in die hoofstand
van Indie, Nieu-Delhi.: Die vrou is 'n veil
igheidsamptenaar van die Dalai Lama, die geeste
like- en wereldleier van die Boeddhiste van
Tibet.

Ult Sowetan (20 Augustus 1990)

Xiaoping bedrywig
Die Chinese Ieier, Deng Xiaoping word 86.
Hoewel hy feitlik heeltemaJ uit die openbare
oog verdwynhet, bestaan daarnog baie vrae oor
sy se rol in sake van nasionale belang. Daar is
net soveel vrae oor sy gesondheid. Pres Yang
Shangkun bevestig dat Xiaoping steeds op 'n
gereelde grondslag met ministers ontmoet hoewel
hy in Maart uit sy laaste amptelike pos bedank
het. Hy het ook in Mei samesprekings met pres .
Hosni Moebarak van Egipte gehad en hy het in'
lunie metpres Mohammed Ershad vanPakistan
samesprekings gevoer.

Hulp aan IRA
'n Ier en drie Amerikaanse burgers word in
Boston, Massachusetts, gevonnis tot tussen twee
err tien jaar tronkstrafvir wat deur die regter as
volskaalse terrorisme beskryf is. Die vierIs
skuldig bevind aan sameswering om wapens,

. insluitende anti-helikopter missiele, na die lRA
te stuur.
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Wereld:

Rykesnet ryk~r',

, Ondanks 'n dreigende oorlog kan die krisis in
die Midde-Ooste die wereld se biljoeners n6g
ryker maak. Fortune Magazine berig in 'n ar
tikel: "Julie moetnie te jammervoel virdiegene
wat hulle eie eilande en kastele het en Renoirs .

,.vir, muurpapiergebruiknie," Die tydskrif wys
daarop dat koning Fahd van Saoedi-Arabie 18
biljoen dollar .sterk staan en dat Sultan Haji
Hassanal Bolkiah 'Van Brunei 25 biljoen dollar
agter sy naam kan skryf;": .

Bulgarye sonder regering
Twee maande na die eerste vrye verkiesings in
45 jaar in Bulgarye,het die land nog steeds geen
nuwe regering nie. "Amptelike konsultasies vir
'n miwe kabinet het nog nie begin nie," se 'n
senior woordvoerder van die Hervormde Kom
munistiese SosialisteParty, Alexander Tomov.
Hy bevestig dat ~n koalisie-regering tans nie
moontlik of wenslik is nie. Intussen raak die

, toue buite winkels al hOe langer soos wat die
ekonorniese krisis in die land vererger.

Revolusie duur voort
Pres Vaclav Havel vanTsjeggo-Slowakye maan
burgers van die land dat die "fluweel-revolusie"
teen "totalitere strukture" nog lank nie yerby is
nie. Tydens die 22e herden:king van die Sowjet
inval in Tjeggo-Slowakye, se Havel aan 'n skare
van 100000dat verledeNovembCrse opstand in
die land (wat die naam van die "fluweel-revo
lusie" gekry het) nog nie yerby is nie omdat die .
land hom nog eers moet losmaak van die bu
rokratiese en parasitiese stelsel wat nog op alle
vlakke bestaan.

Armene oor onafbanklikheid
Die Armeense parlement voer debat oor 'n
voorgestelde onafhanklikheidsverklaring waarin
om soewereiniteit gevea word. Vol gens die
republiek sal hy 5Y eie gewapende magte tot

, stand bring en sy eie ambassades en geldstelsel
insteI. .

Eenheid teen Irak '
Frankryk, Brittanje en sewe ander Europese

.Iande besluit op 'nvergadering oor Westerse
, eenheidom militece optrede in die Persiese Golf

te koordineer om sodoende die intemasionale
verbod op Irak en Koeweit te verskerp, Die
Egiptiese Ieier, pres Hosni Moebarak, waarsku
dat "donkerte en verval" die voorland vir die
Arabiese wereld sal wees as Irak nie sy troepe
uit Koeweit onttrek nie, Bronne in Kai'ro se 'n
volle gepantserde divisie van Fgipte is intussen
na Saoedi-Arabie gestuur, wat Egipte se totale
sterkte in die land op 15 000man te staan bring.
'n Irakese regeringswoordvoerder maak bekend
dat "buitelandse gaste" wat hulle in Irakbevind,
na "strategiese en militere instellings" verskuif
is. Intussen vvaarskupres George BushIrak teen
die aanhouding van buitelanders in Irak en
Koeweit, en vir die eerste keer in die huidige
Midde-Oosterse krisis word, daar 'van "gyse-

, laars" gepraat, . '

Burgerskap vir geld .
Die Oos-Duitse parlement sal op 9 Oktober
stem oor eenwording met Wes-Duitsland vyf
dae later. Die Oos-Duitse primier, Lothar de
Maiziere, se hy en die parlementere leiers van
aIle partye in die voormalige koalisie-regering
het ooreengekom op die nuwe stemdatum; Die
Oos-Duitse regering maak ook bekend dat hy
aan 'n aantal sakemanne van Hongkong Oos
Duitse burgerskap gaan gee in ruil vir lenings.

Oorlog sleepvoort.', c'.
.Die Liberiese rebelle-leier, Charles Taylor, se
die vredesmag van Wes-Afrika wat na Monro
vie op pad is om in te gryp in die burgeroorlog
in die land, sweer saam omsy nasionale mag te
dwarsboom. Taylor beweer dat sy teenstander,
die rebelle-IeierPrince Johnson, weI dood is en
'dat sy rol deur iemand anders gevul is. Taylor
onttrek hom vir die tweede keer uit samespre- .
kings met Ieiers van Wes-Afrika in die hoofstad
van Gambie, Banjul, en se dat sy rebelle "totdie
einde" sa! veg. Intussen het Prince Johnson en

. pres Samuel Doe albei reeds aangedui dat 'n
skietstaking aanvaarbaar sal wees.
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nieke kan wees, word seide in ag geneem. Of
verdedig. ,

Soos, byvoorbeeld, pornografle. Die sen
, sors skep net een "konteks" vir porno, en dit is
mlsdaad, Sodoende verwoes hulle die "kon-
teks" ook. ,

Maar porno werk binne -verskele
uiteeniopende kontekste,eikeenmet verskillende
kodes waarin erotlek geskep word.

In Amerikaanse porno, byvoorbeeld, word
erotiese beelde volgens 'n kapitallstiese stelsel
bemark. Dis dikwels baie anders as, se maar,
Europese porno waarvan diebeelde dikwels 'n
openlike seksuele genot toon.

Porno
Britse porno neig soms om"kinky" te wees,

met 'n kiem op seksuele speletjies - die on
derwyser wat die skoolmeisie'n pak gee, is 'n
klassieke tema. '

En dit, op eie beurt, is bale anders,
byvoorbeeld,as die uitbundige seksuele beelde
op oeroue Indiese tempels.

Boonop, daar is brei! kontekstuele verskllle
tussen heteroseksuele porno en gay porno.
Waarom moet die konteks waarln seks ekspli
siet uitgebeeld word, altyd onwenslik wees?
Porno, in watter vorm dlt ook al verskyn, is 'n
geldige deel van mensllke kommunikasie.

Mapplethorpe se werk word dikwels as
porno beskou - maar dis eerder "kuns",

Mapplethorpe was selfdeelvan die kultuur
wat hy uitgebeeld het. Die afbreking van die
grens tussen fotograaf en onderwerp bring 'n

. intense, nuwe visualiteit aan gay seksualiteit 
of seksualiteit per se, 'n Mapplethorpe-foto is
onmiddeIlikherkenbaar, met 'n oorspronklike
en opsienbarende estetiese dinamiek in die
foto's wat diesteriele, outomatlese seksualiteit
van sekere pornografle verbysteek.

Maar daar is nou geenkonteks vir Mapple
thorpe se werk anders as mlsdaad nie.

Sensors kan op die ou end net sensors bly.
Hulle kan die verdraagsaamheid van die kon
teks verander soos hulle wil, maar hulle sal
aUyd'n verwoestende grens behou, ondanks al
die retoriek oor konteks ens. '

As hulle dit nie doen nie, dan is hulle nie
meer sensors nie, en dan venlwyn hul
bestaansreg.

Nie ap die boekrak

R{)B 1: nr

Sameswering
Die argumente oor "konteks" is vir my

twyfelagtig. '
Vir eers, dlt skep argumentasie waarln

'akademicl en sensors saamsweer - dis iets wat
sensuur geldig maak,

Die begeerte om die konteks, en, dus, die
teks te beheer, kenmerk 'n sensor-mentalltelt,
Sensuur maak ontledingen krltiek aktief, want
hulle kan 'n skeppingsproduk letterlik ver
woes deur die verbod. Hul ontledingsretoriek
is nie daarop gemik om skeppingsprodukte,
die goeie, die slegte en die aanstootlik, te ver
staan en te laat leef nie, maar om die konteks
te skep waarin die produk verdoem of nie,
verdoem word nie.

Die"konteks",volgensdie argument, word
onwensllk wanneer dlt die onderwerp uitbuit.
Die konteks van populere kuns waarin nit.
buiting 'n geldigedeel van die skeppings-teg-'

. must expect his freedom ofspeech to be limited
to those who have the necessary discernment
to accept it."

In werklikheid bepaal Pienaar die "kon
teks" van vloekwoorde: hulle moet deel van 'n
"kuns"-produk wees en beperk word tot die
gene wat "ingelig" is. Diebrei! massa, vermoe
delik, is oningelig.

Diegebrulk van "konteks" is merkwaardig
duidelik gemaak tydens 'n oniangse bespre
king van seks en geweld in rolprente op die
Christelike TV1.program "Kruis en Kroniek".

, Die deelnemers was ds. Danie du Toit van die
Direktoraat van Publlkasies, prof. Kobus van
Rooyen, prof. Pieter Fourie van die departe
ment Kommunikasiekunde aan die Univer
siteit van SUid-Afrika, en die rolprentresensent
Leon van Nierop. ,

Almal isdit eens:'dieChristen moet leer om
geweld en seks binne konteks te aanvaar 
vermoedellk in 'n sekulere konteks, Dit hang
af van hoe seks en geweld aangebied word.

Boonopis opvoeding nodlg.Hoe meer gewone
mense - wat die sensors tans moreel beskerm 
oor die konteks van rolprente verstaan, hoe
meer kan die mense aanvaar..

Nau beskikbaar

Onder redaksle van KOOS PRINSLOO'

Disnou seksboekese beurt omdiefokuspunt
van sensuur te word. Verlede jaar het die

, pollsieook 'n foto-hoekvan die fotograafRobert '
Mapplethorpe gekonflskeer.Mapplethorpe, aan
Vigs-verbondesiektesdood, het seksueelekspli
siete foto's van mans geneem, veral uit die
sado-masochistlese kultuur,

Die Mapplethorpe-boek, onnodig om te s~,

verskyn nog nie op die boekrakke nie,

'Konteks'
Die soort ding wat nou op die verbode Iys

verskyn, is: "Forum: A-Z of Sex: The Com
plete Sexual Encyclopedia 1990", "Aphrodisi
acs: An Encyclopedia of Erotic Wisdom",
"Making Love: A Woman's Guide to the Sex
ual WIlderness", "Kinky Affairs", "Penthouse
Forum", "Penthouse Variations, Vol 12",
"Sexual Positions: Book Two: The Ultimate
Guide to Lovemaking"; "EroticonIV", Victo
riaanse porno soos"Devil's Advocate" en "Two
Sisters", en verskeie voorwerpe soos kofflebe
kers, sleutelliouers, waterpistole ens.met erotiese
vorms, prente of slagspreuke.

Boek-omslae word weer verbied: 'n mens
'mag nie kyk na die prente op die voorblad van
dr Wilfred Lester en Noel Botham se "Seven
Sexual Agesof Women" of Paul Clay se "The
Experimenters" nie.
, En al die toekomstigeuitgawes van die gay

tydskrif The Advocate wat In-diepte verslag
doen oor die gay-politiek, is verbied.

Inderdaad, die indruk word gewek dat
politieke vryheid na die verkeerde koppe toe
gegaan het en allerhande wellustige mense
aangespoor het om erotiese boeke en tydskrlfte
in te voer. Waar was al die stoute goed 'n ruk
gelede?

Die sensors se argumente begin ook "llbe
raal" te klink, met 'n klem op die idee van
"konteks" wat 'n akademiese "objektiwiteit"
aan hul argumente verleen,

In 'n onlangseonderhoud hetLouis Pienaar
op Engels ges~: "I believe in freedom of speech,
full stop. As far as it is politics or art it is the
same thing. Asfar as a person uses say explicit
language not tolerable to the rest ofsociety, he

I

, SUID·AFRIKJ\hetverander.Die"ANC,SAKP
enPACiswettlg. Maar sensuur duur voort - na
dramatiese woelinge: volgenskoerant-berlgte
het die "verkrampte" Piet Oosthuizen, vise
rektorvan dieUniversiteit van Pretoria, amper
hoofvan die Appelraad geword.

Prof. Kobus van Rooyen, wat as 'n "ver
ligte" sensor beskou is, het afgetree.

Waarom 'n verkrampte sensor? Mense het
glo, reg of verkeerd, so bespiegel: omdat die
polltiekdrasties verander het, moet die rege
ring ook die regsgesindes paai - daarem 'n
"verkrampte" hoof van die Appelraad. Prot
Van Rooyen was te Ilberaal, Hy het die Biko-

'.,' "prent "Cry Freedom" goedgekeur. Sy huis is
'. onder die bomme gesteek.

Na 'n bohaai in die koerante is Louis Pie
naar, gewese administrateur-generaal van
Namibia,as hoofvan die Appelraad aangestel.

Volgens sensuur-deskundiges word sensuur
,meer verdraagsaam. Minder boeke word ver
bied, somsselfsgeen boeke nie. Boeke-sensuur
sal geleidellk uitgeskuif word, en onwelvoeg
like foto's of publlkasies sal 'n saak vir die
pollsie of ander instansies word.
, Miskien. Maar die "verdraagsaamheid"

'..teenoor boeke kom te laat: boeke het duur
geword, dit word 'n elite-produk, nes kunsrol- .

. prente. ' ,
.l

WILLIAM PRETORIUS
bekyk die oenskynlike
groter vryheid in die

boekbedryf

; Die kulturele boikot het pryse opgestoot,
want sekere boeke word van agente bestel

. ,pleksvan regstreeks van dieuitgewers. Boonop
. _.sorgdieoop en geslote mark wat boekpryse en
'7 beskikbaarheid in Suid-Afrika bepaal dat die

. keuse van boeke Minder word. Soms druk 'n
,'oorseseultgewer ook te min eksemplarevan 'n

boek en bly daar niks oor vir die Suld-Afri
kaanse mark nie.

Eweerg is die invloed van die monopolie in
die Suld-Afrtkaanse boekbedryf wat bestaan

, uit ExclusiveBooks vir beter-klas leesstof en
dieCNAvir blitsverkopers, ens. Albei behoort
aan CNA-GaIIo.

Pryse styg. Maar nie oral eweveel nle.
" Byvoorbeeld, 'n hoek soos"Alien Zone" (Verso),

kos R44,95by die nuwe, onafhanklike Pham
bili-boekwinkelin Johannesburg. Exclusive se
prys: R63,30.

Paul Virilio se "War and the Cinema"
(Verso)is R44,75 by Phambill- en R50,00 by ,

~:
',', 'Exclusive. 'n Boek soos David Harvey se "The
,. ' Condition of Postmodernity" (Blackwell) kos

R49,75 by Phambili en by Exclusive R73,85.

I
f '.' VanSchalksBoekwinkelverkoop "The Best
•• ofOgonyok: The New Journalism of Glasnost"
; '. teen R4S,99. Exclusive verkoop dit teen R50.

! 'oo~i;~~~S:~~~;~:~~~::;::~:~~~;:~~=~
rj .Borders:Writers Meet the ANC" teen RI5,OO

",~
"",;".",1 _ dieprys wat die uitgewers aanbeveel, Exclu-
: ,siveln Hlllbrow se prys is R16~5 - terwyl die

'CNAin Hillbrow R29,95 vra!

,.,

r','I, .' Phambili se pryse sluit 'n biIIike wins in,
, versekerdie bestuur my. Waarom die verskiI?! Blykbaar betaal 'n mens vir gespesialiseerden .'" dlensts by Exclusive.

.i Marx en LeninII Maar terug na die amptellke sensuur:

~
Politieke boeke word nie meer verbled nle,

, Verlede jaar het die polisie Francis Meli se
. "South Africa Belongs to Us: A History of the

\1',' ANC" en Campschreur en Divendal se "Cui·
., ' ture in Another South Africa" (oor die 1987
U,'" ANC kuns·konferensie in Amsterdam) gekon.
H flskeer. Nou is hulle vrylik beskikbaar.
1'1 Soosook boeke deurMary Benson, Albie
r1 Sachs,NelsonMandela, Donald Woods, Steve

~
i,',l 'Blko, ens. 'n Mens kan nou Marx en Lenin se
, werke koop, en die anti-koloniale boeke van

Franz Fanon wat polltieke geweld en revolusie

1.'f:'I.'· as onvermydelik in koloniale situasies beskou.
: Vrye Weekblad, 24 Augustus 1990
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',Hervorming in,Zamflie
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Veldtogvirtn nuwe toekoms

Missiele na Koewelt? Ole sOwJet-mlsslel, die SCu~I'B (links), en dlelrakese al-Husseln-mlsslel (regs) ,
Is volgens Henry Dodds, die redakteur van Jane's Soviet Intelligence Review, dl6 week ult lrak na '

, Koewelt vervoer. (FoIo:AP)

op die dorpie gestig, en die veelparty-Ieiers het
dit nie om. dowe neute vir hul vergadering
uitgesonder nie.) ,

Die landwye teen-veldtog het op 20 Augus
tus begin. Die eenparty-veldtog steun grootliks
op kwelpunte van nasionale belang, Dit sluit in
die voordele vanvoortgesette vrede en eenheid,
amnestie vir gevorinisde staatsgreep-beplanners
en hoogverraad-aangeklaagdes asook redes om
in die referendum te stem. "

Dieonderwerpe verskil nie veel van die van
Unip se opponente nie, en dit sal Die verrassend
wees as Unip nie goed vaar in die stemwerwery

, nie, want die party is nie daaraan gewoond om
stemme rondom sake van openbare belang te
werf nie - enige eenpartystelsel se probleem,
volgens kenners.

Die jaar 1990 - in Kaunda se eie woorde - sal
in die Zambiese geskiedenisboeke neergeskryf
word as die jaar van optrede - hetsy toevallig of
beplan. - ANO

Oos~Duits,",':buruerskap

.vir HOngkQngse rykes
BERL~ - Oos-~t~l~dg~'~~'4'~gsb~rgerskaP aan 'n groep Hong
kongse sakemanrie verleenmruil.virrenm.gs,volgens 'nregeringsarnptenaar
Matthias Gehler: ' "" ':".: -"' " ~ "

-. "'n Besluit is geneem... eridi~ye~ van burgerskap is moontlik,"
se Gehler. Hy se die Wes-Duitseregering het ook die plan goedgekeur.

Gehlerhet egter geen besonderhede oor.die sakemanne verskafnie enhy
wou ook nie verder uitbrei oar 'die voordele wat dit vir die Oos-Duitse
ekonomie inhou nie.' .. " ,., .V', ",

Volgens dieW:es~DultSe'Ii?e~;;nt.~riddiUtscheZeitung gaan 52 Hong
kongse, sakemanne Oos-Duitse-,l)Ji!getskapontvang in ruil vir langterrnyn-
lenings van tot 15 biljoen Duitse mark:(R25 biljoen), .', .
, . Die, koerant haa1 die 'Oos~DUits~ .itlinistet van binneland~esilke,Pieter
Diestel,'8anwat se "ngroep Hongk011gse~akemanne"is"gereed om 'n25
jaar.beleggingslening te voorsieii en ~eur die banke gewaarborg te kry" •
.' " Die Britse kolonie word m,1997.'ilan China teruggegee. .

Volgens 'diekoer'ant is di,e sakeniaJ:!iie,op sook na 'n "vrye lewe binne 'n
demokrasie". ,".' , :''':>;~'',' .... .' "
. 'Na ve~agtingsalOos-;en:Wes~DUitslandteen rniddel-Oktober saarn
smelt,en die silkemanne, s~daii(i~t~IiJ.~ties burgers van 'n herenigde
Duitsland word.,' '. •. '..:' i ',":':/,~'" ...." . , .

; Diestel het, volge~'9iekOeijmt~ clleregering versoekom die aanbod te
'. lianvaar"om humaniteic redes,en j'nbelang van die (Oos-Duitse) ekono-

Illic't, ' '''. ;' "',', '~"', ~ ,,(,,~ " .,.:,":;',/',>,.' :.:.

Die geld sal glo deur die vyfOps-DUitSestate wat lUi streeksverkiesings
op 14 Oktober geskep gaan,word;gebniikword.'

Maar volgens Almuth Berber, ad"iseur van eerste minister Lothar de
Maiiiere oor immigrasie-aangeleenthede, is die transaksie omegverdig
omdat Vietnamese immigrante-werkers gedwing is om Oos-Duitsland te

. verlaat, terwyl burgerskap aan di~ ryk Hongkongse sakemanne gegee word.
-AFP, . . "," " '... . .

(Unip) daarvan beskuldig dat hulle die mense
mislei deur te se hulle regte kan onder 'n
eenpartystelsel verde dig word. .

Lumina is die enigste parlementarier wat 'n
veelpartystelsel openlik steun,

Na aanleiding van Kaunda se beskuldings,
dat die komitee haat en tweespalt "predik", het
Lumina gese hy verwerp die "ongegronde be
skuldigings". Lumina het onder groot toejui
ginggess: "Jy kannie apartheidhervormnie, en
daarom kan jy Unip nie hervorrn nie."

Ander sprekers by die vergadering was die
uitgesproke voorsitter vandie invloedJykeZambia
Congress of Trade Unions (ZC1U), Frederick,
Chiluba, en die voorsitter van die tussentydse
kornitee se regs-subkomitee, Levi Mwanawasa.

Die welslae van die politieke vergadering
moes die Unip-leierskap onkant betrap het.
Volgens politieke waamemers was daar die
afgelope 20 jaar nie so 'n groot politieke saam
trek in die myndorp nie. (Unip is 20 jaargelede

Bushhou vakansie

. ''. ~n Vrlendellke pres George Bush nadathydle 91eJasrllkse konvensl~ van veterane In Baltimore
. toegespreek het. Bush het by die geleentheld ged hy hou Irak verantwoordellk vir die velllgheid

van die Amerlkaanse gyselaars In Koewelt. (Foto:AP)

verlede jaar s'n is D1e,'het hy' tog
daarin geslaag om 'n paar putjies.
gholf te speel en met 'n visserboot .
op die Atlantiese Oseaan te gaan
vaar,» AFP

kritiek die situasie in Zambie werklik was.
Maar dit het nie die verkondigers van 'n

veelpartystaat aan die slaap gesus nie, "
By 'n vergadering op 18Augustus voor meer

as 50 000 ondersteuners in Kabwe - 138km
noord van Lusaka - het die leiers van die tussen
tydse nasionale komitee vir 'n veelparty-demo
krasie daarop aangedring dat 'n eenpartystelsel
nie gedemokratiseer kan word nie en dat die
model in sy 17-jarige bestaan nie daarin kon
slaag om menseregte te beskerm nie.
. ,'ArthurWina,voorsitter van die komitee, het
gese daar kangeen demokrasie onder 'n eenparty
stelsel wees nie,

Die slagspreuk tydens die vergadering was:
, "Die uurhet aangebreek om die eenparty-dikta
torskap te beeindig.",

By dieselfde vergadering het Joshua Lumi
na, 'n gewese minister van finansies en nou

" parlementereagterbanker, die leierskap van die
: reg~rende United National Independance Party

"

','./ .\

ton terug te keer nie. ., :', .:

In reaksie op berlgte titdie pers.
dat Bush se optrede 'n sw:ak open
bare beeld skep,s~mnrSwiudu -

· wat S88m met Bush gholf gespeel
het: "Di~ is nie 'n administrasie
van openbare verhoudinge nie. Die
Is 'n doen-admlnlstraste,"

.In dieselfde droll stemtoon bet
mnrFitzwater ges~: "Diepresident
i~ inbeheer waar hy ook at is. Dis at
wat saak maak," ' ...

· , Wat die noodsltUasie betref~ is'
,-Bush gewis in. beheer van sake.
· Tegnies hoefhy me by die Withuls
, tewees nle - sy personeel het hom.

na Kennebunkport vergeset . ,.

Bush blycjokin voellngmee sy ,
Internaslonale, ·ewekniei!. By staan
glo bale vroeg op om hulle te bel,

Sedert Irak se invai in Koeweit
het Bush sy vakansle twee keer on
derbreek om na Washington terug
te keer.

. Hy het verskele toesprake ge
lewer en koning Hoessein van Jor-

, danie en lelersvan Saoedi-Arable '
ontmoet.

Hoewel Bush se vakansie van:
; drie weke ole so ontspanne soos

PASCALdAIl.LANDIER

Krisis .oftenot,
. ,t.. - ,- ~I-:' ..", . . ",' "',

':.,

FRED CHELA

LUSAKA - Beide die eenparty- en veelparty
ondersteuners in Zambie het met hul verkie
singsveldtogte begin om die Zambiese bevel- "
king te oorreed om die regte besluit oor die land
se toekoms in volgende jaar se referendum te
neem.

Vroee aanduidings is dat albei kampe alles in
-die stryd gaan werp. ' ,

Pres Kenneth Kaundase 26 jaar lange.be
windhet lelik deurgeloop onder bloedige oproer
oor voedsel en 'n mislukte staatsgreep in Junie,

Ondanks die onsekerheid het Kaunda die
krisis oorleef en, weer eens, as 'n slinkse poli
tikus na vore getree, Hy het vinnig en doelgerig
opgetree en in Julie sy politieke vyande - le
wenslange gevangenes wat in 1980 probeer het
om sy regering omver te werp - vrygelaat.. .'

Politieke waamemers is dit eens dat die
"noodstap" van Kaunda 'n aanduiding is vanh6e. .', - . . . ".. '.

KENNEBUNKPORT,' Maine 
Vanuit sy vak8nsiewomng,aan die
kus 110U Pres George Bush die krisIs

\. in die,Golf fyndop ~ by verre die
grootste dilemma wat by in sy 19
.maand lange presldentskap In'dle

\ gesig staar, - en by is van plan o~ .
" . daar te bly tot 3 September.

f " .-,EndJt raakal hoemoeUiker-rlr
,: WithuiS-amptenare enrte verduide
i, 11k h!lek0m die president gedurende .
. 'n internaslonale krislsvakansle hou.

Video-opnames van Bush wat
f, gbolf speel opdieseHde televlsie

nuusuitsendlng waar berigte oor
die Amerlkaanse gyselaars in Irak
en Amerikaanse troepe in Saeedl-

. Arabie Ultgesaai word, skep ole 'n
goeie indruk nie. '

Die Withuls is bewus daarvan
" dat Busb se openbare beeld beslg is

om daaronder te Iy. .

Bush is egter bekend vir sy:
bardkopplgheld: hy wil nie die'
indruk skep dat hy aan hom laat
voorskryf nie. Hy wll nie h~ dit
moet lyk of die gebeure in die Golf
hom gedwing het om na Washing-

,,~ .

. :': ' i ,':. 4 i 1'1 \ 1 .. ,

,.".' \ 1,
,\ \ ",.

Vryc'Weekblad, 24 Augustus1990
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wERELD

Wereldkollig val op kinders

.c(Foro:AFP) ,

BERNARD ESTRADE

••.'n toekoms sonder hongersnood?

AMMAN- Die taxibetuurdertrek syYinger soos 'n denkbeeldige mes oor sy nek
en skreeu aan die buitelanderwat in die skadurykelaning loop: "Maak dood die
Amerikaners,' .

'n Soortgelyke voorval bet 'npaar dae gelede buite die streng bewaakte
. Amerlkaanse ambassade plaasgevind. . ,

'n Taxibetuurderhet in die rigting van die ambassade gespoeg en, volgens sy
gebare, moes dit 'n ontploffing ontketen wat die ambassade in puin sou Ie.
Vroeer die dag wou dieselfde taxibestuurder die nasionaliteit van sy passasiers
weet - hy doen gIo nie sake met Amerikaners of Britte nie.

Vreemdelingehaat is aan 't toeneem in Jordanie, Tradisionele gasvryheid en
pro-Westerse sentimente word, teo middevan .groot pro-Irak-optogte om die
Westerse militere opbou in die ,Golf te verwerp, onder groot druk geplaas•..

Sedert Irak Koeweit op 2 Augustus binnegeval het, en die gevolglike multi
nasionale militere opbou indie Golf, raakdie Westerse gemeenskap in Jordanie
toenemend onrustig, , .

"As die krisis in 'n volskaalse oorlog onrwikkel, is Jordanie in die voorste
linies. Die land sal tussen Irak en Israel ingedruk wees soos 'n stukkie ham
tussen twee mye brood," se 'n Westerse kenner van die Midde-Ooste...

Volgens 'n Westerse diplomatieke bran bet verskeie Europese ambassades
hullandgenote - wie se teenwoordigheid in Jordanie as "nie-essensieel"
bestempel word - aangeraai om die land tydelik te verlaat.

Dit is nog nie duidelik hoeveel mense die advies ter harte geneem bet nie,
want die ambassades isbaie versigtig om nie paniekonder die mense te saai nie.

Maar volgensverskeie buitelanders is die ambassades besig om hul adresleers
op datum te bring en - as 'n laaste uitweg - ontruimingsplanne op te trek.

Die toenemende vreemdelingehaat word aangevuur deur die Weste se
doelgerigtheid - veral Amerika en Brittanje - om die Verenigde Vo1ke oor te
haa1 om ekonomiese sanksies teen Irak af te dwing. Irak is Jordanie se
belangrikste handelsvennoot en olieverskaffer,

Jordaniese amptenare het gewaarskn dat sanksies teen Irak Jordanie ge-
weIdig sal knout ". '

Die onathanklike Engelstalige Jordan Times, in 'n hoofartikel met die titel
"Die Weste wil 14 rniljoen Arabiere van honger laat omkom" (die Irakese
bevolking), bet uiting aan die woe de jeens die buitewereld gegee. .

Pro-Irak-optogte het Jordanie gesknd sedert die eerste Amerikaanse troepe
'n week na die Koeweit-inval in Saoedi-Arabie ontplooi is. Protesoptogte wat
die militereopbou veroordeel, word daagliks gehou..

By 'n onlangse protesoptog waartydens plakkate met pres Saddam Hoessein
van Irak se portret daarop rondgeswaai is,is buitelandse joemaliste en foto
grawe gekarnuffel. pit is ook algemeen vir buitelanders om in die strate
uitgejou eli beledig te word. Geen ernstige voorvalle is egter aangerneld nie.

Bewus van die nasionale onros, bet koning Hoesseinverlede week gevra dat
sy onderdane buitelanders goed moet behandel: "Ons moet hulle soos vriende
enbeskerniers vanonsoogmerke behandel," het hy oordie nasionaIe televisie-
diens gese. - AFP .

derteken het, word die land twee jaar
gegun om sy wette by die konvensie
aante pas.

'n Wereldberaad oor kinders gaan
op 29 en 30 September in New York' .
gehou word om die vordering van
kinderregte sedertdie stigting van die
konvensie vyfjaar gelede, te bespreek.

Afrika-Ieiers het 'n beroep op al
hullidstate gedoen om die konvensie
te ondertekenentoe te pas en die New
York-beraad te gebruik om die be
trokke probleme van die kinders in'
Afrika aan te spreek.

Die president van Brasilie, Fer
nandoCollr de Mello, het sy regering
gevra om die konvensie te onderteken
en 'n nuwe hulpskema vir kinders
aangekondig. InMei vanjaar het hy
gese 250000kindersjonger as 'njaar
sterf jaarliks, .en 25 persent van die
kiriders in die land ly aan ondervoe
ding. . '.

Vier miljoen jong Brasiliers tussen '
die ouderdom van sewe en veertien
gaan nie skool toe nie, en 45 persent
van die 60 miljoen Brasiliers onder
18 "loop gevaar" as gevolg van hul
armoede, volgens die minister van
maatskaplike sake. - AFP

verwerp het.
"Sosialisme, volgens die klassieke '

Marxisme, impliseer kollektiewe
besitreg vandie produksierniddeleen
die bestuur daarvan deur die werkers
en boere," se hy.

Gorbatsjof se hervormingsbeleid
van perestroika volg nie die rigting
Die..maarprobeer die Sowjet-Unieby
die globale ekonomiese te integreer,
se Volkow,

"Hy sou 'n teenstaander van pe
restroika gewees het en 'n terugkeer

'na enigevorm vankapitalisme ver- "
werp bet;, .... .. ~ ..: ,

"Dit is tog duidelik dat Gorbatsjof
regverdiging vir sy beleid bet, want
hy probeer die Sowjet-Unie by die
wereldekonornie inskakelentoegang
verkry tot gevorderde tegnologie," se
hy. .

"Maarnet die toekomskans8ofsy
maatreels suksesvol was, of dit die
selfde probleme van die kapitalistiese
lande soos inflasie, werkloosheid en
groter .ongelykheid na die Sowjet
Unie geneem het." - AFP

van siek kinders watin die gietende
reen of skroeiende son aan pale vasge
maak word, in kaste toegesluit of
deur hul pa's ofbroers verkrag word.

Honderde, selfs duisende gevalle
van kinders met brandwonde, kneus
plekke en gebreekte bene word nooit
aangemeld nie.

Dokters en maatskaplike werkers
is bekend daarvoor dat hulle nie
amptelike klagtes uitslayf nie.

Die inteniasionale konvensie - in
1989 deur Amerika aanvaar en se
dertdiendeur89lande onderteken- is
eatwerp omdieprobleme aante spreek:
hongersnood, marteling, gedwonge
prostitusie enslawemy, en die gevol- .
ge van oorlog en siekte. '

Die oogmerk van die konvensie is
om die minimum regte van kinders
uit te stip.

Altesame 43 lande en tientalle nie- .
regeringsorganisasies bet saamgewerk .
om die konvensie te slayf. Vietnam,

, Ghana, Ekwador en Engeland bet
onlangs die konvensie onderteken en
hul onderskeie regerings is nog besig
om te werk aan die toepassingdaar
van.

'Nadat 'n land die konvensie on-

. EMILIO FERNANDEZ

. aUlD-LEBANON - 'n Palestynselld van die,pro-Irakese Arablese Bevrydlngsfront spult 'n anti-Bush
, slagspreuk teen 'n muur. , . (FoIo:AFPJ

JACQUELINE GAMBLIN

PARYS - Die wereldgemeenskap is
besig om werwing te doen om lande
te oorreed om die Konvensie oor
Kinderregte te onderteken en toe te
pas, ensodoendeaankinders 'n toekoms
sonder hongersnood, geweld en ge
dwongeprostitusie te verseker,

Die probleme is nie net tot die
DerdeWereld beperk nie, Kinders in
Europahet dit ooknie altyd so maklik
nie.

Ses maande gelede bet 'n Franse
regeringsagentskap 'n tolvrye tele
foondiens ingestel vir mense om
gevalle van kindennishandeling aan '
temeld. Sedertdienhet die agentskap
meeras 50 000 oproepe ontvang.
, Dag en nag skakel ouers, bure,

, ouer broers en susters, onderwysers,
dokters en ander spesialiste om gevalle

,van bloedskande, seksuele aanranding,
. , fisiekeen sielkundige aanranding aan

te meld.
Selfs al is al die oproepe nie werldike

, .gevalle nie - omtrent die helfte wil
. advies he - is dit steeds baie mishan

delde kinders.
Die' koerante wemel van stories

Leon Trotsky -50 jaar later
dwing het om in ballingskap te gaan.
Sy naam is uit die meeste amptelike

MEXIK.O - Die kleinseun van Leon rekords verwyder en 51 gesig uit
Trotsky, die vergete Bolsjewis van ;-amptelike foto's geverf.
dieSowjet-Unie, bet die week 'n~roep J. In dieselfde huis in Mexiko het

, op die Kremlin gedoen om die 50/ "Ramon1V1ercader, 'n Spaanse Stalinis
. .jarige herdenking vandie revolsioner· .wat daarin geslaag het om Trotsky se

sedoodte herdenk deur51 geskiedkun- vertroue te wen, 50 jaar gelede 'n
dige rolin ere te herstel. yspik deur Trotsky se kop gedryf.

Die week het die stadsowerhede Volgens gerugte was Trotsky se
, van Mexiko die Trotsky Huis-mu- laaste woorde: "Dit is die einde. tI

seumingewy, '. Die destydsepresident van Mexiko, .
"Om die geskiedkundge waarheid, . Lazaro Cardeno, het Trotsky toege-

, .te herbevestig sal nog 'n Trotsky-' laat omdie land in 1937binne.tekom '
museum geboumoetword - in die. ',' ,.enhom gehelp om 'n huis te.koop.,

~Sowjet-UDie- want Trotsky was een Trotsky het 'n hoe muur om die huis
'" van diesleutelfigure in die welslae -Iaatbou. '
.van die Russiese Revolusie," se Esta- Trotsky is dood,maar 51Bolsjewis- "
ban Volkow, Trotsky se kleinseun. tiese ideale leefvoort in die harte van

. . Die Kremlin het onlangs postume Mexiko se sosialiste.
rehalilitasie aan Trotsky se seun,Sergei, Die meer as 400 mense wat die
toegestaan,maarnogniksgedoenom inwyding van die museum die week
die Bolsjevis-leier se rol in' ere te bygewoon het, het rooi vIae geswaai
herstel nie. 'en Bolsjewistiese hoede gedra. '

..: Die Sowjet-Unie het Trotsky se As Trotsky vandag geleef het,
naam uit die geskiedenisboeke ge- volgens Volkow, sou hy pres Mikhail ,

. haa1 nadat Stalin hom in 1929· ge- Gorbatsjof se hervormingsprogrnmme

,Vrye Weekblad, 24Augustus 1990



Vp.nder Merwe se kind skool gaannie. Khumalo
wil he sy eie kind moet 'n redelike goeie deal
kry.

Denis Beckett

M:Raakjy nie bekommerd oor die vlak van
rassisme in ons gemeenskap nie? Is dit nie 'n
kritieke probleem in ons samelewing nie?

0: Die regering sien nog die ding van swart
stemkrag as die groot bedreiging. Dis 'n fout. Ek
het nou die dag met Gerrit Yiljoen geargumen-
teer. Aan die einde het hy gese jy vra ons om
alles oorboord te gooi voor ons nog onderhandel
het. Ek dink dit is mal. Hulle moet begin by
totale stemreg en totale burgerskap. Daar kan
niks goed kom uit enige pogingswat gegrond is
op die idee" dat een party narnens die swartes
optree en 'n ander namens die wittes nie. Stel dit
oop!
Ek is 100 persent vir die ontperking van die

ANC. Maar ek is heeltemal gekant teen die id~e
dat die regering en die ANC moet onderhandel
en 'n deal m8ak. Ek dink dit is 'n.grootfout. Jy
sien'die ANC min of meer as die stem van die
swart massas, en ek sien dit geensins so nie. As
'n politieke party het ek baie min vertroue in
hulle. Vera! weens die gedagte dat hulle die
mense is wat die beste weet en hulle sal die
besluite maak.

0:Nee,dit is nie.Asjydink aandie ou watdie
swartman mishandel, praat jy nie van rassisme
nie, maar van brutaliteit. Maar as jy praat van <

die ou wat bevrees voel oor sy vermoe om die I

lewe van sykeuse te kan lei en sy vriende en sy
lede van sy klub te kankies, is dit geen probleem
hoegenaarnd nie. Ek wil net he hy moet eerbied
betoon aan sy landgenote. Dikwels beJoon hy
nie op die oomblik eerbied nie, en dit is hoofsaak:-
lik 'n gevolg van sy vrees. Gee vir hom veilig-
heid, dan sal jy oor die algemeen goeie mens like
gedrag sien.

M: Jy klink nie senuagtig oor die toekoms of
ons mense se vermoe om demokrasie tehanteer
nie.

0:Well,jy stel dit ~tuurlik as 'n grap. Maar
basies, ja. Oit sal die huidige gemors uitklaar. l-

Ons sal uiteindelik weet wie verteenwoordig
wie. Myns insiens sal De Klerk-hulle - natuurlik'
verbreed - maklik herkies word, maar as. rege-
ring van die hele land en nie net van die wittes
nie; ons sal oor die sentrale hurdle spring en dan
begin ons met die taak om 'n ordentlike land op
tn ferme fondament te skep.

Vrye Weekblad, 24 Augustus 1990

M: Jy wi! he De Klerk moet bloot opst;l,anen
se next week stem ons vir 'n nuwe regering?
Sonder onderhandeling?

Wat gaan die mense v,an Verwoerdburg met hul
plaaslike outonomie, doen? Ek sou graag wou
sien Oat daar 'n klem kom op nasionale eenheid,
'n verenigde nasie en land, waar die gaping
tussen die haves en die have-nots beveg word.
Dat ons op 'ngevoelsvlak, 'nempsionele vlak 'n
nuwe patriotisme sal aankweek. Dat ons nie
soos Zimbabwe 'sal wees waar die witmense
eenkant staan van die Zimbabwe-nasie nie, Dit
beteken nie dat ons diversiteit sal verdwyn nie.
Selfs die regses wat hulle'daar'in Welkom so
wangedra het, het 'n saadjie van Afrika-wees en
Suid-Afrikaner-wees in hulle, al ontken hulle
dit. H~lle is trots op hul hele land. Is die soort
gevoel nie die enigste sement wat aldie kon-
flikterende deeltjies van ons samelewing gaan
,vasbind in 'n nuwe, vreedsame nasie nie? Gaan
die,devolusie nie dalk die sement te veel afwater.
nie?

0: Jou mikpunte en myne is dieselfde. Veral
wat die regses betref stem ek saam. Hulle is
dikwels die gretigste omvrede daarmee te maak
dat hulle in Afrika woon. Ek kan nie dieselfde
van my buurman se watop pad Australie toe is
nie.
Ja, ons het 'nnasionaIe eenheid nodig. Ek wil

ook nie he ons land moet inbrokkies opgebreek
word nie. My argument is dat ons 'n vollediger
demokra~ie as emge bestaande demokrasie kan
he. Die regering kan so 'n ding nou skep, deur 'n
struktuur in te stel wat mag volledig versprei. Ek
gaan verder: as die regering eers agterkom wat
'n ordentlike een-mens-een-stem-demokrasie
behels, sal hulle so'n ding sonder argument
skep.
Vir my is dit legitimate vir iemand om te wil

he sy kinders moet skool toe gaan saam met
kinders van dieselfde taal, dieselfde kleur, die-
selfde kulturele agtergrond. Dis geen probleem
nie. Dit is terloops Die net die Boere wat dit wil
he nie, dis omtrent almal.
Die KP-ondersteunerverwag dat as die nuwe

Suid-Afrika hom oorrompel, dan gaan sy hele -
lewenstyl uitgewis word. Ek wil he daardie
outjie moet uitsien na 'n gemeenskap waar hy
weet hy kan kerk toe gaan en sy kinders na 'n
Afrikaanse skooltoe stuur en so aan.

MAX DU PREEZ en
DENIS BECKETT,

redakteur van Frontline
en deesdae senior
skrywer van The Star,
stry oor die politiek

M:Maar hy mag nie ras as 'n voorvereiste
stel nie.

0: Hoekom me? As jy se hy kan eni~ets
, andersas ras as 'n voorvereiste stel, dan nooi jy
hom oni 'nhele wereld van deception en subter-
fugeinte gaan, wat weI diegeval in die VSA en
elders is. .
Ek siennie integrasie as 'n doel in sigselfnie.

Ek siendie fondament wat groei engoeie gedrag
moontlik maak, as die doelwit.
Die ou in Wonderboom wi} se: kyk, ons hou

van ons klein wit gemeenskappiehier en ons wi!
sommer net aangaan om witte wees. Ashulle dit
doen op die grondslag van demokrasie, dan is dit
100 persent. Seker 99 persent van die swart-
mensegee nie 'nhel oni saam metwie se kind ou

'Politiek is In minderheidshobby'

0:Dit,is 'n fout om te dink daar is die twee
magsplokke en as lrulle saamstem is die probleme
opgelos.Dit word nou daagliks bewys. Meer 'en
meer 'geweld. Niemand vat die grootste con-
stituency ernstig op nie. Dit is die don't know-
constitUency. Onder die wittesjs die AWB 'n
baie kleinminderheid al maakhulle baie lawaai.
Aan die' ander kant is, al die deelnemers aan ill
die debatte saam maar 'n baie Idein minderheid
van die swart gemeenskap. Ek twyfel sterk of
die gemiddelde swart ou sterker belangstel in
die gedagte van swart regering as die gemid-
delde KP-ou. Hy wi} 'n behoorlike samelewing
en ontwikkeling sien, wie ook al regeer is nie sy
eerste prioriteit nie. Sy eie lewe is die eerste
prioriteit. Jy pptat van langtermyn-droom. Vir
my is dit vandlig se saak. Jy sluit daai ouens in
en daar is onmiddellike gevolge. Vir een,die
activists kan nie langer vryelik verklaar dat The
People dit of dat wil he nie; die people wys self .
Tweedens, 'n groot aantal swartes stem vir FW,
al is dit net vir security redes, en dus kom die
basiese swart/wit-skeidslyn tot 'n einde. Der-
dens, die regses hou op om nagmerries oor 'n
swart diktatorskap te he, en hul vrees vir swart
stemreg verminder.

uit te bring sonder dat hulle hul constituencies
verloor nie? Ekhet 'n vermoede die AWB-man
en die Jong Leeu van'Soweto wi! dalk nie soos
jy se in die demoIcrasie ingesluit word nie. Hulle
is kwaad en bang. Jy is bekend vir jou siriisme
teenoor die ANC, maar,hoe kry jy die moeilike
elemente bygetrek by 'n min of meer vreedsame
skikking as jy nie die ANC en die NP as basiese
voertuie gebruik in die proses wat nou voorle
nie? .

0:Dit is goed dat die meeste mense nie lede
is van politieke partye nie. Politiek is oral in die
wereld 'n minderheidshobby. Die vraag is of die
mind~rheid geanker is aan die behoeftes van die
gewone ou. Indien weI, dan isdaar stabiliteit -
elke plek in die' wereld waar chaos uitgebreek
het, was dit moontlik vir magshebbers om daar- ,
die anker te breek. Ons moet die anker onbreekbaar
maak deur mag volledig te versprei. ' '"

'M: Jy se die politiek word gepleeg deur die
silent majority. Dis mos nie waar nie. Politiek
enige plekin die wereld word gepleeg deur
mense wat politiesgeaktiveer is, wat sterk voel
oor spesifieke issu(ls en hulle hard en duidelik
uitspreek'daaroor. Die silent majority is-
noodwendig meer irrelevant in die- praktiese
politiek as die vocal minority , juis omdat hulle
silent is.

I"...:... ••..

M:'~1;~e4ie ~~~~;;:::~k'~VO-
, lusie van inag na streke en plaaslike owerhede
kan die huidige ongeregtighede gebore uit apart-
heid en residensiele skeiding petpetueer nie?

M:Dit klink vir my na 'nlangtermyn-drooni.
Is dit nie meer realisties nou iIi Augustus 1990
om die twee magsblokke min of meerbymekaar

."M: Jy maak of alle Suid-Afrikancrs rustige,
rasionele. burgers.is sonder tn bittere geskie-
denis. Kan jy al die dinge se na jy byvooIbeeld
na die konfrontasie in Welkom gekyk het?

0: Glad nie. Inteendeel, ek baatnou by my
agtergrond. Ek was al 'n iiberalis in die dae toe
ek nog 'n kortbroek gedra het. Ek het grootge-
word vol skuld en daai goed. AI die jare het
menSe soos jy gese ons is kafferboeties en pienk
liberals en so aan. Ek is nou deur al daai twak,
jy weet, ek kom nou aan die anderkant uit waar
ek kan se nee wat, the past is past. To hell met
skuld en angst, ek is nou met ~ie toekoms
'gebother, more en oormore. Ek wil nou 'n or-
dent like land he waar daar 'n ordentlike lewe vir
my en my gesin en ander mense is. Ek en my
gesin, dis eintlikmy bottomline. Maar as jy '~
ordentlike land "vir jou gesin soek, dan moet dit
ook 'n ordentlike land vir ander mense wees.

M: Maar die probleem is hoe om daar uit te
kom. Dis mooi om te hoor iemand se gee net vir
elkeen 'n stem en ons het 'n demokrasie en
Utopia wag vir ons. 'n Liberale Utopia waar die
silent majority sal opstaan en sy stem dik maak.
Dis Afrika die. Mense hier het warm bloed.
Liberals se bloed is gewoonlik 'n bietjie dun.
Kom ons wees realisties oor wat moontlik is in
ons gemeenskap.

M: Denis, dis al asofjy meer en meer'van 'n
tipiese Suid-Afrikaanse liberal word. Jy is seker
maar 'n slagoffer vanjou agtergond, ..

SteIn nOll,onderhandellater

0:Nommer een. lIierdie ding van dik bloed
en dun bloed is sommer nonsens. Meeste mense
enige plek wi! maar nonnale lewens leef. Nornmer
twee. Wie praat van Utopia? Nieeknie. Ek soek
stabiliteit.
Ek en jy en Vander Merwe van die KP en

Mosala van die PAC het eintlik dieselfde bot-
tomline. Ons wil ordentlike lewens hier leef. Ek
bem~i my daarmee om 'n gemeenskap te kry
waar ons so 'n lewe kan leef. Diseintlik redelik
eenvoudig om so 'n gemeenskap te skep, waar
daar ontwikkeling is vir almal. Die eerste stap is
om die onnodige wrywingspunt van wie is 'n
burger en wie het watter n:gte uit die weg te
ruim.
Ons moet begin argumenteer by die punt dat

almal gelyke regte het. Wat ek wi! sien, is 'n land
waar alle mag herlei kan word na die outjie wat
sy stem uitbring.

0: Die Welkom-situasie maak dit juis meer
belangrik om die dinge te se. Naas Welkom is
daar die bloedvergieting in Thokoza en Soweto
en so aan. AI wat ek wil he, is dat die mense se

i" politieke energie in die nuwe, ordentlike .stelsel-,'
Y vasgesluit word. Hoe meer potensiaal daar vir
~ - 'geweld is, hoe meer noodsaaklik is dit om die-
e wilde manne uit die sentrale gebied uit te skakel.
r Op die ooml:>lik maakdit sin vir mense wat
j probeer om die lojaliteit van 'n magtelose massa
I, te wen, om te veg en om met wapens rond te
\ hardloop, As die gewone ou die sekerheid het
!: dat daar tn vrye verkiesing'gaan wees w~hy 'n~~
I vrye stem kan uitbring, maak dit glad me sin om

geweld te pleC?g nie. Die basiese omgewing
maak geweld op die oomblik sinvol.



Die Afrikanervolk bestaan.nie...
-

...en Breyten is' 'a rebel without a cause'

Kom ons stem.. in
Novembermaand,
nog voor Krismis

Die wroeging van Afrikaners wat
,apartheid in woord en daad verwerp
het, en die Rubicon oorgesteek het,
was een van die keronerke van die
besprekings en toesprake. Die besef
dat 'n verbintenis tot verandering baie
meer inhou as blote holle woorde en
lippediens, is telkens geopper.

So doenJannie Momberg, DP-LP
van Simonstad; 'n beroep op FW de
Klerkomonomwondeteerken: "Otis' ,
was skuldig." Hy versoek ook sy ou
almamater, Stellenbosch,om die onreg
van die verlede te herstel en aan een
van syberoemde oud-studente, Bey
ers'Naude, 'nere-doktorsgraad te gee.

Onnodig om te se, tot dusver het
die universiteitsoweIhede nie 'n woord
daaroor 'gerep nie.

'n Toespraak deur dr Ben Cronje,
die hoofdirekteur van die FAK, her
die onbegrip in belangrike segmente
van die NP-establishment oor wat
verandering alles behels en oor die
verbrokkeling in Afrikanergeledere
weerspieel, .

Cronje praat oor die Afrikaner
Yolken Afrikanerskap asofdaar geen
fundamentele politieke verskille hier
oor bestaan nie. Hy gebruik die taal
van 20 jaar gelede om te praat van
"die Afrikaner se lewens- en wereld
beskouing wat gebaseer is op sy
Christelik-Nasionale lewensbeskou
ing".

Let wei: Christelik-Nasionaa1word
met 'n koppelteken gespel wat in die
ou verlig/verkramp-konflik 'n eng
konserwatiewe betekenis het. Nasiona
le Pers-koerante onder Ieiding- van
Schalk Pienaar her 'n verbete stryd
teen die koppelteken ge,voer._ .

Cronje praat veralvan verande
ring en aanpassing, maar op so 'n vae,
algemene manier dat daar duidelik
geen begrip is van hoe fundamenteel

_ die verandering werklik gaan wees
nie, of dat die Afrikaanse taal sy
amptelike posisie kanverloor nie,

Geenwonder me dat Cmnje geskok
was deur die vurige toespraak van sy
mede-parieellid, die jong Cobus de
Swardt, 'n akademikus en lid van die
ANC. ,

Met 'n diepe ems en ingehoue
emosie vertel De Swardt hoe 'n ma
tie-professor horn in die vroee tag
tigerjare vol vertroue meegedeel het
dat die NP teen die jaar 2020 steeds
souregeer.

Nie lank daarna nie het hy in aanra
,king met swartmense gekom. Hy vind
tot sy verbasing dat "ek 'n ander SA
vir myself leer ken heten ek mo~s

. vrede maak met die werklikheid dat
die ideologiese fondamente van my
sosialisering gegrond was op flagrante
leuensen rassisme inverband met die
en ander Suid-Afrikaners na aan my.
Mense wat ekaltyd vertrou het, het 'n '\'
leeftyd lank vir my gelieg. My poli
tieke sosialisering het 'n mite ge-
word." :'

Daarom kies De Swardt die weg
van 'nnuwe politieke identiteit, om'n
Afrikaanssprekende Afrikaan van
Suid-Afrika te word - 'n gevolg van
verandering waaraan baie in die' NP
en FAK nog nie gedink het nie,

Maar vir Robert. van Tonder en
Carel Boshoffwas daargeen twyfel
ofverwarring nie. Van Tender, met 'n
romantiese hunkering na die verlede,
glo vas aan die Boerestaat en skiet is
die antwoord as dinge verkeerd loop.

Terwyl Boshoff onwrikbaar glo
aan die Christelike regverdiging van
'n eie kleiner Afrikaner-volkstaat.

Tog het die Saak-konferensie een
. ander duidelike •boodskap , gehad:

oDdanks konserwatiewe verset en NP
verwarring en onsekerheid, het die
Afrikaner reeds die eerste tree gegee
op die pad weg van Afrikaner-isola
sie na Afrikaan-wees in 'n groter Suid
Afrika.

dit merkwaardig dat hy weinig erken
ning gee aan die enorme implikasies
van die ineenstorting van apartheid
en die abdikasie van politieke mag
deur die regering.

Miskien weerspieel sy toespraak
sy eie onsekerhede en ontsteltenis
oor sy persoonlike toekoms. Hy moes
nog finaal se of hy ooit weer gaan
terugkeerna Suid-Afrika. Hy sugger
eer selfegter 'nsoort afskeid van "hoe'
profiel openbare betrokkenheid" met
die toespraak.

Dit isduidelik nie die 800rtboodskap
wat jong Stellenbosse studente 
gei:nspireerdeur besoeke aan die ANC
inLusakaen 'n onlangse toespraakop
kampus deur Thabo Mbeki - van 'n
manverwag wat self'nbelangrike rol
ges het in di ie
partheidsmure nie, " .

Benstudentmerkdanookop:"Dit '
lyk of Breyten 'n rebel without a

... e geword het." .

ring wat die onderhandelinge voer
terwyl die regering van die dag ge
woonvoortgaanmet sy bestuurvan 'n
land waarin apartheid in ieder geval
vinnig besig is om te verdwyn.

Uit 15 miljoen kiesers trek die
ANC 5 miljoen (dus SO-plusafgevaar
digdes), die NP-Demokratiese alli
ansie maklik ook sy 4 miljoen (63
afgevaardigdes), Inkatha waarskynlik
h;~rbydie2miljoen(30afgevaardig

des) die KP eweneens 2 miljoen (30
afgevaardigdes) en die PAC-allian
sie ook 2 miljoen.

Daar's hy. En terwyl ons voort
gaan met gewoonweg lewe (sonder
apartheid om ons te beskerm of te
versuur), sit die klomp mense koppe
bymekaar en soek 'n model wat die
grootste moontlike tevredenheid gaan
waarborg.

Absolute tevredenheid, glo eknie.
Maar dis tipies van die ding wat ons
mensnoem.

Kom ens doen dit Novembermaand,
nog voor Krismis. As ons dit nou se,
kan alma! ophou om die andertot
ondergang te probeer dwing en hulle
aandag en energie daaraan wy om die
kiesers te probeer oortuig hoekom
daar vir my party gestem moet word.

Magtag: dis so maklik! One man,
one vote! Now!

daag ons julIe Afrikaners uit om die
pad saam met ons te loop. Julie was
die 'bevoorregtes in die verlede. Dis
julle verantwoordelikheid om 008 te
help en saam te werk aan 'n nuwe
toekoms.

In antwoord op 'nvraag se Lekota:
Ek en andere wat op Robbeneiland
was, sou nooit die stryd met soveel
optimisme en beslistheid aangepak
het as ons nie geglo het dat die Afri
kaner eendag bereid sou wees om ten
volle die nuwe pad met ons te loop
nie,

Later het talle studente gese:
"Lekota se toespraak het ons vir die
eerste maal werklik hoop vir die
toekoms gegee, maar ons - is
teleurgesteld in Breyten, Ons het nie
die siniese, pessimistiese toespraak
van hom verwag nie." ' '

Bre ten se toe raak was di '
~~~s. Dit was soms skerp kri'iies
oor ie huidige ondetbandelingsproses
tussen die ANC en die regering. ,

Hy bly die ewige wagter op
Sionsmure omAfrikaners te waarsku
om nie te gou op loop te gaan oor
veranderinge nie, asook oor die gevare
wat pseudo-veranderinge inhou. Maar
vir 'n voorvegter teen apartheid met
sev:e jaar tronkstrafagter die rug, bly

Solank ons maar net van 'n blink
toekoms verseker karl.word.

Hoekom is almal so bang vir die
demokrasie? Hoekom wil hulle hulself
as 'n onderhandelingsmag voorhou
en dit nie toets by die stembus nie?

Die oplossing is so bitter inaklik,
,naby, eenvoudig, En net oorkant die
Grootrivier, inTransgariep, het 008

dit sien werk. '
Kom ons wys die mense aan wat

ons wil he moet onderhandel. Kom
008 gee hulle 'nmandaat om 'n grond
wet uit te werk wat vir 008 'n nuwe
toekoms gaan bring.

Kom 008 kies eenvoudig binne 'n
kwessie van maande, nou-nou nog,
vir ons 'n grondwetgewende vergade- ,
ring.

So rnaklik kan dit wees. Kom 008

se ons kies 250 afgevaardigdes, pro
porsioneel verdeel vol gens die totale
aantal stemme wat elke party trek.
Almal bo agtien stem, op dieselfde
dag of twee, by enige stembus, vir
daardie party of groepering wat hy
dink hom die beste sal dien,

Uit en gedaan. Laat die VVO kom
kyk dat dit "free and fair" is en sorg
dat die onmiddellike intimidasie tot
'n minimum beperk bly.

Ben man, een stem, in een hokkie.
En wat daar uitkom, is die vergade-

'DaarIs geen tydvir
bitterheid nie. Daarom

daag onsJulie Afrikaners
uit om diepad saam met

ons te loop. Julie was
diebevoorregtes in die

verlede. Dis Julie
verantwoordelikheid om
ons te help ensaam te

werk aan 'n nuwe
toekoms,'

Afrikaans en Engels van die oud
Kroonstadter wat elfjaar in die tronk
was, het hul in doodse stilte laat luis
ter. Sonder 'n sweem van verbittering
het hy die Afrikaners daarvan verseker
dat daar 'n belangrike rol vir hulle
voorle.

Moenie onnodig worstel met aIler
hande skuldgevoelens oor die ver
lede nie, Julle is verantwoordelik slegs
vir die toekoms. Dit is julie dade van

By die onlangse konferensle by die
Unlversiteit van Stellenbosch met die titel
"Ole rol van Afrikaners In die bou van 'n

nuwe Suld-Afrika", het die polltieke
werklikhede van die land weer duidelik na
vore gekom. HENNIE SERFONTEIN was

daar en waag 'n mening

wanneer daar kans is vir die mense .
om te stem.

Eneens op 'n tyd het dominee An
dries Treumicht gese: "Die Bybel is
nie aan die kant, van tiranne wat
volksregte en vryhede verontagsaam
en beskermde welte van hul Yolk
vernietig nie, As die gebod van die
owerheid dus indruis teen die godde-

'likewetofdievolksvryhede,is ditnie
aIleen geoorloof nie, maar ook be- __
taamlik om nie die owerheid te ge
hoorsaam nie." (Bravo! Bravo! hoor 1
ek mense uit die radikaal teenoor- ,
gestelde kamp uitroep.) , I

Eweneens lieg en bedrieg die rege- .
ring wanneerhy praatoor mandate en
die toetsing by die kiesers. Onder-I
handelinge is hoog op die agenda, '
maar net indien dit kan verseker dat
ons darem 008 magsbasis kan behou.

(Dalk kan ons 'n 'Joint govern
ment"metdieANCvorm,'nregering ,
van "National reconciliation". Daar
van sou die ANC ook hou, kan mens
vermoed. Ofdalk iets anders: 'n alli
ansie me,tdie oerste vyand, die Zoe
loes ... )

Wat gee hierdie klomp leiers
werklik om vir die gewone mense in
hulle speletjies om mag te bekom of
te behou? Wat maakdit saak, eintlik,
as soveel honderd mense doodgaan?

, vandag en more wat saak maak. JulIe
isnie vir alles in die geskiedenis
verantwoordelik nie, en die Afrikaner
het self 'n trotse geskiedenis.

, Lekota het beklemtoon: Daar is
geen tyd vir bitterheid nie. Daarom

" .

DlE Afrikanerdom of'die Afrikaner
volk of die Afrikaners as 'n aparte
identifiseerbare groep bestaan een
voudig net nie meer nie.

Daar is wel verskillende groepe
ringe of fragmente van Afrikaners, of
blanke Afrikaanssprekendes. Party
beskou hulself as die Afrikanervolk,
andere eenvoudig as Boere, ander as

, Suid-Afrikaners, en nog andere as
Afrikaanssprekende Afrikane.

.Diepolitieke werklikhede het weer
eens duidelik na yore gekom tydens
die bespreking verlede week by die
UniversiteitvanStellenboschmet die
tema: "Die rol van Afrikaners in die
bou van 'n nuwe Said-Afrika," Dit is

'<leur die Stellenbosse Aktuele
Aangeleentheidskring (Saak) gereel.

Tussen die verskillende groepe .
Afrikaners is daar diepe verskille en
onsekerheid oor hul rol in die nuwe
Suid-Afrika. By sprekers uit regse
geledere en vanuit die NP/Broeder
bond-establishment is daarheel duide
lik nog geen begrip van al die kon
sekwensies as 'nANC-regering binne
minder as vier jaar die mag oomeem
nie.

Dit lyk of hulle dit inteIlektueel
besef, meer emosioneel nog nie kan
verwerk nie.

Ondanks die verwarring het twee
ANCsprekers, Terror Lekotaen Albie

'Sachs, 'n sterk positiewe boodskap
van hoop aan aIle Suid-Afrikaners
gegee: daar is plek vir julie in die

, toekoms. Jul taal- en kultuurregte is
verseker, want dit behoort nie aan

, julie aileen nie, maar aan aile Suid-
Afrikaners. '~";' Co' ,

Dis ironiesdat Lekota, wat op die .
laaste aand 'n verhoog met Breyten
Breytenbach gedeel het, die grootste
indruk op die studente gemaak het.

,Die eenvoudige woorde in beide

"ONE man, one vote! Now!"
: Onthou u nog die slagspreuk van

soveel jare gelede? 'n Uitroep na die
basiese demokratiese reg om deel te
he aan die bepaling van hul toekoms
deurdie meerderheid Suid-Afrika
ners?

....Wathet daarvan geword, van die
demokratiese ideaal?

'Hoekom is daar so min daarvan te
sien in die optrede van die mense wat

. hoog opgee oor 'n "nie-rassige, de
mokratiese Suid-Afrika"?

Hoekom weerspieel so min daar
van in die aksie-programme van 'n
liggaam soos Inkatha? Hoekom kruip
dieNasionaleParty-regering weg agter
diedekmantel van onderhandelinge
wat:aan die gang gesit moet word?
.: pk is kwaad, kwaad genoeg om in

illy koffie te verstik, en om al my
vloekwoorde te gaan haal waar hulle
w~ggebere Ie in my onderbewuste~
"<Duisende mense sterwe of word
am flarde geskiet, gekap en verbrand
soos die grootmenere van die politiek
probeer om magsbasisse te vestig.
Studente hier by die Universiteit van
Venda boikot klasse omdat hulle eis
dat Gatsha Buthelezi moet bedank as
Kanselier van die Universiteit van
Zoeloeland.

, ''The worst form ofviolence is the
NATAL VIOLENCE perpetuated by
GATSHA and his warlords under the
satanicbumer ofInkatha," verklaar'n
pamflet wat hier by ons op die kam
pus versprei is en waarin die gesa
mentlike optrede van Inkatha en die
SA Polisie en Weermag in die ver
skrikking van die Randse geweld
prontuit as feit verkondig word.

Inkatha lieg as hy voorgee dat hy
die "genuine voice" van die Zoeloes
is. 'n Stem, maar nie die enigste stem
nie. Enhoe sterkhy is, sal aileen blyk
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Related?
Michael Collins van Kaapstad skryf:
Your letter (Vrye Weekblad, 10 August
1990) from David Lipsitz of Johannesburg
regarding the non-availability of psychia
trists to give testimony in cases of capital
crime bears an uncanny resemblance to that
in The Argus (14/8/90) from miss J van der
PoeI, Director, Citizens Commission on
Human Rights. Miinerton. "'

In the immortal words of Private Eye:'
"Do you think they are related? I think we
should be told."

Optimisties
Willie Lubbe, koordlneerder van die
Chrlstel1ke Demokratlese Beweglng ,
van die Strand skryf: '

:'nOntvanklike gesindheid is 'n voorvereiste
vir 'n vreedsame en voorspoedige "Nuwe
Suid-Afrika". So 'n gesindheid kan aileen
bewerkstellig word deur naasteliefde.

Wat is naasteliefde?
"Jy moet jou naaste liefue soos jouself.

Daar is geen ander gebod groter as die nie."
(Markus 12:31) ,

"Julle moet julle vyande Iiefhe en goed
. doen aan die wat julIe haat. Seen die wat vir
julle vervloek, en bid vir die wat julle
beledig. Aan hom wat jou op die wang'
slaan, moetjy ookdie andereen aanbied. As
julle die liethet wat vir julIe liefhet, watter
dank het julle? Want die sondaars her 66k
die liefwat hulle liethet." (Lukas 6:27-32)

"As jou vyand dan hongerhet, gee hom
iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets
om te drink, want sodoende sal jy op syhoof .
vurige kole ophoop. Laat jounie deur die
kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad
met die goeie." (Romeine 12:20-21)

JulIe moet julle vyande Iiefhe; seen die.
wat vir julle vervloek, doen goed aan die,
wat vi.. julle haat en bid vir die wat julIe
beledig en vervolg." (Mattheus 5:44)

Wantas julIe liefhet die wat julle liethet,
watter loon het julIe? Doen die tollenaars
nie ook dieselfde nie?" (Mattheus 5:46),

"Here, wanneer het ons u honger gesien
of dors of 'n vreemdeling ofnaak of siek of -

, in die gevangenis, en u nie gedien nie? ,
Voorwaar ek se vir julIe, vir sover julie dit:
'nie gedoeo het aan een van hierdie gering-
, stes nie, het julIe dit aan My ooknie gedoen
nie."(Mattheus 25:44-45)

Regstelling
Dries du Plessis van die Boksburgse
Stadsraad:
Ek verwys na die berig in Vrye Weekblad
van 13 Julie 1990 met die titel t'Regses kaap
buurtwagte" waarin 11 sa dat Jan Heyneke
hoof van burgerlike beskerming en Hertjies
Engelbrecht die adjunk-hoofvan burgerlike
beskerming is.

Dit is verkeerd. Heyneke is 'n burgerlike
beskermingsbeampte, en hoewel hy die
administrasie van burgerlike beskerming,'
behartig, is die hoof daarvan inderdaad die
stadsklerk. Engelbrecht is superintendent'
van sekerheid.

, Ek aanvaar datdie verkeerde inligting
van die Boksburgse Stadsraad afkomstig is, '
en vra om verskoning daarvoor. Ek vra u
nogtw om die fout reg te stel. ~

I -~,
l~

~ -

Vl}'e Weekblad plass aile briewe wat nie die wet oortree of lasterlik is
nie,mits die korrespondent se naam en volledige adres bygevoeg word

as 'n skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die reg voor om
briewe te verkort. Skryf aan: Die Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 177,

Newtown 2113. Of bel met/au mening na (011) 836·2151.
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Nuwe politieke denke in die tussentyd
Henrlk Jaara van Bloemfontein skryf:
Ons bevind ons in 'n vreemde tussentyd.

..Hoewel die ou orde nog glad nie ver
bygegaan'het nie, berig die media daagliks
van gebeure wat enkele maande gelede haas
ondenkbaar was.

Een ding is seker, die veranderde situasie
van die onrustige tussentyd verg nuwe poli

,tieke denke van beide die owerhede met sy
veiligheidsfamilie en ander organisasies wat
nog die fossiele van apartheid aanhang.

Suid-Afrika sal nog fundamenteel en on-,
herroeplik moet verander. Diehuidige ver
anderinge is oppervlakkig en kosmeties. Dit
is net maar 'nnog 'n belofte aan die kant van
die owerhede. Otis as swart Suid-Afrikaners
het steeds nie stemreg nie en ons is nie in die
hoofstroom van politieke of ekonomiese
besluite nie,

Die grootste oorsaak van annoede is
apartheid. Dit het ook dringend noodsaaklik
geword dat Suid-Afrika se onderwysprobleme
spoedig opgelos moet word.

Ek wit ook my waardering teerioor u
koerant uitspreekvir die geesdrifwaarmee u
werk om die ou orde te help afbreek.

VryeWeekblad
'n Derde Mag?

So Se hulle...

Harms
Die Harms-kommissie het vandeesweek waarskynlik die
laaste getuienis oor moordbendes aangehoor.

Vrye Weekblad het in die verlede die kommissie skerp
gekritiseer en gess dat daar nog nooit sovee! mense is wat
toegelaat is om met soveel moord weg te komnie. Onshoop
ook nie dat daar ooit weer 'n kommissie gaan wees waar
sovee! gelieg word nie. .

Ons het begrip vir die bitter moeilike taak waarmee
regter Harms opgesaal is en dat hy gekortwiek is deur 'n
beperkte en eng verwysingsraamwerk.

Sy houding teenoor sekere getuies en sy weiering om
ministers AdriaanVlokenMagnus Malanindiegetuiebank
tot verantwoording te roep, is onvergeetlik.

Daar was ook duidelik 'n massiewe toesmeerveldtog
waarvan sy kommissielede ongelukkig deels verantwoor
delik was.

Ondanks die ontevredenheid wat daar in soveel mense
regte-kringe oor Harms was, kan daar vandag geen twyfel
meer wees dat ons veiligheidsmagte betrokke was in dade
van terreur en moord teenoor linksgesindes nie,

Die BSB is (ons hoop so) ontbind en van sy lede behoort
aangeklate word:' .: " _

Hierdie deel van oris geskiederiis kan .nou afgesluit
word. Ons weet nou waarteen om in die toekoms te waak.
Mag so iets nooit weer gebeur nie.

"So the best way to form a government capable of running
South Africa is for the ANC to accept a free enterprise
system and dump the communists, while the Nats must
accept a full democracy with no special privileges for
anyone." - Dr Zach de Beer, mede-Ieier van die DP, tydens
'n politieke forum by die Universiteit van Potchefstroom.
"One wonders whether this is not achange of strategy by
architects of divide and rule policies who are working
behind the scenes and selling this new option ofethnicity to
ill-informed and illiterate hosteldwellers." - Genl Bantu
Holomisa, oor die SAUK se dekking ran die afgelope twee
weke se geweld. , ''', , ' , '
"Ole regerlng is nie bereid om met 'n pistool teen BY kop,
met die ANC en die SAKP te onderhandel nie." - 'n Rege
ringswoordvoerder oor die opskorting van die vrywaring
van vervolging van twee lede van die ANC en eenlid van
die SAKP.

Die suggestie dat daar 'n Derde Mag by die bloedvergieting
in die Randse townships betrokke is, is uiters onheil-
spellend., , '

Daar is weliswaar min vaste getuienis dat so '0 mag
betrokke is en wie daar agter sit.

Maar die verduideliking uit swart politieke geledere
klink baie logies: die geweld is hoegenaamd nie in die
belang van die twee onderhandelingsvennote, die ANC of
die Nasionale Party-regeringvan FWde Klerknie. Inkatha
het nie regtig op sy eie die vermoe om op so 'n groot skaal
die bloed te laat vloei nie,

Die enigste mense in wie se belang die dood van die
sowat 600 mense die laaste twee weke is, lui die argument,
is diegeoe wat die hele gemeenskap wit destabiliseer, 'n
oorlogpsigose wil saai en die klimaat wit teel vir 'n terugkeer
na '0 noodtoestand en ouroritere regering,

Nou wie sou dit kon wees?
Soos ons gese het, is daar geen vaste bewyse vir die

aktiewe betrokkenheid van 'n Derde Mag nie, behalwe vir
genoegsame inligting dat die polisie in tientalle gevalle die
laaste twee weke nie as 'n neutrale instandhouder van wet
en orde opgetree het nie.

Soos wat die geval was met die sogenaamde Witdoeke
in Kaapse townships en ander vigilante-verskynsels.

Maar met iets so belangriks soos die, kan Suid-Afrika
nie bekostig om te wag vir "bewyse"nie, Dit is te gevaarlik.

Dit begin al soos 'n refrein klink, maar ons moet weer
eens ons emstige kommer uitspreek oor President FW de
Klerk se klaarblyklike emstige onvermoe om te verstaan
wat in sy veiligheidsmagte aangaan en om dit aan te spreek.

Ons moet ook weer 'n groot vraagteken laat hang oor sy
vermoe om die kritieke faset van ons toekoms aan te spreek
as sy, vernaamste veiligheidsadviseurs nog deur die bank
totale aanslag-valke.is.,., ,,_ __ ,,_ ~ _-'--_' ,__ _ _

Die voortslepende moord en doodslag in die townships
duur voort. Buiten die tragiese verliesvan honderde le
wens, gaan die episode Suid-Afrika se vordering na 'n
vreedsame demokrasie en naasbestaan nog emstig kortwiek
met die bitterheid wat dit skep en die vooroordele wat dit
bevestig,

- Op die oomblik is die enigste skuldiges wat uitstaan,
hoofman Mangosuthu Buthelezi en sy Inkatha-beweging.
Selfs adjunk-minister Roelf Meyer het die week erken dat
"political engineering" van die Zoeloes daaragter kan sit.

Ons hoop dat pres De Klerk met hoofman Buthelezi net
so reguit eneerliksal wees as wathymet dieANCseNelson
Mandela en ander leiers is.

Hoofman Buthelezi se magslus is besig om ons almal se
toekoms in gevaar te stels

the PAC champion continuation of sanc
tions, and natiooalisation as their official '
economic policy, albeit that the ANC and ~ ,
SACP say this policy is not a holy cow,
whatever that may mean.

8. Mandela instructs the school children
to return to school, they do precisely the
opposite. ,The government talk and talk about
resolving the blackeducationproblems, and
the most fundamental of all our crises sim
ply worsens.

9. The DP fight within and bleatlike
sheep.

10. The ANC accuse the police of siding
with Inkhata, Inkatha deny inciting violence ,
arid accuse the ANC offou! play. The police
deny all accusations and shout fair play.

11. Spies, hit squads, police violence are
subject to judicial enquiries.

12. And the ANC are still not satisfied
that the government policy of dismantling
apartheid is irreversible.

13. And while politicians jockey for
position, more people starve, more people
steal and a whole lot more people die. Men,
women and children.

Just an ordinary South African.
The SABC announces a year in advance

Portret van die land that Rugby's World Cup will be televised.

DE Starfleld van Johannesburg skryf:, No cloak and dagger this time round - no
springbok players either.

1. In Febuary pres De Klerk unbanned the Horse racing prize money increases amid
ANC, SACP, PAC and others and shortly
thereafter dr Mandela was released. much pomp and ceremony. One race - three

2'
Th dth ANC 'quarters of a mlllionrand-I itA nice round

, ' . egovernmentan e, success-'" fi" ""," ,',.. " ,
fully concluded the,Grocite Schuur and' re-'" '" 19ure.
cently the Pretoria Minutes, the latterresult-
ing in an ANC ceasefire. Winnie Mandela
and Chris Hani appear to regard the ceasefire

L:===================:!...I in a different light from Walter Sisulu.
, 3. TheCP,AWB,PACandAzaporepeat

'edly announce that they are not interested in
negotiations and prefer violence to attain
their ends.

, 4. The CP and AWB tell the government
that they will mobilise their supporters to
arm themselves to police the countryagainst
blacks. r

5. Dr Buthelezi repeatedly announces '
being in favour of negotiations but Mandela '
avoids Buthelezi. The result is war between
Inkatha on the one hand and the ANC, UDF,

,Cosatu, MDM and others on the other hand.
It now appears that the Zulus and Xhosas are
at war. ,

6; Strikes, stayaways are the order of the
day, no business remaining unaffected. in
solvencies increase, unemployment increases.
, , 7.TheANCanditscohorts,togethCrwith,'

'.

"
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sukkelende mense van Irak eerder as
die paar mense in die regering me? Is
die meeste Irakese me teen sanksies
gekant nie?

Oor die vraag of ons nog nasorg-'
,\diens en opleiding verskafvir die G5

kanonne wat ons aan Irak:verkoop het
~ enwaarvoor hulle nog me betaal het
me - het Pile net gese dis me sy
departement nie.

Darem ironies dat die G5 in noue
'samewerking .met die Israeli's ont
wikkel is, en nou word Israel emstig
deur Irak bedreig.
* Nou wonder Bittergal of ons die
nuwe Swift-terikafweerstelsel ook
intussen aanSaddam Hoessein verlcoop
het?

Haai, het julIe me ook vir Eugene
TerreBlanche en sy klomp kakie-flen
tergatte jammer gekry nou die aand

, opTV me?
Daar het hulle in die agterplase

vanWeIkommetlmllehondeengewere
en met vrees en hewing gestaan en
kyk hoe die I\NC/Cosatu-opmars
verbystoom. Skoon verwese gelyk.
*En Koos van der Merwe, Elpee, se
bloeddorstige dreigemente 'n paar dae
vroeer was toe soos 'n windjie wat in
.'n stormwind gelaat is.

Verwese

Hoera
Ons is darem ver been as ons 'n staande
ovasie gee' net omdat twee mense
mekaar met die hand groet...

Dis nou Walter Sisulu van die
ANC en Carel Boshoff van die'

. , Volkswag nou die aand op Potchef
stroom.

*Maar nou ja, AIle bietjies help.
Ten minste is oom Carel, so agterlik
verkramp as wat sy politieke idees
ook mag wees, darem nog 'n gentle
manen'nmanvanintegriteit. lets wat
'n mens van bittermin van sy.kamerade
in die Volkswag en die KP kan Set

teen daardie tyd meestal ANC-ge
sind,liewe doktor?

Ditook?
Steeds by Tv. Pik Botha het nou die
aand op TV 'nvragie oor ofdie reger- .
ing sanksies teen Irak steun, mooi
gesystap. . . ..

Want het hy nee gese, was hy in
die knyp by die Amerikaners en die
Britte. Het hy onomwonde ja gess,
dan was die volgende vraag: Maar
minister, strafjulle nie nou die acme

Hulle kan maar bly
Nog mooi woorde oor die TV-mense
(Brolloks probeer eintlik 'n afslaggie
op sy TV-lisensie onderhandel-hier,
Hy is nie soonverskrokke soos Robert
van Tonder se Boerestaatparty wat
die week aangekondig het dat hulle
met 'n veldtog van lydelike verset
begin en nie hul TV-lisensies gaan
betaal nie.)

Daar is 'n paar gesiggies en naam
pies op ons skenns waarvoor Brol
loks DOll regtigmoeg begin raak. Maar
dan is daar darem rnense wat heel
temal tuis sal wees • en welkom sal
wees - by ons nasionale TV in die
Nuwe Suid-Afrika.

Soos Barbara Folscher en Betsie
Grabe.
*Ensoos die verslaggeefsterwatnou
die dag prontuit in 'n nuusbydrae uit
die Oos-Rand gese het dis Inkatha
impi's wat al die moeilikheid begin,
en 'n oomblik later komSy Hoogheilig- .
heid Gatsha op en se sy mense se
hande is so rein soos sneeu, Soos die
verslaggewer wat Woensdagaand berig
het oardie polisie wat staanentoekyk
het hoe impi's 'n vmgtestalletjie reg
langs hulle beroof en niks daaraan
doen nie. Ennet voor dit is 'n dreigende

.verklaring van FW de Klerk voor
gelees datdie "ongegrcnde" aantygings
dat die polisie me korrek optree me,
nou moet einde key.

LekkerTV

Die Episcopal Church is voor in
die koor. Een van sy koerantadverten
sies lees: "The Episcopal Church
welcomes you. Regardless of race,
creed, color or the number of times
you've been born."

'n Ander advertensie van die kerk
vertoon koning Hendrik vm en
verklaar: "In the church started by a
man who had six wives, forgiveness
goes without saying."

Nog 'nkerk-advertensie het 'n foto
van twee kinders met groot oe met die
vraag: "Now that they know about
Disneyland, isn't it time you told them
about heaven?" '

Een. van die kerke wat heelwat
adverteer, die Central Church of the
Nazarene in Michigan, gebruik die
advertensie-agentskap Rumrill-Hoyt.
Die agentskap is eintlik bekend vir
hul twee groot kliente: Bacardi-rum

, en die New Yorkse lotery.
*Eintlik klink die dinge eerder na die
styl van die gewilde yuppie-priester
van Rhema, Ray ,McCauley.

geskiedenis stoom voort
Die lokomotief van-die,

Goeie Tv, die reeks'Pacethe Press"
onderhoude wat die SAUK die laaste
tyd met politici uitsaai. Net jammer
die verveligste daarvan is party van
die joemaliste se vrae...

Maar nou en dan laat die vrae die
politici lelik rondskarrel. Soos Ha
rold Pakendorf se vrae. aan Doktor
Andries die anderaand. Brolloks se

e elfjarige nefie het skoon aan die gig
gel geraak oor die slim doktor se
kleitrappery oor praat met die ANC,
onderhandeling en die trek van grense
die dag as 'n KP-regering oomeemen
Boerestate begin skep, '

Die KP sal nooit met die ANC
praat me. As hulle oomeem, sal hulle
viral die swartes tuislande gee en dan
metdie "ander volkere" - 'n mens
neem aan dis die Indiers en Kleurlinge
- onderhandel oor hul lot,
* En se nou die "ander volkere" is

With-it kerke

, "Jy het uit die vliegtuig gespring
en jou te pletter geval,' se Petrus
.geduldig vir hom.
"Maar daar was dan twee engele wat
gese het hulle gaan my vang,' se
Desmorid verontwaardig.
Petrus ,sug, rol sy oe en skakel die
interkom aan: "Sal engele Verwoerd
en Vorster asseblief onmiddellik na
ontvangs kom.••"

rutu en SAL

AI, as die Boere-mense darem maar
net nie so dikvellig-kortsigtig en
domonnosel was nie!

Brolloks onthou 'n dag in 1978
b~ie goed. Dit was op die trappe van
die Turnhalle-gebou in Windhoek.
So 'n duisend of wat emosionele
Afrikaners. het voor die gebou
saamgedrom in wat die pers bestem
pel het as die "eerste wit betoging in
die geskiedenis", Dit gaan toe oor die
instelling van 'n veelrassige tussen
tydse regering.

Daar was baie plakkate. "Volkshof
vir verraaier MUdge", het een gese,
"DTA=uitverkopers en kafferboeties"
die ander, En so aan, AI die betogers
was lede van die Nasionale Party van
Suidwes, Die party was die laaste
paar jaar baie nader aan die Suid
Afrikaanse Konserwatiewe Party as
aansyregerende eweknie hier te lande.

Nit'n rukhet die destydse leiervan
die party,AHdu Plessis, op die trappe
verskyn. Hy het 'n gebalde vuis die
lug ingesteek,en die mense het rasend
geraak. Mense het openlik revolusie
gepraat.

Endie weekhet dieselfde party sy .
. deure vir alle rasse oopgegooi, Som- .

mer net so.
Al die haat en nyd en dreig was

puur vemiet. Die lokomotief van die
geskiedenis laat hom nie maklik stop

, nie.

*Hoe lank, hoe lank voor ons eie KP
, en AWB ook agterkom dat hulle
noodwendig dieselfde paadjie salmoet

loop? "

" ,::',

Aartsbiskop Desmond Tutu was van
deesweekin die SAL-Boeing wat by ,

, Heathrow-lughawe in 'nklompeende
.vasgevlieg en 'n dramatiese nood-

, landing moes doen.
, Dithet Brolloks laat terugdinkaan

. 'die ou storie van Desmond wat hoog
, bo die see in 'n vliegtuig was toe die

vlieenier aankondig hulle gaan val.' So van gewyde dinge gepraat. Bitter-
Desmond kyknog rondvir 'n val-, gal sien in die jongste Kerkbode die'

skerm toe daar 'n engeltjie op elkeen ' NG Kerk se lidmaattal het die eerste
ran sy skouers kom sit en vir hom se keerin sygeskiedenis 'nafname getoon
hy kan maar spring, hulle sal hom In 1985wasdaar 1449000,ennouis
yang en saggies aarde toe vat. Goeie daar 1 328 000.
gelowige wat hy is, spring Desmond .Maar nou het Bittergal raad vir die '
toe. liewe broeders, Raad uit Amerika.

Hywordwakker aan die voete van ' , Daarbetdit nou algemeen vir kerke
Petrus, en kyk verdwaas op. "Hoe engemeentes gewordom te adverteer:
kom ek in die he mel? Ek is mos me op TV, in koerante, oor die radio en
dood nie," seg hy. op borde langs besige strate,

Eenman, een kommissie?
MlESIES KLAAGVOORT dalenda
est! Javelwoes, vrinde, deurdie gedagte
dat die Chinese wetgewing van een
man, een kind dalk kan reik tot in die
binnekringe van die Koeksistergilde.

Diehoogtepunt van demokrasie
het natuurlik sy voordele: dink net
aan al die gesiggies in die kabinet en
elders wat me daar sou geweeshet nie
as ms wetgewing ewe vooruitstrewend
was. En dan sou daar sommer ook
meer wealth gewees het om te redis
tribute. Seg Oswald dinge het mer te
lande so hande uitgeruk, ons benodig

'."n wet wat se een man, een kom
missie,

Sela, geliefdes: 'n mens kan tog
nie dieres vanjou lewe oor die Harms
kommissie skryf nie. Seg Moeder sy
is alnerf-afop die kniee van voorbid
ding .doen;vir die kommissie, ly k
kornpleetsoos Cliff Saunders se kniee
na aldie interviews met ministers.

Roerende digkuns
. Die lekseltjie in verlede week se

Voelvrye blad oor Rozanne Botha
(wie?) het die Klaagvoorts se gedag
tes gaande. Afgesien daarvan dat die
ou Volksheld se demise getoon het

•hoe verganklik die talents van nasate
is,natuurlik. Julie onthou seker, vrinde,
dit gaan oor 'n siel in Swaziland wat
ietsie stoutsgedoen het en nOll noodtoe
standas verweer opper: Hy is Rozanne
se hand in marriage aangebied, and it
was ail offer he could not refuse. Die

;stonune siel moes verlei gewees het
deur da,ardie roerende digkuns, deur
die gedagte van ,liedjies. om die
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kampvuur en lullabyes saans.
Foei tog. As hulle hom Miesies

Klaagvoort aangebied het, het hy die
volk 'n guns bewys en het hy nog
boonop 'n voorraad koeksisters ge
had vir die res van sy bestaan. Dink
net, 'n lewenslange sooibrand.

Call me Arch
, Die liewe aartsbiskop bet dit nie makIik
me. 'n Besige kerel, en vir vrede
makers is daarheelwatwerkdeesdae.
Vir ontspanning gaan draf hy bedags
deur die strate van Bishopscourt,
daardie very english envery rich suburb
van die liberale Kaap. Die gedraf
word boonop gedoen in 'n T'-hemp
met die legende daarop: Just call me
Arch.

ledergeval, nou die dag gaan draf
sy heiligheid weer, toe korn hy 'n
dame van die buurt tee. Die was ook

• aan die draf. Saam geniet hulle toe,
teoreties in elk geval, God se natuur.
Die vroumens bars toe egter los met
'n rassistiese, total onslaught wat onse
Arch grys bet van angs en verontwaar
ding. Seg die jogger vir hom: "Jy's 'n
fucking communist" en nog meer.

Ag shame dieIbares, as die upper
'class van ons gemeenskap so ollin
gelig is dathulle 'nman soos Tutu van '
kommunisme kan beskuldig, so on- .
ingelig ofgevul met rassehaat, watter

. hoop is daar vir die Neandertal-faksie?

Maak vol
'Die WC het so pas herbevestig dat
bulle nie daarin belang stel om na
liberation wraak te neem deur die
burokratiese boosdoeners vanons era
te vervolg me. Miesies Klaagvoort
meen tereg dat dit die spirit of recon
ciliation te ver voer. Daar is suIke
gruwels gepleeg deur die jare dat die
volkpsige net kanbaat deur die groot
ste belhamels aan die pen te laat ry.

Dalk is daar nog hier en daar 'n
minister van dit of dat of selfs hoer
wat die simbollese fakkel vir die res
van die wit volk kan dra. Baie goeie
en eenvoudige witmense het tog, in
hul sottemy blindelings gevolg waar
hierdie misdadigers teen die mensdom
"gelei" het. Seg Meeder wat 'n goeie
idee, .die tronke is juis besig omleeg
te l~op van al die versoening.

Geheime wapen
Uit Londen word berig dat 'n 87
jarige oumapas haareerste sprong uit
'nvliegtuiggemaakhet. Dit was glo 'n
uitmuntende.llensasie. Egbertus lei af
die sprong was vrywillig. .

Laat 'n mens wonder oor Moeder,
weetjulle: as 'nbataljon valskermtroepe
saamgestel word .wat bestaan uit
Moeder en trawante, kan jy mos die
ongelootlikste verrassingswapen he
wanneerjy jou buurstate wil destabi-

liseer. Die vyand sal die skok van al
die goedkoop laventels en smelling
salts mos nooit oorleef nie. _

Metafoor
Metafoor van die jaar is die uitlating
van Zach de Beer dat Suid-Afrika
ners hulle bevind "at the crossroads,
walking 'n tightrope, on a knife edge".
Haai? Dit wil darem gedoen wees,

Wie bestuur?
Dis altyd vreeslike nuus wanneer
werkers afgedank word weens 'n dal
ing in die een of ander mark. Die
jongste nuus is dat Mercedes Benz

• 120 werkers gaan laat rus, Het die
nuwe Zuid-Afrika dan me meer 'n
behoefte aan sulke motors me?

Een van die ~gswekkendste ge
sigte op ons paaie, naas die taxis, is
die verbysterende getal. Meres en
BMWs wat jy ,teerikom. Daar is
wragtag iets verkeerd met die ver
spreiding van rykdomme, kjk maar
net wie bestuur die goed. Seg Oswald
wie die motors bestuur is irrelevant,
deesdae is dit die wit chauffeurs wat
agter die wiel sit. Ja'k. Moeder,
reaksioner tot die laaste, meen dat
Mercedes' beter wins sou maak as
hulle minder voertuie gratis weggee.
Waarvan kan sy tog praat? .

HOE RYM 011 DAN?

Se nou hy se ja
Geen rubriek is voltooi sonderdat Sy
Hoogdrawenheid daarinvoorkom nie.
Egbertus sou dit nie waag om hom uit
te laat me, want die man beskou dit
dalk as 'n slight en dan sit ons weer in
die hof. ledergeval, die memoran
dum wat die siel nou die dag onthul
het, meld glo dat hy op 40 geleent
hede vir Oom Mandela gevra het om
met hom te praat.

Ia vrinde, Veldmaarskalk Buthe
lezihou boekvandie dinge. Maarwat

, gaanhydoenasMandeladalkweerja
se?
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AndriVernreulen van Bloemfontein IUt gebel .
en 'vr«- na aanleiding van min Stoffel van der
Merwe se uitspraak in di«Die Volksblad(20/8/
90): "Wanneer lemand die Bybel as. 'n polio
tieke handboek:begin gebruik, moetjy hondse
gedagtes kry," - waster boek gebruik die Na
sionaleParty? Isdit "How toCheatPeople and
Influence the World", of "Hoe omjou mense
te bedonner en die buiteland te bei'nvloed"?

the psychiatric links are which brought about
theplagueof racial discrimination in this coun-

try. -- ..----....." ..

/
sametoken,placing full responsibility on these
officials does not in the slightest diminish the
roleof the psychiatrist in the slaughter. Even if
the psychiatrist had been under orders, which
they werenot, it is noteworthy that their com
plete mobilization for killing patients went as
speedilyand as smoothlyas the military mobi
lizationof soldiers to fight the enemy."

Closerto the roots ofpsychiatry,the fatherof
Americanpsychiatry..Benjamin Rush, claimed
that the black skin of black Americans was
causedby a rare form of leprosy; And despite

. the fact that Rush labelled all black men as
lepers, the American Psychiatric Association
still displays his face ontheir official seal.

By its very'nature, psychiatry segregates
people into different classes through the use of •
different labels. South African psychiatry is
now looking for new labels for mental illness
sufferedby black people, based on the notion
that a black person is culturally different to a
white person. .

It would warrant further inspection in the
historybooks of South Africa to establish what

Psigiatrie segregeer

I
_An Explorationof Human Violence",Fredica
Wertham MD wrotc a chapter which goes into

. theeuthenasia programmes conductedby Ger-

-------------- manpsychiatrists. These programmes werebasedon the concept that mental patients, suffering
from some or other disability, fell into the
category of "life devoid of value" or "life not
worthliving"•Wertham showshowthisconcept
was first promotedin 1920 whenapsychiatrist,
Alfred Hoche, and a jurist, Karl Binding, pub
lishcd a bookinLcipzigentitled"TheReleaseof
the Destructionof Life Devoidof Value".TIlls
book advocated that the killing of "worthless
people" be releasedfrom penaltyandbe legally
permitted. In 1939 about 300 000 mental pa
tients were in Germanpsychiatrichospitals,in
stitutions or clinics. In 1949 their number was
40 000. The list of psychiatrists involved in
these mass exterminations is vast.

Wcrtham wrote: "The claimthat only a few
psychiatrist were involved is equally invalid.
The lowest estimate is that therewere 'perhaps
fifty' who participated. Even if this were a
correct number (which it is not) among them
were some of the most renowned and distin
guished academic and hospital figures."

These includeddr Max de Crinis, professor
of psychiatry at the University of Berlin; dr
Wemcr Villinger,professor of psychiatryat the
Univcrsities of Breslau and Marburg; dr Carl
Schneider,professorof psychiaryattheUniver
sity of Heidelberg; prof Paul Nitsche, director
of several statepsychiatric hospitals;dr Wemer
Heyde,professorofpsychiatryat theUniversity
of Wurzburg.

. . .Crinis, Villinger, Schneider and Heyde all ,
committed suicide before they were to stand
trail' for. their involvement in what Wertham
described as the bureaucratic mass murder in

. history.
'Mass murdersdurlng Nazi Germany is a

point which evokesemotional reactionin many
people to this day. Not to exonerate the Nazi
regime from any responsibility, over the years
too limited exposure has been given to~
involvement ofpsychiatry in these"mercykill

_ings". wertham puts the picture in perspective
when he, states:"To place casual responsibility
on the psysiciandoes not in any way diminish
the responsibility of the high and low Nazi,
officials and bureacrats involved. But by the .

Optimisme (Van bl 20)

"Jullc het op die aarde 'n weelderige en
losbandige lewe gelei;julle het julle harte vet
gevoer soosop 'nslagdag. Veroordeel, vermoor
het julle die regverdige; hy versethom nieteen
julIe nie." (Jakobus 5:5-6)

Wat is Liefde7 '
"Die Iiefdeis lankmoedig envriendelik; die

liefdeis niejaloersnie,die liefdepraatniegroot
nie, isnie opgeblasenie,handelnie onwelvoeg
lile nie, word nieverbitterd nie, rekendiekwaad
nie toe nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra
alles. En nou bly geloof,hoop,liefde - hierdie
drie, maar die grootstehiervan is die liefde."
(Korinthiers 13:4-13)

Belofte vir die "nuweSuid-Afrika":
"Die wolf en die Lamsal saam wei, en die

leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof saldie
voedsel van die slangwees; hulle sal geen
kwaad doenofverderfaanrlgopMyheleheilige
berg nie," (Jesaja65:25) .

"LaatonsdiewcrkevandieduistemisaflSen
diewapen vandielig omgord." (Romeine 13:12)

U sal nou my optimismebegryp.

David LIpsitz van die CRlzens Commission .
on Human Rights skry1:
In the Weekly Mail issue of August 10 - 12,
Deidre Moylewroteanarticleentitled"Asylum
bars racism but psychiatry's rooted in it." Ms:
Moyle commented:"The ideas thatthe expcri-'
ence of madness differs, according to race, .
remains part of the discourse of psych!~try
todaylargely throughtheadherence toconcepts
of culture that assumethe existenceof discrete
groups, each with a separateidentity."

I feel that it warrants further comment in
- termsofhow the hi'story ofpsychiatryis strewn

with the conceptofsegregationanddiscrirnina-:
lion,backto thedaysofNazi Germany andeven
before the turn of the century.
~his brilliantbook called"A Sign forCain

•
Om 'n.edvenensle in hierdie kolomme te plaas, bel vir
Peppy of Cathy (011) 836-2151, fax (011) 838-5901, of

.skryf aan Posbus 177,·Newtown.2113. Die spettyd vir
kleinadvertensies is 5 nm op die Dinsdag voor publikasie.
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Handgeweefde
dhurrtes: ....

(gestreepte
katoensakke)

en silwer·
Juwellersware •.

van Nepal, \
Indlti en .' '

Thailand te '
koop. Winkel \
68, The Firs, ,,.

Rosebank. Tel:
(011) 880-3566

Tarle': R15 vir '.
.25 woorde of

'n gedeelte
daaTVan

Have you got some uno.
usual knick-knacks to
sell atthe Flea Mar1<.et?
Tel Manfred at (011) 788-,
3994

-Illustrations, comics, lo
gos and. graphics de~.
signed. Good, quick and' ;
cheap. Contact MKrouse
and A Lord at (011) 339
6880 day and night. .

.MARK

26067 Rudi (H)
of gaan na die Metodls
tekerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4:30nm
tot7:00nm

CRAFTS

POWA (People
Opposing Women

Abuse) Is'n ~
ondersteunlng- en
Inllgtlngsdlens .vlr
mlshandelde en
verkrsgte vroue.

Onsb/edook
. werkswlnke/s en ,

ople/dlngsprogramme
ssn oor geweld teen.
vroue. VIr verdere

Inllgtlng skskel (011)
642-4345

. VISUALART
COURSES'

Learning to see. Eye train
ingtolookat shape, form,
colour, dimension trans
lated intodrawing, paint
Ing, sculptureand crafts.

. Classes aVailable day and
eveningsforchildren ""nd .
adults. PhoneMaggie van .
Wezel at 614-7297 after
5pm.

The Institute For Philo
sophical Practical and
Teaching offers the op
portunity togainperspec
tive on existen~ial crises
and problems inliving. For
more information phone
(011)648-3079

REGTERBREIN·
DINAMIKA:

Vergrootjou kreatiwiteit,
produktiwiteit, probleem
oplosslngs-vennoO, in
tuTsle en kommunikasie
dramaties. 'n Werkswlnkel
van 67 aangename oefe
ninge aktlveer jou ar-"
tistiekebrein. Skakel (011)
643-4659

TIK- EN
VERTAALWERK

Bel Louise by (012) 46
6577

DIENSPLIG
ADVIESDIENS

Virgratisen onafhanklike
acMes op enlge navrae
oor dienspllg. Skakel:
Durban- (031) 301-5663
Richard(W);
Pletennaiitzburg - (0331)
944079 Mar1<. (H);
Kaapstad - (021)689-1194
(5:30nmtot 7:30 nm);
Grahamstad - (0461)

BEDREWE VERWER
Hulse, woonstelle, kan
tore. Ultstekende
verwyslngs. Vir verclere

. Inllgting skakel (011)728
4678 (Vrydae, Saterdae
en Sondae)ofskakel(011)

. 787~n34 Maandae

PARENTS: Should your
teenager be doing better
at school?To develop his!
her potential: Phone678-
3266 .

AGGRIEVED BYAN
UNFAIR DISMISSAL

AFRICAN
LANGUAG~S:

Anintroductory Zululan
guage and culturecourse
will be commencing on
Tuesday, 21 August. The
course will be 12 weeks
Induration, and willcom
prise 12 consecutive
Tuesday evenings.Meet
ingswlllbeheidfrom7pm
- 8.30pm and the venue
will be In Parktown. To
secure a placephone Viv
at483-1572. All welcome

• Free job placement FROM WORK?
. advice given You may legally claim

ENROLL NOW compensation and/or rs-
TEL: (011)29-4116n 'instatement in your job.
Thefuture Isyours bough' . Please contact Tel (011)
education . 609-3405.Fax (011)609-

. . 3405 for immediate as-
DRESSMAKING& . sistance

DESIGN
BE QUALIFIED TO

STARTYOUROWN
BUSINESS
ENQUIRIES

CITYDRESSMAKING
.& DESIGN SCHOOL
7th Floor Charleston

. House, 161Commlsioner
Street. (between Von
Wieliigh and Delvers
Street), Johannesburg
2001. Tel (011) 29
4116/7

DIENSTE

HELP OM VERLORE
ENERGIE TEAUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE,
VERVANG .

suitsBecause We Really
Do' Carel (Wealso have

. soclals).-Call (011) 476-
4923 or write to: PO Box

.35322, Northcliff 2115. c· CITY COLLEGE

. PS. Ons lewer 'n twee- - '. 7th Floor Charleston
·t8nge dlens. House, 161 Commisioner .

Street (between Delvers
Voorstelllngsdiens vir andVonWielligh Street.)
"upmarket", uitvoerende Johannesburg 2001
wedergebore Christen- • Computercourses

·aIIeenlopers. ;)kakel: (011) • Secretarial courses
476-4923of793-6059 of • English .

·skryfaan Posbus 35322, • Enrolments accepted
Northcliff 2115,' throughout the year

• Accomodation available .

Sluur R20(AVe ingesluit) vir 30kapsules, saam
. meldie koeponhieronder, aan:EMCOR.

Posbus ~82, Milncrton 7435. T~I (021)551-4360

,1:: :: · :-1
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.OOK VERKRYGBAAR BY JOU 'NAASTE APTEEK

ATTENTION'
ATTENTION

CHRISTIAN SINGLES
Born Again Christian In
troduction Service. Re-

;Dle Takhare vir Vrede.
56indieswa~vroeglente
rou 00$' > ~

. Ole Bleskoppe tee'n
Apartheid rou saam

.PERSOONLIK
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.8 September plaas en die mans
pak mekaar die dag daarna.

TVl bet vandeesweek gewys
dat by buigsaam isenkan aanpas .
om aan kykers se behoeftes te ' .
voldoen. -

Die plan was om moremiddag
die Curriebeker-rugbywedstryd
tussen Transvaal en Natal uit te
saal,

Omdat die kragmeting tussen
Noord-Transvaal en die Ooste
like Provinsle egter veelmeer be
langstelling gaandemaak, is hy_
nou te slen,

Stefan Edberg

Maaadag, 3 September:
0630:.0730: Hoogtepunte van Sondagaand se spel.

2240-2400: Regstreekse uitsending. .
DIDSdag,4 September: Opname von Maandagaand sa spet., .

2040-2200: Regstreekse uitsending.
, Woeasdag, 5 September:

0630-0730: Opname VanDinsdagaand se spet.
2045-2300: Regstreekse uitsending en hoogtepunte.

Doaderdag, 6 September:
0630-0730: Opname van Woensdagaand se spel,

2100-2300: Regstreekse uitsending en hoogtepunte.
Vrydag, 7 September:

0630.{)730: Opname van Donderdagaand sa spel,
2055-2300: Regstreekse uitsending en hoogtepunte.

, Satertlag, 8 September:
, 1700-t900: Regstreeks: Eerste halfeindsttyd van mans-enkeJspel,

, gevolg deur eindstryd van vroue-enkelspel,
2035-2400: Tweede halfeindstryd van mans-enketspet.

Soadag, 9 September:
22hOO: Regstreeks: Eindstryd van mans-enkelspel.

VSAOpe
regstreeks
Op M-Net

,van die hoogtepunte sal bestaan,
Albei enkelspel-eindstryde sal

regstreeks uitgesaai word. Die
vroue-enkelspel Vindop Saterdag, ,

Ivan Lendl

vorige jaar gestand gedoen het nie,
het Agassi vanjaar skitterend
weggespring deur met Edberg en
Becker in klein toemooie af te reken.

Maar leanhy veertien dae se vol
gehou druk teen die wereld se beste
spelers verwerk en dan nog 'n eind
stryd teen 'n man soos Becker wen?

k .

l
'" A"

, ',', ~ ' .•' .'," ,

"
, .

f

;~MaaDdag, 27 Augustus:
2030-2300: RegstreekSe uitsending en hoogtepunte vaneerste dag se spel.

, ' DIDsdag, 28 Augustus: '. '
0630-0730: Hoogtepunte van eerste dag se spel.
2045: Regstreekse uitsending en hoogtepunte,

Woeasdag, 29 Augustus:
0630-0730: Hoogtepunte van tweede dag se spel.

2035:Regstreekse uitsending en hoogtepunte.
Doaderdag, 30 Augustus: ' ,

0630-0730: Hoogtepunte von derde dag se spel.
2100: Regstreekse uitsending en hoogtepunte,'

, Vrytlag, 31 Augustus:
0630-0730: Hoogtepunte van vierde dag se spel,

2040: Regstreekse uitsending en hoogtepunte.
Saterdag 1 Septelllben "

0600.{)700: Opname van Vrydagaand se spel, '
2240-2400: Hoogtepunte-pakket en regstreekse uitsending.

Soadag, 2 September:
0600-0700: Opname van Saterdagaand se spet.

2225-2315: Regstreekse uitsending.

Die Amerikaanse ope tennistoer
nooi oorheers M-Net se sportpre
gramme oor die volgende twee
weke.

Hulle slaan af met 'n Iaataand
uitsending tip Maandag, 27 Au
gustus, en van die Dinsdag afsal
daar elke dag twee tennisult
sendigswees - vroegin die oggend
(sesuur op weeksdae en 6.30 oor
naweke) en weer laat in die aand,

Soggens isdie hoogtepunte van
dievorige ,dag se spel te sien, '
terwyl die laataand-uitsendings

• uitregstreekseaksieenopnames

stryd en het die eerste drie daarvan
gewen.

In 1989 het Mats Wilander hom
geklop, en verlede jaar was dit Boris '
Becker. Vanjaar kan weer Lend! se
jaar wees.

Boris Becker:
Die verdedigende kampioen het

'n groot sielkundige voorsprong op
Lendl, wat maar altyd in groot toer- '
nooie teen hom sukkeJ.

Edberg is stellig Becker grootste
kopseer. Hy het die voortvarende
Duitser se groot afslane selfs op
Wimbledon se blitsige grasoppervlak
baasgeraak en het dus min op die
stadiger sement te vrees,

Becker voel dat die wereldranglys
hom nog altyd stiefbehandel het. So
het hy byvoorbeeld verlede jaar vir
Lendl vier keer na mekaar geklop en
die titels op WimbledonenFlushing
Meadow ingepalm, maarmoos steeds
met die tweedeplek op dielys tevrede
wees,

,Andre Agassi:
Die held van Amerikaanse tie

ners is glo vasbeslote om die eerste
Amerikaner in ses jaar te word wat
-die titelinpalm, John McEnroe het
dit in 1984 laas vermag,

Na 'n reeks powere vertonings in
1989, ;vat glad nie die belofte van die

TINUSHORN

soekwraak
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DAAR was seide vantevore 'n Grand
Slam-tennistoernooi waarvan die '
uitslag moeiliker was om te voorspel

~. as vanjaar se Amerikaanse Ope.
Die vier vernaamste

aanspraakmakers se kanse lyk s6:
Stefan Edberg:

Hy het Ivan Lendl onlangs as die
wereld se voorste speler onttroon, ,
maar hy weet sake kon anders gelyk
het as Lendl nie die Franse Ope

-t misgeloop het om hom op Wimble
don toe te spits nie, Die titel sal' sy
baasskap oorLendlbewysen isboonop
een van min grotes wat hy nog nie
konwennie.

Hy is skitterend op dreef en moet
as die gunsteling beskou word.

Ivan Lendl:
Die"Man van Ys" se teleurste1ling

by Wimbledon is glo vergete. Nou
wil hy wys hy is steeds die wereld se
beste speier en Edberg kandit ont
geld. Edberghet hom op Wimbledon
met die grootste gemak uitgeskakel,

, maar op die sintetiese sement-op-,'1-'I pervlak van Flushing Meadow is hy
~ 'n vee! moeiliker teenstander, soos,
J '--dtiidelik uit sy vertoningslys die

afgelope vyf jaar blyk.
Hy was sedert 1985 in elke eind-
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THASO DANIELS

DIE span van City and Suburban
kom mor~oor sy strafste toetste
staan wanneer hy die kampioen,
WestelikeProvinsie, in 'nbelangrike
wedstryd in die reeks om ,die SA
Bekerpak.

Grens se sege oor die WP beteken
dat die reeks nou weer wyd oop is.
Daar is vier spanne wat dit uitspook
om 'n plek in die eindstryd.

City spog met tien ligapunte - een
meer as die WP. Die wenner van die
kragmeting gaan regstreeks deur na
die eindstryd.

Grens trek gelyk met die WP,

, maar het reeds sy program afgehan
del. As Citywen, en SWD - wat sewe
punte het - klop vir Somerset, saldit
beteken dat drie spanne dit om die
tweede plek sal moet uitspook.

Die WPhet rede tot kommerna sy
vrot vertoning teen Grens. Vera! die
WP se verdediging het veel te wense
oorgelaat. Agterlangs bet AnwarMajiet
en John Stuurmag maar bra tloutjies
weerstand gebied.

Die los-trio, Yagya Sakier, Noor
Peters en Marley Sain, is ook heel
temal deur Grens oorskadu.

Die lynstanebetegterdie grootste '
verrassing opgelewer.

Daar is verwag dat Richard Brit-

ten en Ebrahim Ganief die afdeling
van die spel heeltemal sou oorheers,
maar Grens se slotte het 'n oormaat
skoon besit gewen.

In Afdeling A pak PE Rugbyunie
die Oostelike Provinsie in die Dan
Qeqe-stadion. Die OP is 'n meer
afgeronde span as sy teenstander, en ,
behoort die ligapunte in te oes,

Peru se wen-hoop rus op sy swaar
agttal. Vera! syvoorry, Luvuyo MbaD;,
Jumbo Neer en Lucky Mange hou 'n
groot bedreiging vir die OP in.

Agterlangs is die OP egter strate
beter toegerus as die tuisspan. Sy

, troefkaarte is Allister Coetzee, Nico
Bell en Desmond Kramer.
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o P kry sy laaste aDS

rugby bywoon met die uitsluitlike
hoop om bloed te sien?

Wannee r 'n speier betrap word
dat hy die voet inle, word hy sum
mier beveel om sy "togs" uit te trek
- en vir die res van die wedstryd uit
te hou, (Veral in die voorry kan dit
groottoeskouervermaak oplewer).

In Ander moontlikheid is die her
lewing (met 'n paar aanpassings)
van 'n ou plan om Ellispark: se winste "
op te stoot, wat destyds deur daar- '
die allewige pretbederwers, die
Dierebeskermingsvereniging, in die
wiele gery is.

Dit werk so: vui!spelers word
aan die einde aileen op die veld
agtergelaat met net drie bedonnerde
bulle (nie bloues nie) vir geselskap.
Maar ons moet darem toegeeflik
wees. Geldenhuysen Andre Stoop
sal toegelaat word om na harte lus
kop te stamp.

Ariva, ariv a, as ons dan moet
verander.Iaatons dit met styl doen:
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Geldenhuys,Tobie Oosthuizen, Piet
Bester en Pote Human het etkeen
sy eie skeidsregter nodig as ons
werklik orde wi! sien).

Oortreders word summier '
afgejaag . As die tugkomitee hulle
skuldig bevind , word hulle gevon
nis tot 'n halfuur-statistieklesirig deur
Edwill van Aarde.

In die ou dae het die manne dalk
meer vuisgeslaan, maar hulle het
hulle darem by die skeidsregter se
beslissings berus.

Deesdae is dit mode om terug te
praat en te kla.

Dit moet stopgesit word. Vir 'n
eerste oortreding word die speIer
saam met Louis Luyt in 'n
kleedkamer toegesluit vir 'n uur ,
waarin hy soveel kan probeer
terugpraat as wat hy wi!.

Vir 'n tweede oortreding word
Luyt met Zandberg Jansenvervang.

Maar wat van ons arme ouens
wat juis boks, motorwedrenne en

-
Jan Lock•••hy moet moremlddag op Loftus vir Frans Erasmus vasvat

/.'

soening praat.
(Dit sal niemand verbaa s as dit

eendag uitlek dat dit alles 'n korn
plot van Abdul Bhamjee was om
Naas Botha vir die NSL te probeer
werfnie).

Ons kan ditegter verhinderdeur
rugby se naam in ere te herstel met
strafmaatreels wat selfs vir Adri
Geldenhuys twee keer sal laatdink.

Om te verseker dat ni and
wegkom nie, moet ons meer
skeidsregters he . (Wanneer die

_' Oostelike Provinsie teen die Vry
staat speel is twee nie genoeg nie.

Ook Craven was reg. Die nuwe beheptheid
met "veilige rugby" en strenger toepassing
van die reels is maar net 'n sisslefisering
van 'n kontaksport waarvan die kontak

stelselmatlg verwyder word. TIM SANOHAM
onthul 'n nare komplot • en doen 'n paar "

macho voorstelle aan die hand .

sekerlik aanranding, en dusook op
.dierugbyveld taboe, '
" Die volgende wat gaari waai is
daardie'euweldes euwels, dieskrum.

En kort voor lank gaan iemand
wonder of dit nie datk te gevaarlik
is om die bal op te tel nie (dalk skop
iemand daarna en dan kan jy le'lik
seerkry).

Wanneer al die ou klein ver-'
skilletjies tussen rugby en sokker
uit die weg geruim is en grassbum
die ergste besering is watjy op die
veld kan opdoen, kan Louis Luyt

. en s.o~r se grootbase begin ver-
o \

, : • -); . I .
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IN die goeie ou dae, toe Amerika
nog sonder skroom 'n atoombom
op Irak sou gooi, het provinsiale
rugbykeurders 'n voorspeler se vaar
digheid met sy vuiste deeglik oor
weeg voordat hulle hom in hul span
ingesluit net,

Is dittoevalligdat die oud-Spring
bok-haker Gys Pitzer onthou word
vir sy vinnige vuiste, eerder as sy
blit sige haakvoet?

Dcesdae sleepjy sommer 'n teen
stander hof toe as hy 'n hou na jou
mik. 'n Paar jaar gelede het 'n man
wat 'n gekneusdeneus in 'n klubwed
stry d opgedoen het, juis s6 'n saak
ge wen. Die landdros het beslis dat
aanranding aanranding bly, aIvind
dit ook op 'n rugbyveld plaas. .'

Goed en weI. Dan moet die
laagvat maardiepad van diehoogvat I

loop. Asjy op vollevaart inElofstraat
afnaelen 'n niksvermoedende omie

-wat vir die bus wag met 'n sierlike
duikslag grond toe smeer , is dit

I ' · ,

TINUS HORN !~

;. '

DIE rugbyspa n van die Oosteltke Provlnsle h et in meer as honder d jaar

'" nog noolt In die elnd stryd om di e Cur r lebeker gespeel nle. Dit sal sy
vernaa mste dryfveer weeswanneer hy Noor d -Transvaal mor emlddag op
Loftus pak,

() As die OP verl oor, Is dlt ver by met sy kanse om Natal In te haal , En die
Noorde gaan as oor weldlgende gu nsteUng op die veld draf.

Die OP Isdie enlgste span watvanjaar met die Bulle ko n afreken, maar
sy grootste bondgenoot In daard ie weds tryd was die Noor de se oor maat
selfvertroue. Die keer sal Naas-hulle beslis nle die manne van die Baal
onderskat nie. En hulle Is glo Ius vir wraak.

Noord-Transvaal het verlede week gewys dat hy nou eers na sy volle
vermoe begin speel, Wes-Transvaal weet nou nog nie behoorUk wat hom
getref het Ie.

Boonop et die OP-keurders die soort waagstuk aa ngegaan waartoe

" ! nethulle In's taa t Is; Henni e Ie Roux, 'n opwindende maar bra onervare
, , jong senter van UPE, Is op losskakellngespan In die pl ek va n die OP se

pu ntemasjlen, Morris Olivier.
Le Roux gaan ste llig noolt syvu urdoop vergeet nle. Daarvoor sal Pote

Fourle ensy makker sorgoAs dlejong Uppie die toets deurstaan, wagdaar
'n bli nk toekoms op hom.

Sy Insl~lting dui net op een din g: Die OP besef sy puik agterlyn is sy
enigste hoop. Michael en J acques du Plessis, Riaan Potgieter en Erich
Knoetze moet dle Noorde se agterspeler s van h ul voete af na el.

<. OI,ivlei Is vro eer vanjaar weggelaat vir die wedstryd teen Transvaal en

' J;
dlt het regstreeks tot die OP se neder la ag gelei omdat hy niks sonder 'n
stelskopper kon vermag nie. Die keer Is J ohnny Ver meulen darem op
heelagterom pale toe aan te Ie.

- Hy hetal strafskoppe van dlep binne sy eie halfgebled oorgejaag, maar
is veels te wisselvalllg om as 'n teen voeter vir Botha gesien te kan word.

Die Noord e se welslae is veral aan sy skrumkrag en sy skakelpaar te
.da nke, Ashy daar geneutraliseer word , kan hy geklopword. Dlt ls hoe die

I~. Raukies onlangs met die Tukkles afgereken het: hulle was baas In die
vas te spel en het Robert du Preez deurentyd onder groot d r uk gehou.

Die or se taak Is egter veel moelliker omdat hulle ook met Naas Botha
rekening moet hou . Om hom en Du Pr eez ult 'n wedstryd te merk, het die
O P veel meer as Sleg Human sevaar t en Tobie Oosthuizen se gewilllgheid
nodlg.

In die skrums ~aan die tweestryd tussen Frans Erasmus en Jan Lock
deurslaggewend wees.

"Domkrag" Is nog nie vanjaar in 'n skrumstryd geklop nle en Is nou
we er loshande ons beste voorryman. As hy Lock vasvat, kan die Noorde

.:vergeet van die gro ot oorwinning waa rvan hy sedert sy nederlaag op Boet
Er a smu s droom,

Gary Pagel, die OP se vaskop, het wei teen Transvaal gesukkel, maar
danksy Erasmus se goele wer k was die OP redeltk goed daaraan toe In die
skrums,

Die OP se belange Ie nle net op Loftus nie. Erasmus-hulle bid ook dat
Transvaal Natal op K1ngspark klop. As die or wen en Natal verloor,
krlmp die Piesangboere se voorsprong na 'n skrale punt - en dan wag die

'-; Bulle nog vir Craig Jamieson se manne.
Transvaal het die gewoonte om sy beste rugby te speel wanneer daar

niks meer vir hom op die spells nie. Die Rooibontes se swak vertoningslys

'"' (hulle het vanjaar meer verloor as gewen) laat nie reg geskled aan sy pulk
agttal nle.

Hullels toegerus om Natal te klop, Maar Is of die m otlverlng daar ?

;
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Flieks Up M-Net

onder redaksie van
ANDREA VINASSA

HY SlEN DIE GANG VANltC!~l~~~_~c~~~~l.SI~KES'~~~ ,. ------.~ , ..

Die beeldende kunst(maar en komponisNeil Goedhal« is Donderdag, 16 Augustus dood, Goedhals het die
ho~frol,'gespeel'in die Kabelkarnimfese strokiesverhaal 'Trollop slaap te veel' (waaruit die uittreksel

hom) wat in 1982· in die tyd8klj,fStet verskyn het, Huldeblyke verskyn op bladsy B4 en B5
,', .. ~,' "', '.', '>c",'" -' ""C,," " ,>' Foto's:NickKonstandaris'

DEBBIE VILJOEN

M-NET spog weer met 'n klomp goeie flieks
wat volgende maand begin draai.

"Shy People", wat onlangs nog op die
kringloop was, wys Saterdagaand IS
September en vertel die storie van 'n joernalis
wat besluit om die gejaagde New York-le we
te, verruil vir 'n meer eenvoudige leefwyse in
Louisiana. Haar tienerdogter gaan saarn, wat
natuurlik kopseer beteken. Met,Jill Clayburgh
en Barbara Hershey (foto bo),

En dan kan Glenda Jackson en Michael
Caine in "The 'Romantic Englishwomen':
gesien word - oor 'n skrywer wat sy vrou in
haar verhouding met 'n gigolo aanmoedig om
kreatiwiteit in sy eie werk te probeer bring.
Die ongewone set up werk, maar toe raak hy
jaloers.' .

"Stand by Me" wys Sondag 9 September
en beeld die vriendskap en ondervindinge van
vier seuns wat saarn op 'n klein dorpie woon
uit. Hulle besluit om-in die oe van al die
inwoners van die dorp helde te word deur na
die Iyk van 'n venniste seun in die woud te
gaan soek. Met Richard Dreyfuss, Kiefer
Sutherland en River Phoenix.,>\:'

"84 Charing Cros~ Road" tlet Ann
Bancroft wys Sondag 23 September. Dis die
verhaal van 'nongewone vriendskap van 20
jaar, Twee mense wat mekaar nog nooit
ontmoet het nie, deel hulle liefde vir boeke
met- mekaar deur briewe.

Die reg van ouers om oor die lewe van hul
vroeggebore en gestremde baba te besluit,
word in dieomstrede fliek "Baby Girl Scott"
vertel met John Lithgow en Beth Hurt. Die
fliek wys Woensdag 24 September.

Goeie nuus vir liefhebbers van die Wilde
Weste. Clint Eastwood is Vrydag 7
September in "Pale Rider" te sien, die eerste
van 'n klomp flieks met hom in die hoofrol.

Ander films wat die maand wys, is
"Beverley Hills Cop", "Blame it on Rio" met
Tony Curtis en "Cats Eye".

AU$traliese
mini-reeks

Die TV-mini-reeksoor die 1854-rebellie op
die Australiese goudmyne word mdre-aand op
M-Net gebeeldsaai. Die opstand het gelei tot
dieona1hanklikheidwordingvandie, HYVOEL,SOOS IN BOOM MET IN KLOMP SWAAIEr\DE APE IN

kontinent. (Sienbladsy B9 vir televisie- r~~~~I111--------------""'."••"
gi dse). Bryan Brown en die Amerikaanse '
aktrise van "Field of Dreams"-faam, Amy
Madigan spee1 die hoofrolle in "Eureka,
Stockade." Albei aflewerings is more te sien .

.Opmars na die SAUK
Moenie vergeet om deel te neem aan more se
opmars na die SAUK me. Dit is die eerste
opmars van sy soort, se 'n woordvoerder vir
die organiseerders, Fawo, die Veldtog vir 'n
VryeMedia en Cosatu se Anti-Privatiserings_
veldtog.

Die doel is om die SAUK uit te daag oor .
hul reg om besluite te maak oor' die toekoms
.van die uitsaaiwese.Daar word aangedring op
die herstrukturering van die uitsaaiwese op 'n
meer demokratiese grondslag.

. ' '.. Die opmars begin tienuur van Wanderers
': -en P!c:instraat (naby die~t Mary-katedrail) in
.,... .Johanne~burg•.,., '""" ,,'., ':, ,,' ..

~. '. t , .. ~ ~
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brood bo-oor, en draaistyf
toe in twee lae foelie. Dmk
diebrood plat deur 'ngewig
op te sit: 'n groot blik
tamaties bo-op 'nhoutboId
opdiebrood salgoedweIk.
Nli 'n uur is die panbagnat
reg om aan skywe gemy
te word.

Koue mielies is ook
net reg vir 'n piekniek
spyskaart. Onthou net dat
botter sag word en smelt
as dit nie koud gehw word
nie, en jy doen dus so:
Maak fyn met 'n vurk 'n ..
pendofwat botter gemeng
met sout en peper, en pak
dit in 'n plastiekbakkie
met 'n digte deksel. Vries
die nag voor julle gaan
piekniek hou.

Die botter sal net reg
weesasjulle daaraanknm,
Olyfolie neemjy net so in
sy bottel saamvirgeneral

. seasoning, maar draai dit
tog toe in kleefplastiek,
want geen olyfoliebottel
is al uitgevind wat nie lek
nie.

Alma! het altydlus vir
nagereg, of sommer net
iets soets om te kou. Stel
jul gaste voor aan die

~ klassieke Franse kinder
lekkerny: Marie
beskuitjies met sjokolade
- veral die bitter soort.
Benhappie beskuitjie, een
happie sjokolade. Salig.

"
'n parmantige intens
gegeurdesauvignon blanc
-hoog op my persoonlike

.trefferparade,
Die chardonnays is nie

goedkoop nie, maargoeie
goed is seIde. Die krag
van die 1986 Blackwood
Canyon Chardonnay en
die 1986 Burgess Triere
Vineyard Chardonnay is
iets buitengewoons en die
ryk gehalte van die ZD
Chardonnay 1986 is iets
waaroorboeke geskryfkan
word..

Die cabemets is ferm,
vooruitstrewende wyne
met ooglopende geure en
sal beslis gesprek uitlok
by heelparty spesiale
aandetes.

Dis goed en weI om te
-sa ons maakdiebeste Suid

Afrikaanse wyne ter
wereld;: maar dit is'
verblydend om 'n paar
wyne na vore te sien tree
wat by baie van die

. intemasionale wyne kan
kers vashou.

By die Wildekus-
. wynseminaar oor pinot

noir en chardonnay 'n paar
weke gelede was dit
verbasend dat baie van
die seminaargangers die
1986 Klein Constantia
Sauvignon Blanc as
hoogtepunt van die
byeenkoms beskou het.
Dit bied hoop, maar
terselfdel'tyd bewys wyne
soos die 1989 Louisvale
Chardonnay selfs 'n eerste
oesjaar kan soveel aan
karakter hied, dat die wyn
van mige plek in dienuwe
wereld kan kom.

lets nuuts van
Zmnebloemhet my bereik
wat hopelik later vanjaar .
algemeen uitgereik gaan
word. 'Ii Massiewe geur
vir 'n witwyn· goed

SBSA20721315x3lBW gei'ntegreerde balans en
I 'n uitnnmtende skom, lang

.,' afronding.
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"Portugese loaf' is die
lekkerste broodwat jy ooit
in 'n kafee sal lay:
Louwarm uit die oond op
'n Sondagoggend.

Loop vra waar jy die
broodnabyjou kankoop:
Dis so 'n ronde een met 'n
keep dwarsoor, en die
tekstuur vertel jou alIes
van die broodbak-kuns.

Gaan koop sommer
twee die dag vantevore
al, en maak hierdie suid
westellke Franse nommer.

. Pan Bagnat
Portugese brood is

besonder geskikhiervoor.
Sny hom horisontaal in
twee stukke, Sprinkel
olyfolie op elke oop kant.
Pak nou op em stuk:
ontpitte olywe, drie of vier
repies ansjovis, 'n
halfdosyn gebottelde
kapers, een of twee
agurkies, dik .skywe
tamatie, vier blare slaai,
en 'n paar skyfies
sampioene. Hoeveelhede
maak me saak me, maar
die vulsel moet ruimwees.
Drop nog olyfolie oar,plus
'n bietjie suurlemoensap.

P1aas noudie ander stuk

'r ~~,)

van hierdie wyn :net
geewenaarworddeuriets '
uit Frankryle.

Die Amerikaansewyne
van daardie veiling wat
bier is, is inderdaad baie
emstig. Die voorste onder
die witwyne is die 1987
Snoqualmie Fume Blanc,

Verlede week. se
wyn vervolg

Meng onversoete
tamatiesap in die menger
met . gesnipperde

.soetrissie, ontpitte olywe,
kruie na smaak, een
fyngekapte lmisieknoffel,
.soul enpeperen 'n skootjie
asyn. Drop 'n lepelvol
olyfolie by.
- Nog 'n perfekte
piekniek-bappie is geurige
frikadelle.Elke mens wat
in kos belangstel, sal die
verskil ken tussen outydse
frikadelle en hedendaagse
kafee-meatballs, wat
hoofsaaklik uit brood en
Aromat bestaan.

Frikadelle
Ma4 jou plat klein

balletjies maalvliesgegeur
met: fyngekapte
pietersielie, 'n klein bietjie
kruisement,ook fyngekap,
en 'n Iepeltjie . fyn
komynsaad. Braai tot net
bruin, en laat dreineer op
koerantpapier terwyl dit
koudword.

Goeie brood is diebasis
van 'n lekker piekniele.
Enhiennee bring ek ImIde
aan die Portugese
gemeenskap vir • hul
wonderlike brood,

Ek· het die voorreg
gebad om die 1989Elston
Chardonnay te proe, ook

. van Nieu-Seeland en
waarskynlik die beste

.. chardonnay watek nog
ooit van buite Frankryk
geproe het. Tog kan die
elegansie en blote plesier .

Bonnie Ntshalintshali
en

.Fee Halsted-Berning

Plek:
Standard Bank Sentrum Galery
H/v Simmonds- & Frederickstraat

Johannesburg

U word uitgenooi om die uitstalling
te besigtig

Reelvir parkering: Tel: 636-2354

.. Galery-ure:
Maandag - Vrydag 08:00 - 16:30

Saterdag 8:00 - 12:30
Dieuitstalling sluitopSaterdag, 25 Augustus 1990

·Wenners van Standard Bank se
Jongkunstenaarstoekenning

BJLankwarden
het verlede week

gesemeeste
Aussie-rooiwyne

en ander witwyne
kan met veiligheid

nog 'n.paar jaar
'lank rue

', .

.DIESELFDE geldvirNi~:
Seeland, sowel die wit" as.
die rooiwyn kan met
veiligheid nog 'n paar jaar
lank verouder. Die 1987
Hunters Chardonnay is 'n
duidelik goeie chardonnay.
en pure plesier vir die
organologiese sintuie,

DieStandard Bank vanSuid·Afrika Beperk (Geregistreerde bank) Reg. no.62100738/06

Veld toel Dis piekniektyd
vis-terrine, kebabs,
uitstekende quich wat jy
eers bak en dan koud
saamneem, reuse
aspersiesuit 'n blik, olywe,
bas, beskuitjies en dies
meer,not to mention wyn,
kanjy binne dertig minute
'nhele piekniek aanrnekaar
slaan,

.Maar vriendin O1ar1ott
se, anee a, moeite doen is
mos deel van die pret. En
sybied aan:

Gestopte
.pleknlek
hoender

Maak'n vulsel van gaar
. rys Cn koppievol is
genoeg), baie kruie na
smaak, neute soos jy kan
bekostig, en 'n lepelvol
fyn gekapte suurle
moenskil, Stop die
hoender hiermee,

Lig nou die vel van
die hoender bier en daar
op, druk tussen die vel en
die vleis lepelsvol botter

teegekom het: Die miere
kruip onder jou rok in.
Boonop is daar soggy
tamatie samies, wind,
sand, blougekookte eiers
en 'n vermiste kwktrekker.

Maak dus seker, se
gesoute piekniekgangcrs
(en elke man is bier 'n
meester op die gebied)
dat die hele spul nie op 'n
fiasco uitloop nie, maar
op familie-liefde en
samesyn.

Ons Pikeurs los die
beplanning aan die
mansmense, met hul
advancing and retreating
armies en so aari, en ons
verskaf die koso Womans
burden.

Hier is ook twee
denkrigtings: Koop alIes
voorafby Woolies en die
bakkery langsaan, ofmaak
self.

Die eerste opsie is me
'n .slegte een nie, hoor:
Met gerookte engelvis, of

.wat die Pierre Sirilond

"'Kuper HancU 7827/"

dit moet ons erken .;

,
BOSCRENDAL

WAAR DIE FRANSE HUGENOTE DIE WYNKULTUUR
GEVESTIG HET.· .

.----.

wingerd lewer, i~-

pie genot watdit~ersl~af is gelukkig rue.

weI dit ~ie maklik verkrygb~ar is nie, 'n ryke beloning bied aan

diegene wal gelukkig g~noeg is om 'n botte! in die hande te kry.

Al is dit beskeie, lewe~ die Pierre Simond wingerd 'n wyn wat beslis

-~ee;~s di'~som van sy dele meebring, Grootte, li~ging en unieke'

grondsoorte s~an saam om ' '.1. Sauvignon Bt~nc te skep wat, alhoe-
, .... ~

·····Die volumeSauvignon Blanc

~. , -

NETvierdaelankhoudit
in die Kaap in
Augusmaand (stet) opmet
reen,en al wat Kapenaar
is loop sock na die
koelboks, want dis
piekniektyd.

Maande se nat weer
maak almal die moerin ~

die handdoeke word nooit
droog me en die kinders
se oe is vierkantig van
TV-kyle. Op die eerste
mooi Saterdag sa om dus: .
Veld toe!

. Tower eers vir jou 'n
beeld van Glyndeboutne
in Engeland op: Rooi
geruite piekniekdoek,
sjampanjeglase, 'n regte
piekniekmandjie, brood,.
appels en ligte rooiwyn. ..
en natuurlik Panama-

. hoede(mans)enbroderie
anglaise (die ladies) en
sulks soft focus-scene.

Die harde werklikheid
is dieselfdeeenwat Skotse
Soldate in dieBoereoorlog

.,
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dissipels weerskante van die tafel in "The Last
Supper".

Ander dekoratiewe elemente wat
Ntshalintshali in haar verhalende ontwerpkuns
deeglik benut, is 'n herhalende liniere ritme en
kleurvlakke wat twee-dimensionaal gestileer
is, eerder as ruimtelik geskakeer. '

Hoewel die klem deurgaans op die ontwerp
eerder as op die emosionele inhoud geplaas
word, is Ntshalintshali se stukke geensins
gevoelloos nie, 'n Mens geniet die deernis en
humorsin wat uit heelwat detail spreek - in "The
Last Supper" byvoorbeeld die hond wat sy eie
Laaste Avondmaal met 'n bak bene onder die
tafel vier, en die eietydse verwysings in die
Coke-bottels, purupap, ens. op die tafel. ,

Enkele werke waarinNtshalintshali van die
ontwerpkuns na die beeldhoukuns beweeg 
soos "David and Goliath", "Jonah and theWhale"
en "Nativity" - is ongelukkig minder geslaag.

In haar simmetriese ontwerpe aanvaar 'n
mens "onrealistiese" skaalverskille tussen groot
en klein figure orndat die werldikheidmdergeskik
gestel word aan die dekoratiewe patroon. In
"David and Goliath", waar net die twee figure
ter sprake is - as selfstandige ruimtelike eenhede
en nie as onderdele van 'n ritmiese patroon nie
- is die skaalverskil tussendie reusagtige Goliat
en die piepklein dwergie Dawid egter
onoortuigend en die effek verspot. 'n Soortgelyke
beswaar geld "Jonah and the Whale": daar is
geen beeldhoukunstige eenheid tussendie bonkige
walvis en die popfiguurtjie wat by sybek uitpeul
nie.

Die "Nativity" verval weens sy gebrek aan 'n
sterk ritme en sirnrnetrie van lyn in 'n kitsch,
troukoekerige aanslag. Ook "The Crucifixion"
verval in 'n kitsch effek vanwee 'n gebrek aan
ruimtelike eenheid tussen die drie kruisfigure
onder en die hemel vol engeltjies wat soos 'n
plesierboot bo deur die lug sweef. 'n Werk '
waarin dekoratiewe elemente en emosioneel
ekspressiewe elemente in 'n veel meer geslaagde
ewewig verweefis, is die beeld "Daniel and the

, Lions". Die ruimtelike ekspressiwiteit waarmee
die losstaande figure van Daniel en die leeu(s)
gehanteer is, dui die rigtingaan wat Ntshalintshali
met vrug kan inslaanas sy van die ontwerpkuns
nadie beeldhoukuns wil beweeg. , '

". Die tentoonstelling is tot more in die
Standard Bank-kunssaal te sien, Daama gaan
dit tot Maart aanstaande Jaar op reis na
opeenvolgend die Unisa-kunssaal in Pretoria,
die Tatham-kunssaal in Pietermaritzburg, die
Irma Stem-Kunssaal in Kaapstad en die Durbanse Bonnie Ntlihalintshali se 'Nativity' _
l(unsmuseurn. '

Bloem

of Blondlne

waarin die koring groei. Elke vierkante duirn
van Azanie is, met ander woorde comrades,
nie-onderhandelbaar nie,

Jip, dis ons land wat ons wil he.

Omgeskiete palmbome
Ja, 'n mens kan nie net toegee en toegee

nie, Vat nou maar die Arabier met die
pragtige snor wat net na deMokae verskyn
het,

Die program begin, soos baie ander dinge,
met ornhelsings. Naderhand word hy,'n 8100t
foto wat orals op straat verskyn (hulle het nie
gewys of hy in die toilette ook die fokuspunt
van die omgewing is nie),

Kanonne donder en kinders sterf tussen
omgeskiete palmbome, Soldate hardloop deur
die woestyn. En dan 'n weird TV2 special , "
einde: twee manne in pakke sit in 'n
onverstaanbare taal en praat, en fade saggies
uit, Tog liries.

KUDS en kitsch gemurs

En 0 ja Bloem, by al sy ander
snaaksighede, is nou die sentrum van waar die
land weer met dassies herbevolk word. '
Snaaks ne, daar is te veel dassies in
Bloemfontein omdat daar nie meer arende oor
is nie ...

jou oe nie glo nie. Die soort knutselwerk hoort
op 'n vlooimark, nie in 'n bekrooode ientoonstelling
nie,

Halsted Berning lie werk - meestal met 'n
outobiografiese tema - is 'n aaklige voorbeeld
van die soort laagtepunt waartoe .die
postmodernistiese eklektisisme kan lei. Alle
onderskeid tussen dekoratiewe ontwerpkuns en
beeldende kuns, tussen skilderkuns en
beeldhoukuns, tussen twee-dimensionale stilering
en ruimtelike beelding word in haar werk
eenvoudig ontken - met uiters ongelukkige
gevolge. Dit kan wees dat Halsted Berning in
die werke satiriese kornrnentaar probeer lewer
het op kitsch en sentimentele soetsappigheid.
Maarom kitsch deur middel van kitsch te satiriseer,
werknie.

Dis waar dat baie kunstenaars deesdae meen
dat "anything goes", dat dit outyds of fascisties
is om enige estetiese maatstawe aan 'n kunswerk
op te dwing, Daar is egter sekere estetiese
beginsels wat geensins arbitrer is nie, Geen sjef
sal sjokoladesous oor sy kerrie en rys gooi nie,
want dit "werk" eenvoudig nie (hoe "vindingryk"
of "vernuwend" so 'n gereg ook al kan klink).
Net so rnin werk Halsted Berning se verwarrende
vermenging van die dekoratiewe en die
ekspressiewe, of van reliefbeeldeen skilderkuns

, (in byvoorbeeld die groteske "Mr and Mrs
Berning").

Oor Halsted se koddige popmensies soos
"Portrait ofKatherine" se Andrew Versterin die
katalogus: "She leaves the images slightly raw.
What could be cute and sweet never becomes
sentimental, all is held in check." Stront.·Halsted
Berning se kleiprentjies is nie net over the top
nie, maar nog verder verby in hul soetsappige
.sentimentaliteit. »-:

Bonnie Ntshalintshali se , uitbeelding van
Bybeltemas, aan die ander kant, wys 'n suiwer
begrip en toepassing van die beginsels van die
dekoratiewe onrwerpknns,Anders as 'n beeldhouer
soos Jackson Hlungwani, wat die inhoudelike

, en die emosioneel ekspressiewe beklemtoon,
plaas Ntshalintshali.as ontwerpkunsteiiaar die
klem op 'n meer verstandelike genieting van
formele elemente.

Teenoor Halsted Berning se lukraakvormlose
vermenging van chaotiese ruimtelikheid en
platvlakkige stilering, word Ntshalintshali se.
werke gekenmerk deur 'n oorheersende en
samebindende simrnetrie van komposisie war"
001 bedoeling as dekoratiewe stukke uit die
staanspoor duidelik stel. Die sirnmetrie is' nie
statiespresies nie, maarword gedurig verlewendig
deur afwisseling - soos in die twee groepe

r················~·····~···~
: die week by die. :

• MARK-TEATER I

• I• MARK-TEATER I
• Maan - Vry:8nm. Sa: 8nm & 9nm I "
• Dorothy Ann Gould In I

• ' THE HEIDI CHRONICLES deur Wendy Wasserstein I
: - Regie deur Clare Stopford - 'Nie net 'n s,:;::.:sestuk nle,ook 'n wyse ee,n'- NY Daily :

.' I• DIE LAAGER I
• Guy de Lancey en Megan Kruskal in ' I
• A LOVE STORY - I
• ' regie en teks deurCHRIS PRETORIUS •
• ,- Olekeersy van 'thirtysomething' - I
• Matotvr8.15nm;Sa6.15nm&9.15nm I
.;WAREHOUSE BYDIE MARK " I
• Bruce Cassidy enBarney Rachabane se CONVERSATIONS - I
• 20 AugustUstot 15 September - Ma- saa.30nm! Sa 2nm I
: KIPPIES BY DIE MARK :

I 01tot So: 9nm I
I Township Fever Band ~ MetMfan/seril Thusl en Duke Makasl- I
I 832·1646 I

: MARK-GALERYE :
In Europa is daar darem nog mense met I Ralf Grunder - 'Grafitti van die Berlynse muur' I

arendsharte. Soos die mooi blonde Italiaanse I I
parlementslid (die een met die vol verlede)' Telefoon 832-1641
wat se as die kwaai Arabier met die mooi snor .1" Bespreek by enlge Computlcket, tel 28-3040 II

. sy woede eerder 'n bietjie in haar wil uitwoed, ; Johannesburgse Vlooimark: Elk. Saterd8g van 9vm tot 4nm
"sy Is bereid om haar deeltjie Vii,Ytede te ' "':' ;" Nuwe mark In Plmstraat van 9vm tot 4nm. Sondae by die Mary Fltzg.,aldpleln I

, doen., van 9 vm tot 4nm. I
Het ons sulke parlementslede of is hulle' ' , ' I

almal buite-parlementer? _ ..

VICTOR MUl'RK skry'oor TV

,DIS moei!ik om te begryp watter maatstawe
vanjaar toegepas is met die gesamentlike
toekenning van Standard Bank seJong Kunstenaar
prys aan die twee keramiekkunstenaars ,Fee
Halsted Berning en Bonnie Ntshalintshali.
Estetiese gehalte was beslis nie die belangrikste
oorweging nie - want-dan sou 'n mens verwag,
dat Halsted Berning en Ntshalinsthali se werk
naastenby op dieselfde pei! is.

Dis egter nie die geval nie. Die gehalte van
die twee kunstenaars se werk - wat nou warm uit
die Graharnstadse Kunstefees te sien is in Standard
Bank se swierige nuwe kunssaal by
Simmondsstraat 5, Johannesburg - verskil soos
dag van nag. Fee Halsted Berning (Ntshalinsthali
se "mentor") skep sulke kitsch gemors dat dit 'n
belediging vir die fyn onrwerpkunstenaar
Ntshalinsthali is om 'n prys met haar
"leermeesteres" te moet deel,

.In die voorwoord tot die katalogus deur
Andrew Verster werp prof. Alan Crump van
Wits, die voorsitter van die feeskomitee, 'n
vreemde lig op die gesamentlike toekenning:
"The reasonwhy the festival committee decided
on breaking thetradition of selecting an individual
is because Bonnie Ntshalintshali and Fee Halsted
Berning have worked together in thesame studio
for almost a decade. Though their works are
different, it was felt that there is such a close '
creative bond between them and that they rely
on each other's technical and creative influences.
To separate them would be a falsification of
what is produced at the farm outside Winterton.
This I believe has proved to be a perfect solution."

Waarom moet 'n goeie en 'n vrot kunstenaar
'n prys deel net omdat hulle tien jaar lank saam
werk op dieselfdeplaas, Ardmore naby Winterton?
En vir watter probleem is die sieklike
sentimentaliteit 'n "volmaakte oplossing"? Is
daar dalk gevrees dat Halsted Berning in die
gesig gevat sou wees as haar huishulp se kind
aangewys word as 'n beter kunstenaar as sy?
, Dit is waar dat Halsted Berning vir

Ntshalintshali op die weg n.a: haar kunstenaarskap
geplaas het deur haar vertroud te maak met die
keramiekmedium. Presies hoeveel Halsted
Berning tot Ntshalinsthali se kuns bygedra het,
word immers telkens in die katalogus onderstreep
deur aanhalings soos: "At first she would do
anything I said. Now she has the confidence 'to
argue and to go her own way." (Dit doen effens
patemalisties aan dat daar in die katalogus gedurig
66r Ntshalinsthali gepraat word, maar nooit
regstreeks met haar nie.)

~ Maar, dis ook maar goed dat Ntshalintshali
haar eie weg volg. Kyk 'n mens na Halsted
Berning" se gemors, word dit duidelik dat
Ntshalintshali haarsuiwerheid van onrwerp behou
ondanks die kitsch invloed van haar leenneesteres,

Klink die oordeel oor Halsted Berning se
keramiekwerke te skerp? Gaan kyk self - jy sal

JOHAN BRUWER

EK se nie ons is almal so nie, maar 'n mens
wil mos half in vrede gelaat word wanneer jy
in 'n openbare gemakshuisie is. WeI burgers,
daardie vrede is iets van die verlede, want
Sandra en Antie Dwelm Veldtog plak nou in
elkeopenbare gerief in die land foto's op van,
sterwende dwelmslawe en die wat hulle
agterlaat, onder treurige omstandighede en
besonderhede van die lykwaens. En '
wegkykkans is daar nie, want "hierdie foto,"
se die adverteerder, "sal die fokuspunt wees
van die omgewing van iemand wat die toilet
gebruik", '

Druk maar deur.imense.

,Dis ensland
'n Baie interessante karretjie, ne, wat by

die dokke in Durban aangekom het. Die
Mazda-sportmotortjie is 'n absolute pretperd,
ja-nee, met sy eenvoudige maar effektiewe'
paneelbord en so.

Net soveel pret vind ek sekondes later
(maar werelde verwyder) op TV2, waar de
Gomolemo Mokae van Azapo geduldig uitle
van swart bewussyn. Sy kaftaneske hemp, 'n
suiwer teken van sielkundige bevryding van
ten minste die Europese koloniseerders,
indien nie van-die Ooskusarabiere nie, maar
nou ja, roer effens terwyl die TV-man hom
elke nou en dan in die middel van 'n paragraaf
onderbreek. '
, Die praatjie s oor praatjie s, se hy, 'laat horn '
dink aan Retief en Dingane. ' ,

Want die ding staan so, hulle wil me die", ,
krummels van die witman se tafel he nie.
Hulle wil die brood he. Hulle wil die bakkery ,
~e. Hulle wil die koring he en die grond

VryDag! 24 Augustus1990
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,and word games. His art engages the :
viewer emotionally and intellectually,
leaving one with no escape route. Where "
works are aesthetic; It Is orily as a means

"

to an end. Taking the hidden and the 1
obscure as his subjects, his form is ;"'l
appropriately hidden and obscure. f

The last exhibition to feature his work
• ~>' ;

was a group show at the South African As-.
sociation of Arts in Pretoria. One of the
highlights of Nell's installation was a . i
kitbag containing all the tubes of paint

""iand paint brushes he decided never to use.
again. .The kltbag was sewn out of a kitsch.

: ~

authentic oil painting. If there are "

t
Duchamplan overtones, they are Inten- ,j

tional. '
No single visual artist held Neil'satten-

tionfor as long as did Marcel Duchamp, '
Only recently did he feel that he was be- " '
ginning to come to terms with Duchamp's
conception of the readymade. He spent slx .
months going to pawn and antique shops '
with Braam Kruger, searching for the'
perfect readymade. The search proved
fruitless beyond redecorating Braam's -kitchen.

Comparing Neil Goedhals to Marcel
Duchamp is not arbitrary and I am
certainly not the first person to do so. Nell
worked as a slide custodian, not a well "
paid job, but manual routine freed him to ,:- ~ ,

-thlnk about more important Issues. Prof .- ...
" ... ; ,Rory Doepel recalled at Neil's funeral that - ~ -~

-Dnchamp, arguably the most important
artist of the 20th century, had worked as a
librarian for much the same reason,

Like Duchamp, he was obsessed with . \l\

the role played by chance in art and In lif~.

He believed that everything was symbolic
of something else. A Freudian slip, the way
a knot was tied, even the amount of small
change In his pocket, when under Neil's
scrutiny, became impregnated with mean-
ing beyond their appearance. That he died .
at 33, the same age as Jesus Christ,
becomes significant. Also, if you add up " ,

the figures of the date, 1518/1990, during
which his despair reached unprecedented
levels, you get 33. ' , ,

His interest In chance, death and the
,

, \
readymade became ominous In an early ,i

work of mine, titled "Portrait of JHP".
- ' J

'.';

The work forms part of Neil's very small
collection. He cherished the piece, ','
regarding It as one of the most powerful
works of art he had encountered. It '
consists of my grandfather's death ", .
certificate authenticated as art by a
rubber stamp. My grandfather committed
suicide on the night of Nell's despair, '

". (' J
August 15, many years ago;

The datti of Neil's death, August 16, was
the subject of several drawings about Elvis
Presley's death, and considering Nell's, '
preoccupation with the power of chance,
Ironically pointing to his own demise. ,

There is much irony in the fact that his
first major one person show will be his '
retrospective. He often recounted with
some pleasure that Duchamp's first.one
person show was also his retrospective.
,Nell's death Is a tragicloss. We will '
miss him.

,(l

",

/

. .
KENDELL GEERS reflects on Goedhals the man and artist,

assessing his contribution to South African art

'Hidden and obscure'

van Heerden se jy was hullemusical director,
maar jy h:t gese jy is nie 'n musikant nie, jy
maak net geraas. Jou eerste album was "Pris_
oner's Go-Go Band Live! at the Butchery With
Special Guests on Fire". Jou kop kon sing van
die avontuur! , '

, Iy gaan weer doodgaan in die Weekly Mail
Filmfees. In "The Fridge", Robert Weinek se
fliek waarin ons speel saam met Terry Norton.
Jou musiekword ookdaaringebruiken dit word
dan opgedra aan jou.

Dit was 'nmooi begrafnis, indie eienaardige
AVbob-kapel, agter die gasfabriek. Jou kis het
voor gestaan onder blomme, soos in 'n Mafia
movie. Robert Weinek bet hardop gewonder of
jy regtig daarbinne is. Die hele kuns-scene was
daar, selfs ou Alan Cmmpen Christopher Till.
Jou familie, medekunstenaars en -musici. Kritici
en drinkebroers. AI die mooi vroue wat so aan
jou lippe kon hang en die jong kunstenaars en
studente wat jou steeds aanbid. En Rory Doepel
het nice dinge gese. Want sien, dit was jou eerste
one man show.

Onthou hoe moedeloos was jy oor jy nie
erkenning kry vir jou werk nie? Hoe resentful
was jy dat jy jou werk me verkoop lay nie? Die
dag na jy weg is, bet die Johannesburgse Kunsga
lery tWee skilderye van jou gekoop. Jou ander

, werke is in veilige bewaring, want ons gaan 'n
retrospektiewe uitstalling vir jou reel. Maaruit
die aardvanjou persoonlikheid stry 008nog oor
hoe jy dit sou wou he.

Dan kan almal sien dat kuns 'n onstertlike
, ding is. Sien jou daar•

AS friend and artist Neil's untimely death
wUlleave an enormous gap In our lives.
During his lifetime, despite the fact that he
did not enjoy widespread recognition,
there was In the' minds of those who knew
NeD, no doubt that he 'was an exceptional
human being and an exceptional artist. He
was not very prolific, yet his works almost
without fail would set a standard that has
rarely been surpassed.

While Nell's death comes as a shock and
a mystery to many, the subject of death
was not allen to him. The drawing "Dadah
IsDeath", currently part of the Standard
Bank Drawing Competition, contains a
black tombstone with the letters RIP
Inscribed In gold. Talking about the work,
Neil once said "If you can't talk about
death, then don't speak to me."

Nell was not afrald to talk about death
or any subject considered taboo in polite

" 'company. He was obsessed with sin,
nihilism, mutilation, sex and the apoca
lypse. Despite the apparent gloom of these
subjects, he managed in both his art and
his life to avoid projecting despair.

I learnt of Nell's death only a few hours
after I was told that his works "Formalin"
and "Waiting Room" had been provision.
ally accepted by the Johannesburg Art
Gallery. "Waiting Room" features three 
dismembered and mutilated parts of the'

, ,human body painted over three i'eadymade
kitsch paintings.-Themutilated forms are
not macabre, but an almost humorous
presentation of a conceptual idea.
, .The brilliance of Neil's analytical mind

manifested itself in the form ofvisual puns

van die lewe.
Bo alles was jy waarskynlik die mees in

geligte Suid-Afrikarier oor kontemporere inter
nasionale kuns, maar daar was niks wat jy nie
bevraagteken het nie. Skaars"iemand van jou '
geslagenselfs ouer, het die gewig vanjou denke
vrygespring. Jy kon die wereld uit presies 'n
ander hoek sien as jou tydgenote. In 'n horror-

.fliek sou jy byvoorbeeld meer geinteresseerd
,wees in die rangskikking van voorwerpe op die
tafel as in die spanning,van die storie. Na 'n
vakansie by jou ouers het jy opgemerk dat ou
mense heeltyd raak en vryf aan die aardse
besittings wat hulle opgegaar bet. Jy het jou
vriende ook 'n bietjie s6 gemaak.

Geen wonder jou destydse girlfriend Mich- ,
elle Iersky het vir jou 'n swart koekvir jou 30ste
verjaardag gebak me. ,

Onthou jy nog hoe ons vir ses maande in die'
Sllpermarkte van die stad rondgedrentel het?
Hoe jy veral van skeel meisies gehou het be
cause they always seem to be somewhere else?
Hoe jy selfs 'n botteltjie sojasous in 'n kunsstrik
kon inpraat? Onthou jy hoe het ekjou geterg oor
jy die enigste man is wat ek ken wat PREP
voorskeerroom gebruik het, ill vermoed ek dis
maar net oor die bakkie so 'n simpele label dra.

Iy het nogal in ding oarAfrikaners gehad. Jy, '
kon nie glo dat filosofie inAfrikaans gelees kon
word nie, enjy het opgemerkAfrikaanse beeld
houers werk altyd in SllIke morele materiale
soos klip, hout en yster:

,Tog was jy een van die eerate altematiewe
AfrikaanSe musikante. Iy was'kOOS. Marcel

e r :

VryDagl 24 August1990

venster val op 'n kIomp dooste en skuimrubber.
Ia waarlik, jy was geen ordinere mens nie.

Ook geen ordinary kunstenaar nie. Toe ek in
Johamlesburg aankom,hetRobert Weinekgese,
"He's the best bad artist I know."

Die eerste keer toe ekiIljau kamer kom, sit'
jy die lelike prentjies iIi'die Geelbladsye en
afteken, en jy kIa oor hoe moeilik dit is. Be
halwe die groot Elvis, wat vir my nog die beste
tekening in die land is, het jy my ook die reeks,
aaklige skilderye gewys. Attic Art, was jou
woorde. .

Presies 'n maand voor jy weg is, het jy, '
deelgeneem aan die F.I.G.-uitstalling in Preto
ria, saam met van die jong kunstenaars op wie jy
soveel invlOed het, Kendell Geers, Wayne Barker,
GUntherHerbst en Ioachim SchOnfeldt. Ek het
'n mik-en-drok-foto van jou geneem langs jou
laaste werk: die swaaihandsak gemaak van 'n
kitsch painting, langs dit die lelikgeraamde cute
abstrakkie en die plaat op die vloer. ,

Jou ander werke daar was die "Black Draw
ings". Jy moes tog geweet het Goya en Pollock
het ook swart werk gemaak, kort voor hulle
,dood. En Duchamp ook niks. Iy was mos besig
met 'n Moor hom en soos hy, het jy byna gratis
in die Wits kunsbiblioteek gewerk. Geld was
altyd bysaak. '
, Maar jy was ook behep met Dadalsme, 10
seph Beuys, Ieff Koons en Kounellis en die
geheime van die Kabbala (ekhoor die ore het 'n'
paar vanjou boeke daar weg). Iy het jou totaal

'oorgegee aan die gees van jou tyd enjou verdiep
in die fUosofie vankunsmaaken die abSllrditeit

"I AM SOlf APVt'1.:A.r1NG nm FRAC'HCE OF $AT,un,Slt

WE ARE A1:.1:. AWAJll! !~ BnSTS J)\!l!ll{() Gi'iU3TmAS.

DOODSBERIG:

NEIL GOEDHALS

HAAI Neil, die cops se hulle het op 16 Augus
tus 1990, om 021120, jou 33-jarige liggaam
aangetrefdaar buite La Contessa-woonstelle in
Yeoville.

Volgens Manya 'Gittel was jy heelnag by
haar en sy het my vertel wat presies gebeur het.
Iulie sou na 'n play gaan kyk bet, met jou·
vriendinMegan Kruskal in die hoofrol: "ALove.
Story (Weird Sex in Maputo)". Op padbegin jy
voel jy kan nie meer cope' nie. Dis glo kort "
daarna dat jy jou tweede epileptiese aanval
gelay bet, endft pas na die spesialistebevind het "
jy is nie 'n lyer nie. Sy vertel verder dat sy jou in
'n geskokte toestand hospitaal toe geneem het. "
Dat jy ondersoek en ontslaan is. En dat jy "
ontsettend intens was daarna. Aggressief. Para-" "
noles. In algehele angs bevange.

Jy sal geamuseerd wees om te hoor dat die
polisie eers 'n moorddossier geopen het. Tot
hulle vertel is jy het self boontoe geloop.

Moenie dinkdit bet jouvriende verbygegaan
dat dit ook Elvis se doodsherdenking was nie.. ,
Veral omdat jy daardie belangrike reeks werke , '
gedoen het, met hom as tema. En hoe oud was,'
Christus nou weer toe hy boontoe is? Ek hoor ;
ook dat daarvroeer die aand by jou woonstel 'n,.
waaghalstoer verfilm is; van 'n man wat uit die

VryDagl24 August1990,'

BRAAM KRUGER

Goedhals het dU werk (links) spesiaal vir VryDlJI!se Kersuitgawe (15 Desember 1989) gemaak en (regs) deel van 'een van., plakkaat.ontwerpe

Neil
Ciao

CHRIS PRETORIUS
groet

As bitter sap
Dwellsin the citrus
Sodeath sits inyour spinalcord
As if in its own garden

• Ludwig Feuerbach

, VIR een keer In my lewe Is ek nie Ius om
snaaks te wees nie. Ek moet sl\, na Neil'se
begrafnis was ek nogal Ius om 'n bale
vicious resensle te skryf.'

Daar sit ons, in Avbob se saaltjle, ten
mlnste tagtlg persent van Johannesburg se
avant-garde, Yamaha-orrelln die agter
grond, met 'n Katolieke priester wat ODS '

maan om afstand te doen van al ons sondes
ens, ens. Maklik. Een, twee, drie, en jy is 'n
gelukklge trendle. .

Ek was jammer ek kon nie 'n video maak

,'van die performance om eendag ylr !'lell te '~' ,•• '. :.,
) "Wys nie. Mind you, blykbam: J.1l!lg ~n D!en:s, ~~ :.:::' '

nie eers 'n video saamneem nle, " , : . '
..En toe Is die preek 'verJ)yen daar staan

ons almal verdwaas op die sypaadjle.
Meestal tnswart natuurlik want trendies
trek anYway mos maar swart aan, Dis toe
dat ek besef dat as ek 'n obituaryvlr Nell
skryf, dlt 'n obituary vir ons almal sal wees. '
'n Klein groeple bang mense op 'n verlate '
Saterdagmiddag wat stadig uitmekaar drift.
Net Nell wat agterbly in sy kis. Behalwe dat
daar misklen 'n bietjle van Nell in elkeen

,van ons is. Ek het eers die Sondag ontdek '
dat ek nooit by 'n bottelstoor uitgekom het
nie.

Bale het gewonder hoekom Neil juts van '
'n gebou afgespring het, maar ek dink ek
weet. NeD wou homselflosskeur en In die
koue winternag oor YeOviUe vlieg. Net sy
arms ultstrek en oor 81 die dakke sweef. '
Soos In 'n droom. 'n Droom waarult hy
nooit wakker sal word nie.

NeD wou 'n kind bly. Hy wou dlt genlet
om te lewe en om kuns te maak. Wishful
thinking, natuurlik. Kuns Is kultuur en
kultuur is politiek en politlek het met lets
heelt~mal anders te doen. Ek weet self nie
meer wat nie.

Die Saterdagmiddag van Neil se begraf
nis moes ek 'n vriend lughawe toe vat. Nog
noolt tevore het ek opgemerk hoe vaal en
verlate die fabrieke om Kempton Park op 'n
wlntersmlddag kan Iyk nie. Op pad terug
het ek sklelik Neil se eensaamheld verstaan.
Net vir 'n oombllk. Maar dlt was genoeg. Ek
het geweet. En ek kon hull. Vir Nell en vir
myself en sommer vir'almaL En ons het
gegroet, op die lughawepad.
. .. CiaoNeD, see y,ou soon."

In Kortverhaal deur KOOS PRI\ISLOO
t •

Sed~rtdien'woil ek afskrifte van die brief en foto's aan anomeme adresse in ~e telefoongids stuur
(soos Christian Boltanski wat vyftien selfmoordbriewe aan onbekende mense gestuur bet en toe nie
selfmoord gepleeg het nie)., , .

Ja, het Peter gese,dis moeilike tye maar dat daar iemand is wat iets daaromtrent gedoenhet. Dit was
'vir 'n oomblik stil. Toe se Dominic Neil Goedhals is dood. Hy het die middag selfmoord gepleeg. ,

..It wasaftertwoin themorning.Someone saw him goingupthere.Thepoliceatfirst hadactually
openeda murder docket. But an eyewitness had seen himgoingup thereon his own...

Peter en Marie in haar swart skirt en kouse en motorfietsbaadjie is kort daarna daar weg (Marie het
oordie verwarmergeklimmaarhaarbene waste kort enPetermoeshaaroorhelp - amperhet sy gebrand)
en by die deur moes sy omdraai ("0 ja; my doekie," het sy gese en die serp van die grond afopgetel).
Dominic het hulle by die deur gaan afsien en toe langs my kom sit enmy hand gevat en v~rtel~ hulle
die middag drie-uur by 'n musikant gaan kuier het (om te gaan score?). Toe hulle aan die musikant se
woonsteldeur klop, het 'n vriendin van Peter lingsaan uitgekom en vertel hoeNeil vroeer die mid~g
by haar gekuierheten hoe hy twee-uur daarwegis eninCavendishstraatvan'n woonstelblokafgespnng
het. Dis wat Dominic gese het sy gese het. ' .' ,

...Nohedidn'tlandin theflowerbed oronthesidewalk.Hehadactuallyjumpedintothecourtyard...
,(In Exclusives in Hillbrow Saterdagoggend ,se Marthinus hy wag vir Chris-hulle wat net vir 'n

halfuur begrafnis toe is. Marthinus in sy onderbaadjie, wat lyk of dit uit Vietnam kom, se iemand se
Neil het g10 'n epileptiese aanval gehad. Hyhet glo vreeslik met die mense baklei en diepolisi~ h~t eers

, 'n inoord-dossier oopgemaak, want hulle het gedink iemandhet hom gestamp. Maarnou lyk dit dit was
vallende siekte, volgens die polisie. Dis wat Marthinus se iemand se.~ '. .•

En voordie flick Donderdagaandbeginhet, het daarvreemde cockt8illounge-mus1ekgespeel m die
bioskoop en Dominic het gese dis die soort klanke watuit die musikant se woonstel uitge~omhetvr~r
die middag net voor die vriendin van Peter verwilderd in die gang kom staan het en gese bet van Neil

In "84 Charlie MoPic" waar hulle vir Pretty Boy skiet kon 'n mens lede van die gehoor hoor huil (al
is dit net 'n fliek) en wou ekuitgaanmaar ek kon nie wegkyk van die koeelgat in Pretty Boy se bebloede
hand nie en bet bly kykhoe die handheld-kamera rukkerig infokus op Pretty Boy sebebloede mond en
hoe OD Pretty Boy se dog-tag tussen sy tande infors~er. " ..'... . . .'
, Na die tydhet Dominic sy mond vol gehad omdat die ~ekru~~10catlOnmV1etna;mg:skietlsm~:

enoor die pylons wat in cen scene glo op die agtergrond slgbaar IS. They must get theu shit together,
~~~ , ", ' .

Voor sy woonstel het ek sy hand gesoen, die een met die vrat op. Hy't gese ?y sal m~ weer Slen en
ekhet die Toyota se wipers aangesit en in die fratsreentjie huis toe gery enge~ aan die aand toe ek '
by Sanpat in Cavendishstraat gaan huil bet oor die Noord-Amerikaner en aanNeil wat daaraangeko?l

, het (sy mus oor sy ore getrek) en vertel bet van 'n kunste'naar wat in New York gaan w~rk het J.Uet die
fUosofie dat jy consumerism volkome mOot embrace. DilS kunstenaar neem deesdae U1t 'n helikopter
foto's, het Neil gese. Van watervalle. ' . ' " ,,'

(Ailekarakters en gebeurtcnissc is denkbeeldig en cnige ooreenk,omslc met die wcrklikhcid bloot tocvallig.)

Wh nwephotographaface, wewanttopreserveit,but infactweadda littletoitsdisappearance :death
is t~e passing ofa subject into the state ofan object,ofa livingbeing into "anabsolutely disgusting

pileof shit". Did' S •• Itr em,"

Neil Goedhals is dODd

Dm eerste een met die tyding was Dominic, Donderdagaand toe ek hom kwart-oor-sewe soos
afgespreek gaan oplaai vir fliek: "84 Charlie MoPic''. T~ hy die deur v~ sy Yeoville-~oonst~l
oopmaak, het ek gekla oor die Augustus-koue. Hy het my me soos ge~oonlik gesoeng~et me:.net n
druk gegee en gese "Ja, ekhet my long-johns aan." Sy oe ;-vas ~ffens rOOI enh! het s.y bruin b~dJ1e.van
imitation leather aan gehad. Op sy bobeen kon 'n mens ~e~t ~toend~urdie designer-gat mAsy Jean
sien uitsteek. ("Dis nie 'n designer-gat nie, It's for rem. ) ~~ sitkamer IS wanner, het hy.g~se en my
in die gang afgelei na waar PeterenMarie om die DeLanghi ohe-heater gebondel het, Dominic het ha:rr
voorgestel en om die reusagtige koffietafel (~aarv~ die glasblad gebreek h~t en no~ net die
ysterraamwerk oor is) gestap om langs haar opdie bruin gomma gomma te gaan 81t. Ek het n serp en
'neksemplaarvanRaymondCarverse "Elephantand OtherStories" van ~ebankafgetelenop die ander

.deel van die gomma gomma wall unit langs Peter.(sy katoe~empmet die harde !;'taagtoegeknoop tot
bo) gaan plaasneem. Hy het sy kop skeef gedraai en gevra: And how are you? .

"Fine." Behalwe vir die koue en 'n post-nasale drop na die grie~ e~my koll~~as by ~e ~erkwat rue
weet waar hulle sal oornag nie ("Hundred and fifty people dead. It s like c.attl~. ): Het JY die br~dende
man op die voorblad van Beeld gesien? het ek gese. En ~hal;-ve natuu~lik vir die Noord-Amen~er
wat Maandag uit die bloute gebel het om te vra of ons rue die volledige weergawe van sy politiek
ekonomiese storie wat in 'n New York-koerant verskyn het - en die vorige Sondag onherkenbaar ges~y
in die Sunday Times gepubliseer is, het hy gese - vir Vrye Weekbl~d wil he ~e ("You c:m translate ~t.
It's really very good."). Van die Noord-Amerikaner het ek Peter rue vertel me, dus obviously ook rue
van die volkleurbrosjure oor die Noord-Amerikaner ("fm shameleAss!") w~annee sy agen~ hom n~u
gaan bemark en obviously ook nie van die James Dean-dokumenter wat di~ Noord-Ame~kaner die
vorige Vrydagaand by vriende op TV4 gesienhet.e~,wathom!o~,sy~ontstelterusontstell~etrue. Hy h~u
nie van emosionele mense nie. Sy raad aan hulle IS Get over It, se hy altyd, Hy weet rue;.waarom die
doccie hom ontstel bet nie, maar hy dink hy sal eendag met lames J?ean trou, het hy gese ~n gevr~ of
ek al my lyf in shape begin kry het vir di~ somer,(Ek sou hom ~~raliserendwou .toemo~ ~s makliker
om op 'n image as op 'n regte mens.ve~hef te raak, maar dat d1~ JOuook gees!elik ve~eti~. ~aar ek
bet nie, Ek weet ooknie ofdit waar ISnie.) Enekhet Peter ooknie vertelvan~eeenreel-bnef ( Jam~s
Dean is dead") wat ek sedertdienin die ~r?ee oggendure virdie.Noord-A~e~er~e~~fhet;en di~
twee foto's wat ek gefotostateer het (U1t James De~ - Amencan Icon die foto un East of ,Eden
waarop Dean ann Barbara Glenn geskryfhet: "You think I have to come down from up here, don t you?
I hateall earthlings." en uit "lames Dean - A Portr~t" die foto wat Roy Schatt geneem h~t van Dean

, . met die Hasselblad (?) tussen sy bene besig om foto s van Marty Landau te neem), maar me gepos het
nie:

-------~~-~- '
, .



Baxter-galery: . Algemene
galery-uitstalling.
Art Scene , Seepunt: ..
Gemengde galery-uit-
stalling:
Ch.lsea-gal.ry, Waterloo
weg 51, Wynberg:
Uitstalling deur verskeie
plaaslike kunstenaars.
Gallery709, Adderleystraat:
Uitstalling getiteld Contem
porary Trends II. Galery
versameling wal beeldhou
werke en skilderye deur·
plaaslike en internasionale
kunstenaars insluit, onder
andere: Judith Mason
Attwood, PhilippaHobbsen
Andre Naude,
Kunskamer, Bergstraat 14: .
Suid-Afrikaanse kunste
naars soos Piemeef, Maud
Sumner, Maggie Laubscr,
Irma Stem, Preller, Welz,
KibeI,. Caldecott en
Boonzaaier.
Gallery International, St
Georges-sentrum:
Algemeneuitstalling.

PIETERMARITZBURG ..
N.w Tatham-galery:

i Werk deur Jackson
, Hlungwane en die People's
Park-uitstalling,

KAAPSTAD

tenaars in aksie te sien,
Mandjiemaak-demonstra
sics en so aan. Tel: (011)
648-6107.
Thensa Jo se Workshop,
Bizarre-scntrum. Yeoville:
Handgemaaktejuwelierswa
re en 'n verskeidenheid van
etse deur Theresa Naude,
Afriean Magic: Inheemsc
handwerk en kunsartikels,
Ongewoon en outentiek,
Rockeystraat 20, Bellevue.
Johannesburg. en Milk
woodsentrum 9.. Pletten
bergbaai.
Zona. Nai'ewe Afrika-kuns
en -appliek; inheemse hand-'
werken kuns. Grantlaan 64,
Norwood, Johannesburg.
Uitstalling deur Samson
Mudzunga.

Baxter-galery: Uitstalling
deur verskeie kunstenaars
getitelNudes.
Suid-Afri/caanse Nasional«
lcunsmus.um: Die Japanese
Kleurh~utsoee. Tot 7
September.
Do rspstrailt-gal.ry,
Stellenboschr, Uitstalling
deur Johan Smith. Tot 25 .
Augustus. Tel: (02231)
72256.

MarkUater, Newtown: 'n Vertonm'g getitel LISTEN WITII
YOUR EYES met Tananas en Andrew Buckland. Tot 2
September.Tel: (011) 832-1641.
lanusons. Commissioncrstraat: Die jol is weer aan met
verskeie jazz-groepe wal elke Woensdag, Vrydag en
Saterdagaandoptree. RATAUMIKE MAKHALEMELE speel
vanaandgocd van sy nuweLP "Thabang".Tel: (011)834-2351.
Grand Hot.I, Kerkstraat 93: MAKHALEMELE(weer eens)
Saterdagom 1 en 8nm. Tel: (011) 337-9038.
Piccadilly Bar, Highstraat, Brixton: Vanaand: Little Sister.
Woensdag:Diamond Dogs.Saterdag: JackHammer.Tel: (011)
726-6019.
RO"J Rhythm Bar. Melville: Maandag: Wired to the Floor,
Dinsdag:Little Sister. Woensdag:PJ Powers.Donderdag:Mike
Faure and Stearn Machine. Vrydag: Pal City. Saterdag: .•
DiamondDogs. Tel: (011)726-6019.
Warehouse,Marlctea~r.Newtown: ConversationsmetBarney
Rachabaneen Bruce Cassidy.Tot 15 September.
Rumours, Rockeystraat: Woensdag: Louis Levy, Donderdag:
StanJones (k1avier)en Art Kelly (bas), Hulk tree ook Sondae
saammet Gil Anderson (tromme) op,
Radium Bur Hall, LouisBothalaan: Sondae:The Pat Sound
Big Bandtree bier op. Bel om uit te vind wattcr Sondae: (011)
728-3866.
Kippi••, Mark'-Teater, ,Newtown: Township~jazz se
voors!edclike tuisle. (roe opMaandae, dieresvandieweekoop
van sewe-uur ~ en nawekevan vyf-uur· tot laat.)
Th'lunction, h/v Bree-en Clairnstraat: "Ouer" rock en new
wavemet'n apartevertrekvir"live" groepe,'ndaktuineo video
enpool-kamer.Welkomcafleidingvandiedisko-twakopander
plekke.Chris Prior is sornsSalerdagaande die platejoggie,Vir
"denkende"jollers.
Lou NiU Dub'•• Melville: Laatnag-altematief vir middcl
stedclinge. Oop van vyfuur smiddags tot baie laat saans en
Saterdacvir middagete.Etes word sewe dae van die week tot
laataandbedien.
Club Manzattan. Moletsane. Soweto: Hoer-inkomstegroep
dislto.Oop van 11 rim. Maandac en Dinsdae is toegang gratis.
Twcegratis biere op aandewanneer toegang gevra word.AIle
soom musielc.
Blues, Marshallstraat 165: Wescns van die noordelike
voorstede(ouderdom tussen.25en 35) se uithangplek.Disko
musiek, f1itscnde Iigte, spieels, mensc met grimering... daai
800rt vanding. .0

. ...- 111 KAAPSTAD·

Base:Sondag is Jazz Denn.Tel:(021) 23-3667vir inligtingoor
watin die week daar aangaan. . . .
LaMed,Victoriastraat,Clifton:JeffWeincren Mainstrearnelke
Saterdag van 2 tot 6nm.

"""""""111 JOHANNESBURG

'; : II

lheHuntFor
RedOdDber
Super Action and Suspense (A)
Sean Connery,Alec Baldwin

DAILY: 10.00,2.15,5.15,8,00, 10.30

ROBOCOP2

• JOHANNESBURG

TheHuntFor
RedOdaher'
Super ActIon and Suspense (A)
Sean Connery, Alec Baldwin

DAILY: 10.00,2,15,5.15,8.00, 10.30

R!!!I~'~8)
Kevin Costner,Anthony Quinn

DAILY: 9,30,12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Marbt Galleries,
Newtown: Uitstalling van ..
werk deur Santu Mofokeng,
Tot 22 September.
Standard Bank S.ntrum·
Galery: Die Jong
Kunstenaar-wenners Bonnie
Ntshalintshali en Fee
HalstedBerningstal hieruit.
Tot 25 Augustus.
Les Art International,
Rosebank: Uitstalling van
etse en kunswcrke deur
verskeie kunstenaars. Tot
einde Augustus.
East Urquhart-galery,
Melville: Uitstalling van
blomme-skilderye deur
SharlandEast-Urquhart. Tel
(011) 726-6677.
Kim Saclcs-gal.ry, Yeoville:
Uitstalling van werk deur
kunstenaars van Namibia,
Gazankulu en Zimbabwe.
Op die .laaste Sondag van
elke maandhou die galery 'n
oop dagwanneerdie publiek
die geleentheid\cry omkuns-

Revenge
Adutt Romantic Thriller (2-18)

Kevin Costner,Anthony QUinn
DAILY:·9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Acllon Thrllla' (2-16)
Peter Wolte" Nancy Allen

DAILY; 9.45, 12,15,2.30,5.15,7.45,10.00.,

Romantic Comedy (2-14)
Richard Gere,Julia Roberts

DAILY: 9,30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Pretty Woman
Romantic Comedy (2-14)

Richard Gere, Julia Roberts
DAILY: 930, 12.00.2.30,5.15,7.45,10.15

Pretty .Woman

lheHuntFor
RedOdDber
Super Action and SUlpe"" (A)
S88n Connery, Alec Baldwin

DAILY: 10.00,2.15,5.15,8.00.10.30

Super Action and Suspenn (A)
Sean Connery,Alec Baldwin

DAILY: 10.00,2.15,5.15,8.00,10.30

lheHuntFar
RedOdaber
Super Action and Suspense (A)
Sean connerwArsc Baldwin

DAlLY: 10.00,2.15,5.15,8.00,10.30

:. , .

RiCh~~J"~~~~~~~tert~ (2-14)
DAILY: 9.30, 12.00,2.30, 5.15,7.45,10.15

Pretty Woman

In die Th.atre on the Bay,
Seepunt open MOVE
OVER MRS MARKHAM
op 25 Augustus. Tel (021)
438-3300.

lheHuntFar
RedOdaber

Rex Gamer in MOVE
OVER MRS MARKHAM
gesien word. Laaste week
week.Tel: (011) 402-n26.

Die ballet· .
SPARTACUS is

nog tot mOre·aand
in die Opera,
Staatsteater

Pretoria op die
planke, Kruik se
Veronica Paeper

is die
ehoreograaf: Regs

dans Catherine
Burnett die rol
van Phrygia en

Jeremy Coles die
rol van Krassu».

In die Teater is Neil
McCarthyse GOOD op 25
Augustus. Tel: (021) 2\-
S470. .

Elsabe Zietsman in
CABARET SCHUMA·
NARETI Tot 8 September.
Tel: (021) 21-5470.

R!!!i~'~8)
Kevin Costner,Anthony Quinn .

DAILY: 9.30, 12.00,2.3D,5.15,7.45,10.15

Baxter-T.tder. Mainstraal:
Studio:MIXMASALAelke
aand om 8.15. Tel: (021)
685-7880.

KAAPSTAD

Revenge
Adutt Romantic Thrlll.r (2-18)

Kevin Costner,Anthony Quinn
DAILY: 9.30, 12.00,2.30, 5.15,7.45,10.15

Romantic Comedy (2-14)
Richard nere. Julia Roberts

DAILY. 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Op.ra: Die naweek kan die
Krulk-Jeugm ushkfees
gesien word. Tel: (021)21
5470.

NicoMalan-T.at.r: Arena: .
SPOKE tot I September.
Met Antionettc Kellermann
en LouwVerwey. Tel: (021)
21-5470.

Pretty Woman

DIE HARD
2

Ac1Ion (2-16)
Bruce Willis, Bonnie Bedelia

DAILY: 9.30, 12.00,2.30, 5.15,7.45,10.15

By die Alhambra-Teater
lean Gordon Mulholland en

Action Orome (2'10)

OAJ~~9~c~e;g.~~ J~3r~.ft~~~ro,oo

Pretty Woman
A~m.ntlc Com.dy (A)

RichardGere,Julia Roberts
DAILY: 930, 12.00,230, 5.15,7.45,10.15

By die VlJIag. Mallor
T.tder is JUST THE WAY
YOUARE,metPeterTaylor
en Vicky Sampson te sien.
Tel: (011) 884-1400.

GuyButlerse DEMEA isby
die Alexander-Teater in
Braamfontein te sien. Met
Graham Hopkins en Louis
vanNiekerk.Tel: (011)339
3461.

Lean On Me

Romantic Comedy (2-14)
RichardGere,Julia Boberts"

DAILY: 9.30,12.1)0, 2.30,5.15,7.45,10.15

THEFOURTH
WAR

llELENTLESS

Action Drama (2-10)

OAI~Y9~4C5~~lg.rg, ~~~~~.f~°i.~go1~.OO

. .' Acllon . (2-16)
Bruce Willis,Bonnie Bedella

DAILY: 9,30,12.00.230, 5.15,7.45.10.15

Pretty Woman

FILM SCHOOL
FILM FESTIVAL

MDN-FRI: 6.00,9.00. SAT: 2,30,6.00,9.00

I

REVENGE

ras HEIDI CRONICLES
mel Fiona Ramsay, Nicky
Rebelo en Jonathan Rands
sped bydie Markteater.Tel:
(011) 832-1641.

Sean Connery, Alec Baldwin (A)
DAILY: 10.00,2.15,SIS, 8.00,1030

BACK TO THE FUTURE 1/1
INTERNAL'AFFAIRS (A)

DAILV: 5.15,7.45.10.00 (2·19)

REVENGE

.By die Andrl Hup.n.t.
T.tder is SINGLE SPIES
met Sandra Duncante sien.
Tel: (011) 725-6300.

JESUS CHRIST
SUPERSTAR is by die
Victory·T.tder in Louis
Bothslaan te sien.Tel:(011)
728-2979.Laastenaweelc.

THE FOURTH WAR

BAD INFLUENCE

. Roy Scheider, Jtirgen Prochnow (2-10)
DAILY.9.45, 1215,230.5.15,7.45, 10.00

FANTASIA'
A WaftDisney cressre . fA)

DAILY: 9.30, 12.00,2.30, S.15, 745,10.15

Kevin Costner. Anthony Quinn (2-18)
DAn..V: 9.30, 1200.2.30,5.15,7.45, to15

REVENGE
Kevin Cosh.. r,Anthony OlMnn (2~18.

THE FOURTH WAR
RoySchelde" JOrge" Prochnow (2- '0)

HARD TO KILL
0A1~~9~5~;:~:~·:;g.Y5~'~~;.~~ 1~~81

BAD INFLUENCE
DAftY:~~4~~:1~,Jf.~~~B::;. 1t~~9'

REVENGE
Kevin Costne" Anlhony Quinn (2-18)

DAILV: 9.30, 12.00, 2.30, 5.15,7.45,10.15

THE FOURTH WAR
RoyScheider, JOrgenProchnow (2·10)

DAilY: 9.45. 12.15, 2.30, 5.15,745, 10.00

COURAGE MOUNTAIN

BACK TO THE FUTURE III
MichaelJ. FOIC, Chrlslopher l d (A)

REVENGE'

Sea" Connery,Alec Baldwin IA)
DAILY: 10.00.2.'5, 5.15, 8.00, 10.30

THE LITTLE MERMAID
DAllY:9 45. t~.15, 230 (A)

BAD INFLUENCE , .
DAilY: 515,7.45,'0.00 (2·19)

Richard Gare,JuliaRoberts 12-14)
DAilY: 9.30, 12.00.230.5.15.7.45, 10.15

PREmWOMAN

Kevin Costner, Anthony Quinn (2·18)
DAllY'930, 12.00.230.5.15.7.45,1015

P~~!!!,!qo~~!!),~~i~~}~~~~~o~H.~~~~~)
DAILV: 9.30, '200, 230, 5.15, 7.45,'015 THE LITTLE MERMAID
BAD INFLUENCE WaItDlsneyAnlmaledAd,enlu'e (A)

DAlY: 9.45, 12.15,2.30, 515, 7.45,1000

MADAME SOUSATZKA

REVENGE
Kevin CosIne" Anthony Quinn (2·18)

DAllV: 930. 12.00,2.30.5.15,7.45,10.15

I"~ I I 'I;', "

Sean Connery.AIe·c Baldwin (A)
DAILY: 10.00,2.15.5.15,8DO, 10.30

PRrnv WOMAN
RIchard Ger•• Julia Roberti (2,14)

DAILV: 9.30,12.00, 2.30,5.15,745. 'DIS

I.

REVENGE
KevinCostner. Anlhony Qufnn (2-18)

DAILY: 9.30. 12DO, 2.30,5.15, 7.45,10.15

PRrnv WOMAN
Richard Ger•• Julia Roberti (2,'4)

DAILY: 9.30. 12.00,2.30,5.15,7.45, to.15

:' II" I: ','

~DlE HARD 2Bruce Willis,80nnle Bedella (2·'6)
CAlf : 9.30. 12.00,2.30,5.15, 7.45, '0.15

i1icnardce,e. JultaRoberts (2'14)
DAILY: 9.30. 12.00,230, 5.15,7.45, 10.15

PRETIY WOMAN

Michael J. FOlC, Chrislopher Lloyd (A)
DAILY: 9.30, 12.00,2.30.5.15.7.45, 10.15

Rob lowe, James Spader (2-191

DAILY 9.45, 12.15,2.30,5.15, 74S, 10.00 lAIR OF THE WHITE WORM
THE HUNT FOR RED OCTOBER ~'IE~: ~~NfJ~n~~ ~~~~~~,9,~ob9)

Sean Connery, Alec Baldwin (A)

DAilY' 1000,215.5.15, BOO, 1030 . BAD INFLUENCE
BACK TO THE FUTURE III DAllV ~~~?;;~,J~%~~\,r.?:;, l~ob9)

·11 FILM SCHOOL
FILM FESTIVAL

MON·FRI. 6.00, 9 00. SAT: 2.00,8.00, 9.00

I FILM SCHOOL
FILM FESTIVAL

MON·FRI: 8.1)0.9.00. SAT. 2.00,8.00,9.00

NUMETROH
ALBERTON 907·2362

THE HUNT FOR RED OCTOBER THE HUNT FOR RED OCTOBER

Kevin Costner, Anthony Quinn (2.18j Kevin Costner, Anthony Quinn (2-18)
DAILV: 9.30, 12.00,230, 5.15.7.45,10.15 DAilY: 9.30, 12.00,2.30, SIS, 7.45, 10.15

THE FOURTH WAR THEHUIDfORREDOCTOBER
Roy Scheid J" gen P h (2 10) Sean Connery, Alee Baldwin (A)

DAILY: 9.45, f2:15~~.30. 5~i5~ 7~4~ 10.00 DAILY:10.00,2.15. 5.15, 8,00, 10.30

-JOHANNESBURG
By die Ad~od Ingra"..
T.at.r, Wlndybrow is
Steven Dietz se GOD'S
COUNTRY te sien. Met
Miehael Richard en DIIe
CUlls. Tel (011) 724-3301.

·Chris Pretorius se A LOVE
· STORY (WEIRD SEX IN
MAPUTO) is by die
Markt.tJter se uagerop die
planke. 'Met MeganKrusltal

·en Guy de Lancey.Niemand
2-21.Tel: (011) 832-1641.

.'.

··<t"
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12-14)

'10

12-1.,
\2·'51

12·18'
'2·141

(f·18'
(A'

lA'
\AI

IAI
(A,

, :

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA

1 'I: •

PUBLIEK SKAATS
MAANDAE - SATERDAE
.1.sl'SISsie: 1000·12.30nm .

2dISusll:2.00·S.001lI'R
" <3d. S8S118: 1.30·10.311 nm
S"II. 2.00·5.00 nm-7.30·1D.3D II'"

PREmWOMAN 12·1.,

DIIfIlb:1UII.121S.13l ...
THELITTLE MERMAID .lA'
D...IttU••J.4S;1I.....
STELLA 12-'31

• YOLCENDE UNB.EDINO

31A.,.VITA·FllMTOEKEHNINGS
FINALISTE

II...Dolr!f5.1Z15.2.3I.UI.UlllIlt
,,,SltU5, 12.15.2.31,538.1 1II,183l1"
DIEHARD2-DIEHARDER (2-16)
8RUCE WILLIS IS{[RUG IKOtE
SPANNINGVOlLE AKSIf AVONTUUR!'

:,.~:..~!.~I:i,~.~.~·~·,c:a~ ..
PRETIYWOMAN (2-14'

VOLGENDE AANBIEDING

1•• ,1. CADILLAC MAN e-",

FILMFEES
Skakellealer vir
besonderhede

B7

PETEJI WELLER IN D[Al<S~-lIE1AAJ1lE
DRAMA' MllEl on N~ MISlDDP NIE!

'A, ROBOCOP 2 (2.18)
ROOFTOPS (2,151

(A'

YOLGENDI! UNBIIEDIHO

3''''· VITAL SIGNS .,.,~

DNlllkrllJ:lI.2.15.5.15.U5,lUI_
THE HUNTFOR RED OCTOBER 'AI

THEHIODEN \2-18,

Ontllb:10Of.12.15,231. 5." us. 11.• l1li

PREmWOMAN, 12-14'

YOLCENDE UNB_EDINO .

l'A".FAMllY BUSINESS "·OI'

DUlliS: ,,_. 12.15.2.31,5.31, 145.1....

~~======:.'.'-.. ~mW,~~~~JlJ~J:..D'ElIE1~;181
HOSKINS EN DEtaRwASHING10ltt

ROLPRENTE
LET WELl ALLI ROLPREHTI VERANDER YRYDd

'005 WES

POTCH

.".,,,,11.01,118.'31 ..
Sal: 1'.,11 1S,l:lll,531l MIl
THE LITTLE MERMAID
....·V"'UI,.... ,1.15 ..
Sat.'.,1I1S_

I LOVE YOU TODEATH

MlII-OJIrll 1lI.1215.UI. 53t.JU ..
V,,·Sltlilll,1215.2J1.5.31,1.I5. 1UI III ,
PREmWOMAN .' 12-1.,
Sat24Aug 10.00& 12 15 " •
THE LITTLE MERMAID IAI

¥OLCEHDE AANBIEDIHGS

31'.,. VITAL SIGNS ".",
lS"I.BIRD DN AWIRE,,,,·,,,

MU~·DolII2.15,r.JI,SJI.llIII"
Vry' 1215.231,5 JI,llICI. IUR..
S11'1512.15.2311,5.31.10I.t13l.
DIEHARD 2- DIE HARDER (2·181
BRUCE WIlliS lSTERUG INDlE
SPAN~INGVOtlEAKSlt."vON1UURi
IUnderYerloninl' Sal25Aug 1000&1215
GLEAMING THE CUBE - . (AI

DNDERO,uPARKERINGnSXlllIMR
IYIENDNlrLlZA

VOLDEMDE AAN81EDINQ

7 S.pl. CADilLAC MAN ".",

(AI

Dlqllb:IUII,12.1S,UO ..

TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES
Dlagllb:UO.'OO,1D.ISMI

ROBOCOP2

Illlt1dc:Us. llI5,UI,S .•• I.lIl,~OIl1l1
JESUS OFMONTREAL'·· -. 12·11)
If1WISlDlAlODO.E·II,nilyllrlftl)., .•

YOLGENDI AANBIEDIHGS
31Au,. VITAL SIGNS "'''1

I Be,,· CADilLAC MAN ''''''
7.",. BIRD DN AWIRE ,,,,.,"

01ll11b:ICS,It.15,13l,531,IDI,IO••
O'''''r14UI.II.I.• ,S•. 'II.lII'' DIEHARD 2_DIEHARDER \2·16)
DIEHARDZ _ DIE HARDER (2.161 BHUCE WilliS ISTERUG "OlE
BRUCE WIlliS ISTERUG _AKSIE AVOIflUUR! SPAHNIHGYOLlE AKSIEAVQHTUURI

DUlllkt10Dll,1115.'JI.UI.U!i.IU'.. OIl.Dts.lIH,1I15.231,UI.UI,1l1S_

~~t:l.f,~:~JlJ~D~D[MET~;181 ~~~K~~:~~~D~lIElj~18) ~~~~=:....._-:::= ~~:::::=':'::':::=:' I
HOSKINS EN DENZEl WASHltfQTONI HOSKINS EN DENIn WASHINGTON.

o"jlllt' ..... lI.1I,I.lII.U....... lt1l·
RIPOUX CONTR.E :;>, . I'ii1I
RIPDUX .r>, ,'.,' IA} lirA
(FRANSfDIALOOG.t.. d.. ..,dull'.). '

OalllIltIl.... I.ll.I.lS,t... I8... 1ni s-:
MOUNTAINS OFTHEMOON, (11'12·121

1IaqI1lt18.11, II.fll•• u....... l..1hi·
THEMAD MOHkEYli'·:; (2·11)

0lal1Iltll.... ll.111.li,tli,U.. ll.1l..
QUEEN OFHEARTS'".: '::, (,I)

STW·KINEKOn
24 AUGUSTUS- 30 AUGUSTUS

YROE~ BESPREKINGS BYCOMPUTICKET
NAVRAE(011) 331.9991-,AlMAL WELKOM

NOORD

Dn,II1I.1101.lr.15,231,5.3I,1~5,IID1 ..
ROBOCOP 2 (1·18'
Sat25 Aug1000,1215.230 nm
TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES

" 1'1 •

YOLGENDE AANBIEDINOS

"A,,_JOHNNY HANDSOME "'''1
31Au,. VITAL SIGNS •. ,,1.

OJlllERD•• PARnRl'" ItSKlOAAR
IYYODR5n lNGUG HAKINE CEMTRE

IIACltIIlIlWl·Vll1'.SAf.IlfUDAIiI

/lallllh.t&".12.15.r3l,5.JI,1~S.fI ...

ROBOCOP2 (2·1&'
PREmWOMAN II·U)

VOLGENDE AANBJEOlNQ
7..,,-CADIlLAC MAN ,•.,.

Dllllb'I4S,1Z,II.UI,5.30,' •. 1' ...
DIE HARD 2-DIEHARDER 11·181
BRUCE WIllIS tST£RUG-AKSIEAVONTUUAI

YOLGENDllANBIEDIHOS
I1Ag,.JOHNNY HANDSOME ".",

7 ."I_CADILLAC MAN ".",

1II1,llb:lIae,t215,2:11111l1l
THE LITTLE MERMAID (A,
hIJl1b:5IS.I.1II,tG.411l11
TNE HUNTFDR RED OCTDBER lA'

. KINE RANDBURG 1 & 2
787·5446 . , -

AKSIEDRAMAMETROVSCliEIQ(RI

THUOURTK WAR "·'01
SETTHE NIGHT ON FIRE lA'
"Aua: BACIl TO THE mUIIEI

JeffGoldblum in THE MAD MONKEY wat by die Rosebank Mall in
Johannesburg wys•

2·15

c> Stellenbosch {:

~:'hl°o~~~~~~~:.~O om
SAT: 4.45.n9.30 nm

MOUNTAINSoFTHEMOON
PATRICK BERGIN. lAINGLEN (O.T. 2-12)
YRY/SAT: om 7.15 omAlLEEN

ROBOCOP2·
PETERWEElER • NANCY ALLIEN (2·16)
* SATEHOAGomll.0hmEN 2.00omAllEEN *

TEEIIAIiE MUllNT NINJA TIJR1US Alma!
YRYOAG: 2.00. 4.30.6.45'0 9.00om
SATEROAG: 2.00, 1.38, 5.45.9.00om

RICHARD GERE • JULIAROSERTS

PRETTY WOMAN
SUPER - ROMANTIESE KOMEOIE (2-14)

* SATERDAGoml0.3OvmAllEEN *
SHORT CIRCUIT

. "

• STEUA - Bette Midler is
'n rna wst 'n dogter aileen
grootrnaak en sukkel om
haar af te siaan toe dit tyd is.
Ook met Marsha Mason.

• THE MAD'MONKEY • 'n
Man raak deunnekaar in 'n
anderstc soort seksuele
verhouding nadat hy ensy
vrou uitmckaar is. Ook met·
Miranda Richardson.

Cameron,lamiGertzenTim
Quill

.• BAD INFLUENCE - Rob
Lowe probeer baie hard om
die sIegle invloed tc wces
maar dit werk nie, lames
Spader is die een wat
beinvlocd word.

Protea Claremont .

~Uti~~1:~~~~. 6.45,9.15om
SATEROAG: 10.30 'm. 2.00.4.30.6.45'09.15om

• BRUCEWilLIS.

DIEHARD 2
'--DIEHAROER--'

MAAN·YRY: 2.00. 4.15.6.30.5.45oin
Sl\TEROAG: lI.00'm. 2.00.4.15. 5.30'09.15om
IIOBHOSKINS. OENZll WASHINGTON

HEART CONDITION
VOlWASSEAKSIE - POLiSIEKOMEDIE 2-18
MAAN·YRY: 1.45. 4.30.5.45.9.30om
SATEROAG: 4.30.US. 9.30om

HOOFWEQ.TEl._9 SEANCONNERY. ALECBALDWIN
OAAllLlKS:l0.1lD.... 12.15.2.45.UUI5.10.300m THE HUNT FOR RED OClOBER
RIPOUX-eDNTRE·RIPOUX QElAAIMETSPANNINGII (Almal)

OAAGLlKS: 1.45.... 12.00. 2.30. 530.800.10.150m fErNAG€MU\rriT;ljilA'TURnEs
QUEEN OF II:ARTS A1m~1 VRYDAG:2.00,4.15,6.3O,5.45nm

HOOFWEG, TEL.61-7979
DAAGLlKS: 10.00'm. 12.15. 2.45.5.15. 8.00. 10.30 n.

• JAMES WilBY•

AHANDFULOFDUST
'nGolltDrlllbOlkvanEve "NIP hlseNoveI Almal
OAAGLlKS: 9.45.... 12.15. 2.45.5.15. 7.45.10.15 om

PRETTY WOMAN (2·14)
* SATERDAG om9.45emAlLEEN *

HONEl I SHRUNK THE KIDS ~••I
* SATERDAG9.45~ 12.00 en2.15 nmA".... *

TEENAGE MUIARI NINJA TURTlES 1~1lII1

YRYOAG: 10.00,m.12.302.45.5.15.S.00.10.150m'..".,.,:;;:;:;:~;;:.::::,:::~;.;;;;;;:;,-_.l::::q
5ATEROAG: 5.45.8.00'010.15o.

IEARTC()tI)ITION 12·15)

betrokke. Ook met Mickey
Rooney•.

MIDOESTAD. TEL. 25·2720
DAAGLlKS:9.45.... 12.15. 2.45.5.15.8.00. 10.400m

• BRUCEWILLIS •

=~~;~.::~~1~~~·.:t~~.oo.1o.40nm DIE HARD 2
• BRUCEWILLIS. '--DIEHARDER--' 2·16

DIE HARD 2 DAAGLlKS:9.45'm.12.00.2.15.5.15.7.45.10.000m

'-DIEHAROER-' 2-16 ROBOCOP 2
DAAGLlKS:l0.3O....2.15.5.15,5.00.10.40nm PETERWEELER. NANCYALLlEN 2·16

THE HUNT FOR RED OCTOBER Alm.1 O:C:~I~S~~~~~;. :'~~~~:i.5~~~:N'~0~
DAAGLIKS:U5'm, 12.00. 2.15. 5.15. 7.45. 100000m HEARTCONDITION
ERIK THE VIKING AlMAl YOlWASSEAKSIE - POLISIEKOMEOIE 12-18)
SATEROAG AllEEN: 9.45'm. 12.00'02.15 om

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

HOOFWEG, TEL 76HI131
DAAGLlKS:9.45 .... 12.15, 2.45. 5.15. a00. 10.400m Sanlam •• nlrum, Parow Tal.92.5126

• BRUCE WILLIS • YRY/SAr. 9.45 .... 12.15. 2.45.5.15.s.00.10.40 o.
DIE HARD 2 tBRUCEWILLIS.

'-DIEHAROER-' ·16 DIE HARD 2
OAAGLlKS:l0.3Ovm.2.15,5.15.5.00.10.40nm '--DIEHARDER--' -16
THE HUNT FOR RED OClOBER SATEROAGAllEEN' om9.45,m. 12.00'0215om
GELAAI MET SPANNING!! Almal TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
DAAGLlKS:9.45vm, 12.15, 2.45,5.15. 7.45,10.15om VRY:10.00vm, 2.4580 a.15om
PRETTY WOMAN SATEROAG:om8.150mAllEEN·

SUPER - ROMANTIESEKOMEDIE 2-14 ROBOCOP 2'
SATEROAG AllE£N: om 9.45,m. 12.00 on 2.15om PETERWEElER • NANCY AllEN (2-15)

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ~N~::n~iJ4~;~:Am:N
LENIG.GROENENOPDIEGROOTSllYI£ROOEK(A1mo1l BOBHOSKINS. OENZll WASHINGTON

~:Jf:gJ;~1';,'71:50,0n ~ol~o5n~5Ar~JO'00 om HEART CONDITION
ROBOCOP 2 (2-16) YOlWASSEAKSIE-POLISIEKOMEOIE (2·18)

•• THE LITTLE
MERMAID· HansChristian
Anderson se verhaal oar 'n
meennin wat graag 'n mens
wi! word. Wenner van twee
Academy-toekennings.

YRYOAG: 10.30'm.2.15. 5.15. 8.00. 10.40 om
SATEROAG: 5.15. 8.00'010.40omALlEEN

MOUNTAINS OF THE MOON on·l

ROBOCOP2
PETERWEELER. NANCY ALLIEN 2·16
DAAGLlKS:9.45'm. 12.15. 2.45.5.15. 7.45. 10.150m

PRETTY WOMAN
SUPER - ROMANTIESE KOMEDIE (2·14)

•• BACK TO THE
FUTURE 111 • Wonder
waarheen is hulle die keer,
Steven Spielberg het seker 'n
plek gekry. Met Michael 1.
Fox, Christopher Lloyd en
Mary Steenburgen,

• USTENTO ME -Ie~\
luister nie vir iemand nie .
'die drama oor dric vrie
met probleme. Met Kirk

Kaapstad

•••• RIPOUX CONTRE
RIPOUX - Die vervolg op
diesuksesvolle f1iek Ripoux
(The Cop)oortwee mans wat
'geframe' word. Met Phillipe
Noiret, Thierry Lhermitte en
Guy Marchand.

VryD~g! 24 'Augustus 1990

••• THE HUNT FOR RED
, OCTOBER - Sean Connery
in sy nuutse spioenasiefliek.
Ook met Alec Baldwin.

••••• SEX, LIES AND
VIDEOTAPE Andie
McDowell speel die rol van
'n ongelukkige huisvrou en

.lames Spader sped ·'n soort
hippie met seksuele
probleme in die wonderlike
flickwat 'n Palm D'Or by die
Cannes-filmfees ingepalm
het.

•• MADAME
SOUSA TZKA Shirley
MacLaine speel die hoofrol
en dit aileen regverdig 'n
kuiertjie by die flick.

•••• PRETTY WOMAN 
Richard Gere is 'n sakeman,
kompleet met grys 'saidies',
wat peronge luk op 'n
prostituut verlief raak. Julia
Roberts (van Steel
Magnolias-faam) is die
vriendelike prostituut. 'n
Lokettreffer.

•••• TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES - Die
f1iek oor vier baie dapper
skilpaaie, 'n pragtige
joernalis genaamd April en
dieboefShredder is hieren 'n
treffer,

..... 84· CHARLIE
.MOPIC - 'n Ontluisterende
blik op die Vietnam.oorlog.

-; I

..... JESUS OF
. MONTREAL 'n
Mengelmoes van realiteit en
i1Iusie deur regisscur Denys
Archand. GIo uitstekend.

••• HEART CONDITION
Bob Hoskins en Denzel
Washington speel in die fliek
oor 'n geharde rassistiese
polisieman en 'n oorlede
prokureur (wat nie wit is (of
was) nie)

•• THAT SUMMER OF
WHITE ROSES - 'n Man
probeer wys dat hy nog 'n
man is. dis oorlog, 'n mooi
vrou raak op hom verIief en
op 'n stadium is daar baie
spanning. Gebaseer op 'n
ware verhaal. MetTom Conti
en Susan George.

·•••• MOUNTAINS OF THE
MOON - Die ware verhaal
van . twee mans en hulle
socktog na die oorsprong
van die Nyl, Met Patrick
Bergen en lain Glen.

-
FILMS '",;,:"';',

••• ··Voortnflik
•••·St~rk aanb~I'~~1

.··Siengtrus
"So-so
W,rmyasjy nugt~r Is
~iatt sonder stt"ttjies is
I/l1g nit btoordt~lnle •

••• QUEEN OF HEARTS
'n Seun onthou sy jeugjare,

· verander sy familie sc lewe
tydens een aand se
kaartspeel en verlang na die
cuppuchino-masjien. Met
AnitaZagaria, Joseph Long
en Ian Hawkes.

•• I LOVE YOU TO
·DEATH· Kevin Kline is die
een wat vir sy lewe moet veg
in die komedie. Ook met
Tracey Ullman, WiIliam

· Hurt en River Phoenix.

•• ERIK, THE VIKING· .
lohn . Cleese is terug in
hierdie baie snaaksc fliek oor

.. 'n sensitiewe Wiking (rim
-- Robbins) wat soek na die
. antwoord opdie groot vraag:.

waaroof gaan dit eintlik nou
alIes. Daar is natuurlik
Vrouens by die saak

., ,
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TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 AIT
4.42 Stepping into Rhythm
5.58 Kickers .
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.31 Pick-a-Box
8.00 Nong Seakaladi
8.30 Jazz

MoNET
6.30 Tennis '.
10.30 The Other SidC
Midnight
3.00 Hallo Spencer .

. 3.25 The Smuds
3.50 Robocop
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero';
Turtles
5.35 Captain M
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenarc
7.00 Revue Plus
8.00. The Dave .Thomas
Show
8.30 Evita's Indaba
9.00 Tennis
11.00 Unnatural Causes

TV4
. 5.00 Capitol

5.30 The Bold and the'
Beautiful
9.04 Something is Out There
10.01 Movie Focus
10.29 The Nutt House
10.56 T J. Hooker

B8

DONDERDAG 30,

Turtles
5.35 Camp Candy
90p Tyd
6.00 Loving
6.30 Doctor Doctor .
Intekenare
7.00 Revenge of the Nerds
8.35 Tennis
11.00 Just Between Friends

TV1
6.00 Goeie Mare SA
2.30 Teleskool
3.30 Wysheid van die]
kaboutcrs ,
4.00 RusteJosc jm .J '~,_-~ ..

5.00 Wetenskap in werking',
5.15 Tekkies . ,
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne .:
7.00 Veldslag' :;:';.
8.00 News ',"",
9.00 War and.Remembrance '_':
9.50 City ."
10.30 Diagonal Street ..d;',

I \.00 Strindberg: A Life
12.00 Face to Face

TV2
" '4.13 Featherfoot Farm

4.25AIT
4.42 Stepping into Rhythm 'v;

5.58 Tydskrifprogram ' ..
6.27 Epilogue . -:
6.30 In depth programme .\
7.00 News
7.31526 .
8.00 Crossbow
8.30 Jazz

and

TV2
4.13 Featherfoot Fann
4.25 Training
development
5.58 Jeugdrama
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News
7.26 Batlpthe

7.00 Space Experience
7.30 The Ropers
8.00 Nuus
9.05 Die Guldenburgs
10.00 Alfred Hitchcock bied
aan...
10.30 Krumau Egon Schiele
se 'Docie Stad" - kyk onder
hoogtepunte
ILlS Oordenking

. \TV3'
4.13 Fe;ittle'rf~t Farm
4.25 Training and
Development
5.58 G I Joe
6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.26 Crossbow

MoNET
6.30 Tennis
10.30 TheShootist
12.10 60 Minutes
3.00 Hallo Spencer
3.25 The Smurfs
3.50 Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage Mutant Hero

TV4
5.00'Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.04 Something's Out There
9.58 Night Court
10.26 Die Luiperd .

THE WAR OF THE ROSES draai mbre 2-uur by die Labia
in Kaapstad. Kathleen Turner (links) en Marianne

Sagebrecht (BAGDAD CAFe draai terloops die tuuoeek by
die Mini-Cine in Johannesburg) in 'n toneel uit Dom

DeLuise se swart komedie.

WOENSDAG 29

TV1
6.00 Goeie Mare SA
2.30 Teleschool
3.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
4.00 Bible Story
4.05 Santa Barbara
4.30 Growing Pains
5.00 Innovations
5.15ZAPMAG
5.45 Ne~s
6.00 Antenna

6.27 Epilogue
6.30 News
7.00 In depth programme
7.31 Musick

TV4
5.00 Capitol
5.30 .The Bold and the
Beautiful
9.04 Right of the People
10.43 My Two Dads
11.09 Paradise

MoNET
. 6.30 Tennis

10.30 Hope and Glory
12.20 Newsnight
3.00 Hallo Spencer
3.25 The Smurfs
3.50 Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff
5.10 Teenage MuntantHero
Turtles
5.35 Slimcr
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Hogan Family
Intekenare
7.00 Best Friends
8.45 Tennis
11.00 Ra~Deal

MINI CINE· Pretorlastraat
49, Hillbrow:

Ole naweek: 3,6en9nm:
BAGDAD CAFE
Volgende week:
ROBOCOP en
MANCHURIAN
CANDIDATE

Tel: (011) 642-8915
i

TV1
6.00 Goeie MOre SA
2.30 Teleskool
3.30 Oscar
3.45 Wielie \Valie
4.00 Rustelose jarc
5.00 As die eeu draai
5.15 Super-Snuiters
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antcnnc
7.00 Orkney snork nie
7.30 Mense van 'n ver dorp
8.00 News
9.00 Dallas
10.00 The Golden Girls
10.30 No Jacket Required
11.00 TopSport '
12.00 Evening Prayer

Turtles
5.35 Camp Candy
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Submarine X-I
8.30 Tennis
11.00 The Best Little
Whorehouse in Texas

',DINSDAG 28'1,

• JOHANNESBURG

Tel: (021) 45-1628•

HULDE wordgebringaandie kunstenaar EgonSchiele se leween werk in
die program KRUMAU EGOf\! SCHIELE SE"DOOlE PAD" watWoensdagaand
opTV1 gesienkan word. 'n Anderonbekende skilderwatdieselfde tyd as
Schiele Indie stad Krumau werksaam was,word ook behandel.
OpEVITA'S INDABA wat Donderdagaand opM-Net wys, vertel marathonman
Bruce Fordyce enoud-politlkus FrederikvanZylSiabbertwat hullevanalles
Indie leween andersimpelgoaddink.
Goldie Hawn enBurtReynolds is twae draaiboekskrywers inBEST FRIENDS
watDlnsdagaand opM-Netwys.Hullebesluit datditnodig Isomte trou-wat
natuurlik 'n foutIs- maarwie kon nog ooittweeHefles oortuig vanwat werklik
die bestevir.hulle Is.Ookmet Keenan Wynn..
'nFliekwat beslisdiemoeitewerdIsomvoorbydiehulste blyIsWITNESS
metHarrison FordIndieroJ van'n geharde pollsleman wat'nagt-jarlge seun
- wat die ooggetule van 'n moord was - moet beskerm. Ole film wys
Sondagaand op M-Net. .
BILL ONHIS OWN wysSondagaand op TV1 en fokusop die lewe van 'n
verstancleHk gestremde mlddeljarlge manwatmetbehulp vanonclersteunlng,
lIefde en aanvaardlng van andersuksesvollndiesamelewing aanpas. Die
filmIsdie opvolg op die film "Bill" metMickeyRooney Indie hoofrol.
Die tweeladlge mlnlreeks EUREKA STOCKADE wys Saterdagmlddag op
M-Net. Ole 1854 rebellle van Australlese mynwerkers word ultgebeeld.
Wanneer die goewerneur 'n ongenaakbare nuweIIsenslewet Instel,tel die
mynwerkers vir die eerste en enlgste keer In die land se geskladenls
wapens op om vir hulle sowel as hul nageslag se regtete veg. Met Bryan
Brown, Bill Hunter enCarol Burns. . .
Alan Bates en Julie Christie kan Saterdagaand In die fllek THE GO
BETWEEN geslenword. Ole romantiese dramaIsoor 'n12-jarlge seunwat
deurtwee 'bemindes'gebrulkwordom vir mekaarbrlewe aante dra. Ook
metDominicGuard.

Tussenganger van die lielde

TV2
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Countries
4.46 Dealing with Dogs
5.58 Centurions
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.31 Tydskrifprogram

TV3
4.13 Featherfoot Farm
4.25 Countries
4.45 Dealing with Dogs
5.58 Thakancng

Dlnsdag: TheLong S8arch
(deel .2) A Question of
Balance

8:15EataBowl ofTea
10.15 LaLectrfce

TV4
10.00 Impressions
12.00 TopSport
9.04 Confidential Agent
11.02 Muzik a la Carte
11.30 TopSport

Donderdag: The Long
Search (deel 12) West
Meets East' ,

Tel: (021) 24-5927.

SA NASIONALE
KUNSMUSEUM
Goewermentslaan, Tulne:

MoNET
10.30 The Black Stallion
3.00 Hallo Spencer
3.25 The Smurfs
3.50 Diplodo
4.15 Inspector Gadget
4.40 Heathcliff .
5.10 Teenage Mutant Hero

MoNET
7.00 Indicae programme
10.30 Portugese programme
Intekenarc
1.30 Sylvanian Families
2.00 Mac and Mutley
2.30 Superbook
3.00 The Jewel of the Nile

.4.45 Motorsport
5.15 Golf
OopTyd
6.00 Beauty and the Beast
Intekenarc
7.00 Carte Blanche .
8.00 Wild World of Animals
8.30 Witness - kyk onder
hoogtepunte
10.25 Tennis

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the
Beautiful
9.03 Family Ties
9.30 Wiseguy
10.27 Unsolved Mysteries

.11.20 Rock 'n Roll Palace

TV1
. 6.00 Goeie Mare SA

2.30 Teleschool
4.05 Santa Barbara
4.30 Just the Ten of Us
5.00 Innovations
5.15 Bionic Six
5.45 News
6.00 Antenna
7.00 Major Dad
7.30 Origins
8.00 Nuus
9.00 TopSport
10.00 Beste Professor
10.55 Oordenking

'TV2
4.13 Opvoedkundige
programme
4.25 Disneyland
5.58 Hello Kitty's
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News

•. 7.31 Police File
8.00 Velaphi
8.30 Ziyaduma

TV2
Educational

TV3
Educational

onder hoogtepunte
11.30 The Forum Presents
12.10 Epilogue

. .
Screeri2:
2.00TheWarofthe Roses
4.15One Deadly Summer
6.30 Too Beautiful forYou

11.00
Rendezvous
3.10 TopSport
6.30 Epilogue
6.45 News
7.00 Verskeidenheids
program
8.00 Top 20

TV4
6.02 MrBelvedere
9.03 Kupid
9.51 Benson
10.18 Our House'
11.10 Horror Trilogy
11.35 TopSport

TV2
1.00 TopSport
5.57 Metros of the World
6.30 In depth programme
7.45 Nuus
7.01 Imibono
7.21 Unqambothi
7.50 Masekhanc

MoNET
7.00K-TV
11.00 Eureka Stockade
2.30 Motorsport
4.ooSokker
OopTyd
6.00 Diamonds
Intekenare
7.00 Just Between Friends
8.45 Face to Face
9.00 Unnatural Causes
10.40 Billy Ocean inLondon
11.40 The Other Side of
Midnight
2.20 The Shootist

11.00
Rendezvous
3.00 TopSport
6.27 Epilogue
6.30 Nuus
6.45 In depth programme
7.00 . Verskeidenheids

.program
8.00 Top 20,

Saterdag:
Screen 1:
10.15 en 1.45 Dad
4.00 Have You Seen Drum
Lately?
.5.30 Chouansi
8.00 One Deadly Summer

"10.30 The War of the
Roses

TV3
\'2.00 TopSport
5.57 Terasse
itiONews
t?.45 In depth programme

·ltql Imahlasedi a Tumelo
~.50Ho L1aNoto
';Jl.~LaReng
·,\11';"" '

~~':~~¥

TV1
12.30 Joy of Music
1.00 Tao Tao
1.3OZET!
1.40 The Gummi Bears
2.05 Walt Disney-flick
2.50 Die Waltons
3.45 Collage TV3
4.45 Beyond 2000 4.13 Opvoedkundige
5.45 Kruis en Kronick programme
6.25 Skat in kleipotte 4.25 Disneyland
6.40 Met Woord en lied 5.58 Dikolong
7.ro 50/50 6.27 Epilogue
8.00 Nuus 6.30 News

.: 9.00 Bill on' his Own '~ kyk 7.00 In depth programme

.'.onder hoogtepunte. :":',_''_':.".J.3t~?lic~,~~1e_. ';'
.: ;:10,35 A Look at the Book;'·'8.ooMter8 . ,,',

8:30 Sediba Sa Moya

LABIA - OranJestraat68:

Vandag:
Screen 1:
3.45 TheWar ofthe Roses
6.00 Have You Seen Drum
Lately?
7.45Chouansl
10.15 One Deadly"
Summer

Screen 2:
4.00Dad
6.15LaLectrlce
8.15EataBowl oITea

~~ VRYDAG!4
{ AUGUSTUS ':~

SATERDAG 25

TV1
5.570ggendboodskap
6.00 Opvocdkundige TV
6.30 Agriforum
7.00 Goeie M8re SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Oskapades .
11.10 Die Robinsons
11.3500rlewing
12.00 TopSport
6.00 Nuus
6.15 Kompas
6.20 Boeremusiek-
kornpetisie
7.00 Die waaghals
8.00 News
8.35 LA Law
9.30 The Go-Between - kyk

MoNET
10.30 No Man's Land
3.00 Hallo Spencer
3.30 The Smurfs
3.50 Robocop
4.15 Inspector Gadget
4.40 The Flintstone Kids
5.00 Hot Hits
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare
7.00 The Golden Child
8.35 60 Minutes
9.00 Raw Deal
10.45 60 Minutes
11.00 The Black Stallion
1.00 Warning Sign

TV1
5.15 Larry King Live
6.00 Goeie Mare SA
2.30 Rags to Riches
3.30 The Racoons
4.00 Bible Story
4.05 Santa Barbara
4.30 Peanuts
5.00 Grapevine
5.15 Fast Forward
5.45 News
6.00 TopSport
7.00 Star Trek
8.00 Nuus
8.45 Police File
9.00 Nagloper
11.00 Herfsliefde
12.35 Oorde~ldng

\ TV2'
5.57 Dramareeks
6.27 Epilogue
6.30 In depth programme
7.00 News
7.31 Imalini
8.15 Video Juke Box
8.45 News

,: ONAFHANKLIKE ROLPRENTTEATERS'~
, ' • t ~

VryDagl 24 Augustus 1990

Gidse saamgestel deur
DEBBIE AMOS

••• KAAPSTAD ·10.15 Too Beautiful For'
You

TV4
5.00 TopSport
9.04 Winter Kill
10.45 Over the Hillbillies
11.41 MASH

TV3
5.57 Dramareeks
6.27 Epilogue
6.30Ne~s
7.00 In depth programme

\ 7.16 Imalini .
8.01 Video Juke Box
8.45 News
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