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Hierdie jong man was een van vele wat hulle op 16 Desember
by die Voortrekkermonument dood verveel het.

Foro: Cornis van der Lugr

Die ANC se.nee
vir Hendrickse

Elsabe Wessels
DIE ANC is nie bereid om met die Arbeidersparty en sy leier, Allan
Hendrickse, te praat nie.

Die ANC skeer Hendrickse en die regering oor d ieselfdekam. "Hendrickse
is 'n minister en neem dus deel aan regeringsbesluite. In hierdie stadium isdit
onmoontlik datons Hendrickse te woord staan ," her 'n ANC-woordvoerderuit
Harare die week gese,

Hendrickse het op die jaarkongres van die Arbeidersparty verlede naweek
op Bloemfontein aangekondig da t sy p arty in die toekoms gesprek gaan
aanknoop met die ANC en die UDF. Hy het gese die Arbeidersparty wil die
leiding neem om 'n politieke oplossing vir Suid-Afrika te soek en daarvoor is
gesprek met die ANC en UDF noodsaaklik.

"Die ANC sal slegs met 'n lid van die Su id-Afrikaanse regering in gesprek
voer indien daar aan die eise van die ANC voldoen word," het die woordvoer
der gese, "Die ANC se eise bly die opheffing van die verbod op die ANC, die
vrylating van aile politieke gevangenes en aangehoudenes en die ops korting
van die noodtoestand. Die regering dring daarop aan dat ons geweld afsweer,
maar ons volstaan by ons eise," he t hy bygevoeg.

Volgens hom neem die ANC hierdie sterk standpunt in ondanks die feit da t
Hendrickse deur Staa tspresident PW Botha van sy pos as voorsitte r van die
Ministersraad in die Huis van Vertecnwoordigers onthef kan word weens sy
openbare standpuntinname oor die rol van die ANC.

Botha het homself in d ie verlede sterk uitg espreek teen georganiseerde
'besocke aan die ANC.

In regeringskringe word bespiegel dat Hendrickse se uitdagende houding
'n verdere wig tussen hom en Borha sal indryf. Botha en Hendr ickse, wat
sed er! die Arbe idersle ier se opspraakwekkende baai ery by 'n wit strand sla ags
is , het mekaar opnuut die s tryd aangese oo r die regering se weiering om die
Groepsgeb ied ewet te skrap .

Arbeidersparty-woordv oerder Peter Hendrick se wou nie komm entaar
lewer nie. Hy het gese die saak is "te scnsitief", m aar hu llc "werk daaraan."

NaB/2

onaanvaarbaar vind. Dit sal mense
wees wilt vertroue in die NP-model
verloor het en geen polit ieke tuis te
het nie," het De Klerk gese,

Oor die leierskapskwessie waarin
hy betrek is toe hy deur Worrall en

die ANC te ondemeem."
Hy het egter beklemtoon dat die

"aksent" wat hy verteenwoordig nog
steeds bekommerd is oorgroepsregte
en dat dit duidelik aangespreek sal
moet word.

Die mense is "N as ionaliste en
Afrikaners wat di~ NP se rassemodel

Elsabe Wessels

"Ek is oortuig daarvan dat die
"vierde mag" besef dat die UDF en
die ANC uiteindelik in 'n oplossing
betrek moet word. Dit is verantwoor
delik om spesifieke gesprekke met

loods ings komitee op 12 Januarie
bepaal word. "Ek gaan voorstelle
maak, ma ar ek kan my on ttrek," het
hy gese.

Hy het egter bygevoeg dat hy nie
sou skrik indien die nuwe party groot
klem op buite-parlernentere betrok
kenheid Ie nie .

DIE kwessie van groepsregte dre ig
om die stigtingvan die voorgestelde
nuwe verenigde opposisieparty te
kelder.

'n Sleutelleier van die eenwor
dingspoging, Dr Willem de Klerk,
dreig om hom te onttrek indien sy
voorstelle nie op 'n vergadering van
die loodsingskomitee op 12Januarie
aanvaar word nie.

De Klerk het aan Vrye Weekblad
gese dat die nuwe party hom duide
lik sal moet uitspreek oorgroepsregte
indien die drie politieke partye die
sogenaamde onverbondes of"vierde
mag" van verligtes wat hy verteen
woordig, wi! betrek.

Die groepsgebonde siening strook
nie heeltemal met die van Wynand
Malan en sy Nasionale Demokra
tiese Be weging en Zach de Beer se
Progressiewe Federale Party nie. 'n
Party met 'n groepsgebaseerde beleid
sal ook moeilik vir buite-parlementere
groepe aanvaarbaar wees.

Met die standpunt het De Klerk,
wat 'n belangrike meningvormer in
"verligte" Afrikaner-kringe en 'n
invloedryke Broederbonder is, die
reeds geteisterde samesmeItingspog
ings van Denis Worrall se Onafhan
klike Party, die NDB en die PFP
verder van momentum ontneem.

Daar is groot hoop op De Klerk se
deelname gepl aas. Daar is vermoe
delik 'n grootaantal politieke "on 
verbondes" of ontnugterde Nasion
aliste wat nou sonder politieke tuiste
sit, wat deur De Klerk in die party
ingebring sou kon word.

Die steun van die onverbondes
sou kon bcpaal of die nuwe party
genoegsame stcun kon monster om
die Konserwati ewe Party as arnpte
like opposisie in die Volksraad te
vervang .

De Klerk het aan Vrye Weekblad
gese die mate van sy betrokkenheid
salop 'n vergadering van die
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Vcrllgtes dwarsboom eenwording

Chissano Vr3 sA.: ontbindMNR

VryeWeekblad DieSweedse lugredery SAS ontvang 'n reeks bomdreigemente. Daar word
gedreig dat SAS tweede op die lysis na Pan Am.

DieIndlese regering kondig aan dat hy sy vredesrnagteuit Sri Lanka gaan
onttrek. .

Margaret Thatcher distansieer haar van die Amerikaanseoproep tot ver
geldingna 'nbomontploffing op 'n Pan Am-vliegtuig waarin 'n groot aanta!
mense sterf. '

Eerwaarde Jesse lackson doen op besoek aan Nigerie 'n beroep op die
verkose Amerikaansepresident George Bush om Afrika te besoek en meer
ontwikkelingshulp aan die kontinent te verskaf,

INTERNASIONAAL
DieKubaanse president, Fidel Castro, se die eersteKubaansetroepe - 3000
-sal op 10 lanuarie uit Angola onttrek.

'nZlmbabwleseadjunk-minister,CharlesNdlovu,verskynindiehofop99
aanklagte van geldverduistering.

Lede van dieVeiligheidsraad van die VVO verskil oor die grootte van die
vredesmag in Namibia. Die vyf permanente lede voel die situasie h~t

sodanigverbeterdatdie voorgestelde mag van 7500verkleinkan word. Ole,
ses ander lede voel Suid-Afrika kan die verkiesing manipuleer as die mag
verklein word.

Twee-en-vyftlg babas word op die eerste dag vim 1989 in die Ba
ragwanath-hospitaal in Soweto gebore.,

Dr Wimple de Klerk, wie se naam genoem is as moontlike leier van die
nuwe party links van die regering, se groepregte moet 'n rol speel in die
beleid van so 'n party.

Trevor Tutu, 31-jarigeseun van aartsbiskop DesmondTutu,verskyn indie
landdrosshof in Kemptonpark oor beweerde aanmerkings wat hy op die
lughawe Ian Smuts teenoor die polisie gemaak het.

lola Budd weiereers in "n Britse Tv-onderhoud eers om haar teen
apartheid uit te spreek, maar se later in 'n persverklaring dat sy nie 'n
politieke stelsel steun wat die meerderwaardigheid van een ras bo 'n ander
stel nie.

Robin Renwick, Brittanje se ambassadeur in Suid-Afrika, gaan vanjaar
deur koningin Elizabeth tot ridder geslaan word.

Stadsraadselendom word op Durbanse strande beskadig, en reddingshe
Iikopters wordop strande in Durban en Valsbaai met bottels bestook.

Twee mense sterf in townships by Pietermaritzburg nadat polisie op hulle
losbrand. ' .

Die Konserwatlewe Party raai 'n KP-raadslid van Brakpan, Billy Olivier,
aanom regstappe teen Budget Rent-A-Car te doennadatdie maatskappysy
verbintenis met hom opse,

Suldpooldokter Fred van der Merwe ondergaan 'n geslaagde operasie in
die Boksburg/Benoni hospitaal nadat hy syontsteekte blindederm vier
maande lank in Antartika met antibiotika gedokter het.

SUID-AFRIKA
Die pollsle vind AWB-leier Eugene Terre'Blanche saam met sosiale
vlinder lani Allan by die Paardekraal-monument nadat Terre'Blanche na
bewering probeer het om 'n hek met sy motor oop te,stamp.

Vier senior AWB-leierseis Terre'Blanche se kop, maar worddeur homuit
die Grootraad geskop.

Zimbabwe konsentreer in 'n poging
om die land te dwing om hul troepe
van strategiese vervoerroetes in
Mosambiek te onttrek.

Hierdie inligting is vervat in 'n
berig in die jongste uitgawe van
Mozambique File, 'n maandelikse
publikasie van die binnelandse nu
usagentskap Aim.

Volgens Aim het Chanjunja
Chivaca Joao, Renamo se 25-jarige
hoof van organisasie en mobilisasie
vir Europa, wathom aan die Mosam
biekseowerhede oorgegee het, gese
die rebelleleiers blameer die teen
woordigheid vanZimbabwiesetroepe
vir hul militere mislukkings in
Mosambiek.

Joao het in 'n onderhoud gese die
rebellehet na 'n leiersvergaderingin
Heidelberg, Wes-Duitsland, verlede
Oktober besluit het om hul militere

-strategiete verander,Hulle sal voor
taan hul aanvalle in Zimbabwe ver
skerp.

Joao het volgens berigte gese
Renamosal probeerom hul rnagtein
Zimbabwe te konsentreer om Zim
babwe te dwing om hul troepe te

, verwyder. - AFP

vergader,
Alhoewel elk. van die politieke

partye na die vorming van die
loodsingskomitee in Desember terug-

, gestuur is na hul partye om 'n man
daat oor die leierskapkwessie voor
121anuarie te kry,lyk dit nie of die
PFP bereid is om sy eis dat De Beer
die leier word, te laat vaar nie. Hulle
is van mening dat die PFP met die
meeste "bates" totdie nuwe party sal
toetreeen dus "vergoed" moet word.

Die standpunt kry teenstand van
die NOM, OP en onverbondes wat
glo dat De Beer se leierskap die
nuweparty na 'n "PFPmet 'n facelift"
sal laat lyk. Die PFP vind dit ook
moeilik om Afrikanerstemme te werf.

Volgens ingeligte bronne het die
PFPondemeemomvoor 121anuarie
'nnuwe mandaatoor die leierskap te
try, maar die party se federale raad
vergadereers na aanstaande weekse
loodsingsvergadering.

meer 'n probleem nie. Al vereiste is
dat die nuwe party 'n eie persoon
likheid moethe en andersmoet wees
as enige van die bestaande groepe,"

Worrall het selfs voorspeldat die
nuwe party soveel as 40 setels in 'n
algemene verkiesing kan inpalm.

PFP-Ieier Zach de Beer het aan
Vrye Weekblad gese hy sou spyt
wees indien die nuwe party nie ges
tig word nie. '

. Hy het beklemtoondat die party
'n magsoogmerk het. "Ditsou afhang.
van die ondersteuningwat die party
van die sogenaamde"onverbonden
des" kan trek," het hy gese.

Malan hetgesehyis steedsentoe
siasties oordiegeweldigepotensiaal
van die nuweparty.Hywasniebereid
om hom oor die leierskapskwessie
uit te spreek nie,

Die leierskapskwessie sal 'n
fokuspunt wees wanneer die
loodsingskomitee aanstaande week

steeds "stelselmatigemassamoorde
koelbloedig beplan en uitvoer".

Renamo is in 1976deur die Rho
desiese geheime diens gestig en in
1980 onderdie beheer van die Suid-

. Afrikaanse rnilitere inligtingsdiens '
geplaas nadat Zimbabwe onafhan-

, klik geword het, '.
VolgensChissanosalMosambiek

die rebellebewegingbevegtotdatdit
uitgewis is, maar lede van Renamo
wat hulleoorgee, sal begenadig word.

Hy het gevra dat geen verander
inge aan VVO-Resolusie 435 oor
Namibiese onafhanklikheid aange
bring word nie,

Verminder
Volgens die resoIusiemoet 7500

VVO-troepe toesig hou oor die
onafhanklikheidsproses. Die Veil
igheidsraad oorweeg dit egter nou
om die getal na 3000 te verminder,

Sommige onverbonde lande is
daarteen gekantuit vreesdat dit aan
Pretoria die geleentheidkan gee om
die verkiesing in Namibia te rna
nipuleer. -

Die Mosambiekse rebellebewe-:
,ging Renamowil nou sy aanvalle in

VanBl1
Malan as leier van dienuwe party
voorgestel is en sterkdeur PFP-leier
Zach de Beer teengestaan is, het hy
gese 'n nuwe leier wat nie aan een
van die bestaandedriepartye gekop
pel is nie, sou die beste vir die nuwe
party wees.

"Indiendieleierskapskwessienie ..
op aanvaarbare wyse opgelos kan '
word nie isdit 'n tekendat die partye
nog nie rypis om bymekaar te wees "
nie."

Die drie partyleiers in die
loodsingskomitee het nogtans die
week diehoopuitgespreek dat fmale
planne vir samesmelting tog op 12
lanuarie beslag gaan try.

Worrallhet die weekgese daaris
duidelike entoesiasme vir 'n nuwe
"verligte" party en die party sal so
gou as moontlik gestig word om die
huidige momentum te behou.

"Verskille oor leierskap is nie

MAPUTO· Die president van Mo
sambiek,loaquim Chissano, hetdie
week 'n beroep op die Suid-Afri-

, kaanse regeringgedoen om sy "his
toriese verantwoordelikheid" te
aanvaarendie Mosambiekserebelle

.beweging Renamo te ontbind.
Terselfdertydhet Renamo aang

ekondig dat hy sy aanvalle in Zim
babwe wil konsentreer in 'n paging
om Zimbabwe tedwingom sy soldate
van strategiese vervoerroetes in
Mosambiek te onttrek.

Chissano het aan diplomate by 'n
nuwejaarsgeselligheid gese hy is van
plan om 'nbeleidvan "dialoog" met
die Suid-Afrikaanseregering tevolg
om Pretoria oor te haal om die re
bellebeweging te ontbind.

Mosambiek het Suid-Afrika al
telkemale daarvan beskuldig dat hy
nie die Nkomati-ooreenkoms,watin
1984deurdie tweelandeonderteken
is, eerbiedig nie. Onder die
ooreenkoms moesSuid-Afrika syhulp
aan Rename s1aale, en Maputo moes,
ophou om die'ANC te steun.

Chissano het die brutale optrede _
van Renamo as 'n"unieke" verskynsel
beskryf en gese dat die rebelle nog .

VRYE WEEKBLAD,POSBUS42637, FORDSBURG 2033.
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Onssteek Diks weg nie,

Maak seker jy kry Vrye Weekblad elke Vrydag - en spaar boonop 15% op die normale prys van R61,20.
Vir R52 (AVB ingesluit)kanjy VryeWeekblad vir 12maandekry. Vir 6 maandesal ditjou R28 (AVB ingeslUit)koso
Voltooi dievorm en stuur dit met 'n posorder of gekruisde tjek aan:

Die Dultse maatskappy Imhausen-Chet:J1ie ontken beweringe van die
Amerikaanse regering dat hy hulp verleen het aan' Libie om chemiese
wapens te vervaardig. .

Twee Amerlkaanse vegvliegtuie skiet twee Libiese vegvliegtuie af oar'
intemasionale waters in die Middellandse See.

DieFranse vermaaklikheidster YvesMontand wordop die laaste dag van
1988 pa -.op die ouderdom van 67. . .

President Itonald Reagan gee goedkeuring aan 'n intemasionale menser
egte- konferensie in Moskou in 1991.

InWoordvoerdervan die PLO kondig aan dat die Fatah-beweging.~nuwe
"populere weermag" aan die Wesoewer en in die Gaza-strook gestig het

. PousJohannes Paulus se hy hoop t989 sal 'n jaar van gerc:gtigheid,
solidariteit en groter respe~ vir die regte van emieseminderhede wees.

Fidei Castro vier die dertigste bewindsjaar van die Kommunistiese Party
in Kuba. Volgensberigtebegin diejeug in Kuba syMarxismebevraagteken
in die lig van Sowjet-president Gorbatsjof se hervormings.

Sewentien oorlewendes van die aardbewing inArmeniewordgevind indie
pUin van 'n graanfabriek in Spitak - 24 dae na die ramp. Hulle het oorleef
deur graan te eet en gesmelte sneeu te drink.

DieSowjet-regerlng gryp in om die tekort aan basiese verbruikersartikels
binnelands te heistel. Beperkinge word ingestel opdie uitvoervan goedere
soos kaviaar en kinderskoene.
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ADRES

Ek wil graag inteken op Vrye Weekbladvir 12/6 maande en sl~it hiermee 'n
posorder/tjek in vir R , :'

.NAAM "..; ; ~' ~ ;...•'

ADRES' , ;;; : .

Nog beter: watter wonderliker geskenkkan jy vir 'n spesiale vriend gee as 'n jaar se Vrye Weekblad in sy of
haar posbus afgelewer? ' , . ' ,

, Ek wil graag vir 'n vriend inteken opVrye Weekblacl vir 12/6 maande en sluit hiermee 'n posorder/tjek
in vir R '

ODS sal jon ingelig hOll AilepOlltleke kommentaar Inhlerdieultgawe vanVrye Weekblad IsdeurMaxdu Preez, en
opskrifte deurKeos Ceetzee. Albel,lsvan Brelistraat153, Newtown, Johannesburg, .

2 VryeWeekblad, 6 Januari~ 1989
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AWB is aan
flarde en aI

kan die beweging duur te staan kom.
Net die Hoofraad kan met 'n twee

derde meerderheid van Terre'Blan
che ontslae raak. Die hoofleier het
egter 'n vetostem binne die Hoof
raad, waarteen by die Uitvoerende
Raad geappelleer moet word. DIe
hoofleier self stelegter die lede op
die Uitvoerende Raad aan.

Die "vier rebelle" - Maritz, Jan
Groenewald, Alkmaar Swart en Chris
Jooste - het reeds te kenne gegee dat
hulle "ander optrede" sal oorweeg
om hul strewe van 'n boerevolkstaat
te verwesenlik.

Waar daarnog twee jaar gelede '
nog redelike eenheid onder ver-regses
was, het iemand soos Robert van
Tonder ook 'n nile gelede uit die
A W weggebreek. en die Boere-
Volkstaatparty gesllg.' , '

Hy was ontevrede oor die feit dat
Terre'Blanche nie meer aktiefin die
partypolitiek betrokke wou raak nie.

En skielik is daar nog boonop
onsekerheid wie nou eintlik AWB
lede is of nieen wie namens die
organisasie mag praat. ,

Dries Alberts voer aan hy is hoof
van inligting en reklame, terwyl Chris
Beyers, wat persskakelbeampte-is,

, Laat diehuwelik in
aile opsigte eerbaar

wees en die bed
onbesrnet; want

',God sal
hoereerders en

egbrekers oordeel
(Hebreers 13:4)
uit arnptellke AWB~
,dokument oor 'Die

Christengesin'

se Alberts is i lankal ~ie m~~ lid
van die AWB nie.

Martie Hertzog, weduwee van dr
Albert wat in die AWB se program
van beginsels as lid van die groouaad
aangegee word, distansieer haar ook
van die AWB en se sy was eintlik
nog nooit lid nie. Sy was net be
trokke in 'n "raadgewende noedan
igheid".

Jacques Pauw

duidelik dat daar nie in die AWB '
plek. is vir beide Terre'Blanche en
Maritz nie.Maritz verteenwoordig
glo die "regses" binne die AWB.
Daar is lankal reeds gevoel dat Ter
re'Blanche afwyk van die
oorspronklike rigting van die bewe
ging en te veel van 'n outokraat is.

Terre'Blanche het talle fanatiese
volgelinge in die AWB.

In hul program van beginsels is
daar 'n gedig oor die hoofleier. Dit
lui onder meer: '

"Sy rotsvaste geloof in sy Skep
per en Saligmaker is vir ons 'n
voorbeeld '

Sy sterk beginsels, doelgerigtheid
en fynbeplanning skep vertroue

Sy roepingsbewustheid en
koersvaste leiding gee vir ons seker-
heid '

Sy ongereserveerde selfopoffer-
ing laat ons verlee ."

En sy menslikheid maak ons
nederig , .

Hy is 'n seun van die veld wat 'n
ark moet bou '

Hyis die kind van ware Afri
kaner-nasionalisme

Hyis Godsman, Volksman, Vad
erlander '

Hy is die Boerseun met 'n roep
ing..." ,

Die AWB seCalvinistiese beskou
ing en Christelikheid is veronderstel
om die hoeksteen van die beweging
te wees,

So byvoorbeeld is daar nie plek
vir Jode of"heidene" indie begeerde
boerevolkstaat nie, '

In die AWB se program van
beginse1s staan: "Die Protestantse
geloof en die Christelik-nasionale
lewensbeskouing wat daaruit
voortgekom het, bepaal die ontwikke- .
ling van die volkslewe op aIle le-
wensgebiede." "

In nog 'n dokurnent, "Die Chris
tengesin", word ouers gewaarsku:
"Drankrnisbruik, misdaad, geweld,
egskeidings, ensovoorts, vier hoogty. '
Die trag iese slagoffers is ons kinders
wat in onrusbarende. getalle wees
is...as gevolg van buite-egtelike

, verhoudings, egskeidings, verlatings,
mishandeling...

"Die geestelike, die verstande
like, die innerlike weefsel van 'n
volk word <leur die gesinslewe bepaal.
Getrouheid bly 'nonafskeidbare deel
van die liefde." .

Na verwagting sal Terre'Blanche
die aanslag teen hom oorleef omdat
dit' ingevolge die grondwet van'die
AWB baie moeilik is om die hoof
leieruit sy amp te onlslaan. Maar dit

Eers het ek geg10
"Eugene

Terre'blanche is
deur God gestuur"
om leier van die
Awe te wees,-

,.\Manie,Maritz

Hiema het wonderbaarlike deure
vir AIlan by die AWB'oopgegaan.
So byvoorbeeld het sy verlede jaar
die eksklusiewe storie oor die aard
en opleiding van Aquila, Terre'Blan
che se persoonlike Iyfwag, geskryf.
. Huisgenooihet sowat 'n week voor
Jani se onthulling vir PW Bingle,
gewese publisiteitsboofvan die AWB,
gebel en gevra om 'n soortgelyke
storie tedoen. Bingle het dit afgekeur,

maar die tydskrif verseker dat geen
ander koerant of tydskrif ooit toege
laat sal word om iets oor Aquila te
skryfnie.

Na die Wit Wolf se slagting by
Strijdomplein inPretoria aandie einde .
van verlede jaar, was dit weer eens
Allan wat eksklusief met Terre'Blan
che gepraat het oor die AWB se
verbintenis met die Wit Wolwe.

Nahaar berig oor die regses se
Groot Trek-fees by Donkerhoek in
Desernber, waar sy geskryf het van ,
"siekes en swakkes" wat Terre'Blan-

che seen enjong meisies wat in sy
teenwoordigheid bloos, het Beeld in
'n rubriek opgemerk:

"...Terre'Blanche kry darem
genoeg publisiteit 'van 'n sekere
skryfster van, 'n Engelse koerant."

Die skemeruur-gerondrits by die.
historiese en amper-heilige
Paardekraal-monument buite Krug
ersdorp het die skandaal oopgeruk.

Terre'Blanche en Allan se ver
weer dat hul eintlik by Paardekraal
was om 'n Portugese televisiespan te
ontmoet, is met 'n knippie sout gesluk
nadat dit bekend geword het dat nog
die Burovir Inligting nogenigiemand
anders iets weet van.so 'n televisie
span.

Vrye Weekblad vemeem dat
Krugersdorp se senior staatsaanklaer
oor die kriminele vervolging van
Terre'Blanche sal besluit sodra toetse
by die polisie se forensiese laborato-
riurn afgehandel is. ,

Die polisie doen toetse om vas te
stel of die verf wat aan die hek gekry
is, afkomstig isvan Terre'Blanche se'
motor. Terre'Blanche beweerdatdie
hek met net 'n stukkie draad toege
maak was.

; Die hoofleier het hom vasgeloop
" teen 'n oud-stoeier wat so "bedon-.

nerd soos draad" is.
Dit is lank reeds bekend dat Manie

Maritz emstige probleme met Ter
re'Blanche se leierskap het. Dit is

meer skandes
broei uit ...
het om die klagte terug te trek in ruil
vir die Grootraadlid se bedanking.
Die ouers is ook AWB-lede.

* 'n Johannesburgse joemalis het
vandeesweek vertel van' verskeie
ontmoetings wat hy met Terre'Blan
che gehad het waartydens die AWB
leier tydens middagetes sigbaar te
veel gedrink het. .

In AWB-kringe self is daar kom
'mer oor Terre'Blanche se "buiten
sporige" drankgebruik. Oud-stoeier
ManieMaritz, wateens geglohetdat
God self vir Terre'Blanche gestuur
het om die Boerevolk die beloofde
land in te lei, het sy hoofleier daar
van beskuldig dathy die AWB indie
verleentheid stel met sy drinkge
woontes en flankeerdery met vroue.

Daar het selfs by geleentheid
vuisgevegte tussen Terre'Blanche en
senior AWB-Iede uitgebreek waarby
van die mans se vroue betrokke was.
Terre'Blanche is in een van hierdie
gevegte s6 gekamuffel dat hy nie as
spreker by beplande vergaderings
kon optree nie.

Hy het al selfs by geleentheid .
besope by 'n vergadering aangekom
wat hy moes toespreek,word nou
beweer.

* 'n Bron wat goed bekend is met,
Jani' Allan vertel dat Terre'B lanche
by meer as een geleentheid vir haar
by haar meenthuis - The Courtyard '
in SteIlastraat, Sandton - gaan kuier \
het, Hy was soms vergesel van ander "
AWB-lede. Hy het haar ook gereeld
daar gebel.

Tydens een van hierdie kuiertjies
het "een van Terre'Blanche se manne"
by 'n vriendin van AIlan in die bed
probeer klim,

Die twee het mekaar gewoonlik
op 'n afgespreekte plek opdie hoof
weg ontmoet en weI alleen saamgeeet,
ondanks Terre'Blanche se ontken
ning hiervan. Van die ontmoetinge ,
het tot na middemag geduur, het een
restaurantbestuurder gese. ' .

Johannesburgse joemaliste weet
lankreeds van dieverhouding tussen
Terre'Blanche en Allan wat ontstaan, '
nadat sy in Januarie.verlede jaar in .
haar rubriek, Face to Face with Jani
AIlan, hom s6 beskryf het:

"Look, the man's no mimsy. To
be honest, he's a hunk. Far more
attractive face to face than his tele
genic image.

"It's a rich, earth-brown voice.
Sometimes it has the loomy texture
of a newly-ploughed mealiefield.
Sometimes it's a caress of worn cor- "

'duroy.
"I'm impaled on the blue flames

of his, blowtorch eyes, you see."

I'm impaled on the
blue flames of his
blowtorch eyes

JaniAlian

DIE AWB-leier, Eugene Terre'Blan
che, se beweerde drankmisbruik, en
verdere onthullings oor sy verhoud
ing met Jani Allan asook oor homo
seksualiteit in AWB-kringe, kan sy
leierskap nog verder in die gedrang
bring en die ekstremistiese bewe
ging verder ondermyn.

Die AWB se leierskapkrisis en
Terre'Blanche se "skokkende gedrag"
-word binnekort op die spits gedryf
wanneer die Hoofraad vergader om
die ernstigste krisis in die beweging
se geskiedenis te probeer besleg.

, Hierdie week het getuienis na yore
getree watTerre'Blanche, warhomself
al die "Moses van die Boervolk"
genoem het, ontmasker as allesbe
halwe die man wat in gedigte bcsing
word as die "Volksman, Godsman,
Vaderlander" wat 'n voorbeeld skep
met sy "sterk beginsels, doelgerigtheid
en fyn beplanning."

Die AWB, wat 'n Christelike
Republikeinse Boerevolkstaat voor
staan, is tot in sy fondamente geskud
toe vyf leiers wat vandeesweek na
yore getree het en besluit het: tot
hiertoe en nie verder nie. Daar is
drank, daar is vrouens, daar is
vuisgevegte.

Vrye Weekblad kan nou verder
onthul.

*Dit is nie die eerste "seksskan
daal" binne die AWB nie, 'n Lid van
die Grootraad wat 'n permanente
leierspos binne die AWB beklee het
en baie nou met Terre'Blanche geas
sosieer is, moesin Julie verlede jaar
uit die organisasie bcdank weens
beweerde homoseksuele gedrag.

Hy en 'n jong student, ook 'n
AWB-Iid, was betrokke by 'n laat
nag-sekskapade na 'n partytjie in 'n

Pretoriase woonstel om die vyftiende
verjaardag van die stigting van die
AWB te vier.

Vier skote is geskiet, Hiema het
die student met net 'n handdoek om
sy lyfby die woonstel uitgehardloop
en beweerdat hy seksueel aangerand
is. Die Grootraadlid het ook uit die
woonstel padgegee en moes vir 'n
ruk naak in die tuin skull.

, Klagtes is by die polisie teen die
Grootraadlid gele. 'n Yslike skan
daal isopdienippertjie afgeweertoe
die ouers van die student ingewillig

Haar land waar die verlange brand...
"Naby ou Swartkop Ie 'n paar morge
Waar tarentale holte skrop, sonder skrik of sorge

. ,'nStukkie land en 'n stukkie vlei,
'n ou voor en 'n enkel kweperboom waar tintinkies in bly,
'n Paar bont bees wat loom in vleigras wei -
Dit is die plekkie waar my hart altyd agterbly.
'n Eindelose wye land met vlaktes, bos en berge,

,'n hartseer land, draef en droog deur die son verbrand
Dit is haar land waar die verlange altyd brand"

, , - Eugene Ney Terre'Blanche
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Plaaswerkers 'skandalig behandel'
organiseer. Ditwml egter bemoeilik
deur teenstand van boere, wat vak
bondledc maklik kan ontslaan, en
die bepalings vandieWet OIl Oproer
igeByccnkomste,dieWetopBinne
landseVciligheid, dieIntimidasiewet,
die Noodmaat:rcC!ls en die Betred
ingswet. '

Op die oomblik is slegs sowat
20 000 van die860 000 plaaswerk
ers in Suid-Afrikil vakbondlede.

Volgens 'nKaapsewoordvoerder
van Fawu is sommige boerc baie
tegemoetkomend teenoor die vak
bond. Aangesien die plaaswcrkers
projek nog in sy kinderskoene is, is

,dit moeilikom nou al te bepaal hoe
suksesvol plaaswcrlcers georganisccr
kan word en of die algemene teen
stand van boerc sal afneem.

Organisasies soos die Landelike
Stigting probeer om die lewens- en
werksomstandighede van plaaswer
kers te verbeter, .maar hulle moot
eers dieboersetOestemming kry om
op 'n plaas te werk. Sommigewerk
ers voelookdatdie stigtingpatemal
isties te werk gaan.

Diewerk-en leefomstandighede
vanplaaswerkers hangvanindividu
ele werkgewers af. Sommigeboere
is gretigom dieverhoudingmet hul ,
werkersteverbeter, en veralinWes
Kaaplandhet boercsoos JanBoland
Coetzee jare gelcde projekte begin
wat ongehoord was.

Werkerskomities watnamens die
wcrlcers met hul werkgeweronder
handel en die boerderyhelpreplan,
is op sommigeplase met die steun
van die boer gestig.

AIleshangegteraf van diegooie
trou vandieboer. Virwerkersmet 'n
onsimpatieke werkgewer is daarbaie
min troos in die Wet.

vooruitgangin Strid-Afrika wees."
Daarwasailesoorteby dieparty:

die "wino's" wat teen middageteaI
papdronk was,gebreklikes opkrukke
'wat nie werk kan kry nie en eens
ekonomies aktiewes wat deur om
standighedetotdiegeledercvan (,lie
"outies"gedwingis.

Eeil van die "outies" wou van
Neppe se sekretaris weet: "Is die
manmetdie gouekettingomsy nek
dan die Staatspresident?"

'n Ander op krukke het na die
burgemeester gestrompcl en gese:
"Ek wilnie eetnie. Ek wil klerehe."

, Veiligheidswagte het vinnig nader
gestaan,wantnet on week tevorehet
'n "outie" na Neppcgeslaan terwyl
hy die "outie"-gemeenskap besook
het. Driejong,sterkwerklose blanke
mans van Kaapland het gese huIle
hetdierniddagete gernet, maar gemeen
dit sal veel beter wees as dieburge
meester vir die "outies" klere en
blyplekkan kry. .

"Oit is nog baie moeiliker vir
swartmense," het hul met opregte
besorgheidbygevoeg. - AFP

Peter Kenny

se 3 000 "outies" het vir die mid
dageteopgedaag, riadieburgeincester
Neppcseverwelkoming geIuister, in
diekosry ingevalen aandie hoender. ' '
vleis. warsen slaairoIletjies gesmul.

Die "tuinparty" was net so ge
meng soos die woonstelblokke ron- ,
dom hulle.Selfsdie paar transvesti
etc wataanvanklik bydiep3rty roroge
hanghet,was welkomom diebydie
"outies" aan te sluit.

Die partyhetklaarblykliksoveel
indruk gemaakop HeinJoubert,die
plaaslikeraadslidvan die Nasionale
Party, dat hy na die tyd gese het:
'1ntegrasie is 'nvoldonge feitinhierdie
stad. As ek ooit tot burgemeester
verkiesword,salek gewis'n soortge
Iyke party aanbied."

Neppe, it onafhanklike burge
meester, het oordie natuurlike inte
grasie onder hulle wat niks het nie,
gese: i'As die 'normale'gemeenskap,
maar net hierdie les by die 'outies'
kan leer, sal daar dramatiese

'\

aangewese op die bepalings van
individuele dienskontrakte met die
boer. Uitdruklike kontrakbepalinge
word seIde beding, en 'n geskrcwe
kontrak isdie uitsondcring.

Alhoewel die partye gewoonlik
oorccnkom oor basiese diensvoor

, waardes soos lone, wcrksurc en
behuisingis min werkersbewusvan
hul ongeskrcweregte,

Selfs 'nmondelingedienskontrak
kan net summier beeindig word as
een van die partye wesenlike kon
trakbreukpleeg, Dit is byvoorbeeld
die geval waar die wcrker hom of
haarernstigwangcdraofgeheelenal
onbevoegis.

'n Werker kan normaalweg nie
ontslaan word sonder redelike ken
nisgewingnie. 'n Werker watweek
liks betaal word, is volgens die .
gemenereg gercgtig op een week
kennisgewing voorontslag.Hyofsy
kan ook een weekse lone pleks van
'n week se kennisgewingaanvaar.

Ongeag wat'in die dienskontrak
beding is;rus daar geen verpligting
op die boer om vir oortyd te betaal
nie. Die werker is ook nie gercgtig
op openbare vakansiedae, betaalde
verlof, kraamverlofof siekteverlof
nie.

Eenvan die rcdes vir plaaswer~'

kersse gebrckaanbedingingsmagis
dat vakbonde tot dusver baie min
gedoen het om op hierdie vlak te
organiscer. Dieuitsluiting vanplaas
werkers uit die Wysigingswet op
Arbeidsvcrhoudinge verbied nie die
vormingvanvakbondeop plasenie,
maar mm dit onmoontlik om so 'n
vakbondte registrcer.

Die Food and Allied Workers
Union (Fawu), 'n lid van Cosatu,
probccr weI om plaaswerkers te

Anton Steenkamp
enhuiswerlcers vOtooi. Diebcvindings
van die Kommissie is 'nooit bekend
gemaaknie. '

Wetgewingwatindustriele werk
crsbeskerm,isoor die algemeennie
op plaaswerkers van toepassing nie,
P1aaswerkcrs kan hul weIberoep op
die Ongevallewet en die Wet op
Masjinerie enBcroepsveilighcid waar
hulle "indie loopvan hul diens"met
masjinerie te doen het. '

Hulle word egter uitgesluit van
die bepalingsvan die Wysigingswet
op Arbeidsvcrhoudinge, die Loon
wet, die Ongevalleversekeringswet
en die Wet op Basiese Diensvoor
waardes.

Plaaswerkers is hoofsaaklik

~:~,i...',-'

'Qutles' van aile kleure het In die Kerstyd 'n feesmaal genlet." "\

SUID-AFRIKA sc miljoene inwo
ners kan tog iets by sy boemelaars,
leegleersen werkloses leer. Hierdie
mense,sonimer kortweg die "outies"
van ons, gemeenskap, ken g'n iets
5005 rassismeof apartheid nie.

Die outies, ongeag ras of kleur,
leef saam, eet saam en drink veral
saam. Oorlewing is verhewe bO
velkleur.

Niles hethierdie lewenswaarheid '
beterillustreer nieas toe Jd)annesburg
se burgemeester, David Neppe, 'n
"tuinparty"virdie stad se "outies"in
die feestydaangebied het.
" En daar het die "outies" toe in

Joubertpark midde-inccnvanJohan
nesburg se digbewoonstewoonstel
gebicde saamgetrek - bruin, wit en
swart wat saam aan die Raad se
snoepcryesmuI.

'n Bruin "outie", haar gesig dik
geswel van aI die drank en wagge
lendophaarvoete, betdits6 opgesom:

"Ek isgeborcop dieselfdedag as
Liewe Jesusen dit is hoekomek vir
alma! hier so lief is,"

Sowat'n tiendevan Johannesburg

Die Nasionale Mannekragkom
missie het in 1984 'n ondcrsoek na
die werksomstandighcde vanplaas-

hy in die pad gesteekword,kan dit
beteken dat ook sy ouers, vrou en
kindcrs somer 'nblyplck sit, sC'Currin. -.

Laclone,haglikelewensomstan
dighede,onbillikeontslagenonwet
tige praktykesoos die dopstelselis
op sommigeplase nog aan-die orde
van diedag, tcrwyl werkersmeesal
nie bewus is van die bcskerming
waarophulle gercgtig is nie.
, Volgens Francis Wilson,~
watdieTwccdeCamegie-ondcrsock
na Landclike Armoede en Ontwikkc
ling geld het, word plaaswerkers
skandalig behandeI. "Hulleishulpe
laos teenuitbuiting deurhul werlcgew-
en."

vieskantore, rcgsklinieke en ge
meenskapsdienskomitees kan ook

, nageslaanword.
Hoowel dieregsposisie vanplaas

werkers 'n moeilike onderwerp is,
slaag dieskrywers daarinOm dit op
'n ecnvoudige en redelik beknopte
wyseuitccn te sit.

Die Engelsin dieboekie behoort
selfsverstaanbaar tewcesvir iemand
wat die taal nie gaedmagtig is nie.
Tegniese en ander "moeilike" woorde

, word in 'n indeksverduidelik. '
'n Puntvan kritiekisdat dieboek

net in Engels verkrygbaar is.
Toegegee, dit sal moeilik wees om
die bock in agt verskillendetale uit
te gee., Advieskantoorwerkers en
vakbondwcrlcers kaninelk gevaldie
inhoudaan werkcrs verduidelik.

Een van die skrywers, Dawie
Bosch, se die skrywers beplan om
die onderafdelings van die bock
mettertyd in afsonderlike dele in
verskeietale uit te gee. '

Anton Steenkamp
PLAASWERKERS ken dikwels nie
hul rcgtenie. 'n Boek wat die rcgte '
op 'n cenvoudige manier uitcensit,
waslankalnodig.

"Your Guide to Farm Workers
and theLaw", uitgegec deur dieRural
Legal Services Project (Kaapstad,
1988), bespreek plaaswcrlcers sercgtc
in eenvoudige Engels.,Oitis gemik
op wcrlcers self, en op advieskan
toorbeamptes. vakbondorganiseer
ders,kerkleiersen ander mensewat
plaaswerkcrs met hul regsprobleme
help.

Die boek besprcek kortliks die
vcrskille in die wetlike beskerming
vir fabriekswerkers aan dieccnkant
en plaaswerkers aan die anderkant.
P1aaswerkcrs kan hulle op min ar
beidswette beroep.

Die rcgsposisie van werker en
werlcgewc:raxIerdiegemcnereg word
danvollediger bespreek. Oieskrywers
gebruik nutlige alIedaagse voorbeelde
waarmee plaaswerkers bekendis.

VeraldiehoofsllJkke oardie<Iiens
konlrak en oor gesondheiden veil
igheid is nuttig. 'n Standaardkon
lrak,spesifiek vir plaaswakers,word
selfs aandie hand gedoen.

,Die slcrywcrs beklemtoon' dat
werkerS ine net individueel op die
Reg moot staatmaaknie, maar ook
mootorganiseer. Dieadrcsseentele
foonnommers van vakbonde wat
plaaswerlcm organiseer, '5005 d.~ Food
and Allied Workers Union (Fawu)
endieNational Unionof Fannwork
ers (NUF), wordagter in die boekie'
verskaf. ,

Andernuttige adresse, soos'ad-

Boek oar
plaaswerkers
se minregte

UNIVERSITY OF CAPE TOWN

Asst. Academic
,Planning Officer

-APflicatlons are Invited fortheabove post which
wll bevacated by1February 1989. This challenging
position, one oftwo assistant posts, Involves all
aspects ofthe academic planning process. '
The postoffers considerable scope forInltlallve and
would suitahighly motivated university graduate with
an Interest Inacademic acllvltles and university
education. The major responsibility Issupport work
for senior commlllees considering the crucial '
academic policy Issues facing UCT asIt responds
creatively tothe challenges and opportunities ofa
changing South Africa. An analytical ability, strong
written communlcallon skills and a reasonable level
ofnumeracy are essential.
Appointment willbe made onthe appropriate '
admlnlstrallve pay scale, depending on qualifications
and experlenca The salary IsR1 468-R2 404per '
month with attractive staffbenefits. ,
Applicants should submit a fullcurriculum vitae and
the names and addresses of two referees not later
than 20 January 1989 to theRegistrar (Attenllon:
Academic Planning Officer), University ofCape Town, .
Rondebosch, nOD, from whom anInformation '
sheet giving further details should beobtained,
Applicants are considered Irrespecllve ofgender,
race or creed.

Bate. Well. Recruitment CT • 704R

DIE hele arbeidsopset in Suid-Af
rib miskendiemenseregte vanpla- '
aswerkers, se Brian Currin, nasio
nalc vocrsitter vanRcgslui virMmsc
regte,

HuIle betgembcdingingsmag deur
vakbonde nie, en omtrent geenwet
likebcskenningnie,Dit betekendat
'nplaaswcrkct OIl diegCl1lCllClCg meet
staatmaak en 'n geskil met sy
wakgewernet indie Hooggeregshof
Un besleg - watplaaswakershoege
naamdnie kan bekostignie,

Omdathynie deurarbeidswetge
wingbeskerm wordnie, kanhyhom
nie op die Nywcrheidshof beroep
nie,

Diesekuritcitvan 'n plaaswerkcr
se gesinis athanklikvan sywerk.As

4 VryeWeekblad, 6 Januarie 1989
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stil plek maar op hierdie oomblik is
die "slegs blankes"-kroeg van die

nperial so tjoepstil soos '!lmidder
nagtelike begraafplaas.

My hart fladder angstig in my
bors. Ons is warmen moeg en enige
ocmblik karlonsbieruitgefoeter word, ,
Voor enigiemand kan praat vra ek
vir die kroegman of 'ODS etc kan
bestel.

"Disnet beden breakfasthier," se
hy gou.

Ek gaansitvolskynvertroueop 'I!
stoel en bestcl drie biere pleks van

, die etc. Toe Eddie, die kroegman,
begin skink gaan die snoekerspel
agter ons weeraan,maar die stilte is
tasbaar.

'n Rukkielaterprobeer Tonjedie
ysbreek en plaasgeldopdie tafelom
by die volgende snoekerspel aan te
sluit, Sy en Walter: specl teen twee
Noupoorters, en hulle wen.

Walter koopvir die hele kroeg 'n
rondte drankies. Nou praat mense
darem weer en party lag selfs 'n
bietjie,

Toe ek dink die ergste is Yerby,
specl Tonje 'n onnosele skoot, Sy
gooi haar arms om Walter en se'

.grappig: "Moetmy assebliefnieskei
nie."

Walter tree instinktief agteruit,
ek wil nie opkyknie en die ouens in
die kroeg sit al weer vasgevang in
hul bevroreposisies • soos soutpi-
lare. '

Verbasendgenoeg ontspan hulle
gou weer daama.

Teen die eindevan die middag is
daarneteenouoor. Ekis effebekom
merd oor hom, Met 'n Andy Capp
pet laag oor sy voorkop het hy die
hele middag in die enigste leunstoel
indiekroeggesitsonderomsymond
oop te maak,

Hy het 'n pakkie Paul Revere
sigarette in syeenhand gehouenmet
dieselfde handdie een sigaretna die
ander gerook, Dit het heel. middag
gelyk of hy skielikkon opspring.sy .
stoel omgooi en ons oor ODS verme
telheid kon aanval.

.Net voor ons loop staan staan hy
op en stap tot waar ek en my seun
snoeker specl. Ek hou my snoeker
stok styf vas, reg vir wat ook al kan
gebeur.Maarhy beginkalm vir Ryan '
verduidelik hoehy die hal moetskiet.

Ryan verstaan nie 'n woord nie
omdat hy nie Afrikaans kan praat
Die. Toe die Paul Revere-rokermet'
Ryan se les klaar is, stap hy heel
gemaklikna mytoeen vertel myeen
en ander oor sy agtergrond. .

Miskien wasek aldiejare VC%kcctd .
oor die platteland. In elk geval, ek '
dink ek gaan terug Karoo toe om 'n
nuwe gids vir die AAte sltryf. .

'met 'n van soos myne en wat Afri
kaans kan praat enigiets anders as
spierwit kan weesnie.
. By die Imperial stuur ons Tonje
skelmpiesinomtevraofonskamers
nog beskikbaaris.

Sy is hartlik verwelkom en die
volgende oomblik loop sy met die
res van ons in by die Imperial se
kroeg.

Noupoort is sekergewoonweg 'n "

seker nogveel ergervoor.'
Dievolgendemiddagkomonsby

,Noupoortaan. Indie middelvandie
dorpstaandieImperialHotel- klein,
verlate endefinitief "slegsvirblankcs".
'n Wit bard se so in groat swart
letters.

. Ekbetvooruit gebelen diekamas
bespreek in my .beste Afrikaans~

Nerensop die platteland - en in bra
minstede- verwagmens dat iemand .'

"""""",.:..:"I""""'''':;''''':/:;;::'':''d., 'k·~". ";"';;;",
de Jager In 'n kroeg op Noupoort.

Foto: Walter Dhladhla

Toe ons instap is die Imperial
se slegsblankes-kroeg so
tjoepstil soos "n begraafplaas

SylviaVollenhoven, 'n
seniorswart joernalls,

skryf oarhaar
ondervlndlnge tydens'n

rels saam met vrlende deur
die konserwatlewe

platteland.

IN hotel in Bloemfontein het ons
geleer wat 'n egte Vrystaatse
"gasvryheid" is, en in 'n kroeg in
Noupoort in die Karoohet die aan
vanklikeongemaklikheid gaandeweg
ontdooi sodatekenmyvriende amper
tuis gevoelhet. '

Omrus-rus deurdieplattelandte
ry isnie inmyaardnie- ekwilsogou .
as moontlikkomwaar ek wil wees.
Tog het ek en tweekollegasonlangs
lUilekkervanJohannesburg afKaap
stad toe gery.

Vir die meeste Suid-Afrikaners
wat verwag dat vriende minstens
dieselfde kleur moet wees, was ons
'n interessante groepie: Tonje,'n
Noorweegsejoemalismet 'n uitbun
dige geaardheid; Walter, 'n fotograaf
vanSoweto,stilenongeerg;eneken
my seuntjieRyan.

Voor oris Johannesburg verlaat
"het, het ek al klaar vermoed daar
kommoeilikheid opdielangpad.Ek
het die Automobiel-Assosiasie gebel
oor roetes en hulp gevra met he
telbesprekings.

"Waar wil julie oorbly?"vra die
dame.

Ek se erens naby Colesberg,
Middelburgof Noupoort.

Onmiddellikse sy sy kan nie vir
swartmense besprekings in klein
dorpiesdoennie,Diehotellekanons
wegwysen dalk wilons danvan die
AA vergoedingCis.

Dit was die eerste en seker die
laaste keer dat ek my AA-lidmaat
skap se voordelewoubenut.

, Teen die einde van die dag, en
sonder die AA se hulp, kom ons in
Bloemfontein aan. Walter se sar
kastiesdaar staan swartmensein die
voorportaalvan 'nhotelwaaronspas
Yerby gery het, "Disseker veiligom
in te gaan."

Indiehotelse Domino-restaurant
bied 'n vriendelike jong man ons 'n
tafel aan. Skertsendse ek hy moet
maar die spyskaart 'nrukkie los en
drie-biere bring. Van agter uit die tafel.
restaurant skreeu 'nvroudatdiekroeg "Ons maak twaalfuur toe, kan
toe is. ,julie assebliefgou betaal," se sy.

"Maardis nou eerselfuur,"se ek .Ek se ons sal betaal wanneerons
vasberade. "Ek sal sien wat ek kan die kos gesien het, Sy-waarsku my
doen," se die kelner uiteindelik en om nie aggressief met haar te raak
die vrou bly stil. I nie. '

EugeneBezuidenhout, diekelner, . .' Eugenekom later terugense in'n
bring die biereen hy neem onskos- benoudestemdat sy swangeris. Die
bestelling.Dievroulyk woedenden kos is smaakloos,droog en duur,
binne 'n kort rukkiestaan sy oorons "Rymaaraan,' seTonje."DaarIe .

Brigadierverdinkvanswattsll1eerdery
'N BRIGADIER in die SA·Polisie
worddaarvanverdinkdathyprobeer '
het om die Konserwatiewe Partyen
een van sy kandidatein verledejaar'
se munisipale verkiesingverdag teo', .

·maak deur: hoogsvertroulike .
. dokumenteaan'nSondagkoerunuit
. te lelt., ".
- 'nBrief is .aan genl-Hennie de
,Witt, Kommissaris van Polisie,
geskryf waarin die bewerings oor .
die hoe offisier gemaaIc word.

DiedramaspeelafrondomLouis
'Meynhardt, nou onverbonde stad
raadslid vir Wyk 1 in Akasianaby
Pretoria, wat verlede jaar deur 'n
vrouopsyverkiesingsplakkate geeien
is as diepa vanh~ ongehudekind.

'n Voorbladstorie in die Sunday
Times oar sy ongehude kind en sy .
langmisdaadrekord hetnougeleilot
'n polisie-ondersoek teen diebetrokke
verslaggewer, diebriefaanDeWitt,
en ooren weerbeskuldigings tussen ,
Meynhardten 'n gesiene lid van die

NasionaleParty en gewese burge
meester van Akasia, Frank'van der

-Tas.
Meynhardtbeweerdatdiepolisie'

die Sunday Times gebruik hetom '
hom en die KonserwatiewePartyin
die verleentheid te probeer stel. 'n,
Stel SAP(f)'s, die dokumente waarop
'n persoonse vorige kriminelevero- '
ordelings uiteengesit word, is glo
deur 'n brigadier aandieverslaggewer, '
EddieBotha,se tussengangergegee.

, SAP 69's is moeilik bekombare
enhoogsvertroulikedokumente.Oit
word gehou by die SA Kriminele
Buro in Pretoria.

Meynhardt het kart voordieverki
esing uit die Konserwatiewe Party
bedank na vrae of hy ooit diensplig
gedoen het, sy persoonlike lewe, sy
diensrekord by verskeie werkgew.
ers, en sy beweerde lang lys yam
krimineleoortredings.

,on Brigadier in diepolisie isbierby
betrokke. Dit is die vieslikste swarts-

____________ .·h uitlek.>"" ',' ;.: . " " Die moontlikheid'is algeopper

: < " '-Jacques Pauw,~ ..... - ~ < Van 'derTas mOe!hom aan'·die.,,- -dar Botha ingevolge artikel205 van:,
< •"'." verkiesingonttreknadat Meynhardt·~ ,~dieStrafproseswet gedwing kan word'

meerdery•wat ele in my hele'lewe'" "ndringende aansoekteen sykandi-' , ,an sybrante opcnbaar SOlditmwcttig ,
gesien het/'sa Meynhardt. .. . ,';" '.datuuringebring het omdatVan del"~ wees om SAP 69's in jou besit tehe:
" Van der Tas is ook nou by,die ',- Tas m'sowcloAkasia as Pretoria as .. "Baie mense wil he ek moet die
,drama bygesleep na bewerings dat < - kiesergeregisueer was; Meynhardt :; smnou maarlaa! vaar, maar ek sal <

hy dalkietsmetdiesaak te doenkan" het oak krimineleklagtcsoor verki-' <: . tot aan die bittereindedaarmee vol- -
he.' esingsbedrogteen Vander Tas aan--o':o'hou. Die waarheid is hier bitterlik'

Gevraofhymeen VanderTass is' '. hangig gemaak. '. ' <. 'verdraaiommyendieKPbytekom.
betrokke,hetMeynhardtgese:"Man; Meynhardt is toe onbestrede as "Sekere dele < van 'die SAP 96's-
die manhet mos glo vriende in hoe ' stadsraadslidverkies, ondanks die '. 'wat Botha het, is waar, maar ander,
posisies.Hy hetvoor die verkiesing bewerings en onthullings oor sy '. ,dele is onwaar," se Meynhardt.
geengeheimdaarvangemaakdat hy persoonlikelewe. ' Meynhardt moes reeds in die'
my gaanbykomnie. Hy het gesehy Botha het na bewering afskrifte onderhoudhofverskyn nadat 'n vrou
kandingebaieonaangenaamvirmy van die SAP 69's in sy besit. Nou vanGezinain Pretoriabeweerhethy
maak." beweer Meynhardtdatdelevandaardie ,is diepavanhaarvyftienjarige dogter.

'n Woedende Van der Tas het so SAP69's vervalsis enallesDiewaar Die vrou het gese sy het Meynhardt
gereageer: "Ek weet niks daarvan is nie. .ontmoet toe sy sewentien jaar oud
nie. Die man weet nie waarvan hy . 'nPolisie-offisierhetgloreedsna was. Sy het kart daarna swanger
praat nie. Ek daaghom uit om hier- aanleidingvanMeynhardtseklagtes geword.
die dingevir my in die openbaar te vir Botha gekontak om te probeer Dievroubethom twaalfjaargelede
se. Toehymyindieverkiesingteen- uitvind waar diedokumente van- laas gesien en in al die jare nooit
gestaanhet, mocshy bewus gewees daan kom.Bothaweieromtesewaar onderhoud ontvang nie. Sy het hom
het vandiegevolgeas syverledesou hy aandie dokumentekom. op sy verkiesingsplakkate herken.
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OleSAP se oniusteeenheid Jewer 'n vertonlng tydens die pollsJe se 75ste verJaarsdagvlerlng.
. Foto: Cedric Nunn .
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mense geskiet wat van 'n konsert af
op pad huis toe was. Ben van die
anderapplikanteisna die konstabels
se woonkwartiere geneem waar hy
tot 'n "bloedigemassa" geskop is. .

Twee' van die' konstabels het
gedreig om hom tereg te stel en een
het 'n oorgehaalde pistool teen sy
kop gOOruk. Nog e~n het 'n byl gaan
haal om sy kop af te kap. 'n Vriend
van die konstabels het hulle gekccr.
. ... '~Inwoner van Duncan Vi1l~ge .
moes 'n interdik' aanvra om die
munisipale polisie te verhoed om
hom. verder aan te rand. Dil spruit
voort uit 'n insident in Mei 1987 toe
'n munisipale polisiekonstabel ver
mooris..

Die "groenvliec" het op 'n
wraakveldtog gegaan om die kon
stabel se moordenaar' te soek. Die ...
inwoner is voorgekeer en aangehou.
Hy is79keermet 'nsambokgeslaan.

... Kort nadat daar in Augustus
1986 aangekondig is KwaNdebele
word onafuanklik, het geweld los
gebars. Die' kilskonstabels se gun
stelingwapenwaspikstele, waarmee
honderde mense geslaan is.

Jocmaliste het agterna beslcryf
hoe gevangenesna die aanklagkan
tooT gebring isen metpikstele geslaan
is tot tallevanhulle ineengestorthet.
Talle watmediesebehandeling nodig .
gehad het. is nooit behandel nie. 'n
Gewondc .wat ingebring is. is eers
aang~rand' voordat h¥ na 'n dokter
geneel1! is,

"Hulle .word gerceld beskuldig
van aanhouding, wreedheid en mar
teling van mense. Hulle het baie
mense doodgemaak wat nib met
onlusteofmisdaad tedoengehadhet
nie.

"In sommige gevalle het hulle
mekaar of familielede van mekaar
geskiet. Die mees algemene klagte .
teen hulleis dat hulle gedurig drank
op diens is."

Honderde siviele en strafsake is
al teen kitskonstabels en diemunisi
pale polisie ingedien, In 'n vraag in
die Parlement oor hoeveel kitskon
stabels al aangekla is, het Adriaan
Vlok, Minister van Wet en Orde,
gese "verskeie op 'n verskeidenheid
aanklagte",

In Port Elizabeth is 'n enkele
prokureursfmnamet meer as50 sake
teen munisipalepolisiemannebesig.
Vier gemeenskappe in die Kaap
provinsie het al suksesvol interdikte
teen kitskonstabels aangevra.

In 'n enkele township, Duncan
ViIliage, het 63 van die inwoners
klagtes teen die munisipale polisie
ingedien. .

'n Opname wat onder inwoners
van Oudtshoorngedoen is, wys dat
80 persent van die Inwoners sterk
teen die kitskonstabels gekant is.

"Inbaiegebiedeword hulleverag
en deurhul eie gemecnskap geisoleer.
Ten spytedaarvan wordhullegevrees,
want weens hul wetlike status is
niemand .veilig teen hul brutaliteit
nie."

Nogtans ishulle selfdieskyfvan
. aanvalle. Van aIle lede van die vei
ligheidsmagte .wat verlede jaar in
townships doodgemaak is, was die
meerderheidkitskonstabels en muni
sipale polisiemanne. '.

In 1987 was daar meer as 750
aarivalle teen die veiligheidsmagte.
Tussen 1986 en 1987 is meer as
1 000huise vanswartpolisiemanne
aangeval. .

Ondanks die kitskonstabels en
munisipale polisiese ongewildheid,
het Vlok onlangs in 'n hofsaak gese
hul vervul 'n bruikbare funksie en is .
van onskatbare waarde,

Hy het gese dit sou vir die SAP
onmoontlik' wees om' wet en orde
sonder die kitskonstabels en die
munisipale polisie te handhaaf.

.van····vrees·

ing duur drie maande en bulle word
met vuurwapens toegerus,

Kitskonstabels word beskou as
die "bobbies on the beat" in die
townships.:Amptelik bestaan hulle
weens die tekort aan polisiemanne
en omdat dit moeilik is om town
ships intye van onrus te patrolleer.
Om die kitskonstabels met gewone

-polisie tevervang, saldrie keer meer
kos.· ,

. Kitskonstabels word dikwels uit
. die geledere van werkloses gewerf.

Werkloosheid is in sommige gebiede
so hoog as 60 persent, Mense wat
wel werk het, verdien dikwels so
min as Rloo permaand, Die salaris
van R400 is moeilik om te weer
staan..

plek
gesien nie.

Tussen September 1987 en Janu
arie vanjaar is ses aktiviste deur die
kitskonstabels gewond.

Die Ci~iC Association het 'n in
terdik,teen die kitskonstabels aangevra .
om hulle te verhoOO'om die mense
aan te rand. Dit is uiteindelik toege
staan. Verskeiebeedigdeverklarings
is ingedien',soos byvoorbeeld:
. ' "Hulle het 'ngroep van OIlS op 'n
straathoek gevang en gese onSis die
comrades wat klippe gooi. Hullehet
ons'Geelhuistoe gevat, geslaan, en
weer losgelaat.'

, "Ons iseendag weer Geelhuis toe .
gevat.Onsmoesin 'nry staan. Hulle
het ons 'met besemstokke geslaan.
My arm is oopgesny."

In Januariel988 is een van die
seniorkitskonstabels doodgeskiet.
Hy is doodgemaakdeur die pa van 'n
meisie wathy gemolesteer het. Vol
gensverklarings hetdiekitskonstabels
daarna op 'n skietorgie gegaan en
drie mense doodgeskiet' en tien
gewond.· .

• Hofmeyer is 'n sterwenrl.e dor- .
pie in die Karoo,sowat 60kilometer
noord' van Cradock. Hierdie dorpie
wassedertAJIilverlede jaar 'nkookpot
van geweld nadat kitskotistabels
ontplooi is.. 'n Hooggeregshofmter
dik isaan die einde van verlOOe jaar

.'ingedien om die kitskonstahels se
geweld te keer. .

.Volgensverklanngs het die kon- '.
. stabels inOktoberverlede jaar sewe

Volgens die verklarings het die
konstabels ' graag' dronk mense in
hegtenis" geneem en hui 'families'
gedwing om eers 'n afkoopbOete te .
betaal voorhulle weerkongaan. Die
familielede het nooit enige kwitan
sies ontvang nie.

Volgens'nopnarnedeurdieInsti
tuut vir Kriminologie aan dieUniver
siteit van Kaapstad het 80 persent.
van die inwoners van Bhongolethu
gese diekitskonstabels behandel hulel
sleg. Byna 60persent het self onder
die hulledeurgeloop. Net tweepersent

.het gemeen die kitskonstabels be
handelhulle goed: Netses persent .
het nog nie die konstabels dronk

van die SAPolisie. Hul word nie as
volle IOOe van die SAP erken riieen
word byvoorbeeldmaklik ontslaan.
Hul verdien 'nsalaris van sowatR400
per maand,

Lede het geen opvoedkundige
kwalifikasies nodig nie. Baie van
hulle is ongeletterd. Hul opleiding
duur net ses weke. Hulle het die-.
selfdemagteasgewonepolisiemanne .
en kan rnense byvoorbeeld aanhou..

Hullewordin al die gewonepoli
. siewapensopgelei en word gewoon
lik met haeIgewere bewapen, .

Munisipale polisiemanne is nie
lede van die SAP nie.

Hulle werk vir swart stadsrade,
. 'maar word deur die SAP opgelei en '

het bree polisiemagte. Hul opleid-

'n
ontwrig en mense gedreig wat hulle
probeer teenstaan het.' .

:'n Sinkhuisie, wat as Geelhuis .
bekend gestaanhet, was diekitskon- .
stabels se hoofkwartier. Dit was
heldergeel geverf met twee blou

,. vensters. Uit die verklarings was dit
duidelik 'n plek vanvrees.

"Die kitskonstabels het vinnig 'n
reputasie verkry weens hul drank
enskap en onbeskoftheiCl. Hulle is
gedurig dronk op diens. en rand
enigieinand aan wat bul kritiseer..- ,

"In een geval is 'n vrou, watsewe .
maandeswangerwas, detir'nkitskon- .~.
stabel aangerandomdat hy nie daar
van gehou' het dat sy na hom kyk i

nie.~· . - :'1'

JacquesPauw

Almal isbangvir
, . .

SAP se 'groenvliee'

, ,FOKUS

polisiemag hetontstaan uit dieonluste .
van 1984wat swartstadsradeuitein-

. delikvemietig het Nadaldienoodtoe
stand in Junie 1986afgekondigis; is
16000 kitskonstabels aangestelom
die SA Polisie by te stalin.
\. "Diehalfopgeleidepolisiemanne
het van die begin af onnodige ge
weld gebruik. Hul brutaliteit het 'n
atmosfeer .van vrees geskep in 'n

. poging om die hele gemeenskap te
intimideer.Hulle het geen respekvir
die reg nie.

"Die nuwe 'polisiemagsal nooit
in hul eie gemeenskappe aanvaar
word nie en soos dieminagting teen
hul groei,neemhul wreedhedetoe,"
se die bock.' •.

Kitskonstabels is tweedeklas-Iede

Kltskonstabels pas.r uit na h~i opleldlng. Foto: GUy TillI~

Hoofkwa.rtier

Jacques Pauw

·BHONGOLETHU is 'n township
· sowateenkilometer baiteOudtshoom
·en het sedert die vroee jare tagtig 'n
baie belangrike rol in die swartpo- c, Everyone is Afraid" as voorbeeid .

.:litiek in Suid-Kaapland gespeel. gebruikword waarkitskonstabels 'n
. Kiiskonstabelsis in 1987vir die' terreurbewindgevoer het.

eerste keer in dietownship ontplooi ."DiekitSkonstabl:ls het baiemeer
in 'npoging om beheer oordie akti- geweld as die polisie voor hulle
viste te kry. . .' '.' gebruik. Volgens be~igde verkra~

Bhongolethu is 'een ;van baie.· ':. ringsvaninwoners het die konstabels'
·townships wat in dieboek "Now . die aktivisteaangeval,.vergaderirigs·

"HULLEis die honde van die Suid
Afribanse Polisie; hulle docn die
jagwerk en snuffelrond," .

Oit is hoc 'n inwoner van 'n 005
Kaapsc township die "kitskonstabels"
en minisipale polisie beskryf, Hulle
iswitdieinwcnas "groenvlioC"oocm:
'n nuwe veiligheidsmag in groen
uniformswatbesig is om 'n skrikbe
wind in townships dwarsoor Suid
Afrika te voer,

Kit$konstabels en die munisipale
polisiemag opereerdie afgelopetwee:
jaaronder'ndonkerkombers. AIwat
kort-kort na vore gekom het, was
hofsake waarin hul geweld teen die
gemeenskap uitgespel is. In die
townshipsself wasdaar talleverslae
van wreedhede.

Nouhet daarvir die eerste keer 'n
hoekoordiekitskonstabels enrnuni
sipaIe polisieverskyn. Die boek, "Now
Everyone is Afraid". is geslcryf onder
die vaandel van die Catholic Insti- .
tute for International Relations.

Die bock ontleed en ontrnasker
hierdienuwepolisiemag, wieselede
deel is· van die swart gemeenskap
waarbinnehulle woon en werk. Die
hoek is saamgestel uit hoofsaaklik
hofsake.werklarings van inwoners
en verslaevan veldwerkers,

"Pantserkarre, .traangas en
swaargewapende polisiemanne het
uitbaietownships verdwyn, Dienuwe
polisiemaghet hullevervang. Akti
viste, veldwerkers en rnenseregte
prokureurs beweer dat die kitskon
stabels en munisipale polisiemanne
'n brutalenuwe terreurbewindindie

·townships ontketenhet," se'diebock,
Die bock is volvoorbeelde van

die wreedheid van die kitskonstabels: .
onskuldige inwoners wat gemartel
word, kinders wat dit nie langer op
straat kan waag nie en mense wat
doodgeskiet word,

Byvoorbeeld:"...ek is in 'n gebou
ingeneemwaarekopmymaag moes
·le. Driekitskonstabels het ysterstawe
rondgeswaai enmyOJ> my ruggeslaan. '
'Nog een het rny aan my nek gegryp
enbeginverwurg, Ekhet mybewussyn
verloor.Toeek wakker word.het ek
onder 'n lopende kraan gele. Ek is .
ook met sigarette gebrand." .
· Diekitskonstabelsen munisipale

. " .'. ", ;
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Hervorming in swart
. . '. '.

onderwys onuitvoerbaar
Die hoofminister van Kangwane, Enos Mabuza, het hom vandeesweek sterk oor die

stand van swart onderwys in Suid·Afrika uitgesp.reek. As 'n voormalige onderwyser het
hy die jaarlikse kongres van die African Teachers Association of Soutli Africa (Atasa) in

Johannesburg toegespreek. Hier volg 'n geredlgeerde weergawe van sy toespraak.

se weerstand teen "Bantoe-onderwys"
is hulle daarvan beskuldig dat hulle
ondankbaaris:hulleisdanbaiebeter '
daaraan toe as swartmense in ander
Afrika-state!

Die aantal universiteitstudente per
100 000 van die bevolking is egter
aansienlikhoer in Ghana, die Ivoorkus,
Kenia en Nigerie as in Suid-Afrika.

Ditis duidelik datdie"totaIe strate- '
gie" 'n ontoereikende reaksie is op
die uitdagings van swart skoliere en
studente, en datpogings om opvoed
ing van bo af te "hervorm" tot mis
lukking gedoem is en nie diediep
gewortelde, wydverspreide wocde van
die jeug sal sus nie,

Gegee die geskiedenis van swart
onderwys in Suid-Afrika en die bit
terheid wat die stelsel van
apartheidsopvoeding geskep het, is
hervorming nie meer uitvoerbaarnie.

In 'n land waar opvoeding
doelbewusas'nwapenvanbeheeren
politieke dominasie gebruik is, sal

dit moeilik wees om ooreenkorns te
bereik oor die aard en vorm van
opvoeding na apartheid.

Dit sal maklik wees om Bantoe
opvoeding .af te takel, maar dit sal
moeilik wees om 'n nuwe opvoed
ingstelsel daar te stel wat uitdrukking
sal gee aan bree sosio-ekonomiese
en politieke aspirasies sonderdat dit
deur 'n spesifieke eng politieke ide
ologiebeheer word.

Dit is duidelik dat pogings
om opvoedlng van bo af te

'hervorm' tot mis\uk\dng
gedoem is en niedie jeug

sal sus nie.

Blootstelling aan die pers is dus
beperk tot dit wat versterking aan

,- bestaande vooroordele en selektiewe
ingeligtheid gee. '

Hierbenewens was dit tussen 90
'en 98 persent van die studente wat
hulself n66it aan die meer kritiese
pers blootstel nie. S6 is die Weekly
Mail byvoorbeeld deur slegs 4,5 en

. 2,9 persent respektiewelik van die
, twee panele gelees. Leserskap van
Sowetanen City Press is negeerbaar.

In teens telling word die politieke
inhoud van die SAUK se televisiedi
ens (nuus sowel as nuusvertolking)
verorber. Sowat 80 persent van die
studente kyk ten minste twee maal
per week na die Netwerk/Network
programme. Oit was teeriOOr die sowat
40 persent vir Beeld of die 15-18
persent vir The Star.

Wat die potensiaal vir politieke
hersosialisering aanbetref, is die

,gevolgtrekking dat politieke
bcwussynsvorming van hierdie jeug
vierkantig 'onder beheervan die staat
en sy nuusmedia is. '

Gevolglik het selfs ingrypende
politieke gebeure 'n beperkte her
sosialiseringsimpak.

'n Bose sirkeleffek word
meedoenloos voortgesit: Die staat
beperk blootstelling aan politieke
realiteite; die kunsmatige politieke
werklikheid versekcr voortgesette wit
lojaliteit aan die staaL

persent - met 'n slaagsyfer van slegs
38 persent in Soweto,

Kapitaal van die privaatsektor het
op die onderwystoneel verskyn na
die onluste van die middel-sewen
tigs, Die motiewe agter kapitaal se
sosiale verantwoordelikheidspro
gramme is egter nie suiwer filan
tropies nie, '

Toenemende sofistikasie en kon
sentrasie in die handel en nywerheid
vereis betergeskooldeen opgevoede
werkers om ekonomiese ontwikke
ling en groei te verseker,

Ondanks pleidooie wat aan die
regering gerig is om swartonderwys
te herskep, was hervorming stadig,

, sodat die private sektor in swart
onderwys begin bele het.

Sulke hulp het van bo af gekom -,
kenners rnoesaanbevelingedoen om
die ptOblemevan opvoeding enopleid
ing opte los. Die demokratiese
massabewegings en die swart ge
meenskappe en tuislandregerings is
nie geraadpleeg nie,

Studente-organisasies het die
selfsugtige motiewe agter kapitaal
se skielike belangstelling inopvoed
ing raakgesien.

Dit wil voorkom of die private
sektor net 'n betekenisvolle bydrae

-kanlewerasmaatskappyenousaem- 
werk met die swart gemeenskappe
en 'n holistiese benadering volg eer
der as om die probleem stuksgewys
te probeer oplos.

- Die onderwysboikot van die jare
tagtig het 'n intense debat laat ontstaan
oor die verhouding tussen opvoe
ding en die stryd teen apartheid. Die '
beginsels van die Freedom Charter

, het uitdrukking gekry in "people's
education". Hierdie debat is egter
deur die magshebbers onderdruk en
ondergrond gedryf.

Onderwys in Suid-Afrika is nie
op die toekoms ingestel nie. Dit is
daarop ingestel om die verlede te
bewaar, wit bevoorregting en mag te
beskerm, en 'n gedomineerde, ge
dienstige swart bevolking te skep. '

Ondanks die swart gemeenskap ,

,. name voorgekom het in die hoogty
van media..<Jekking van politiekeauus
en opstand in Suid-Afrika.

'Het die studente in hierdie peri
ode van stygende belangstelling egter
'n groter verskeidendeid van in
ligtingsbronne begin raadpleeg,
waaruit hulle meer kritiese inligting
oor politieke gebeure sou kon ver
kry? Onoinwonde, nee.

Eufimisties, aIle koerante is laag
op die prioriteitslys van politieke
inligtingsbronne. Slegs Beeld word

. taamlik gereeld gelees. Van die ander
getroue gewetensussers is dit slegs
Die Vaderland, The Citizen en die
magtig-kritiese The Star wat cleur·
kleinerige persentasies gelees word.

Olt Iykof matrlekresultate
die bestaande

klasseverhoudinge
handhaaf

NECC is stilgemaak.
Gegee die feitdatmeeras die

helfte vail die onderwysmag van 120
000 jonger.as 30 jaar is, is dit nie
verbasend dat soveel onderwysers
die politieke bewustheid van, die
skoliere deel nie,

Ondanks die terugkeer na skole
in baie gebiede in 1987, toe die boikot
strategie laat vaar is, illtoestande ver
van normaal, Nog die studente nog
die gemeenskap aanvaar Bantoe-'
opvoeding.

Die krisis het verskuif van
straatprotes na 'n toestand van ineen-

storting in die klaskamer. Die,
voortdurende agteruitgang in die
opvoedingsomgewing word deur

. bandelose gedrag gekenmerk. Leer
linge koni laat en. doen nie hulle
huiswerk nie, terwyl onderwysers
swak gemotiveerd en bang is.

Daar is geen plekvandag in Suid-
, . Afrika vir konserwatiewe en gemtim

ideerde organisasies wat gelei word
deur mensewat deur die jonger geslag
as "Uncle Toms"gesien word nie.

Ons het dinamiese.: politiek
bewuste en toegewyde organisasies
nodig om die nasionale demokra
tiese stryd te bevorder en weens hul
rnandaat eneie demokratiese struktuur
genoeg vertroue het om 'n beteke
nisvolle bydrae te lewer om ons
geliefde en beleerde land te red. -

Ek glo die vakbonde het 'n pry
senswaardige voorbeeld in hierdie
opsig gestel wat ander organisasies
en groepe gerus kan volg. .

Swart opvoeding is vandag in 'n
betreurenswaardige posisie. Daar.is
skreiende ongelykheid tussen swart
en wit: die Transvaalse Department
van Onderwys het 'n malriekslaagsyfer
van 97 persent en die Departement
van Onderwys en Opleiding slegs 54

onbetrokkenheid deurdring.
Gesprekke wat blootstelling aan

die polities-onbekende kan fasiliteer,
kom nouliks voor. Oorweldigende
groot getalle van hierdie wit studente'
kom nooit te voorskyn van agter die
barrikades van gefustitusionaliseerde
apartheid om politiek met swart Suid
Afrikaners te beredeneer nie.

Weens uitsluiting van hierdie
moontlikhede, is die politieke
bewussyn van die studente grootliks
die produk van blootstelling aan
massamedia. In die geval van die

,Afrikaner-jeug is dit egter op 'n
skouspelagtige wyse die aanvaarbaar
heid van die politieke boodskap wat
blootstelling bepaal.

Die studente het deurentyd 'n
taamlike hoe vlak van blootstelling
aan die politieke iiilioud van sekere
massamedia gehad. 'n Fenomenale '
toename het nogtans in' 1985 ge
manifesteer ... wat in 1986 weer 'n
afname begin toon het: .

Opmerklik was dat die sterk toe-

Hoe kan opvoeding plaasvind in
'n omgewing van beleg, met die
Weermag wat die townships patrol
leer en selfs skole binnedring? Die
beleid van toenemende rnderdrukking
ignoreer die oorsake van die situasie
waarin ons onsself bevind, en doen
niks om die smeulende woede en
frustrasie van die skoliere te verdryf
nie.

.Solank die Weermag by swart
skole betrokke is en die huidige
opvoedkundige stelsel voortduur, kan
swart opvoeding nie normaal wees
nie.

Ons as opvoeders moet erken dat
opvoeding 'n politieke instrument is.
Enige opvoedkundige stelsel moet
gesien word binne die raamwerk van
faktore wat verhoudings van domi
nasie en onderworpenheid in 'n
samelewing bepaaI. '

In die intemasionale wereld het
werkersklaskinders 'n baie kleiner
kans om hul hoerskoolopleiding te
voltooi en tersiere instellings by te
woon as middel- en hoerklaskinders,

In Suid-Afrika speel kulturele,
politieke en ekonomiese faktore saam
om dit uiters moeilik vir die swart
kind te maak om matriek te,bereik..
N avorsing het getoon dat die staat
swart matriekresultate manipuleer in .
termevan "aanboden aanvraag". Dit
Iyk of matriekresultate die bestaande
klasseverhoudinge moet handhaaf.

Om het die voorbeeld van die
Afrikaanse onderwyser as politiseer
der en kyk na die resultate. ,

Swartonderwysers voel soms dat
hulle 'nskisofreniese rol vervuI. Ons
is oop vir aanvalle van leerlinge dat
ons ."ideologiese agente van apart
heid" is, terwyl die Departement van
Onderwys en Opleiding onderwysers
daarvan beskuldig dat hulle 'n revo
lusionere, Marxisties-georienteerde
opvoeding verskaf,

Meer as 700 mense in die opvoed
ingsveld is in die eerste twaalf maande
van die noodtoestand aangehou,
aktivistiese onderwysers is
"uitgeskop", en die leierskap van die

Die skape van die SAUK'
Susan Booysen, dosent in Politieke Studies aan die RAU,
skryf oar die navorsing wat sy gedoen het oor die invloed
van die media op politieke houdings van studente aan die

universiteit.

inligting, feitelik en vertolkend, is 'n
minimum~voorvereiste (maar nie
versekering nie) vir politieke her
sosialisering.

Vars blootstelling kan gemedieer
word deur politieke deelname waarin
die geleentheid vir kontak met poli
tieke realiteite geskep word, poli
tieke gesprekvoering met polities
andersdenkendes, of blootstelling aan
politieke inligting aangebied deur
die massamedia (uitsaaiwese of pers).

In hoeverre lei hierdie prosesse
tot houdingsverandering of -hand
hawing van die Afrikanerjeug se
meesal konserwatief tot reaksionere
houdings?

. Politieke deelname is minimaal
onder die RAU-studente. Gemeet

'ingevolge toeganklike, politieke
aktiwiteite, het meer as 80 persent
konsekwent in die laagste van drie
kategoriee gevaI. Nog politieke
gebeure in die eng wit politieke
gemeenskap, nog gebeure in 'n breer
konteks kon hul skanse van apatie en

DIE onluste van 1976 het die Suid
Afrikaanse regering aangespoor om
die sogenaamde "totale strategie" te
ontwikkel,

Hierdie strategic, wat in 1979
.amptelik aanvaar is, is gesien as 'n
manier om die "totale aanslag" te
beveg met 'n programvan hervaming
wat daarop bereken was om swart
aspirasies te bevredig sonder om wit
oorheersing te bedreig,

Opvoedkundige "hervorming" was
'n belangrike aspek van hierdie strate- '
gie. Reformiste wou die geskoolde
en relatief bevoorregte dele van die
swart gemeenskap "red" en 'n teen
revolusionere buffer tussen
voortgesene wit dominasie en swart
onderworpenheid vorm.

Die militante optrede deur skoli
ere in 1984-1986 en die mislukking
van die reformiste om die harte en
hoofde van swart skoliere te wen, het
die gevolg gehad dat die staat toene
mend afhanklik geraak het van sy
militere apparaat om beheerin swart
skole uit te oefen.

Pleks dat die geldige griewe van
die swart skoliere aangespreek is, is
die Veiligheidsmagte die townships
ingestuur om die Departement van
Opvoeding en Opleiding se "vuilwerk"
te doen deur organisasies soos die
National Education Crisis Commit-

Die staat het toenemend
afhanklik geraak van sy
milit~re apparaat om
beheer uit te oefen...

tee (NECC) en die Democratic Teach
ers Union (Deru) te onderdruk.

Die meerderheid wines glo dat
daar sedert 1980 "aansienlike verbe
teringe" in swart opvoeding plaasgev
ind het, Die wit gemeenskap Ie egter
klem op materiele verbetering in die
onderwys, terwyl die swart ge
meenskap meer besorg oor die ge
halte van die onderwys is.

Op die spel is die omskepping
van pie heleopvoedkundige stelsel
binne 'ngemeenskaplike, nie-ras
sige, demokratiese en regverdige
samelewing. Die terugkeer van swart
skoliere skool toe word nie as nor
maal beskounie maar as 'n voortset
ting van die krisis.

'nPOUITEKE wereld afgebakendeur
dit wat 01' die televisieskerm en in
stelselondersteunende : koerante
aangebied word ...

Dit is die grense van die politieke
bewussynvan vandag se Afrikaner
studentejeug, polities getipeer deur
inskiklike onkunde en oorgawe aan
die sorgvrye "goeie lewe" wat gelei
word. .

Vir die Afrikaner-studentejeug is
dit die staat wat dikteer wat die
"politieke werklikheid" is, en hoe
hierdie "feite" vertolk moet word.
Hierdie proses word aangevul deur
apatie, oordrewe vertroue in ver

,moens van volksleiers en onkritiese
inname van staats propaganda.

Meningspeilings wat in die tydperk
van politieke opstand van die mid
del-80s ooder studente van die Randse
Afrikaanse Universiteit, gedoen is,
het die moontlikheid van politieke
hersosialisering ondersoek.

Twee saamloPende paneelstudies
is gedoen, waarin studente van hul
eerste na derde jare op universiteit
vir houdingsverandering gemonitor
is.

Die, politieke vloeibaarheid van
,die middel-80s sou ideaal tot her
besinning ennuwe politieke bewussyn
kon lei. Ingrypende politieke gebeure
het die vermoe om bestaande skanse
te vermurwe.

Blootstelling aan nuwe politieke
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Vir Land, Volk'en
Bane Suisse,
EVITA

, B~UIDENHOUT
Suid-Afrikaanse Amba's
sadeur in die Onafhanklike

:Tuisland-Republiek van
Bapetikosweti

. Hoop en optlmlsme vir '89
Amptelik: la-nee. ': ..~ .
Nie-amptelik: Alles is inens hande.

Oppas in die Nuwe Jaar. Daar is
altyd 'n gat in die pad. Ons noem dit

" 'n regering: I . , :

verloop en datdie landen die ekon- endduPlessis, FWde Klerken Chris
omie behoorlik regeer en bestuur Heunis,sit glo rustigagterooren wag
wordsander korrupsie en stamtwiste. dat dinge verkeerd loop.

Dit is die naaste eksperimentvan Daar is vroee aanduidirige dat
swartmeerderheidsregering aan Suid- Afrikabaie positief oor Suid-Afrika
Afrika, enas dit 'n ramp is • selfs net. se inskiklikheid oar Namibia rea-
volgens wit persepsies - kan dit die geer. As Pik Botha se pogings om
klimaat vir werklikehervorming en ' verder hierop te kapitaliseer en 'n
onderhandeling in Suid-Afrika erg spitsberaad van Suider-Afrikaanse
ondermyn. ' state te reel, suksesvol is, sal dit nie

Die suksesvolle volvoering van net syeie aansien verhoognie, maar,
die onafhanIclikheidsproses en die ooIc virdie regcring 'n goeie troeflcaart
kapitaal watdieregeringdaaruitkan weesom teen Westerse sanksies en
maak,kanook'nregstreekseinvloed isolasie te gebruik., ,
he op 'n kwessiewat deesdaeonder- 'n Anderbelangrike uitvloeisel van
liggend is aan byna elke handeling dieNamibia-skikking is die verpligte ,
van die regering:diemeedingingom "verskuiwingvan die ANC se basisse
die opvolging van Staatspresident uit Angola. Dit gaanvir die ANe 'n
PW Botha. ' groot militere probleem wees in 'n

Die minister van V~rdediging, tyd dat' hulle al swaarder op die
Magnus Malan, kan nie veel wen' gewapendestrydaspolitiekemetode
deur die helesituasie nie.Diepersep- steun.
sie is dat sy manne nie teen die ' Hullesal waarskynlik vadernoord
Kubane en MPLA opgewasse was moetkykviropleidingsbasisse,want
nie en weens swakbesluite baiemanne die ander buurstate is nie bereid ani
verloor het. . 'n militere teenwoordigheid te duld

DiefcitdatditlykofJonasSavimbi 'nie. '
se Unita-beweging deurSuid-Afrika ' Die ANC sal waarskYnJik oak
in die steek gelaatis, wordookmeer .' "sterker moetsteun op opleiding van
teen Malan as teenBuitelandseSake' guerrillas binne Suid~Afrika. Dit is

'gchou. '. sOOert die verdraemet Mosambiek
Diemilustervan Buitelandse Sake, en Swaziland reeds die geval en die

Pik Botha, is dieeen watbaiehet om "gevolg daarVan wasongediSsiplincerde
, te wen - of te verloor. Soverwen hy optrede deur guerrillaS wat vir' die

.. net. ANC 'n groat verleentheid gew()I'd
Die drie andermOOOOingers, Bar- , .het '

ANC ',.',
, Amptelik: Pi'esieswallionshulle

wjl he - nie hier niel
Nie-amptelik: Sommige vanhulle

praat beter Afrikaansas die Admin
istrateur van Natal ~ ons kan hulle
hoop vir 'n demokratiese Suid-Af
,rika wat Afrikaners insluit, nie be

,', kostig nie. Hou dit verbanl

, Die alternatlewe Afrikaner
Amptelik: Hullesingsomsoulike . "

trekkerpolitiek; naakte, rassisme, li~jies, 'maar ag, h~kom sulke
. skokkende faseisme.Siessies sies... ' " onnodigeviesIike taal? Kyk net hoe ,

, . , Nie-amptelik:Soosdiewehetdie" .mooi 40en Rozannedit met haar
KP by ons geheime pakhuis inge- hondjie."
breck, die boks oopgekloof en die Nie-amptelik: Diedeilkei1de Afri-
geoliede masjinerie van die apart- kaanse jeugraak gevaarlik bewus

Die Nuwe Llnkse Party , " heid-volkswa ontbloot - 'cent in the . vandie reg wathulle het ani hul deel
Amptelik: Elkegesonde demokra- slot & pull the handle '. vandie Taal, diePatrlotisme en die,

sie het 'n sterk opposisie nodig. En Land temg te eien. MaaIC hulle be-
Wimpie de Klerkis nogal oulik... , ,Apartheid " lagliken bankrot teenRIOO 000per ,

Nie-amptelik: ...6fmiskien loop Amptelik: Wat is dit?, waarheid.'" '
onsoor na dielinkses?FW de Klerk " Nie-amptelik: Suksesvol deurPW
is nogal 'n "boring"ou broeder. ' van parlementere vlak na munisi-

pale tafels weggeskuif-maarsal ons
swart president in 1989erens, 'n bank
in die Transvaal vind om op te sit?

Vryheld van die pers
Amptelik: Dit eindig gewoonlik

op die redakteur se lessenaar. Ons
het vryheid van spraak - dis ,net nA
spraakdat vryheidwaai... ' ,

Nie-amptelik: Sander 'n vryepers
is ons paraguays;met 'n vry pen is
onsindie tronk.Onsbeheerdepers is
vetkat-verveeld; die kastigealtema- , "
tiewelappe ishongerkat-befoeterd
wiegaan onsin '89 glo as ons se: die
koeel is deur die kerke... '

Boksburg ensovoorts
Amptelik: Tipiese KP-agter-

sukses - totsiens PFP -, maar ons,
TreumiehtensteinMonster ruk nou
hande uit. Miskien sal OIlS in 1989

. net na hulle oorloop en vir AP die
, koeelsgee.Here,maaronsismoeg...

elkeen van die lande het gelei tot 'n
nuwe waagmoed en selfversekerd
heidonderswartSuid-Afrikaners wat
sterkin die Suid-Afrikaansepolitiek
gevoel is.

'n Soortgelykemaar sterker effek
kanindie gevalvanNamibiaverwag
word. Nie net is die gebied onder
Suid-Afrikaanse beheer en is die
meeste blankes daar Afri
kaanssprekend nie, maar daar is 'n
wyepersepsiedatdieregering net tot
onafhanklikheidingestemhetomdat
sy magte in Angola verslaan is. -

Maarewebelangrik is waarskynlik
die effek op wit gemoedere en hou
dings- veraldie groeiendeindrukdat
swart meerderheidsregering onaf
wendbaar is.

Dit is die soort argument wat lui:
Die MPLA het in Angola oorgevat,
Frelimo in Mosambiek, Robert
Mugabein Zimbabween nouis Sani

'" Nujomaop padom diepresident van
die Volksrepubliek van Namibiate
word. Uiteindelik salonsnie 'n ANC
regeringinSuid-Afrikakankeernie.

Die siening kan lei tot 'n groter
pragmatisme onder blanke kiesers, '
hoewel indiegeval van'nkleingroepie '
rassiste dit seker eerder 'n Masada
psigose sal aanwakker.

Dit is onwaarskynlik dat Nami
hiaanseonathanklikheid vir die regse '
groepe in Suid-Afrika veel van 'n
inspuiting sal beteken. '

Blankes is al s6 gekondisioneer
oor die dreigende onafhanklikheid
dat hulle dit meestal as 'n voldonge.
feit aanvaar.

Boonop was daar groeiende on- •
tevredenheid selfs in regse kringe
datsoveelwitselUlS in die oorlogsone
in Namibia en Angola sterf~ .
, Ditis egtervankritieke belangvir
die liberalisering van wit houdings

. in Suid-Afrika dat Namibia se
onafhanklikheid vlot en suksesvol

Maxdu Preez

.heidsproses onder VVO~toesig in
Namibia watop 1April moet begin,
is so te se seker,Dit kan 'n 'n wesen
like invloed op sake in Suid-Afrika
uitoefen.

Die gebeure in Namibia gaan
ongetwyfeld 'n sterker invloed op
die houdings en sienswyses van wit'

,en swart Suid-Afrikaners he as wat
die ineenstorting van die Portugese
koloniale ryk in Angola en Mosam
biek en die vrywording van Zim
babwe gehad het - veral omdat dit
lyk asof 'n Swapo-oorwinningindie
verkiesing onafwendbaar is.

Die onafhanklikheid van die state
en die oorwinning van die belang
rikste swart bevrydingsbewegingin

AWB
Amptelik: Maarnet 'n paar hon

derd seuns met lewenslus en swak
verbeeldings.

Nie-amptelik: Diesuksesvolle nie
amptelike militerevleuel van die
Regering,wat die meeste van die
draadsitters na die NP jaag uit vrees
vir Eugene. Hy was op pad om 'n
goeie akteur te..word en toe noemhy
'n toordokter ''kaffer''l

, , ~

Tu~lande

Amptelik:Groeivan randnarand
en word 'n sterk demokratiese rea-

, liteit: .
Nie-amptelik: Kaviaarvretende

rnonstrositeite: geemige tuislandklerk
'n blink kar en paleis en hy wi!Baas
en/of Miesies genoem word...

. Baas enlof Mie~ies.

D1eKP
,Amptelik: Maar net ou NP-lede

wat te arm is om Rapport te koop.
Nie-amptelik: Onshet destydsdie

•' NPna links en regsgeskeur en sodie
PFP Perth-toe gedraai. Dit was 'n

FOKUS

Die onafwendbaarheid van
meerderheidsregering
DIE Suid-Afrikaanse politieke ton
eel gaan in 1989 waarskynlik deur
vyf kwessiesoorheersword:

*Die onafhanklikheidsproses van
sewe maande in Namibia;

* Die vrylating- of voortgesette
opsluiting - van die ANCse vader
figuur NelsonMandela;

*Die verslegtende ekonomieen
stygende inflasie;

.. Die regering se voortgesette
strategie vim"hervorming", dwang
en kooptering en die versetbewe
gings se reaksiesdaarop;en

*diegroeiende kmfrontasie tussen
die regerendeNasionalePartyendie
ver-regse partye, veral met die oog
op 'n moontlike algemeneverkies
ing later in die jaar,

Dit is moeilik om voorspellings
te waag, maar die onafhanldik-

Chr~tendom '
Amptelik: Deelvanonsdemokra- :

sic. , .."
Nie-amptelik: Apartheid en Chris-,'

tendom is teenstrydig. Dieeen 6fdie
andermoetgaan,maardieeen maak
makliker,en meer geld... '

Mllitere dlenspllg
Amptelik: lets 'waama elke ge

sonde Christelike jong Suid-Afri
kaner uitsien.

Nie-amptelik: Ons hospitale is
vol, ons inrigtings is vol,ons patrio
tisme loop leeg. Die kinders weier
om die onkruid op Hendrik Ver
woeid se 81afmet hulle lewens te
bekerm.

Afrika-detente .
Amptelik: 'n Lekker voorbeeld '

van samesyn orals in swart Afrika
met Pik op sybestenA diemampoer.'
Ons broeders word as broers aan
vaar.

Nie-amptelik: Ontsaglik:duur 
kos ons olifante en plastic surgery
vir Ivoorkus-tannies. Maargee enige
ou kaffer 'nblinkkar enhysed~ie

....

NelsonMandela
" Amptelik: Elise Botha leer hom

om te swem in synuwe swembad in
diePaarl(in dieskaduvanons Taal
monument) en PW vrahomom Suid· ~

Afrika by die volgendeOlimpiese "
Spele te verteenwoordig.

Nie-amptelik: Kan hy as Icier
miskienop allevlakke'n verbetering
weesopdit waanneeons tans opge
skeep sit? OIls begin almal Xhosa, •

,leer...

Swart woonbuurte
Amptelik: Nuwes word oral ge

skepom PW Botha kans te gee om
nogdrieVryhedevanSwartGebiede
te ontvangen/ofvat

" Nie-amptelik: Almal suksesvol
, deurstaatstaal omsingel. Hopeliknie~,i

meergevallevan SAPvs SAW: hou,.:
dit vir kabinetsvergaderings, tussen,"
Vlokkieen HetGeneraal;

V· L" "'dc' "'.~ 'lk'" 'B ' " 's ,'.' ,, ' ,. , ' , , , ," ".' In 'n brief aan Viye Weekbladverskaf Evlta Bezuldenhout, SA,If . an. en 0 'en" ' anc' UIsse ;"ambassadeur In ~ie onafhanklike tulsland Bapetlkos~etl,' ,
" , ", ',."'.,,, ' , ,. , ,,' ,.., . , ," ,",vertroullkelnllgtlng oor regerlngsbeleld.;. "

Demokrasle
Amptelik: Deel van ons Chris

ten-gemeenskap.
Nie-amptelik: Te goed om som

, . mer met enigeen te deel.

Wynand Malan,
leier van die
Nasionale

Demokratiese
Beweging, skryf
oor 1989en die
Suid·Afrikaanse

politiek. ,

rigting is en nie na regs nie,

Maar die slegtenuusIe eintlikop
ekonomiesegebied.Teendietweede
helfte van die jaar sal die ekonomie
afwaarts neig en die neiging kan tot
'n langdurigeresessieverdiep - tensy
met politieke inisiatiewe gekomword
wat vir swartmenseen die buiteland
geloofbaar is.

Omwentelirig
Daarvanisdaarongelukkigbitter .

min tekens.

, luis daaromkan diejaar getipeer
word as een waarin daar weI poli
tieke woelingesal wees,main- nie as' .
een wat die politieke omwenteling
watdie landen al symense sonodig .

,het, sal bringnie.

Die noodtoestand
Amptelik: Nodig vir die verbrC- '

dingvandemokrasie, maarsalmetter '
tyd verslap moet wordvoordat mev
Thatcherkom eet by Nelson.

Nie-amptelik: Salhanu moo word
en deel'uitrnaak van die, aanvaarde
Suid-Afrikaanse lewenstyl.

AMPTEUK gaan 1989beter, mooi
.er en suksesvoller wees as 1889.

Dit hoor ek onlangsuit die os se
bek, en bier kan ek natuurlik Diese

,; 'van watterBothanie -dis gestremde
inligting onder ons noodtoestand.

Amptelik sal 1989 die staatsbe
grafnis van apartheid wees; totsienS
aan nare dinge soos "slegs blanIces"

, en "kaffers" en "Afrikaner-muis~

honde".Ailerasse sal inSuid-Afrika
binnedie raarnweIk vandie wet hande
na mekaar uitreik en gelukkig doen
watons se.

Ja-nee vriende, amptelik gaan 1989
'n bakjaarwees.

Dis my boodskap aan die nasie,
soos goedgekeur deur die Departe
ment. Dis al watjulle publiseer.
Aangeheg (baie, baie vertroulik) is
die amptelikeennie-amptelike siena'
ingvanonspolitiek. Asjulle dienie-

, amptelike gegewenspubliseer, skuld
julle ons weer voor Maandag RlOO
000.

durin geslaag het om Mandela 'n
intemasionalefiguurte maak - en hy
saldusnie netsommervrygelaatkan
wordnie.

Diewereldseoesalophom wees,
sal wilhoor wathy se en sal neig om
simpatiekteenoorhom te staan, Wat
alles beteken dat die vrylating van
Mandelavir dieregering nog 'n hele
ding kan word.

SyVrylating is natuurlik 'n voor
waardevir geprekvoeringdeur selfs
die gematigde swart Ieiers, En dus
ook daar het hy 'n rol te speel.

Nie dat nuwe grondwetlike ini
siatiewe vim die regering verivag
kan word nie, Ons sal bloot opge
warmde au opsies kry, soos die
afgelopejare. Na verwagting sal die
gedagte van streekrade vir swart

'mense as voorspel tot die Nasionale
, Raad vanjaar weer as iets nuuts
aangebied word en dit sal aan die
blanIces voorgehou word as nog 'n
teken vanhoe hervonningsbewus die

• Regeringis.

Potensiaal
Dit sal lei totdie ververlige debat

van wie die beste vir die blanke
doen, NP' of KP, terwyl die debat

, behoort te gaanoor wiedie beste vir
aIleSuid-Afrikanerskanen sal doen.

Hier is daar potensieel 'n ver
namerolvirdienuwepolitieke party ,
wat uit die NDB,OP en PFP gebOre '
kanword.Wantdie nuwe party dink '
inklusief, vemuwend en met die
toekoms in gedagte. Hy kan nog 'n "
sleutelrol specl as hy, sy aanvoor
werk reg doen, want dAar is min
twyfeldat die landse onderliggende
politi~k~bewegiBg in die party se

As Pik Botha met Swapo kan
gesels, hoekom kan Danie Craven
nie metdie ANCpraat nie?

Meernog, as'nstaat onder Preto
riase beheer vry wordop die grand
slag van gelyke regte vir al sy bur
gers, hoekom is dieselfde beginsel
nie in Suid-Afrikaewe goed nie?

Terwylhierdienuwe elemente in
ons politiek ingebring word, kom
daar 'nander nuweeenook by, naam
lik Nelson Mandela. Hy sal gewis
deurdieloopvandiejaarvryerword
endalkiesheeltemalvrygelaatword,

Enhy sal nie,soosmet Mbeki die
geval was, uit die tronk gevat en '
orider 'n inperlcingsbevel geplaaswlxd
nie. 'n Rol van eenof ander aardsal
hy speel.

Virdie Regeringsaldit heeltemal '
'n nuwe uitdaging hied - hy is ge
woonddaaraanom deur middel van,
die magsinstrumente van die staat
met buite-parlementere groepe te
werk. Nou sal hy ditdalk nie kan
doennie.

Vir die eerstc keer sal die Rege
ring andersmoetoptreeas bloot: bly
stil of ek sluit jou op; ,

Daaris aanduidings datdiebuite- '
parlernenteregroepe'n eie inisiatief
in gedagtehet, dathullenaamlik wi!
verhoed dat Mandela bloot die
speelpopvan die ANC word en dus ,
tussal regeringsptrede en ANC-wense
geskommel sal word. ,

'n Brce verwelkomingsfront is 'n
moontlikheid sodat Mandela nie
sonderwye steun sal wees wanneer
hy vrygelaat wordnie. Daarby moet '
in gedagte word dat die Regering

•maar me

gese hiervoor en die feit is dus dat
soos saketansstaan,ons'nalgemene
verkiesing voor Maart 1990 moot
hou.

Maardiepolitiekis'nie 'neksakte
wetenskap nieen solankietsmoont
lik mag lyk, moet dit in berekening
gebring word. En dit mag juis die
ander verkiesing - in Suidwes-Af
rika onder toesig van die VVO 
wees wat onss'n uitgestelkry.:

Is dit 'n onmoontlike gedagtedat
die Staatspresident 'nberoepop eer
waarde Hendrickse se patriotisme
doen en drie dinge aan hom voor-
hou? '

Die een is dat Suidw~s nie 'n
binnelandsevc:rlciesingskwessie moet
word nie, wantdit sal virSuidAfrika
en Suidwes potensieelnadeligwees,
Nelson Mandela se vrylating of
vryerwording eweneensnie 'nstem
bussaakbehoort tewees nie,endaarby
sal die Groepsgebiedewetnieafgeskaf
word nie, maar op dierak geplaas '
word ..

Kom ons stel die verkiesing uit,
mag die beroepwees.Enwieweet...

In Suidwes egter begin die
voorbereidings vir Resolusie 435reeds
en sal 'n verkiesing in die laaste
kwartaal van die jaar gehou word.. "

.Betekenis
Die'betekenis daarvanis onder "

meer dat die Suid-Afrikaanse rege-,
ring, wat dit 'n beginselsaakvir sy.
interne politiek gemaak het om nie
met kommunisteofmetdiegenewat
geweld gebruik,tepraatnie,die weg ,
in 'Ii. buurstaathelp baan het vir juis '
diesulkes om aandiebewindof baie
na dAaraan te kom.

Woelinge
omwentelinge in '89

'n JAARvan politiekeomwente
ling sal 1989beslisnie wees nie,
maar wel 'n jaar van politieke
woelinge.

Daar is moontlikhede van 'n
algemene vc:rlciesing in SuidAfrika, ,
daar is 'n verkiesing in Suidwes,
Mandela sal vryer word, die Ar- '
beiders gaan 'n belangriker rol in
die Parlementspeelen die buite
parlemenere groepe komdalk met
'n eie politiekeinisiatief.

Algemeenwordaanvaardat 'n
algemene verkiesing vir al drie
dieparlement&e huisenogvanjaar,
heelwaarskynlik sommer gooook,
gehou sal word. '

FOKUS

, Inderdaadisdit watdie grond
wetvoorslayf.Datdlar oor die6f
vandieverkiesing bespiegel word,
istreurigekommentaaropwatdie
algemene persepsie is van hoe '
grondwetgetrou die regering is.

Dieregenng draskuld hiervoor,
want hy het self gese dat hy liefs
die lewe van die huidige parle
ment wi!verlengen eers in 1992
weer stembus toe gaan.

Daaraan wil die polities her~
bOreArbeidersniebytnie • tensy

'.hulle groterduidelikheidkry oor
waarlteen die Regering se grond
wetlikedenkeneigenvoordatdie
Groepsgebiedewetnieafgeskafis''
nie. '

.Enhullemootinstemwant die
betrrikkeklousulesisverskansen
kan net veranderword indien al
die huise in afsonderlike stem-,
mings daarvoarstem.

Die Arbeiders het heftig nee,
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Bo die gedruis van
Casspirs: vrede op aarde!

Die nuwe party
orr Iyk nie asof die planne om die Nasionale De
mokraticse Beweging,die ProgressieweFederaleParty
en die Onafhanklike Partyineen party saam te snoer,
goedvlot nie,

Die skuld hiervoor kannet aan die deure van die
drie leiers, Wynand Malan, Zach de Beer en Denis
Worrall,gele word.

So iets moet sekerlik nie oorhaastig gedoen word
nieendaar isverstaanbarestruikelblokke wanneerpo
litieke panye oor eenwording praat,

Opdie oomblik lyk dit egter asof die drie here en
hul raadgewersoor private sensitiwiteite en aspirasies
kibbel, en of persoonlikhede en eie empires in die
gedrang korn. .

Miskien onderskat die here die wye afwagting en
entoesiasmeonder 'n baiegrootgroep Suid-Afrikaners
- blank, bruin en swan - oor 'n nuwe groepering links
vandie NasionaleParty wathom virversoening en on
derhandelingbeywer.

Die onrniddellike ideaal van die mense is dat die
nuwe groep die Konserwatiewe Party as amptelike
opposisie in die Volksraad moet vervang sodat die
liggaam weer iets meer kan word as 'n praathuis vir
apartheidsdissipeIs .

Nog 'n ideaal is dat 'n oorwegend blanke party vir
die eerste keer daadwerklik die rassegrens kan oor
steek en 'n brug tussen parlementere en buite-parle-
mentere politiek kan slaan, .

Die tyd is nou, meer as ooit tevore, ryp vir 'n nuwe
party wat vir 'n nuwe, nie-rassige Suid-Afrika staan,
Dieverregsesis minstenstydelik van balans af, terwyl
dit vir die gewone Suid-Afrikaner al duideliker word
dat PW Botha en sy NasionaleParty die land in kon
frontasie,onderdrokking en armoede in lei.
. Onshoopvanhartediedriepartyeenhulleiersgaan
binne weke eerder as maande hul verskille uitstryk.
Hullemag nie die kans laat verbygaan nie.

sa dit. lolal
lola Budd is besig om net sobelaglik as haar kritici te
raak.

Sy is besig om haar weieringom apartheid te ver
werp,tot die absurde en vervelige te dryf.

Systeunnie 'n stelsel "watdie meerderwaardigheid
van een ras teenoor 'n ander verskans" nie; sy is 'n
Christenen daaris aspektevanhaargeloof watniemet
apartheidstrook nie, maar sy hou vol in 'n onderhoud
met die BBC: "J will neverdenounce apartheid."

Ons het simpatie met lola watas 'n baie jong en
onervare Vrystaatse meisietjie die venynige taktiek
van die teenstanders van apartheid in die buiteland
moeshanteer. . . . . :
,. Onsverergons soms ookvir die metodes en byrno
tiewevanpartyvan diebullebakkein diebuitelandwat.
alleswat Suid-Afrikaans is haat. .

Maar Zola moet darem ook begin besef dat die
sportboikot teen Suid-Afrika,hoe teen-produktief dit
ookalgewordhet, nie sommeruit die luggegrypis nie,
net soos die destydse boikotvan die Olimpiese Spele
in Moskou deur Arnerika nie sonder gronde was nie.:

Komons weeseerlik: Zolais 'n Boeremeisie uit die
.Vrystaaten saldit bly, Sy is so min Brits as haar liewe
rnaTossie. Sy het net Britseburgerskap gekry omdat
Suid-Afrikaners weens apartheid nie intemasionaal
aan sport mag deelneem nie.

Apartheid isnie 'n nuwekoeldrankgeur of 'nhaarstyl
nie. Dit is 'n aaklige, onchristelike regeringstelsel
waaronder miljoene menseaIdekades lank Iy.

Toe wat, Zola, se dit. Al kry jou Bloernfonteinse
vriende sooibrand daarvan.

Nog beter:Moertiedit netvir die Britse televisiese
nie, sedithiervir jouswartlandgenote. Hulleweetwie
jy is - honderde swan taxi's is na jou vernoem.

'n Weiering om die stelsel wat hulle hul mens
likheidontneem,te verwerp,is 'n belediging virelkeen
van jou swan bewonderaars.

So se hulle ..: ', .
"Dit is 'n kenmerkvan 'n goeiejoernalis om die organis
asie waaroor sy skryf, te infiltreer." - Jani Allan.,ru
brlekskrywer en vriendin van AWB-leier Eugene Ter
re'Blanche.

,"Virwat sal ek die slot oopbreek?" - Eugene Terre'Blan
che na die voorval by Paardekraal..

"Eklaat my nie uitdaag nie. Ekhet lankal gese ek is die
,slimste man in die Arbeidersparty en daarby volstaan
ek." - Hansie Christians, LP vir Ravensmead. .

"Daar is vandag twee reuse indie parlementere politiek
• PWBotha en eerwaarde Hendrickse. Eersgenoemdeis
teen die toue en. in bokstaal,moet jy hom nou daar hou.
Jy moet hom slaan!" - Decn Adams by die Arbeiders
kongresin Bloemfontein.
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Os Herbert Brand
"Vrede op aarde!"

Ook in Suid-Afrika? Ook in 1989?
"Want 'n kind is vir ons gebore ... en Hy

.word genoem... Vredevors."
"0 ja, natuurlik,' glirnlag ons opreg

dankbaar 6f effens sinies.
DieKersboeke met hul kleunykeprentjies

van die engeltjies en van die mooie "1iewe
Jesus" in die sta1 is pas weer gebere,

God het die wereld lief. Hy het vrede
gebring - ten minste vir die tradisionele
"Desember-skietstilstand" ...

Hoe nodig het ons dit nie,
Dievredevan Kersfees reg deur die jaar.
Watterwonderlikegedagte ...maar onre-

_alisties, vrees ons. '
Die vernis van vrede is maar dun. Binne .

dae saldit beginverkrummelonderdie druk
van diemagte vanhaat.hoogmoeden onreg.

En dit: is waar - omdat ons, na byna
tweeduisendjaar,nognie beginverstaan het
wat met die geboorte van die Vredevors
gebeur het nie, '

Dieaankondiging"Vredeop aarde!" was
geen valslik soete refrein uit die mond van
engeltjies nie,

Dit was die basuingeskal wat die ge
boone van die Vredevors aangekondig het.
God het in Christus Jesus gearriveer om uit .
ewige liefde Sy skepping - ook in Suid-

. Afrika in 1989- te bevry van die sonde. Om
die stryd van die liefde, ootmoeden reg aan
te se teen alle haat, hoogmoed en onreg.

Opdievelde van Betlehem, oor die eeue,
'en op 6 Januarie 1989 - Feesdag van die

Epifanie, die Openbaarmaking vandie Chris
tuskindaan die Wereld - klink die grootste,
die rnagtigsteoorlogsverklaringvan alle tye
... God het tot die stryd om bevryding toe
getree,

. Die Vredevors is gebore '"
DieKoningwatvrede bringdeur die kop

van die slang te vermorsel ...
DieKoningwatdie roede vandie drywer'

, en die tiran verbreek ...
Die Koning wat die vrede bevestig deur

_reg en geregtigheid ... .
Die Koning wat maghebbers van hul

trone afruken nederiges verhoog ...
. DieKoning watdie regsaakvan weduwee
en wees verdedig ...

DieKoningwatby die armesin hul nood
komstaan ...

Die Koning wat koninklik die vrylating
van die gevangenes beveel ...
, DieKoning watgekomhet omdie vernie
tigendeen louterende vuur van Gods liefde
en oordeel aan te steek ...

Die Koning voor wie Johannes soos 'n
dooie neerval: hy met oe soos 'n vuurvlam,
'n stem soos die van baie waters, en uit sy
mond gaan 'n skerp tweesnydende swaard
uit.

. DiestrydlinievanGod isopgestel en staan
steeds - ookin Suid-Afrika in 1989 - teenoor

. die sonde: Teenoor aIle haat en vyandskap
teen God endie naaste ...

maar ook teenoor valse vrede wat:
die sonde wil vergoe1ikdeur dit histories.

te probeer "verstaan".- apartheid moet binne
diekonteks vanens land segeskiedenis "begryp"
word, die sonde wil rasionaliseer deur te
probeer aantoon dat dit tog dalk'n "goeie
doel"magdien - blankedominasie ''beskerm'' .
ons land moontlik teendie "chaos van 'nvrye
samelewing";

die sondenie summier afwysnie, maar dit
- . eers "in diepte wil bespreek" - laat ons maar

stadignadinken geselsoorwatnou "werklik"
sonde isen of en wanneeren hoe ons daarvan
moet afstanddoen.:

Die Vredevors het nie "vreedsame naas
bestaan" met die sonde kom aankondig nie, .
Hyhet gekom om ditvreesloos uit te wys.

Hy het gekom omdit radikaal afte wys.
Hy het gekom om dit in die bloedigste

strydperkvan aile tye te Golgota te verslaan.
Hyhetnie, soos ander"konings"en aardse

"heersers",Sy volgelinge die stryd ingestuur
om Sy Koninkryk van Vrede op hul bloed te
bou nie.

Hy het voor gestapo
Hy stap in 1989 steeds voor.·
Hy deel die leed van elke aangehoudene,

elke ingeperkte, elke vercatregte.
Hyhetdie "aangenamejaarvandie Here",

die ewige Jubeljaar van Bevryding, nie net
kom aankondignie - Hy het dit werklikheid
gemaak deur Sy dood aan die kruis en sy
opstandingin triomf. .

Endievrede wat Hys6 verkry het, is ware
vrede - die ware vrede na 'n beslissende
oorwinning.

Daaromjuisis hierdieliefdesdwang vanjaar
elkeen wat Hom bely en wi! navolg, opgele
omdeurSywoord enGeesoorwinnend testry
teen die sonde op aile vlakke van die lewe.

Elke burger van die Koninkryk van die
. Vredevorsis as lid van Gods bevrydingsleer
verbindtotstryd teendie sondein eie lewe, in
gesinsverband, binne die Kerk, op sosiale
gebied, op ekonomiese terrein, in die polio
tieke arena.

DieVredevors roeponstotstrydom bevryd
ing ...

Van aIlepersoonlike liefdeloosheid ...
Van aIle verskeurdheid in die Kerk as

liggaam van ChrislUs Jesus ..~
Yan aIlekrampagtige vasklou aan blanke

. minderheidsbevoorregtingin ons land ...

Os Herbert Brand
Van aile bestendiging van onreg met

wrede rniddele deur'nbasiesbose staarsbe
stelwatvrede veins, maarwesi:ntlik teeoo<r .

die Vredevors gam staan het ... '
.Die Vredevors verseker ens dat die

stryd ornbevrydingnie tevergeefs isnie.
Die oorwinningis inChristus Jesusreeds

. behaal.
Die Strydende Kerk van die Vrede-

'C vors is geroepe om daagliks deur Sy
Woord en Gees die vernietigende en
louterendevuur van Gods liefde en oar
deel aan te steek in 'n samelewing, in 'n
land, in 'n wereld wat in die jaar 1989
ware vrede sal ken alleen in diemate dat
die oorwinning van liefde, ootmoed en
reg sigbaar sal word in die strydteen
haat, hoogmoed en onreg.

"Vrede op aarde!"
S6 juig dit in ons harte.

. God het Sy skepping kom vrymaak 
van elke muur wat ons vanHom en van
mekaar skei, van vrees en wraak, van
ystervuis en doringdraad ...

, GodhetSy skepping,ook onssamele
wing, kom heelmaak - die wonde kom
verbind, die wat verbryseld van hart is,
kom genees ....

God het ons geroepom Sy heroute te
wees - om aan te kondig helder bo die
gedrois van Casspirs en die uitroep van
tirannieke welle: die Vredevors het die
bewind aanvaar.

God regeer.
Daari'shoop vir Suid-Afrikain 1989.

• Amen .
. Teks:Jesaja 9.'J-6 - "Want'nkindisvir

OTIS gebore ... en Hy word genoem ...
Vredevors....
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Et tu,Hennie?
Hennie van Deventer, redakteur van
die Volksblad, het heftig ontken dat
hy ooit vir die SAUK wou werk. Hy
sou glo veel meer vryheid by sy
koerant gehad het,

Nou hoor Brolloks die week dat
Hennie wel vir die pos van Direkteur
generaal van die SAUK aansoek
gedoen het, maar datHarmless Harmse
toe voorkeur gekry het, '

Daar sinkdie redder tOQ

~
vcteraan-jocrnalis Tobie Boshoff is
so twee jaar gelede van Nasionale
Pers se swart publikasies terugge
bring na Rapport om di~ sinlcendc
skip te probeerred. .
, Nou, met die skip wat allaer in
die water begin sak, het uitgewer
Tobie vir Rapport se verteenwoor
digerinLonden,Hermina Oberholzer.
summier teruggeroep en homselfdaar
aangestel. En is die manne bitter
daaroorl "

Wonderwie gaan nou Tobie se
luukse kompleks op Rapport se dak, .

. algemeen bekend as "Tobie se Pent
house", betrek? ,

En Salie ook
So van bitterheid by koerante ge-

, praat. Die senior manne by Beeld is
glo woedend oor die R16 000 se
rneubels wat aangekoop is vir die
aangewese redakteur, Salle de Swardt,
se nuwe (tydelike) kantoor, '

Koevoet se dinge
Amper onsmaaklik die loutere propa
gandawat Beeld onlangs oar die

,berugte polisie-eenheid Koevoet gedra
het. 'n Halwe bladsy met heldever
erende ophemeling.

"Hulle hetdie plaaslike bevolking
van Owambo beskerm teen die
gruweldadevan Swapo, teenmoorde
wat Swapo gepleeg het en spoor die
kwaaddoeners op net soos poli
siemanne in die stad rnetrnisdadigers
en moordenaarsdoen...

"Soos die polisiemanne tuis, het
hulle ook diens gelewer aan die pia- ,
aslike 'bevolking, Daar is tal Ie
voorbeeldevanhulpwatnooitverder
bekend geword het as Koevoet se
binnekringe nie." En so aan.

.Brolloks se raad aan die ver
slaggeefster is: Gaan praat 'n bietjie '
met diegewone mense in Owambo.
En gaan kyk 'n, bietjie na. al die
hofstukke oor nadoodse ondersoeke
en hofsake waarby Koevoetbetrokke
was. •

Dit is 'n deeltjie van die Suid
Afrikaanse veiligheidsmagte segeskie-:
denis wat hulle later liewer sal wil
vergeet,

Pieambassadeur is terug
Goeie nuus so woeg in die nuwejaar is dat Evita ,
Bezuidenhout terug is in Blanche-Nair, die ambas
satieurswoning in Bapetikosweti • hierdie keer as
lewenslange arnbassadeur.

Dis nou sy en haar gesinnetjie: manlief Hasie, '
seuns Izan en DeKock, dogterBillie-leanne en haar
man, Leroy Makoeloeli, en hul baba, klein Winnie
Jeanne.

Soos ambassadeurBezuidenhouthaarnuwejaar
skaartjie aanVrye Weekblad afsluit: Vir Land, Volle
en Bank Suisse.
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PW Botha , • • 'n banketsaal
vir die diplomate van Venda,
Ciskel, Paraguay en Chill?

Nog 'n onthaalplek
Onshet rog altyd gedink die staatspre
sident verstaan nie veel van die
ekonomie nie. Nou begindit lyk asof
hy net nie 'n duiwel omgee nie.
Sy planne om 'n banketsaal van R2,35
miljoen by die Presidensie in Preto
riaaan te bou terwyl die hele land hul
gordels baie stywer moet begin trek, '
'is niks mindernie as 'n godskreiende
skande.

Die hoogheiliges
Daar was die laaste week vet glimlagte op die gesigte
van senior leiers van die Nasionale Party oor Ter-'
re'Blanche se kaskenades. Het die volk maar geweet. .. 'L- ..;... ---J

Ware woorde
I

Interessant om te lees wat Jani Allan se gewese woonstelmaat, Linda
Shaw, onlangs in Style oor Jani geskryf het,

"She'd make a wonderful propagandist, should anyone consider'
employing her in that area."

En: "In her capacity as journalist, she often experiences difficulty
detaching herself emotionally from her interviewees."

Ons het so agtergekom.

Anti-Semiet
Een van die (talle) vreemde aspekte van die bisarre verhouding tussen
Allan en Terre'Blanche is dat Allan met 'n Joodse man, Gordon
Schachat, getroud was en die AWB-Ieier bekendis vir sy ekstreme
anti-Joodse uitlatinge,
Soos dat Jode nie in die Boerestaat toegelaat sal word nie.

'n Man op 'n perd.., '
Hier'snou simboliek vir jou.

Manie Maritz, AWB·voorbok en
kleinseun van die generaal, moes op
16 Desember by Donkerhoek die
perdekommando na die byeenkoms
lei. Toe gooi die perd hom dat hy
daartrekl

Toemaar, oom Manic, ons weet
die volkieshet nie die buikgord styf
genoeg vasgemaak nie. Geluklcig is
dit net 'n perd wat jou afgegooi het ~
Eugene het weer 'n tierkat opgesaal!

Die Pietser
Die bynaam "Groot Karwats" vir 'n
sekere regse leier was toe blykbaar
nie ver van die kol nie...

Vlokkie en die nagklubs
Adriaan Vlok is blykbaarnie tevredeom net minister te wees nie. Hy wi! self
begin polisieman spee!.' ,

Die een keerwat Vlok op TV gewys is tydens 'n klopjag op 'n Johan
nesburgse nagklub, was glomaardie punt van die ysberg. Polisiemanne vertel
vir Bittergal die minister is knaend saam met hulle in die nagklubs.

Wat is dit watjy so geniet, Adriaan?

Neg brleweop'
,bladsy 14:

<'J' ,

nie drorne droom oor 'n suiwerras en
. lande waar elke groep homself kan
'regeer nie, maar 'n party wat ons
werklikhede aanvaar en bereid is am
ons te trek; uit die haglike ekon
omiese toestande waarin ons ons
bevind en ons te vrywaar van kor- ,
rupsie in hoe plekke! ' .

So 'n partysoek ons. ,
, Die betrokke menere behoorteers
te vergeet van 'n 'leierkwessie en
alliansies. Hulle behoort alle aandag
te gee aan beleid en 'n naam wat
daardie beleid baie duidelik uitspel.

., Die naam moet verkleinering en '
bespotting onmoontlik roaak., My
voorstel is Nasionale Demokratiese
Party. " .,.',

Onskanonsdan "diedemokrate"
noem en wie, by sy volle ~erstand,

kan demokrate hoon? Selfs die vurig
ste sosialiste bring lippehulde aan "

o demokrasie!' .,' , .
Ons is werklik bme moeg, en .

. verveeld, met al die utopiane onder.
ons en hul droomkastele. Boksburg·
is 'n kliilkendd voorbeeld dat drome
een ding is en die werklikheid 'n '
ander.· ',' ..

Dieganse land het nou ervaar dat
meilse baie gou 'van deuntjie veran- ,

.der \v'arineer daar' aan hulle sakke,
gepeuter word! Buitendien weet ons
ook na watter onmenslikhede Marx
se drorne sal lei, om nie eens te praat ,
van hierdie eell se grootste skandaal .
wat die gevolg was van Hitler s~ ,
nasionalistiese droomvisioene nie!

'n Dringende boodskap ian die'
Nuwe Party. Menere ons is nie bang
vir die sogenaamde Rooi Gevaar, of
watter gevaar ookal veronderstel is
om ons van oor ons grense te ver
morsel nie: ' ' ' '

Ons vreestotale bankroiskap van
ons land, want dit is die ramp waar

,heen ons vinnigvoortspoed. Die swere
sweer binnelands: spreek asseblief
die kwessies aan!

':'. ' " . -;:...- .
van mense nie gaan laat verdwyn nie.

-. ,'n Mens kan net so lank op die draad "
sit en dan spring jy af...

Terloops, het enigiemand al die
tekens a la Boksburg in Ermelo ge
sien? Daar word gefluister dat dit al

. voor die sg munisip8.1everkiesings
daarwas. .

. they.steal, I don't like them."
Ekis sekerdaarvan dat indien die

skrywer van die onsmaaklike berig
hierdie brieflees hy trots daarop sal
.wees dat hy positiewe kommentaar
uitgelok het,

,'VryeWeekblad plaas aile briewe wat nie die wet oortree of .
lasterlik is nie, mits die korrespondent se naam en Yolledige .

adres bygevoeg word as 'n skuilnaam gebruik word. Skryf aan:
Die Redakteur, VryeWeekblad, Posbus 42637, Fordsburg 2033.

Dit is uitgediende Europese be
grippe, Hulle is selfs in Europa in 'n. '
mate uitgedien.

Ek is ten gunste van 'n vryemark
ekonomie (met min uitsonderings),
maar ek wil graag sien dat "ras" as'
oorweging by,verhoudings tussen,
mense van die aardboLverdwyn. Is 'L' , d k rt
ek dan nou "links"? In 'n wereldkon- n Ig Inanee
teks beslis nie. Rlnkals R~uw van Erinelo skryf: "ft

, "Demokrate" en "rassiste" is baie . Die verskyning van u koerant kom Los van voorskn e·
betername vir die huidige strominge, > as 'n lig wat in die donkerte skyn en Petrus Jordaan van Stellenbosch
in die politiek van Suid-Afrika. DaIle 'het 'n groot leemte gevul gedurende .~ skryf:' ,'. ' ' .
kan u beter terme voorstel. Taalge- die afwesigheidvan die Wc;ekly Mail. Bravo! Bravo! Bravo! "
wooilles word nie maklik gewysig , Vir myself as Engelssprekende , Ons Afrikaners soek lank reeds 'n
nie,' maar hulle is nogaI is dit wonderlik om die 'ontwikke-' . Vrye Weekblad! 'n Afrikaanse koei- .
deurslaggewend 'by die ontwikk~-" linge in die Afrikaanse joemalistiek .. ' ant losgemaak van voorskrifte van
ling van nuwe denke. te sien: Mag julle tesame met Die .' bo-af.Dankie vir u visie, die moed

'n Ander eienaardige gebruik is . Suid-Afrikaan, Insig en Die Gere- ,,' van u ooituiging 'en u geloof in die
"Die Afrikaner" - altyd in, die:: fonneerdeBlues Band van sterkte 'saak sodat u dit waag met astrante
enkelvoud. Ons praat byna nooit van tot sterkte gaan in die voorhoCde uittarting (!) endaardie (skandelike)
"Die ler" of "Die Sjinees" nie, en dis van die Afrikaanse kultuur. , R30 ooo!" " " , ,
seldsaam dat ons verwys na "Die . Ek wil graag my solidariteit bC- Snaaks hoe Il ~y laat dink aan
Tswana". toori met CharlesBester, David Bruce . daardiemanhaftigedigters en skrywers ,.
, "Die Afrikaner" laat my dink aan en'lvan Toms. Dit is verstommend van die Sowjet-Unie wat ondanks '

'n lang ry Coke-bottels in 'n fabriek. om tesienhoe 'n'sogenaamdeChris- voorskrifte van bo-af' ondanks straf-'
Die bottels is heeltemal identies,. tel ike regering te werk gaan met maalrt'£ls,voortgaanom hulle sternme .' ,
behalwe as die masjien lelikontwrig persone wathul optrede in Iyn bring dik te maak. ,
is. met hulle gewetens. Hierdie mense ' Pretoria en'Moskou is werklik

hoortnieindietronknie,hullehoort eienaardige bedmaats! Wat my die
in die regering! , meeste verstom is in watter 'n mate

'They stink. theysteal...' Stuur asseblief aan my'die adres kommunistiese beginsels vryelik hier
Ian Slabber van Verwoerdpark van die End Conscription Campaign. ' toegepas word en tog word ons vir
skryf: . ' ,,', ' " Ek besef dat hulle streng beperk is dekadesreeds wysgemaak dit is juis
Aangesien u die vrymoedigheid gehad maar ten spyte daarvan wil ek graag 'daardie beginsels wat beveg wordl
het om 'n uiters. onvleiende berig 'n geldelike bydrae aan hulle stuur.. , Ironies. Indien Suid-Afrika die
vanuit,di.e "New African" jeens die Hulleisvredeliewendemensewat'n kommunistiese stelsel sou aanvaar,
Boer te plaalf (sien Vrye Weekblad belangrike taak het om te verrig. sal hier nie veel verander nie.·
16 Desember 1988, Brolloks en Bit- , Dit is hoogtyd dat "Big Brother'" ,Die wordendeNuweParty draons
tergal) wonder ek,of u die volgende. 'besef datdeUr aan tefoetermet ver~' steim. Ons' soek.lank reeds'n real-
siening van 'n goeie vriend van my baimingsofbepeoongi;ofdeurmense ' istiese party wat bereid is om inteme
oor die ,swartes sal plaas: "They,stink". ,.,,' .in die tronk testop, dit die gevoelens . kneljlUnte aan te spreek - 'n party wat

,Oitwerk nie SO nie
Dawie Bosch van Mowbray skryfi
In Vrye Weekblad van 9 Desember
noem julie dat dienspligtiges met
godsdienstige besware teen diensplig
wei in die regering se stelsel vir
altematiewe diens geakkommodeer
word.·,

Dit is nie so nie.
Net diegene wat op godsdienstige '

grondeweier om diens in enige
weermag te doen.' kan kwalifiseer
vir die regering se ses jaar lange
alternatiewe diens.

Die werklikheid is dat die meeste
dienspligtiges wat' godsdienstige
besware teen militthe diens het, se
besware gegrond is op die ral van die
SA Weermag in Suidelike Afrika. ,,'

Hulle sou bereid wees om in 'n
weermag diens te doen wat op 'n .
regverdige wyse 'n verdedigingstaak.
wat in hulle oe regverdigbaar is" te
verrig. Sulke mense (soos Ivan toms
en Charles Bester), wat'in die tra
disie van die meeste kerke - inslu- '
itende die NG Kerk • staan, word
vandag deur die regering as gevaar
like misdadigers behandel en ses jaar
lank tronk toe gestuur. '

Donkerhoek is
Donkergat
Abduragman Cupido van Mitch-
ells Plain skryf: '
Dit ,was heeltemal gepas dat die
Volkswag hul Geloftedag-feesvier
inge by Donkerhoek gevier het. Dit
sou volgens my heeltemal perfek
gewees het as die plek egter Donker
gat was.

Vergee! 'links' en 'regs'·,
Die Demokraat van Pretorla-Wes
skryf:
Ek maak beswaar teen die huidige
gebruik; van die tcrme "links" en
"regs" in die Suid-Afrikaanse mas
samedia.

VryeWeekblad, 6Januarie'I989
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: MOSKOU - 'nReeks artikels deur'n Tsipkowcrlcindiescntralekomitee: ' jare dcrtigoorte steck en nie waag' "Hulle het hulself as geleerdes
fllosoofvandie sentrale,komitecis,' se dcpartcment virsosialistiese Jande " ,~ omtevraofLcnin,diestigtervan die',' , beskou.Onshet hulle in profete vir .

,besig,om gevestigde denke, oar 'onderValentin Falin;die hoof van.,' ,; Sowjet-staat. ensyleermeestcr Marx ,.. ' tockomstige', eeue ,vcrander," se
, kommunisme in die Sowjet-Unie te " die beleidmakende liggaam seinter-", dieogrondslag.van Stalinisme:gele,'," ,'Tsipko.
verander. , ' '. ,,' ' , nasionale kommissie.,. ' • " " het nie. '. ," ,- ,.' ,Tno+~

.' Virdieccrste kcer wordgese dat Oorbatsjof en sy hoof-ideoloog :, . Insy artikels, getiteld "Diebronne " ~
Stalin,metalsytekortkominge,dalk ,VadimMcdvcdevhetalbeklemtoon" ,vanStalinisme""argwnenteerTsipkoc.. Hy sa die teorie van.on kom"
dieprodukvankonvensi~ele Marx- dat ditnodig isom Sowjet·ideologie " dat daar nooit enige grondige',ver~ _munistiese gcmecnskap wat in die

, ~sme was. " te modcrniseer, en gewys op die ' skille tussenStalin en sy teenstan- ,_ middel vandienegentiende cell geslcep
Alexander Tsipko, 'n doktor in be1angrikhcidvanondervinding c:erdc:r' , ders,'insluitende Leon Trotsky, oar ' is, kan nie aan die einde ,van die

diefilosofie, het !Wee artikels indie as teorie. , ' diegedwongemetodes van industri. , twintigste eeu onveranderd bly nie.
inaandblad Nauka I Zhim gepub- D ..",... a1iscring ,wasnie. "Wat ons eintlik vandag van
Iiseer, waarin hyditwaag omvoahccn , ..!o!Ulll , "Stalinsemikpunt en idees, ensy ., Marxistiese materialisme nodig het,
ondenkbarc vrae oor Sowjet-Icier Tot dusverhet hulleegtervolge- ,becld van sosialisme; was tipiesvan is sy dialektiek, sy geestelike buig-
Mikhail Oorbatsjof se hervorrnings .. ' .hou dat die "bevelsmetodes·van dieMarxiste vansy tyd," se Tsipko. ,saamheid, sy vermoe om konkreet
te vra. '" .. , administrasie"wat van Stalin geen· Stalinen sy optrcde"is geborc uit 'n en histories te dink, en sy kritiese

Verondcrstel vorige Sowjet-leicrs, . is, 'n afwyking van Lcninistiese. revolusionerc bcweging.wat begin benadcring totdie werklikheid."
het nie afgewyk van Lcninistiese beginsels is. het lank voordat Stalin aan bewind TSipko se Sowjet-intellektuele
bcginsels,soos Gorbatsjofbewccr Medvcdevhetverledemaanddie gekomhet". moetophouomMarxsoosdieBybel
me,maardiestelselselfisgebrekkig"bevooroordeelde bespiegeling" dat OarMarxseTsipko: "Onshet die te aanvaar en nie bang wcesom die
en verouderd? "Lenin die bronvan die administra- reg,en onsmoetinderdaad Yra: Wat teorieaan die praktykte toets nie.

,Die artikels het8root bclangstelling tiewe bevelstn1ktuur was", in 'n ar- is deur Marxistiesetcorie bevc:stig, Hywys daarop datsommige meme
gewek in intellektuele kringe in tikel vcrwerp. en waller dele daarvan moot ons vandag nog die "elementere waar- .
Moskou. Dw word gesedat Tsipko Tsipko het Sowjet-joemaliSte en' volg'lWat is daarindi~ leerstuk wat heidvanMarxisme verkondig"son-
se mymeringe da1k gocdkeuring op -intellektuelegeroskam omdathulle virsy tydreg was?Watwas diefoute der om verderdaaroorna te dink. -
hoi! vlakwegdra.' weier omdie"onsigbarelyn' vandie vanMarx en Engels? AFP

KONFUK tusSal Chinese en Af
rika-studente watdie afgelopctwee
wekeopgevlam het,komvan ver.

Reeds in1980hetChinese SlUdmte
inNanjingbetoog teenAfrika-SlUdmte
wat kos en klere van die Chinese
regcringontvaniterwyldie Chinese
self in annoede lewe.

Nanjing was die afgelop'c twee
weke weer die arenavan konflik in
herhaaldelike voorvalle tussen die
twee groepc students. ,

Indiejongstevoorval het Afrika
studenteWocnsdag hulklasse by 'n
kollegeinPeking geboikot. Hullese
dat hulleonder"onhoudbare apart-
heid" in China ly. ,

Intussen betdiediplornatieke krisis
in Chinavererger toe diesekretaris
generaal van die Organisasie vir
Eenhcid inAfrika (OEA), Ide Owna- ,
rou, Dinsdag Chinase ambassadeur ,
na dieOAE inAddisAbebaontbied '
het om diesituasiete besprcck.

Westcrse diplomate in Pekingse
die rasse-onrus is besig om in 'n
diplomatiekekrisisteontwikkelwat
voortspruit daaruitdat Afrika 'n al
hoe kleiner rol in China se. buite-

't landsebeleid speel,
Gambic het die Chinese charge

d'affaires in Banjul, die Gambiese
hoofstad,'na die departement van
buitelandse sakeontbiedengeeisdat '
Alpha Robinson, 'n Gambiese bur
ger wat inNanjing aangehou word,

'Broers, kom onsstaen
saam enveg vir ons
menswaardlgheid en

kleur:

vrygelaatword.
In Woensdag se voorvalhet die

sowat300studente by die taalinsti
tuutinPeking'nverklaring uitgereik
waarin hulle se: "Broers, kom ons
staansaamenvegvironsmenswaar-
digheidenkleur." ,

Hullehet gese dat die boikot na
anderkolleges inPeking konuitbrei.
Hullehet besluitom'nbetogingwat
vir Woensdag beplan is, af te stel
omdatdit naprovokasie kon lyk.

Die boikot volg op 'n voorval,
, Dinsdag toe omtrent 100 Chinese
studente by die instituut in Peking
betoog het.Hullebeweerdat 'n Chi
nese vrouestudent deur 'n Afrika
student"vcmeder" is.

Konflik tussendie twee groepe
studentehetvoorKersfees losgebars
nadat twee Afrika-studente wat 'n
danspanyby die Hehai-universiteit
in Nanjing wou bywoon. deur vei- ,
Iigheidswagte voorgekccren omhul '
identiteitgevrais. .

'n Oeveg het uitgebreek tussen' ,
die swartenChinesestudentenadat
die veiligheidswagte deur, swart '"
studente aangeval is. Volgens die 
Chinese nuusagentskap is 11 Chi
nese studente in die gevegbesccr,

wERELD

Chinesedink
'Afrikane·is diere'

Afrlka-studente betoog teen die behandellng wat hulle In China kry

,van wieeen emstig, Universiteitsowerhede en Afrika- ~vrou;;haarkoshuiskamer gevolg
Die dag na Kersfees het sowat studente het mekaar oor en weer bet. Dievrwhetg10 paniekerig geraak

5000 Chinese studentein die strate beskuldig dat hulle die konflik en is beseer toesy gevalhet, Dis nie
van Peking betoog nadat 'n gerug aangehits het duidelikhoekomsy geval het nie.
versprci is dat die beseerde student Ruiju het in 'n onderhoud met "Ons wil nooit rassisties optree
in die hosptaal doodis. verslaggewers in Pekingbeweerdat nie, maar ons sal diegene opspoor

,Omnent130buitelandse studente," scwe Afrika-studente die aanvalbegin watnieOIlS landswette eerbiedig nie,"
meesal uitAfrika, isdeurdieuniver- het op veiligheidswagte, wat totdie se hulle in die pamflet,
siteitsowerhedena'ngastehuisbuite geveg gelei het, Dieselfde studente Die Chinese studente het ook
Nanjinggeneem. Toedieowerhede hetglovroeer vanjaar'n bank opdie plakkate teen die murc in Peking
hulle 'n week later na die kampus kampus beleer om die ontvriesing , opgeplak. Dit is onwettig onder die
wou terugneem, het hullegeweier, : vanhulgeldteeis. Hulgeld is bevries ' Chinesegrondwet,

Liang Ruiju, die rektor van die nadat hulle 'n omstrede muur ron- "Straf die oproennakers: bloed
universiteit, betdiehuis as'n"onafhan- dam hul koshuisafgebn:ekhet vir bloed," se 'n plakkaat. Nog een

, klike koninkryk" beskryf waar die Ecn van die Afrika-studentehet' lees: "Staan opl Ons wil nie
Afrikane,geenChinese, wou toelaat ' beweerdie konflikis deur die ower-' tweedeklas- Chinese burgers wees
nie. ,~,' hede aangehits is om te bewys dat nie."

Ruiju het die regcring geVra om '," diemuur herboumoet word. Afrika-studente hetdaarop gewys
in tegryp.Mccras300polisiernanne Intussen het sowat 50 Afrika- dat dit in elk,geval vir hullle on-
het die gastehuis beswrmen vandie studente by die Hangzhou-Iand- moontlik is om 'n vrouekoshuis te
studente gedwing omnadiekampus. boukollege, 250kmoosvan Nanjini, besoek sonder om te registreer en
terug te keer. gesehulle wil huistoe gaan nadat 'n aante dui wie'hullewi!besoek. Die

Volgens'nstudenthetdiepolisie beriggepublisccris wat beweer dat 'Chinese het ooknooit die vrou wat
hulle kaaluitgetrek enmetknuppels hullemoontlik Aidskan dra, ' glo"vemeder"is,geidentifiseernie.
geslaan. Na verderebewcrings van "Onswil niks meermet die Chi- In Plakkaat wat Dinsdag deur
hardhandigepolisie-optrcdeteendie nese te doen he nie. Ons wi! terug- Afrika-studente opgeplak is, lees:
studente, hetdieambassade vanBenin "Chinese mense het oar die a1ge-
in Peking gesedathy fonnelevertoe meen geen respckvir Afrikane nie.
aan die Chineseregeringgaan rig. Diemeeste vanhulle dink Afrikane

MamahGoboBio, 'nwOordvoer- 'Ons wil niksmeermet die is diere. Ons wi! 'n vreedsame be~
der van Benin se ambassade, het Chinese tedoen he nle. toging hou. Mense moet ons men-
gese sewc: studentewat as 'iaanhit- Ons wi! teruggaan na ons swaardigheidrespektccr."
sers" beskouis;is blykbaardeurdie eie land.' Orntrent 1200mense studcer by
polisie uitgesonder. Twee van die dietaalinstituut inPeking. Slegssowat
studente komvan Benin. 200 van hulle is Chinese. Meer as

Ses studenteword volgens her- gaanna ons eie land,"het 'n student 1500menseuitAfrikastudeerookin
igte deur die polisie aangehou., gese. ChinaonderdieChineseregering se

Ander Afrika-ambassades het 'n 'n Gambiese student het gese hulpverle<ningsprogram aan
"krisisgrocp"gestigomdie situasie skakelbordoperateurs by die kollege ontwikkelende lande. .
te monitor. Die grocp sluit diplo- 'het geweier om oproepena Mrika- ' In Nanjing hetbuitelandse studente
matevanFrans-enEngelssprekende studente deur te sit na 'n geskrcwe vandeesweekgesehullehetnogniks
Afrikalande in. Die leier van die waarskuwing van die owerhede dat· verder gehoor van die ses swart '
groep is Soedanse ambassadeur in Afrika-studente moontlik Aids het studente wat aangehou'is oor die
Peking, Mohamed Hamed Mattar. Die studentehet klasse geboikot oproer van 24 Desember nie.

'n Afrika-diplomilat hetgesehulle' en 'n dosent as gyselaar aangehou.' Intussen het 'n Afrika-student
wlis ontevrede omdat die Chinese Hyhet twee daedaama ontsnap. Dinsdag in Wullan, sentraal-China,
regering aangedui het slegs AfrilCa: In Dinsdag se voorval in Peking gese 'n Sri Lankees is bescer toe
studente wasbetrokkeindieoproer- het Chinese studen,te in 'n parnflet. Chinese'nkoshuiswaarbuitelandse"
igheid en nie Chinesestudentenie. . bewccrdat 'n Afrika-student 'n Chi~ studente woon met klippe bestook

heL
Hulle het volgens hom plakkate

by die plaaslike kollege opgeplak
wat Afrikane as "swart duiwels"
beskryfhet

In die verklaring van die Afrika
studente aandie taalinstituut in Peking
se diestudente hu11e menswaardigheid
is ontnecm deur dieChinesestudente

, se betoging en die feit dat hul as
"diere" beskryfis.

"Ons lay in Chinamet 'n ander
soort apartheid te doen wat ons nie
langerkanaanvaar nie.Afrikane moct
saamstaanen ietsdoenomtrenthier
die bose dinge," lui die verklaring.

EenAfrika-diplomaat in Peking
hetgesedieonderliggendeprobleem '
in die rassc-konflik is 'n"ongeskrewe
reel" dat Chinese nie verhoudings
inet buitelandersmoethe nie.

Verskcie Afrika-studente hetegter
gese dat die Chineseambassades in
hullande voorhul vertrekaan hulle
die green lig gegeehet om Chinese
vriendinne te he.

China het in die jare vyftig as
self-aangestelde kampvegtervirpas
onafhanklike Afrikastate na yore
getrec nadat sy betrekkinge metdie
VSA sowelas die Sowjet-Unie ver
sleg het,

SedertChinatienjaargeledegeld
en tegnologie uit die Weste begin
ontvang het, .speelAfrika nie meer

'Ons kry In China met'n
andersoort apartheid te
doen watonanle langer

kanaanvaar nleo'

so 'n belangrikerol vir Peking nie,
het diplorriate vandeesweek gese.

"Chinasehelebuitelandse beleid
isdcesdaeopdieWestegevestig," se
'n Westerse diplomaat. "Hulle gee
basics nie mm om vir Afrika nie."

Sedert die jarc vyftig het China
wapens en guerilla-opleiding aan
bevrydingsbewegings inAfrikaver
skaf. Eenvan die opleidingskampe
was in Nanjing.'Nuwe Afrikaleiers
is dikwels deur Mao Tse-Tung se
leerstellingsgeinspirecr.

In sy boek ''TheStarRaft- China's
Encounter with Africa" wys die
skrywer Philip Snow egter daarop
dat t6~ reeds aan guerrillasvertel is
dat "huloorwinnings nie aanhuleie
meriete te danke is nie, maar aan
Mao se denke".

China het ook rys na Guinea
gestuur, brUe in SUdan gebou, ny
werhede in Malihelpontwikkel, 25
000 Chinesegestuurom die Tanza
nie-Zarnbie-spoorlyn tebou,en oral
landboukennis en rentevrye lenings
verskaf.

Snow seegterinsybockdat "een
van die meesopvallende fasettevan
die Chinese wat deur die, Kom
munistiese regeringna Afrika ges
tuur is, hul absolute onvermoewas
om op enige infonnelemanier in te"
skakel". " '

In1960hetChinabeginomgratis
opvoeding aanAfrikane in Chinate
verskaf•. Die' Afrikane leer ccrs
Mandarin by die taalinstituut in
Peking; waardie rasse-konflik van
deesweekplaasgevind het, en studeer
dan aan een vandie universiteite of '
tegniese kolleges in die land.· '

Volgens Snow hetAfrika-studente .
, 'in China al dikwels vantevOre bes- ,
, waar gemaak teen die behandeling

washullevangewoneChineseendie
owerhedeontvang. Sulkebeswarcis
oar die algcmeen met "secrgcmaakte
onbegrip"deurdieChinese ontvang.

Afrikahetsydankin 1971bewys
toe Peking met behulp van Afrika
stemmeTaiwanasChinaseverteen
woordiger in die VVOvervanghet.
, China vcrskaf nog steeds hulp

aan Afrika,enbeplanomvanjaardie
restourasie van'n staalmeul in Zim
babwe te[mansier. Hullegaanook'n
dam van93miljocn dollar in Somalia
help bou, wat die droogte.op die,
horing van Afrika sal verlig,het die
ampte1ike Chinese dagblad van
deesweek berig. - AFP

'," .

"';""
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SAKE

Arm Afrika se groeikoersstyginSf ••...

~ambie wil hom aan eie.veters optrek

I;

Arbeldsrubriek deur Theo
Hefter, 'n konsultant In

nywerheidsverhoudinge

Verhoodinge
in werkplek
vorder goed
in 1988

OOR die afgelope jaar is daar in
baie fabrieke en winkels en ripver
skeie konstruksieterreine beteke
nisvollevordering gemaakin arbeids- ,
en menseverhoudinge.

'nKlimaat vanwedasydsevatroue
is geleidelikgeskep deur groepe met .
verskillende doelwitteen belangewat .
op gelyke voet met mekaar onder
handel het Dit het nie altyd sonder
spanning en probleme geskied nie.

Arbeidsvrede gaan nie oor die
afwesigheid van verskille me, maar
oor die onderlinge reeling van die
onderskeiegroepese wense,belange
en menings. Verskille hierin is 'n in
geboudekenmerk: van die werksplek.

Maar konflikterendebehoeftes is
. nie op sigselfnegatiefnie. Omhulle
openlik te erken,bekend te stel en te
bespreek, kan konstruktief wees,
terwyl die verberging daarvan tot
openlike aggressie kan lei.

Dit is vera! die geval waar kom
petisie in'n markekonomie
aangemoedig word. Privaateienaar- _
skap, die hierargiese struktuur en
mededinging om skaarsbronne moet
noodwendig lei tot klas-en groepsver·
de1ings en tweestrydighede, en 'n
ongelyke verdeling van rykdom en
gesag.

Magsverdeling
Arbeidsverhoudinge gaanjuis om

die hantering van hierdie konflikte
van regte en magsverdelings, asook
ooruiteenlopende groepsbelange en
die verdeling van winste. Dit is 'n
aanhoudCnde proseswaarekonorniese,
sosiale en politieke. invloede
noodwendig almal 'n rol speel,

Hoewelons dikwels lees en hoor
van nywerheidsverhoudinge wat
verkeerdloop,isditniedievolledige
prentjie is nie. Baie vakbonde en
werkgewers - kan ek waag om te se
die meerderheidvan hulle? - is besig
om deur middel van onderling on
derhandelde ooreenkomste verhou
dinge in die werkplek te verbeter.

Sulke onderhande1ingvind op
verskeie vlakke plaas; groot sowel
as klein werkgewers en vakbonde.
neem daaraan deel.

Hierdie proses v~ kollektiewe
bedinging op'n menigte vlakke dwing
personeen groepe met uiteenlopende
sienswyses om na mekaar te luister.
In die belangvan arbeidsvredemoer

. hulle kom~ee oor hulgeskille
aangaan. '

Hulle doen dit omdat arbeidson-·
rus vir albei partye 'n dum prys dra..
Enwanneer hulle op 'n gelykebasis.
onderhandel en na mekaar luister,
toon hulle respekvir mekaar. Gesa
mentlik word dikwCls oplossings
gevind.

Hierdieproses is 'n noodsaaklike
deel van indiensneming. Vir die
werk:ers is dieposte wat hullebeklee,
die werk: wathulledocnen diemanier
waarop hullein die werkplek behan
del word, almal belangrike aspekte.
van arbeidsverhoudinge.

Die bestuurder weet dit is deel ;
van sy plig ommense te motiveeren
dilt gesonde arbeidsverhoudinge·
noodsaaklik is vir die Veryaardiging .
van goedere en die lewering van di
enste.

Vanjaar is die tiende jaar yan die
sogenaamde nuwe arbeidsbedeling
in Suid-Afrika.Dit sal nuwe geleen
thede bied om voort te bou op die
ondervinding van die afgelopejare.

algemenebelangbevorder.
Die nuwe jaar sal waarskynlik .

ontwikkelings meebring wat Suid
Afrika se posisie in die wereldeko
nomie daadwerklik sal beinvloed.
Dit kan aanvaar word dat George
Bushniesyneksoversoospresident
Reagansal uitsteekomeskalerende
sanksies teen Suid·Afrika teen te
staannie.

. UitEuropakomookberigtedat'n
groter onverbiddelikheid teenoor
Suid-Afrika aan die opbou is. Met
die Namibia-Angola probleem uit
die weg geruim, kan verwag word
dat die intemasionale soeklig sker
per op Suid-Afrika se binnelandse
beleid sal val.

Hoogheilige.uitsprake oor die
onaanvaarbare inmenging in ons
binnelandsesakeen oor diedubbele
standaarde waarmee dit gepaard gaan,
sal geen indruk maak op die afsku
watdie w&eldgemeenskap aanapart
heid het me.

Boksburg
Net so minas watBoksburghom

sonderonaanvaarbaarhoekostekan
isoleer van die breer gemeenskap
waarin hy funksioneer, kan Suid
Afrika hom van die wereldge
meenskap afsluit in 'n gees van "do
your damndest". .

.Indien hoerekonomiesegroei en
stygende welvaart vir die hele be
volkingonsemsis, isditduidelikdat
1989gekenmerksalmoet worddeur
nuwe aksies en die voortsettingvan
bestaande inisiatiewe omdiebegren
sings van ekonomiese aktiwiteit te
deurbreek.

Uiteraardsal regstellendebeleid
niebinnedie bestekvan eenjaar die
ekonomieopdiehoergroeipadplaas
nie,maar daadwerklikeoptredekan
die ekonomie in die regte rigting
stuur.: . ,

Ofdiepolitici aandie regtervleuel
van die wit politiekdaarvan hou of
nie, buitelandse reaksie sal 'n be
langrike oorweging in ODS binne
landsepolitiek word.

Niks minder as fundamentele
politieke veranderings sal verhoed
dat Suid-Afrikaanse se ekonomie
intemasionaal"geboksburg"word.

Volgens hom het die kontinent .
nie uit hierdie gunstige toestande
voordeelgetreknie omdat die vraag
na syuitvoeretraaggeblyhet,terWyl
skulden skulddiensgeld homekon-
omies uitgemergel het. .

Die bestuurvan EKA waskrities
teenoor die strukturele en stabili
seringsprogramme van instellings
soos die Intemasionale Monetere
Fonds (IMF). Hulle se hierdie in
stellings ignoreer die behoefte om
diebestaandepatronevanproduksie .
en verbmik te herstruktureer.

Gevolglik word minder aandag
gegeeaandiedoelstellingsvan eko
nomieseherstelen volgehouegroei. 
Daarom styg die lewenspeil in Af
rika nie.

"Onsmoet ODS meer bemoeimet
plaaslike insette en die positiewe
binnelandse klimaat vir dinamiese
ontwikkeling,inplaasdaarvanom t6
bekommerd te wees oor interneen
eksteme fmansieleen monetereba
lanse."

Hyhetaangekondig datEKAreeds
begin het met navorsingom Afrika
altematiewe te vind vir monetere
hervormings, stabilisasie- en
struktureleaanpassingsprogramme
wat in 1989 nougeset gevolg kan
word.

Aan die kredietkantstel Adedeji
die positiewe invloed van die land
bou-suksesse op die vervaardig·
ingsbedryf. Grondstowwe het baie
neer beskikbaargeraak.

"Na raming het die waarde wat
deur die vervaardigingsbedryf ge
skep is, toegeneem tot 3,2 persentin
1988. In 1987, toedielandbou-bedryf
swaargekryhet,was dalir 'nwaarde
daling van 0,2 persent.I, -A~

geskepworddeurrentekoersewatin
die reel hoer is as die intlasiekoers
om die skaarsheid van kapitaal te
weerspieel en deur alle beperkings
opdiemobilireitvanarbeid.kapitaal
en ondememersinisiadefteverwyder.

Dinamiese en manmoedigepoli
tieke hervormingsinisiatiewe, die
voortsetting vanaksiesomdieskoting
en opleidingvan swartes op 'n nie
diskriminerendegrondslagte bevor
der en die aanmoedigingvan klein
sake-ontwikkeling dra ook hiertoe
by.

Verdere belangrike faktore is
daadwerklike deregulering, 'n ma
tigebeskermingteen invoere,en die
voortsetting vanoptredeommOnopo
listiesepraktyke aan bande te Ie.

Die betreding van 'n hoer ekon
omiesegroeipadvereis ook'n afska
ling indie owerheidse aanspraak op
skaars bronne vir grootliks onpro- _
duktieweaanwending. .

DieMargo-kommissie hetlofwaar
dige pogings aangewend om aan
bevelings oor 'n meer doelmatige
belastingstelsel vir Suid-Afrika te
maak.'nKonsentrasie op staatsinkom
ste allecn isegta' Die naastenby genoeg
nie; owerheidsbesteding moet ook
ondersoekword.

Die duplisering van dienste en
burokratiesestrukture wat die drie
kamerparlement en die tuislandstelsel
meebring, en 'n nywerheidsdesen
tralisasiebeleid wat teen grootkoste
vir die belastingbetaler nywer
heidsvestiging bevorderwaarditnie
op die lang termyn lewensvatbaar
kan wees nie, verteenwoordig on
produktiewebestedingwatpolitieke
ideologie dien is en allermins die

. .
Afrika se skuldlas het gestyg tot

230 miljarddollar (van 218 miljard
in 1987 en 174,4 miljard in 1986).
Die skuldlassal vanjaar vererger as
skuldeiserlande en -instellings nie
help met bronne-oordrag na die
sukkelendelandenie, waarskuhy..

Dieskuldsyfer sluit blykbaarnie
Afrika-Iande se militere lenings of
dieleningsvanOosbloklandeinnie.

. Adedeji se die per kapita-pro-
duksie het sedert 1980 bestendig
gedaal.· . .

Dit is nou 80 persent van die
1980-syfer.

Afrika se ekonomieserekordvir
. verledejaar is in skerp kontrlls met
die duidelikeherstel en ekonomiese
oplewingindienywerheidslande en
dievoortgesettegroei in·wereldhan
del.

skenlcings voortgegaan, maardit was
nie genoeg om die agterstand in
skuldbetalings in te haal nie.

Metdie ontwikkelingsplan word
beoogom dieinflasiekoers teen1993.
tot .onder 20 persent te verminder.
Inflasie staantans op 40 tot 45persent.

'n Tweede doelwitisomdietekort
opdieregering sebegrating lOtminder

. as tweepersentvan die brutobinne
landseproduk te besnoei.

Zambie se uitvoere moet ook
gediversifiseerwordombuitelandse
valuta-besit in stand te hou en die
land se' betalingsbalansposisie te '
verbeter. - AFP

. Colin Mccarthy

Indien ons teen so 'n agtergrond
nadie toekomskyk,hoop 'nmensdat
1989 die jaar sal, word waarin die
nodige aanpassings begin om die
ekonomie op 'nboergroeipad teplaas,
watvirstygende welvaartensosiaal
politieke stabiliteit noodsaaklik is.

'Aanpassings
Watter aanpassings word vereis

om dievollepotensiaal vandieekon
omie te benut?

'n Dinamiese private sektor wat
onder die dissipline van mededing
ing winssoekendgroeimoontlikhede
eksploiteer, is 'n noodsaaklikevere
iste vir hoe, werkskeppende ekon
omiese groei.

'n Private sektor wat (a) langter
myn-investeringsbesluite in 'n wereld·
vanpolitieke onsekeIheid moet neem,
(b) meganiseer omdat kapitaal in 'n
kapitaalarm land goedkoper as ar
beidisenomdatdie fabrieksvloer by
gebrek aan aanvaarbare politieke
inspraakgepolitiseerword, en (c) as
gevolg van onder andereoormatige
beskerming teen buitelandsemede
dinging en· monopolistiese
groepvorming nie deur mededing
ing gespier word nie, sal nie die
groei genereer wat nodig is om op
die langtermynlewenstandaarde teen
'n flukse tempo te verhoognie,

Uit 'n beleidsoogpunt beskou, is
daarminwat die owerheiddirekkan
doenom die inisiatiefvandieprivate
sektor te stimuleer..Indirek kan die
beleidmakers egter gunstige omstan
dighede skep waarin private inisia
tief kan gedy op 'n manier wat die
algemene belang sal bevorder,

Gunstige omstandighede kan •

ondankssprjnkaanplae, droogtesen
vloedrampe wat baie lande getref
het,

Hyskatdatdie algehelegraanoes
in die streek 71,8 miljoen ton sal
haal. Dis 7,8 persent beter as die
vorige jaar.

Insypositiefste ekonomiese oorsig
van die afgelope paar jaar; se Ad
edeji dat buitengewoon goeie weer :
en 'n volgehoue styging in metaal
pryse, veral koper, die twee belang
rikste ontwikkelings in 1988was.

Hy beklemtoon egter dat 'n toe
namevan 3persent indiebevolking,
Afrika se groeiende buitelandse·
skuldlas en 'n skerp daling in·
wereldpryse vir Afrika-uitvoere
(insluitende ru-olie) verantwoorde
lik was vir nog 'n swak ekonomiese
vertoning.

hy gese.
Die Kaunda-regering het in Mei

1987 beheer oor die ekonornie oor
geneemtoedie land dieIntemasion
'tIeMonetereFonds (lMF)se streng
tierstruktureringsprogram laat vaar
het.

Kaunda het gese die IMF-pro
gram, watgelei het totkos-opstande
einde 1986, het baie lyding in die
land veroorsaak.

Zambie se buitelandse skuld is
meer as vyf miljard dollar.

Sedert,die breuk met die IMF
program het skenkerlande oor die
algemeen met bilaterale hulp en

Politiek 'boksburg'
SA se ekonomie

ADDIS ABEBA - Afrika se eko
nomiesegroeikoersverledejaarwas
baie hoer asdie vorige jaar, hoewel
dit gesienmoetword teendie konti
nent severskriklikeskuldlas.ln hoer
bevolkingsgroeien trae aanvraag vir
uitvoerprodukte.

So se Prof Adebayo Adedeji,
uitvoerendesekretarisvandieEkon
orniese Kornmissie vir Afrika (EKA).

Volgenshomhet diekontinentin
1988'noorhoofsegroeikoersvan2,5
persent gehad, vergelekemet 1987
se 1,3 persent .Kosproduksie en
landbouhetdiemeeste groeigetoon:
3,8 persent. .
.. Adedejihet die "ommeswaai" in .

kosproduksie as verbasendbeskryf.·
In 1987wasdaar in hierdiesektor 'n
negatiewe groei van 11,2 persent·
Verledejaarsegroeihetplaasgevind

DESEMBER en Januarie is die tyd
wanneerallerleikennerskristalballe
raadpleeg om te kyk wat die nuwe
jaar inhou.

Ekonome is veral bekend vir
pogings omdie toekorns te lees;party
waag dit selfs om met
natuurwetenskaplike presiesheid tot
die eerste desimaal die ekonomiese
groeikoers, die inflasiekoers, ren
tekoerse,diewisselkoersennog talle
ander ekonomiese veranderlikes te
voorspel.

Korttermyn-vooruitskattings wat
die sikliese verloop van die ekon
omie as vertrekpuntneem, is beslis \
nuttig, maardieomstandighede waarin
die Suid-Afrikaanse ekonomie die
afgelope dekade en langer verkeer
regverdigeerderdattoekomsverken
ning op strukturele probleme en
langtermynneigings fokus.

Wat verlang word, is 'n omme
keer van die geneigdheid tot lae
ekonomiesegroei,die onvermoe om
voldoendewerksgeleenthede vir die
groeiendearbeidsmag teskep,endie
daling in die koopkrag van geld as
gevolg van dubbelsyferinflasie - tot
'n situasie van hoe werkskeppende
groei en prysstabiliteit. Die eerste
prioriteit moet egter groeiwees.

Om 'n doelwitvan stygende weI
vaart virdiehelebevolkingte bereik,
moet die ekonomiebreekuit 'ngroef

. vanekonomiesegroeiwatnie bokant
dieplafonvandriepersentkanbeweeg
nie, toenemende werkloosheid en
armoede,inflasierondom13persent
en boer, lae besparings en 'n ower
heidwatsukkel omstygende aansprake
en verwagtings uit 'n beperkte be
lastingbasis te fmansier. .

. LUSAKA - Zambie se vierde na- .
sionale ontwikkelingsplan is van
deesweek deur president Kenneth
Kaunda van stapel gestuur om'die
land se sukkelende ekonomie met
"eie bronne"te verbett;r.

Kaunda het in sy openings
toespraak op 'IV en die radio gese
die doel van die plan is om'n "self
onderhoudende ekonornie volgens die
riglyne van die nuwe ekonomiese
herstelprogram te skep".

Die klem van die program is op
die landbousektor. Aansporings vir
ander produktiewe sektore van die
ekonomiesalook geskep word, het
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BRIEWE ..'

Tariefkaart

ONS LESERS IS BAlE SPESIALE MENSE

',LOOP SAAM MET ONS OP DIE WENPAD '

.DIE BESTE MANIER OM HULLE TE BEREIK, IS OM OP ONS
BLADSYETE ADVERTEER

van menseregte het, met dieselfde
probleme as die res van die wereld
worstel, ondcrmyn die geloofwaar
digheid in 'n handves van regte en
skep by mensc die idee dat 'noplossing
onmoontlik is endatdieoorsaakvan
sy problcmewcliswaar buite diemens
en sy samelewingsordegelee is. '

-Hulle laat egter na om te onder
skei dat die probleemnie gelee is in
'n handves vanmenseregtenie, maar
in die toepassing vandie teenstrydige
idees wat daarinverwoordis, en die
argai"ese idee dat dit die taak van 'n
regering is om in die plek van 'n
goedhartige god, voedsel, klere,
sekuriteit, moraliteit en ander
"noodsaaklike behoeftes"aan abnal
te voorsien wat dit nodighet.

'n Reg is 'n morcle bcginsel wat
die mens se vryheid van aksie in
sosialekonteks definiecr en gocdkeur
en as sodanig bestaandaarslegs een
fundamentele reg n1 die reg van 'n
mens totsyeie lewe-alleanderregte
is aanhangsels hiervan.

Die konsep regte is 'n logiese
oorgangvanafdie beginsels waarvol
gens 'n individu sy eie lewereel, na
die beginsels wat sy mteraksie met
ander mense reel.

'n Handvesvan regtebeskerrnen
ooderhou individuele moraliteit in
die gemeenskap endit is as sodanig
Inmetodeomdie gemcenskap (reger
ing) te onderwerp aanmoraliteit.

Aangesien daar slegs dmv gew
eld op die reg van mense inbreuk
gemaakkan word(enersyd deurkrim
inele en andersyds deur die reger- '
ing). is die taakvan die regering om
die gebruik vangeweldonderobjek
tiewe beheer teplaasendanslegsvir
gebruik teen diegene wat geweld
aanvoor.

Die regering is die instrument
wat verseker dat mensemet mekaar
kan omgaan as handelaars en nie as
antagoniste nie. Die howe tree in
hierdie verbandas arbitersop en die
polisie as toepassers van die wet.
LW die taak van die regering is nie
om 'n bepaaldemoraliteit op mense
af te dwing nie.

Groepsvorming, ofdiereg op vrye '
assosiasie. is die reg van elke mens.
maar geen groep het die reg om sy
moraliteit, standaarde of doelwitte
dmv wetgewingop andermenseafte
dwing nie.

So he,t Christenebyvoorbeelddie
reg om hulleideesteverkondigente
bevorder; omhulle winkelsop Son
dae te sluil;omliteratuuren aktiwiteite
soos dobbelary te boikot, maar nie
om hulle moraliteit ensomeer dmv
die staatsmeganismeop ander af te
dwing nie.

Dieselfde geld tOY Moslems,
Afrikaners, Zocloes en aIle ander
groepe en soslale weldoeners. Die
armes,geslremdes, weduwees en wese
het die reg omhulle opdie goedhar
tigheid en welwillendheid van ander
mense te berocp.maar nie om hulle
voortbestaan te verseker ter wille
van die reg van ander mense nie.

As 'n mens eers die reg kompro
mitteer, al is dit ook ter wille van 'n
"goeie" doel, komproinitteerjy die
beginsel van die reg en enen jy in
beginsel dat mense sonder verhoor
toegesluit kan word ter wille van
"orde en vrede", of dat vryheid van
assosiasie verbied mag word twv
"rasseharmonie", of dat die pers se
mood gesnoer mag: word terwille
van die "waarheid"; mawdat enigiets
geregverdig word deur 'n doelwit
wat "gocd" genoeg is.

Enigiemand wat dink dat hy die
beginsels van die reg kan kompro
mitteer sonderbmself 'n slagofferte
word, kan gerusdie geskiedemsvan
enige tirannie gaan Ices.

Dit is nie aileen die koning wat
naak is nie.... maar 'n begin is ge
maak om, die problcem te identi
fiseer, QIIl mense te leer om die
werklikheid van die situasie waarin
hulle hul bevind te aanvaar; om
uitgangspunte te he¢efmieer en om
te begin herbou. Vrye Weekblad is
op pad enek wensu sterkteensukses
toe. '

(Brief verkort)

Hulle het vier seuns gehad wat
almal in Bocrckommando's geveg
het tydensdie TweedeVryheidsoor
log. Bantjies het die Gelofte afgele
en ook 'n joemaal van die Blocd
rivier-ekspedisielaat verskyn in De
Zuid-Afrikaan.van 1Junie 1839.

Oor '0 handves
JA Enslin van Malvern skryf:
Nog nooit was die behoefte aan in
tellektueleleierskapin Suid -Afrika '
groteras vandagnie, Baie denkende
menseervaar die gevoelvan magte
loosheid;'n gevoeldat die individu
ele mens niks aandie status quo kan
doennie en selfs al sou dit moontlik
wees,salditniks aandiefinaleresul
taat verander nie,

Said-Afrika is 'n land wat gebou
is op geloof en die gewelddadige
toepassing daarvan in die praktyk.
Die idees wat nodig is om hierdie
landensy menseuithulle intellektu
ele en kulturele bankrotskap te lei is
so nuut en vreemd dat die meeste
mense dit as 'n bedreiging beskou.

'n Politieke samelewing waarin
elke mens vry is en die ,reg op sy
vryheid eis is botsend met die

, bestaande moraliteit en vreemd aan
diedenkevan "dieman indie straat".

Die feit dat Amerika en ander
Westerse lande, wat wei 'n handves
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R2300
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12,5% af
20% af

" . 25% af
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die Kaap geteken het,
Guy Butler:
Die feit dat baie mense, o.a,

blankes, so voel, is juis waarom 'n
oplossingin hierdieland afhang van
die daarstel van socwereinonafhan
klike gebiede waar elke Afrikavolk
oar homselfkan regeer,

Jan Rabie:
. Korrckl Die woord Afrikaner of
Africanerof AfricanderofAfricaan
dcrhet aanvanklikbeteken boorling
van Afrika en nie van Batavia of
Hollandof Engelandof elders nie.

Dit was eers in 1880 dat dit met
die stigting van die Afrikaner Bond
na 'n spesifieke grocp Afrikaners
begin verwys het, Hierdie Afrikan
ers se politieke sicning het radikaal
van die Boere s'n verskil,

In 1882 het hulle Britse heer
,skappy aanvaaren tydens die Twecde
Vryheidsoorlog het hulle die Britte
se kantteen die Boeregekies, Hulle

~ verskilvan die Boersoos die Vlam
inge van die Hollanders verskil 
twee verskillendenasies.

Sheila Camerer: '. '
Myoupagroogie aanmoederskant.

GaIge Harding Coolsori, was 'nBnlse
ooderdaan tot sy dood in 1922. Hy
het as 13-jarige seun in 1850 na
Natal gremigreer en is in 1862 get
roud met 'n dogter van Jan Gerritze
Bantjies. '

'II

II

II

II

dat hulle sou koriomkom as dit Sy
wit sou wees, Hulle het oak 'n em- ,
stige smeekbcde tot Godgerig om
hulle by te staanom dieGeloftena te
kom,

Op Sondag16Desemberhet God
,die Bocrese Gclofte beantwoord met
'n wooderwerken so 'n verbondmet
hicrdie grocpiemenseen hulnasate
verseel,

Laat.ons ook nie vergcetdat die
NO Kerk destydsdie cmigrasievan
die Boere verdocm het nie. Is dit
miskien waarom die feit van die
wonderwerk byBlocdriviernounog
nie in die Boer se geloofsbclydenis
opgeneern.is nie? Dit is nie 'n Afri
kanerfees nie maar 'n Boerefees,

Allan Hendrickse:
U word hoegenaamd nie geraak

deur die Gelofte nie, Hoe gouer u '
leer om u by sake te bepaal wat u
aanstaan hoegouersal u viru mense
werklike politieke seggenskap kan
beding.

•Frank Meintjies:
Intercssant! Dingaan woU dieBocre

nie net oorheers nie. Onder.aans
poring van dieBritse filanlrQpc wou
hy die Boere heeltemaluitrocil

Hardy Botha:
Hierdiestellingvanhomisnet so

dramaties makaber as die pen-en
inkskets wat hy vir my produksie
van Voorlopige Vonnis in 1973 in

Kleur
Een spot
Twee spot
Volkleur

Spesiale tariewe
4 opeenvolgende plasings
13 II, II

26
52
2 plasings permaan'd *6
2 plasings permaand * 12
1plasing per maand *6

Spesialeposisie
-. VoorbladVrydag-tydskrif

..•• -J.

, I~." '~ ."

':. . ~

Standaard-tariewe
,Enkel-kolom em (witen swart)
Volblad (swart enwit)
Halfblad (witen swart)

'\TyeWeekblad

Ken julie geskiedeois
SchalkJacobs vanOleBywoners,
Braamfonleln, skryfoor 'n artlkel
InVryeWeekbladwaarlnverskele
menseoor die betekenls van Ge·
loftedag genaderIs:
Wys jou net hoe ken mense hulle '
geskicdenisl

My kommentaar:
DanieCraven:
Blocdrivicr is dieenigste veldslag

waartydens nie 'n enkele' boer'
gesneuwelhetnie,Net respekvir'n
wondcrwcrk? ' .

Frank Chikane:
DieBoere dankGoddat Hy hulle

.daardiedaggeredhetvan'n gewisse
dood toe hulledeur bykans 10 ()()()
vandiegcdugste krygcrs indie w€rcld
aangeval is. Hierdie krygers was
DingaanseZocloemag.

Dingaanwas 'n tiranwat oor die
mag van lewe en dood oor sy eie
mensebcskikhet,Hyhetonder hulle
bekendgestaan asicmand watgcvange
vroue en kinders soms vir sy eie
plesier om die lewe laat bring het,

. . Die Zoeloes is gevrees deur al die
. ander .'swartmense' in Suid-Afrika

wat met hulle' te doen'gekry het.
Maarnou verstaan ek heelwatmeer
aangaandc diebestuur vandieSARK!

Johan Heyns:
, Op die 9de Desembcr 1838 het

, dieemigrante-Bciere 'n gelofte afgele
waardeurhullehul !lanGod se ge
nadeoorgegcehet.Hullehetaanvaar
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SPORT

Cornis van der Lugt

Francois Weideman leer 'n
Soweto skoolseun hoe om

vorentoe te speel

Transvaalspan, Wit bestaan uit leer
linge van Soweto, Alexandra en

, Kagiso. In die OK Bazaars se onder
12-week neem provinsiale spanne
deel wat bestaan uit agt swart en vier
wit spelers.en in PO Woodseonder
15-week neem provinsialespanne
dee! wat bestaan uit tien swart en
twee wit spelers, '

"Die klem val opsosiale interaksie
tussen wit en swart," se Weideman.
Terwyl ons gesels .kom 'n groepie
jong gentlemen die kantoor binne,
met die unie se T-hempies aan. "

Weideman sonder een of twee
sterre uit, "OIls ,het agtien maande
gelede met die nette en harde balle

, begin. Oor so ses jaar behoort die
eerstes van hulle hul merk in senior
ligakrieket te begin rnaak,"

Die Transvaalse krieketspan het
'in 1988 tydens .die Perm-laer

skoolweek .vir die eerste keer swart
spanlede gehad: die snelbouler Walter
Masemola en die openingskolwer
Billy Mabena. Albei het met mini-
krieket begin. ' , '

Mini-krieket is gebaseer op sagte
balkrieket wat in die Wes-Indiese
eilande gespeel word - elke span het
agt spelers wat elk twaalf balle
ontvang. Die boulers boul elk twaalf
balleen elkespelerkry 'n beurtom in
al die posisies veldwerk te doen.

Sukkel
Die SAKU het verlede jaarby die

Wanderers 'n mini-krieketfees
aangebied. Sestig swart skole en 40
wit skole het deelgeneem. Weide
man se die spelers skakel sonder
probleme by mekaar in. "Daar is
niks abnormaals nie",

Die Unie sukkel om deelname
van bruin en Indierskole te kry omdat

. die SARK sterk steun in die skole
geniet.

Krish Mackerdhuj meen die jong
swart spelers sal eendag Sacos se
filosofie van "geen normale sport in
'n abnormale gemeenskap nie" steun.
Weideman verskil hiervan.

, Wie weet, miskien speel Simon
nog ,eendag vir Suid-Afrika.

nJf
,·VI

Francois Weideman, SA-Krleketunle afrlgter met 'n groeple '
seuns van Soweto

die Suid-Afrikaanse Krieketraad . inleiding van die mini-kriekethand-
(SAKR), is skepties: "'n Mens kan boek verwy,s Joe Pamensky, presi-
nie die lewe in kompartemente opdeel dent van die SAKU, na mini-krieket
nie. 'n Mens kan nie vir iernand se hy "wat so baie doen op 'n praktiese
is op een gebied vry om te doen wat '. manier om die Suid-Afrikaanse
hy wil en op 'n ander word hy ingep-, leefwyse onder die jeug te normal-
erk as gevolg van sy ras nie." iseer", .

Simon het in Standerd 2 by sy
skool begin mini -krieket speel. Hy is
een van die 60 000 aspirant Wes
Indiertjies aan die Rand en in Preto
ria. Die SAK U het'in 1981 die projek
in Soweto begin. Vandag speel kin
ders van nege tot vyftien jaar in ver-,
skeie townships oor die hele land
mini-krieket,

In al die betrokke woongebiede is
krieketnette opgerig. Simon is gek- '
ies as een van die 251eerlinge wat by
die nette in sy buurt afrigting kry. Sy
afrigter kies hom dikwels vir hul '
span wat op gereelde grondslag teen
wit skole speel.

Hy het ook al gespeel vir die

Eerlikheid
Volgenshom gaandit virdie SAKR

"meer oor menslike eer ' as net
krieketafrigting enwerelddeelname",

, Hy se wit sportmanne wat nie-ras-'
sigheid in sport steun, moet dit ook
op ander gebiede van hul lewe
aannioedig. '

"OIls glo in regverdige spel, eer- ,
likheid en geregtigheid, nie net in
krieket nie maar in die gemeenskap
in geheel. Ons preek nie net anti-'
apartheid nie, ons lewe anti-apart
heid," se Mackerdhuj.

Maar die SAKU verskil. In die

Kolweswaai
iodie
townships
KLEIN Simon Ramkoana tel sy kolf op, net soos sy afrigter hom geleer het ...
net soos soos die mini-kriekethandboek vra.

Sy voete is parallel en redelik naby aan mekaar, sykolf ongeveer paaltjiehoogte
en reguit na 1I8tergerig, sy kop hou hy stil en sy oe op die bal.

, Simon oefen vandag in die nette
op die Wanderers se krieketgronde.
Die skool begin eers volgende week,
maar hy en 'n paar kollegas het vandag
vir die soveelste keer hierdie vakan
sie 'n taxi van Soweto af geneem na
die hoofkwartier van die Suid-Afri
kaanse Krieketunie (SAKU).

"Hul entoesiasme is absoluut
ongelooflik," gesels Francois Wei
deman, afrigtervandie SAKU. "Oft
,en hul bereidwilligheid is wat dit
alles vir ons die moeite werd maak."

Simon is deel van 'n SAKU-pro
jek om krieket in die townships te
laat posvat, Natuurlik is die Suid
Afrikaanse politiek ook ter sprake.
"Jy kan nie politiek en sport skei
nie," se dr Ali Bacher, besturende ,
direkteur van die SAKU en brein .
agter die ontstaan van mini-krieket.

"Ons wil die basis van krieket in
Suid-Afrika uitbrei en beter rasse- ,
verhoudinge bevorder. Deurdat wit
en swart kinders saam kolf groei
beter verhoudinge, So kan ons 'n
beter toekoms vir hierdie land skep."

Krish Mackerdhuj, president van

Naels enal h'etFlo alles wat tel

The Great .Mlgestonk I

Gabriella Sabatini

speeldae nie na verdienste nie, masr
, slegs uit die blanke sportmanne van
Suid-Afrika gekies is.

Nadal syspeeldae iets van die
, verlede was, het hy hom op visvang

toegespits en aan verskeie kompetisies
, deelgeneem.· ,

Dit was egter as die man wat kon
toor met 'n krieketkolfen 'n snoeker
stok wat sy aanhangers hom sal ont-
hou. "

Wat Graeme Pollock vir blanke
krieket was, was MI vir swart krleket.
Oat sy afsterwe nie in 'n groter kring
betreur is nie, is die gevolg van om-

. standighede waaraan hy geen skuld
gedra het nie.

Oris sal maar moet sien of die kan
tore op die Wanderers deur manne of '
muise beman word.

. So van krieket en sy geskiedenis
, gepraat. In die beginjare van Suid
.Afrikaanse krieket, was dit hoofsaak
lik die filantropiese geaardheid van

, Cecil Rhodes wat die sport uit die
wieg gehelp het.

, Met die groot tekort aan nuwe
gesigte op die Suid-Afrikaanse
sporttoneel sal dit seker nie 'n slegte
idee wees as die NatallerJonty Rhodes ,
ontpop as Suid-Afrika se . nuwe
krieketheld nie,

Om 'n eeu te begin en afte sluit
met 'n Rhodes as jouredder sal seker-
iets vertel. " ,

Jonty het reg begin deur in 'sy ,
eerste Curriebeker-wedstryd 'n hon
derdtal te moker.

In die tyd het hy in die destydse
Rhodesie virdie Stars Krieketklub 'n
onoorwonne 410 lopies gemoker in
'n liga-wedstryd, Die vertoning het
vir MI 'n spesiale vermelding ver

'dien in Wisden,' die bybel van
wereldkrieket.

In dieselfde tyd het hy 'n Suid
Afrikaanse Indier XI-tal verteenwoor
dig in 'n wedstryd teen 'n Suid-Afri- ,
kaanse blanke span in'n wedstrydvir
liefdadigheid,

Ook as sokker- en snoekerspeler'
waS hy 'n legende in sy eie leeftyd.
Ongelukkig was die legende beperk

, tot sy volgelinge in Durban, aange
.. 'sien Suid-Afrikaanse spanne in sy

, Provinsie en Noord-Transvaal het
hul wedstryde teen onderskeidelik
Noord-Transvaal en die Oostelike
Provinsie in naelbyters laat eindig.

Die verklarings kom egter daarop
neer dat die spanne in die eerste
beurt slegsspeel totdardie bonuspunte
beslis is en dan verklaar. Die spe
letjie duur gewoonlik so 'n dag en 'n
driekwart, Die laaste dag en 'n uur
word basies' soos 'eendagkrieket'
gespeel. Lopies word gejaag en 'n '
verklaring met 'n teiken word gestel.

Soos dr Grace jare gelede sou se:
"Dit is nie krieket nie."

'n Oplossing sou wees om die
, wedstryde na vier dae te verleng. Dit
soumeerkoste enmindertoeskouers

, per dag meebring. Dit sal egter ook
verseker dat die gehalte van die spel
nie agteruitgaan nie.

S~ 'n besluit verg mannemoed,

MOHAMED lORIS YUSAF is op
17 Desember in die ouderdom van
75 jaar in Durban oorlede. Met sy
afsterwe het nog 'n tragiese slagoffer
van apartheidsport van die toneel
verdwyn.

Onder sy volgelinge was hy bek
, end as The Great MI. Die ere-titel
was nie sonder verdienste nie.

As krieket-, sokker- en snoeker
speIer was hy op sy dag onder die
grootstes wat Suid-Afrika nog opge
lewerhet.

In die jare net·na die Tweede'
Wereldoorlog sou hy in die Spring-

,bok-krieketspan ingestap het - as hy
blank was. ' '

,'t

soos Fanny Blankers-Koen nie.
Wat skoonheid betref, bly die

Latynse Gabriela Sabatini 'n asem
rowende gesig op die tennisbaan,

Lappe
L'aubscher
op die skoonveld

Krieket in Suid-Afrika is vanjaar
honderd jaar oud. Seker ouer selfs,
maar die Suid-Afrikaanse Krieketu
nie is vanjaar honderd jaar gelede
gestig.

Dit is sekerlik rede vir 'n fees.
Die krieketbase het egter ook rede

tot kommer. Die Curriebekerreeks,
wat jare lank die ruggraat van Suid-

, Afrikaanse krieket was, is besig om
in 'n klug te ontaard. Die rede is dat
met die gehalte van krieket wat tans
in Suid-Afrika gespeel word, daar
geen manier is waarop 'n uitslag op
die normale mania oor drie dae verlcry
kan word nie. '

, Verklarings deur die Westelike

GEE aanelke man die reg om testem
en kyk wat gebeur!

, Hier 00rdie Nuwejaar het 'n aantal
intemasionale sportskrywers hul
Kampioen van Kampioene vir 1988
aangewys..

Die man watmetdie titel wegges
tap het, was die Amerikaanse vrou
Florence Griffith-Joyner.Tweede was
die Oos-Duitse swemster Kristin Otto
en derde die Wes-Duitse tennisspeel
ster Steffi Graf.'

Dit was die eerste keer mdie
geskiedenis dat drie vroue die eerste
drie plekke in die speletjie verower
het, Soos die berig hier in Suid-Af
rika aangekom het, is daar nie ge
meld hoeveel van die intemasionale
sportskrywers mails en hoeveel vroue
was nie. As ek egter kan raai was 'n
groot persentasie mans. Die rede vir
die aanname is eenvoudig hul keuse.

Super-Flo het weI drie medaljes '
by die OlimpieseSpelein Seoelgewen,
Enige sportskrywer wat haar presta
sie egter hoer ag as die van Steffi
Graf moes op grond van skoonheid
en nie verdienste besluit het,

Steffi het alles wat te wen was op
'die tennisbaangedurende 1989 gewen.
Sy het die Arnerikaanse, Australiese
en Franse Opes gewen en boonop
ook nog Wimbledon. Net om die
kersie op die koek te sit het sy nog 'n
goue medalje by die Olimpiese Spele
in Seoel ook gewen.

Geen vrou in die geskiedenis van ,
, wereldtennis kon die prestasienog

, ewenaar nie - ek moet darem meld
dat die Olirnpiese Spele virMaureen,
Connolly en Margaret Court gesiote
was.

Super-Flo se prestasi~s kan rlie
vergelyk word met die van iem'and

VryeWeekblad worduitgegee deurWending Publikasles Beperk van Bret!straat 153,Newtown, Johannesburg, Oleteleloonnommer Is8367236,Oleposadres IsPosbus 42637, Fordsburg 2033,
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Lappe Laubscher
VRYE WEEKB LAD se eers te
Sportstervan die Week vir 1989
is die aanvangskolwer van die
Westelike Provins ie Terence
Lazard.

Terence het op Nuwejaars
dag die hele dag die Transvaalse
boulaanvalgefrustreer en aan die
einde van die dag 'n onoorwonne
120 lopies aangeteken en sy span
gehelp om Transvaal tot 'n on
besliste uitslag te d wing.

Die 25-jarige mediese student
aan die Universiteit van Kaap
stad is 'n kIassiekc aanvangs
kolwer in die tradisie van 'n Jackie
MeG lew. Hy bou met die geduld
van 'n vakman aan 'n beurt,

Vir sommige aanhangers van
kits-krieket is sy manier van speel
'n pyn. Ashy eers aan die gang is,
lykditasofnikshom kan aanjaag
nie. Yroeer die seisoen het sy
kaptein, Adrian Kuiper, horn twee
boulbeurte toegelaat om van 93
na 100 te vorder, Hy kon nie en
Kuiper her sy span . se beurt
verklaar met Lazard op 99nie uit
nie.

In 'n Sondagkoerant he t Clive
Rice min goed te se gehad oor
Lazard. Volgens die Springbok
is Lazard sy eie en sy span se
grootste vyand. Die uitlatings het
Rice darem- in billikheid - gernaak
voor die wedstryd tussen die
Westelike Provinsie en Transvaal.

In ses Curriebekerbeurte het
Terence die seisoen 343 lopies
teen 'n gemiddelde van 85,75
aangeteken. Teen Natal was sy
tellings 24 en 85, teen Noord
Transvaal 6 en 99 nie uit nie en
teen Transvaal 9 en 120 nie uit
nie-.

Opvallend was dat hy in elke
wedstryd in die tweede beurt be
ter gevaar het as in die eerste,

Sou 'n Springbokspan vandag
gekies moes word sou die Ikey
beslis saam met Jimmy Cook die
beurt vir Suid-Afrika geopen het.

.81. 15 Krleket In die townships

kan word nie.
Hoe bankrot die WBO aan waklik

goeie boksers is, word bewys deur
dat PierreCoetzer en JohnnyduP100y
altwee op die organisasie se Iys van
tien beste swaargewigte "ter wereld"
erken word.

eer

SPORT
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Sportrubrlek

dwerg

liggame in te gooi.
In die praktyk kandit beteken dat

Suid-Afrika in die volgende twaalf
maande verskeie "wereldkempioene"
kan he. Die kampioene sal egter nie
in dieselfde asem as boksers soos
Vic Toweel en Brian Mitchellgenoem

,

'0 Rits 'wereldkampioeoe'o'vir Suid Afrika
Die voorste kritici van regter

Kloppe r is Carlos Jacomo, die af
rigter van Brian Mitchell. Jacomo
het goeie kontak met Suid-Amerika,
die bakermat van die WBA. Volgens
hom maak Suid-Afrika 'n groot fout
om nou sy lot by die kleinste van die

sraao
oumet

Lappe Laubscher
SU ID -AFRIKAANSE boks staan voor 'n kruispad.
Groot kommer word in ingeligte kringe uitgespreek
oor die voorsitter van die Suid-Afrikaanse boksraad,
regter HWO Klopper. se openlike vryeryna die Wereld 
boksorganisasie (WBO).

Die WBO is 'n splintergroep van die WBA - 'n
organisasie wat Suid-Afrika tot onlangs nog goedges
ind was.

Regter Klopper sesiening datdie WBO bereid is om
Suid-Afrikaanse boksers te erken en hulle op sy
wereldranglyste te plaas is kortsigtig, se die manne in
die ander kamp.

Die manne wys daarop dat daar tans nie minder as
vier organisasies is wat elk beweer dat hy wereldboks
beheer nie .

Die oudste twee is die Wereldboks raad (WBC) en
die Wereldboksvereniging (WBA).

In die afgelope j aar het die Intemasionale Boksfed 
erasie (IB F)en die Wereldboksorganisasie (WBD) ook
bygekom.

Al vier die organisasies kroon hul kampioene met
die titel Wereldkarnpioen.

Regter Kloppe r se siening is dat Su id-Afrika sy lot
.moet werp by die organisasie wat bere id is om erken
ning aan sy boksers te gee .

Die WBC het nog konsekwent geweier dat enige
Suid-Afrikaanse bokser op sy ranglyste verskyn . Die
WBA het tot onlangs nog Suid-Afrikaners erken, Sedert
die Suid-Afrikaanse boksbase egter swaarde met die
Amerikaanse promotor. DonKing ,gekrui s het, het die
WBA sy siening verander.

Brian Mitchell, Suid-Afrika se enigste
wereldkempioen, se titel wordegternog deurdie WBA
erken opvoorwaardedathy die titelnie inSuid-Afrika
verdedig nie. Die kanse dat 'n ander Suid-Afrikaanse
bokser gou om 'n wereldtitel van die WBA gaan veg is
uiters skraa!.

Regter Klopper se kritici se dat die Suid-Afrikaanse
boksbase eerder hul probleme met die WBA en met
Don King moet oplos.

Deur die WBO aan te hang word
daar net 'n groter wig tussen Suid
Afrika en die WBA ingedryf.

Die WBO het geen aansien in
Amerika nie en Amerika is die mekka
van wereldboks.

'n Wereldtitel van die WBO sal
feitlik net in Suid-Afrika erken word.
Ook in Europa het die WBO geen
invloed nie,

Transvaal of WP vir die HowabekerThabo Lennerd
Dff lyk asof dit gevaarlik kan wees
om te se datdie Staa tspresident saam
met die Mafia-baas Vito Palazollo
geeet het.
Dit kan net so gevaarlik wees om 'n
voorspelling te waag cor watter span
in d ie Suid-Afrikaanse Krieketraad
vanjaar die Howabeker gaan wen.

Die en igste verskil is dat jy in die
eerste geval met 1>ewe~ge voor 'n
komrnissie te doen het, maar in die
tweede geval voorspellings waag .

Tog kan met redelike sekerheid 
sonder om vir R 100000 gedagvaar
te word - gese word dat dinge tussen
Transvaal en die Westelike Provin 
sie uitbaklei sal word .

Jy is in veil ige gesels kap as jy so
se. Die grootbaas van die Krieketraad,
Nataller Krish Mackerdhuj, stem ewe
onprovinsi alisties saam .

G edurende die feesgety het die

krieketspelers dit letterlik uitgesweet
in die Kaap en in die Baai.

Vanaf 26 tot 28 Desember het
Trans vaal die Oostelike Provins ie in
Port Elizabeth met 8310pies geklop,
Bouler Haroen Lorgat het ouderge
woonte ui tgeblink met die bal deur
vyf paal tj ies vir 32 lopies te neem .

Endie Westelike Provinsie het op
hul tuisveld 'n sukkelende Natal met
'n boulbeurt verslaan.

Tydens die Nuwejaarsnaweek het
die 23-jarige Richard Dolley van die
Oostelike Provinsie in hul wedstryd
teen Natal sy veelsydigheid bewys.

In albei kolfbeurte WItS hy die OP
se bes te kolwer met tellings van 37
en 40 onderskeidelik. .

In Natal se tweede beurt het hy

vier kolwers laat stap vir slegs 27
lopies .

Die South African Council on
Spon(Sacos)se 1988-sportpersoon
likheid van die jaar en OP-kaptein,
Khaya Majola, het self vier paaltjies
vir 55 lopies geneem.

Natal het hierdie keer met 98
lopies verloor.

Die wedstryd wat die meeste
belangstelling gaande gemaak het
was die tussen Transvaal en die WP
wat in 'n kokende Kaap gespeel is.

Hoewel die wedstryd onbeslis
geeindig het, kan Jack Manack se
Transvalers gelukkig voel met hul
vertoning.

Daarby kry hulle toe 'n klop op
die skouer uit 'n onverwagse oord .

Die WP se president, Sadec Emeran ,
het aan Vrye Weelcbiad gese Transvaal
was in elke afdeling van die spel sy
span se meerdere.

Die WP is in hierdie stadium 'n
skraledrie pun te bo Transvaalop die
Howabeker-punteleer,

DrGoolam Karrim, Transvaal se
president, glo dat sy span ondanks
hierdie agterstand vanjaar die Howa
beker Lenasia toe sal bring.

Dit behoort redelik veilig te wees
om 'n paar biere op Transvaal te sit
soos hulle nou speel.

• Die afgelope week en die kom 
ende naweek wys die jongelinge hul
slag met die kolf en die bal.

In Port Elizabeth vind die onder
21-toemooi plaas met die hoogtepunt

more wanneer die el f uitblinkers van
die toemooi teen 'n OP-uitnodiging
span speel.

Die onder 16's se toemooi word
in Kaaps tad gespeel.

Die beste spelers meet ook more
teen. 'n Presiden t-el ftal (die tweede
bestes) kragte,

. Na albei toem oo ie ontvang die
beste elfta lle hul SA kleure.

Vrye Weekblad word ultgegee !leur
Wending PUblikas les Beperk van
Broostraat 153, Newtown, Jonan
nesburg. Die telefoonnommer Is 836
7236. Ole posadres Is Posbus 42637,
Fordsburg 2033.
Ole blad word gedruk deur Excelsior
Orukkers(Edms) BPKvan Karlstraat19.
Jeppestown. Oit word versprel !leur AI·
lied Publishers Bpk van Wepenerstraat
32, Booysens, Johannesburg.
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MUSIEK

Laaste kans vir
Savuka-kaartjies!
DIEGENE wat nog kaartjies wil
bekom vir Afrika se bekendste
kunstenaars in die buiteland,
Johnny Clegg en Savuka se kort
landwye toer moet NOU (voor
julle verder lees) vir Computicket
bel. Die organiseerders het 'n
ekstra vertoning op 13 Januarie by
die StanderdBank Arena vir
Johannesburgers gereel, Daar sal
nou om 6nm en 9nm 'n vertoning
wees, Die slegte nuus vir die res
van Suid-Afrika is dat al die ander
konserte (die Goeie Hoop Sentrum
vir die eerste keer in jare, inkluis)
is reeds weke voor die vertonings
vol bespreek. Savuka het
Woendagaand in Durban gespeel
en speel vanaand by die GoieHoop
Sentrum in Kaapstad. Moreaand
(Saterdag) is hulle in Port
Elizabeth waar hulle by die'

. Universiteit van Port Elizabeth se
.Sportsaal sal optree voor hulle na .
die Transvaal terugkeer om gereed
te maak vir volgende week se
vertonings.

, '

Ten minste helfte van die snitte isvoldoende jive-baar om selfs ons
oupas uit hulle rystoele te jaa$'

Die reskan gestoor,word vir hulle geskiedkundige waarde.

'Koop dit en luister na Black Mambazo se Ukubonga Kumnandi, Sipho
"Hotstix" Mabuse se Tinyanga, Mnr Mbaqanga, Simon Mahlathini, en die
Queens se Melodi Yalia, Ray Phiri en Stimela met Singa Jindi Majita,
Reggae se laaste stuiptrekking Lucky Dube se I've got Jehova (van die
multi-platinum Slave) Alec Khaoli en Umoja se Money Money, 'n snit van
PJ Powers se nuutse Langspeler, Living on Dreams genaamd Falling in
Love en Jive-konings Splash se Cholera.

'n Heel jive-bare mengsel
. DIE titel"Vario~ Artists - Electric Eleven" is genoeg om enige iemand af
te sit van plaat-koop tot ten minst~ 1990. Maar hierdie sarnestelling van
elf kunstenaars bestaan uit vandie beste SA-musiek wat nog saam-saam
op viniel geplaas is in ons oulike klein landjie. Die plaat is laat verlede
jaar deur Gallo ORC uitgereik.' '

DIE onbetwiste koningin van disko-mbaqanga,
Brenda (not so) Fassie trou hierdie naweek in
Ouguletu op die ouder-dom van 24 met die seun
van 'n ryk Natalse sakeman, Nhlanhla Mbambo.
Haar grootste mededinger in die disko-sangmark
wat ook een van haar beste vriendinne is, YVOlUle
Chaka Chaka, sal as strooimeisie optree.

Ou Brenda kan nou maar net nie haar
verslawing aan publisiteit weerstaannie, Dus wil
Vrye Weekblad ook die oppervlakkigheid
waarmee hulle die seremonie aanpak,verder

. aanmoedigdeur die volgendeonsinnige inligting
oor die huwelik te verstrek: Die hele buitensporige
affere sal meer as 'n half-miljoen Rand koso Die
bruid se rok het R12 000 gekos. Die gesamentlike
(gaaapl) troupante het RIO000 gekos. 5 000 gaste
is genooi, Haar man (17.777.777.1) se uitrusting
het R8 000 gekos.

Interessant ne? Dit is ook interessant dat die
lewensverwagting van die Samoaanse miskruier
slegs drie dae is.

Mag die Here hulle nietemin seen.

Buitensporige
'Brenda trou

,/

Dit kan ook sommer as 'n
voorspelling geld vir die jaar
1989. Baie dankieen baie
welkom.

Graffiti
slaan die
waaier
DIE prys vir die beste graffiti
verlede jaar wat NIE op 'n
muur in die dorp verskyn het
nie gaan aan Jupl die SAUK.

Die program'Graffitti se
, skeppers (en die onbewuste

kwaliteit-kontrolespan) wen 'n
windbukskoeeltjievir hierdie
onverwagte flitsie: "Whatever

_hits the fan will not be evenly
distributed."

saamgeflans deur
Chris du Plessis

, .

Amampondo terug by
Baxter najare se swerwe

EENvan die enigste tradisioneleetniese Suid-Afrikaanse groepe om
'in die afgelope dekade intemasionale roem te verwerf, Amampondo
(diemensevan Pondoland), sal van iO-29 Janu;me weer by die Baxter
in Kaapstadoptree. '

Die Marimba-groep se vertoning was dieeerste wat Kapenaars
destyds in die Baxter se gange laat dans het, ,

, Nadathulle so 'n paar jaar gelede van Groentemarkpleinna
Internasionalebekendheid geswiep is, het ons net sporadiesenuus van'
hullegehoor: 'n Skuifie van die leier Dizu Plaatjiesop 'n kameel in '
'Israel, 'n kort nuusflitsie van 'n suksesvolle konsert in Hong Kongof
Perth of 'n video op die BBC. ' "\ '

Hulle het so pas uit die buiteland teruggekeer en sal kort na die
Baxter-konserte weer vertrekvir 'n toer van Amerika(waar die deure
stadigmaar seker oopgegooi word.vir ons musiek). '

knipsels
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VERMAAK

Brinkglip deur Kunstenaars wat aan
die Potpourri-fees wil
deelneem moetopskud.

Vanjaar se Truk-fees vir
inheemse, eksperimentele .
toneel, musiek, dans, kabaret,
beeldende kunste en fotografie
vind heelwat vroeeras
gewoonlik plaas. .'.:

Mense wat belangstel moet
teen Vrydag 3 Februarie reeds
van hulle laat hoor, Die fees
vind tussen 3 en 29 April
plaas.

Amateurs, studente en
gevestigde kunstenaars is
welkom.

Inskrywingsvorms is
beskikbaar by Windybrow i~
Johannesburg en die' ..
Pretoriusstraat-lngangvan die
Staatsteater in Pretoria. Skakel
Mandy van der Spuy of

. Michelle Kriigerby (011)
7243301 vir meer inligting.

Harris wil
sy prent
terughe
DIE vervaardigervan Namibia - no
easy road to freedom, Kevin
Harris, is van plan om

· vandeesmaand regstappe te neem
teen die beslaglegging op sy byna-

· klaar film.
, Hy het ook reeds appel . .' .

aangeteken teendie Publikasieraad
se verbod op die film..

- Volgens FawoNews,lyfblad
van die Film andAllied Workers
Organisation, handel die prent Ocr ,
die effek van Suid-Afrika se .
militSre besetting op Namibia,
Namibiese weerstand teen
diensplig en people's education in
altem~ewekerks~re. .'

Dit sluit ook onderhoude in met"
nuusfotograaf John Liebenberg, Dr-

·Shejavali, algemene-sekretaris van
die Namibiese-Raadvan Kerke,

" '.0' Gwen Lister, redakteur van die .
· Namibian, advokaatAnton'

o Lubowski van Swapo en Phineas
Aluteni en Willy Amutenya, wat

· die Cassinga-slagting oorleef het,
Volgens FawoNews het die.

polisie in Oktoberin Johannesburg,
· op die meestervideo beslag gelS
terwyl die vervaardiger nog besig
was om daaraan te werk,

Kalidasa se Sakuntala (klassleke Indlese drama)
bydie Markteater In Newtown, Johannesburg, van
11 tot 21Januarle. .
" .' Op die planke gebring deur Fiona Overall
Produksles. .

KALIDASA, die "SanskritShakespeare", se drama
I Salcuntala (Die~g van Herk~g).boei gehorc;'al

\: die afgelopesestieneeue. In die klassieke Sanskrit- .
'; : tradisie is dit nie netdrama nie, maar ook opera, dans.
!gebarespel,musiek-opvoering en skouspeI.

-.: Oit gaanoor 'n edelekoning en 'n pragtige meisie
: wat verlief raak nadathulle tydens 'n jagtog in 'n woud
. ontmoet, Naiuurlikword hulliefde deur die '.

. ; werklikheidgetoets. . . :
.: Die verhaalontvouin betowerendetonele,aangevul"
,: deur spesialeeffekte, wonderlike danse, kleurvolle

o' kostuumsen die teenwoordigheid van die bo-werklike.
Fiona Overall, watreeds in onder meer The Biko

Inquest en Bombay Duck gespeel her, en 'n MA
verhandeling oor dieontwikkeling van teater in die
Kongo (Brazzaville) geskryf het, het diestuk aangepas,

Sy sa.Salcuntala wysduidelik dat die ontwikkeling .
van drama in Indie in die vierde eeu vergelykbaar was
met die beste in die Westerse wereld..

Die spelers, wat almal verhoog-ervaring het,
sommigeas spesialistein klassieke dans, is Charles
Reddy, AnjellahReddy,Francesca Pillay, Radeshini
Naidoo NesanNaidoo, Annesh Ramklown,Suria
Govenderen KevinNaidoo. .

NA die speelvakin die Markteater word 'n toer van
die Transvaalen Natalondemeem. .

Die wenpryse is R4000 vir 'n
Engelse romandeur 'nSuid
Afrikaanseskrywer.watin 1986,
.1987of 1988verskynhet, en 'n
. tweede prys van R3 000virn
skrywer van 'n kortverhaal, of 'n
maksimumvan drie kortverhale
wat ten tyde vaninskrywing nog 
nie verskynhet, of vir publikasie
aanvaar is nie,
- Drieeksemplare van elke

roman of kortverhaal moot - met
die skrywerse skriftelike _.
toestemming daarby - voor 31
Maart 1989deur die uitgewersaan
die organiseerders voorgele word.

Skryf aan die Feesbeampte,
1820Stigting, Posbus 304,
Graharnstad 6140of bel (0461)
27115.

:iJ

Andre P. Brink en Maresa de Beer. Brink se boek States of
Emergency Is nou In Johannesburg te koop - ten spyte van 'n

.egskeldlngsooreenkoms wat dlt verbled.

Francesc8~piilaYI Anjellah Reddy en Surla
Govender (voor) speelln die klassleke sanskrit

drama sakuntala

outeursvergoeding..Tafelberg
behouhomookdie reg voor om
enige nie-bekroonde inskrywing
uit te gee. _ _.

Manuskripte moot op A4-velle,
. net aandie eenkant in in "

dubbelspasiering gedruk, ingestuur,
word. Ditmoetdie organiseerders
voor ofop 31Oktober 1989
bereik. . -

Die adres: Die Organiseerder,
.Sanlamprys vir Jeuglektuur, .
Posbus879, Kaapstad, 8000.

. Navraekangerig word aan dr 0

Annarivan derMerweby tel (021) .
241320.

*DieSetlaarspryseword
toegekenin diekategorie fiksie,

..wat driejaar gelde laas aan die
beurtwas.

., 'sanskritShakespeare' hier

Victor Munnlk

bestel nie.
Hy was egter nie kwaad nie,"

sa Thorold.
Thoroldwou nie sa hoeveel

boeke ingevoer is nie. Die verkope
was egter "nie besondergeed nie",
het hy bygevoeg,

'n Prokureurmeen dat dit die
egskeidingsooreenkoms heel
moontlikbeteken dai bloot Brink
se uitgewers in Suid-Afrika,
Humanen Rousseau en Taurus,
nie die hoek mag versprei nie.
Enige anderhandelaar kan egter
die hoekby Faber en Faber in
Londenaankoop en bier verkoop.

In die jongste uitgawe van De
Kat word die boek beskryf as 'n
"pogingom 'a simple love story'
op te teken te midde van die "feite'
van politieke oproer in Suid
Afrika."

Die hoek handel oor die
liefdesverhouding tussenprof
Philip Malan en een van sy
studente,Melissa. Die professor
se dilemma is dat hy in twee
geskeur is"fussensy liefde vir
Melissa en die vir sy vrou.

. In die ware lewe is die nuwe
vrou in Brink se lewe 'n gewese
student en nou 'n kollega van hom
in die Afrikaaris-departement,
Marese de Beer•

Brink was nie die weekvir
kommentaarbeskikbaar nie.

Groot geld vir skrywers
DIE geldreusSanlam sorg vanjaar
weer mooi vir skrywers.

AltesaamR20 000 is onder
beheer van Tafelberg Uitgewers
geskikbaargestel vir 'n
jeiJgverhaalwedstryd, en R7 000
onder beheervan die 1820 Stigting
vir Engelsefiksie.

*Die jeugverhale moot geskik
wees virkinders van 12 tot 15 jaar
en uit 30 000 tot 45 000 woorde
bestaan. Geen spesifieke tema
word vanjaar voorgeskryf nie,
maar die verhale moot in die hede
afspeel.

Daar is nou drie pryse van R5
000, R3000 en R2 000 vir
Afrikaans,en drie ewe grootpryse
vir Engels.

Die wenverhalesal deur
Tafelberg Uitgewers gepubliseer
word, teendie gebruiklike

debutantebal te vergesel, Myhoor
_van 'n skelmeiendomstransalcsie
. wat sy restaurant se toekoms .

bedreig. Boonop is sy ou vriend
Shlomo Epstein ook in die pekel,
Hy besluit om in New Yorkte ,
bly... '."'

. StephenCollins is Nick
Tattinger, Blythe Danner is
Hillary en Jack Gilford vertolkdie .
rol van Epstein.

Op Woensdag 11 Januarieoin
18h50 begin 'n reekswat gebaseer
is op die rolprent Blue Thunder
waarin 'nhelikopter die hoofrol
spool. Die. masjien kan blykbaar
teen 1000kmJh deur die lug
beweeg, en het 'n staalwarid van 2
em dik, Sy twee ligte, elkeendrie
keer so sterk as die son, kan
enigiets op die grond sigbaar
maak. Dit sien en hoor ook glo
deurmure!

Blue Thunder word van
Woensdag 11 Januarie (om
18h50) uitgesaai in die plek van

... Mariah State.

JULLEMENSEWAT
Sothoen Zoeloewilleer
praatvoor dit heeltemal te
laat is, maarnie Ziervogel
en anderhere se taal
oefeninge oor beeste wat
gras eet en jongmeisieswat
papkook, heeltemal
relevantvind nie...
geletterdheid vir whities is
bier. -
. Ukukhanya, 'n
tweemaandelikse publikasie
watveral onderCosatu-lede
verspreiword,druk in
Engels,Sothoen Zoeloe.
Diestories wordpresies
vertaal.Die taal is maklik
en modem, in die inhoud
is... nou-ja, relevant.

Ukukhanya is (teen 20c
per uitgawe)beskikbaarvan
die EnglishLiteracy .
Project, 314 Dunwell
House;Jorissenstraat 35,
Braamfontein. Skryf of gaan ;:
haal self.

Jacques Pauw

DIE omstrederoman Statesof
Emergency vimAndre P Brink is
na al die bohaaioor 'n klousulein
'n egskeidingsooreenkoms tog in
Suid-Afrika te koop - danksy'n
liederlikeflaterdeur 'n plaaslike
boekhandelaar,

Dieromanwaarvan
tienduisende kopiee reeds oorsee
verkoopis, is nou te koop by die
handelaarFrankR Thoroldin
Johannesburg. Die bock wasop die .
handelaarse KerS.1Ys.

Ingevolge Brink se
egskeidingsooreenkoms met sy
derdevrou,Alta,mag die bocknie
in Suid-Afrika verkoop wordnie.
Die hoekis glo 'n getroue
weergawe vanBrink se
persoonlike leween die verhaal

. kan 'n verleentheidvir Altaen die
Brink-gesin wees. . _

Thoroldwas "onbewus"van die
egskeidingsooreenkoms toe hy die
hoekter goedetrou eirideverlede
jaar ingevoerhet.

"Ons het nie geweet die bock
magnie bierverkoop wordnie.
Ons het 'n ruk gelede 'n baie
vriendelike briefvan Brink

. ontvang waarinhy ons op die
egskeidingsooreenkoms wysen vra
om nie 'n volgendebesendingte

-Oeps!

Helikopterse Iigte
sterker as die son
TWEEnuwe reekse begin
binnekortopM-Net.

Die een is 'n drama-reeks 
Tattinger's- van 13episodes,
elkeen 'n uur lank, wat TheWorld
of NationalPanasonicvervangvan
vandag af om 18h50(ooptyd).

Die ander is BlueThunder; wat
gaan oor 'n wonderlikehelikopter
wat gebruikwordom
buitengewone misdadigers op te
spoor en op te.... 0 •

Tattinger's handeloor 'n New
Yorkserestaurant-eienaar wiese
kennissewisselvan die roomvan
die GrootAppelse hoogeres tot
die die korruptesakemanneen
'hoi-poloi warsy bloed soek,

Daar is ooknog plek vir
romanse, Hilaryis Tattingerse
geskeidevrouwat (saam methulle
twee dogters)huiwerom na hom
terug te keer cor sy onsekere
lewenswyse.

Die reeks beginwanneer
Tattinger uit Parysterugkeer om
een van sy dogtersna 'n
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FILM -

Celeste (Monlque Spaziani) stap straat af

Hoekom mask ons nle
amberkleurlge kunsprente

soos die Kanadese cannes
film Les Portes Tournantes

nle? DAAN DE BEER oorweeg
die kweSlle

DIE Frans-Kanadese prent Les
Portes Toumantes (TheRevolving
Doors) is mooi amberkleurig en
stemmingsvol, met diesoort glans
wat "sensitief' genoem word. Sug
daaroor as "kuns".

Die draaideur is tyd, 'n
metafoor . wel, dit is 'n kunsfliek 
wat die regisseur Francis
Manciewicz netjies aandie einde

-van die prentuitbuitwanneer die
kind Antoine, op soek na sy ouma
Celeste Beaumont (Monique
Spaziani)inNew York, toevallig
dieselfde tyd as sy deur 'n

- draaideur stap. Hulleken mekaar
nie, maar die verledeen die hede
word verbinden versoen.

Celestese verhaalbegin in
1928. Sy werk as klavierspelerin

_die Kanadese dorpie Campbelton
. se bioskoop. Sy wou 'n ster word,

nes die film-heldinnne wat haar
klaviermusiek vergesel, maar haar
droom worddeur die praatfilm
vemietig,

Sy trou met PierreBlaudelle,
seun van 'n ryk Campbelton-gesin
en kry 'n kind, Madrigal.Die gesin
Blaudelle raak ontslaevan haaren
sy beland in New Yorksaam met
die jazz-musikusJohn Devil.

In 1987lees haar kleinseun

Antoine. wat in Quebecwoon,haar
, dagboeke.Hy besluitom New

York toe te vaar op soekna sy
ouma, Dis waarhy deur daardie
metaforiese deure stap.

Portes is boeiend, Disdie soort 
geskiedkundige prent watdie
Australiers sou gemaakhet as .
hulle bedryfnie deesdaekwasi
Hollywooden hoofsaakiik op
loketwins ingestel wasnie,

En die Suid-Afrikaners? Ons
hede is sekerlikte troebel en

gefragmenteerd om tyd vir die
verlede te vind.
. AnAfrican Dream,

byvoorbeeld,kyk liggies na die
Engelsekolonialeverlede watt
weensdie kulturele boikot, erens
in Afrika afspeel.Fiela se Kind
gee 'n stewiger, romantiese blik op
'n Afrikaanseverlede.Maar
daama? -

DaleneMatheese Kringe in 'n
Bos het Circles in the Forest
gewordmet 'n Amerikaanse -.

draaiboek,spesiaalopdie
intemasionalemark gemik - die
markwat nou die Jan Scholtzes,
PhiloPietersesen Elmo de Witts
insluk.

Souons 'nprent soos Les Portes .
Toumanteskonmaak? Ek twyfel.

Ons sou nieverby die traumas
kon gekomhet nie, veral as 'n
mensbesef ons geskiedkundige
psige in onlangseprente draai om
dit-wat-nie-toegelaat-word-nie.
Diemense van Portesis meer oop.

Celeste, byvoorbeeld, gaan stad
toe met haar gesin se goedkeuring
en aanmoediging. In Annie Basson
se onlangseknap televisiedrama
Uitdraai klouCornellese rna vas
aan die ou waardes: wat wil 'n
plattelandsedogter in die stad
soek?

Ons sou ook, met ons
Calvinistiesestugheid, die
eksentriekeCelesteOfas
kranksinnigOfas onsedelik
verdoem het wanneersy, uitbundig
aangetrek - nes die stem wat sy
bewonder - op straat verskyn. In
Campbeltonis sy 'n 'ster' - selfsdie
gewone inwonershet 'n waardering
vir die plesier wat kuns kan gee.

Boonop is 'n kind soos Antoine
nie moontlikin 'n Suid-Afrikaanse
prentnie.

Hy is selfstandig, en sy ouers
(en hy) praat openlikoor seks. 'Is
jy 'n Lesbier?' vra hy
onbekommerdvir sy rna. Ons
filmkindersisofvervelig
stroopsoet Oftaai, toekomstige
rugby-spelerswat glad nie oor seks
dink nie.

En - 0, skande!- aan die einde
van die prentwoon Celeste, nou 'n
ou vrou, saammet die jazz-speler
Devil wat swart, is, en niemandgee
om nie,

Nou ja, elke nasie sy purgasie.
Miskien sal dit juis ons nasionale
traumas weeswat ons ftlmbedryf
gaan red vandie groot
gelykmakingvan die
"intemasionale"filmbedryf.
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WILLOWslult aan by Amerlka se
~uldlgeobsessIe met babas. Dlt Is

'n Mlddeleeuse "Baby Boom"
fantasle-verhaa! waar!n 16 babas

gebrulk word om een baba te
vertolk.

Dit Is vol mltologlese motlewe • die
. vervaardlger George Lucas het.
twlntlg jaar se navorslng oor drome,

slelkunde en vergelykende
godsdlenswetenskap daarln

. verwerk.
Willow Is oak dle.produk van 'n

vrlendskap van vyftlen Jaar tussen
George Lucas, die vervaardlger van
die "Star Wars·'" trllogle en "Raiders

of the Lost Ark"', en Ron Howard,
: die reglsseur van "Cocoon" en

.. f

"Splash". Hulle het mekaar ontmoet
toe Lucas die regie behartlg helvan
'~'AmerlcanGraffiti" en Howard· hy

.. Is al van die euderdem van 18
maande 'n.akteur ~ 'n hoofrol daarln

gespeel het.
Lucas hetas vervaardlger soveel .

Osears op sy kerfstok dat hy hulle
seker nle kan tel nle. Maar die

elntllke held van die prent Is die,
hoof van vlsuele effekte, Dennis

.. Muren, wat reeds vyf Oscars gewen
het.

Willow verlel die verhaal van Willow
Ufgood se poglng om 'n baba

dogter van die dood te red. In die
, w6reld van "die grootmense" woed

'n klassleke stryd tussen goOOen
. kwaad. Kwaad <en die
teenoorgestelde pool van die

femlnlsme) word verpersoonllk deur
die heks, Konlngln Bavmorda (Jean
Marsh), wat volgens 'n voorspelllng
die baba moet doodmaak om haar

ele mag te behou.
Die hoofkarakter en held· Wlllow

word vertolk deur Warwick Davis, 'n 
19-jarlge dwerg wat as een van die
Ewoks In Lucas 58 "Return of the

Jedl" verskyn het.

Seksen bofbal

DIT kon netsowel Zen and the Art of Pitching for Sexgenoem geweeshet,
Want die prent wordoorheersdeur'n atrnosfeervan seksuelespanning
tipies van die vyftigerjare. En gekruie met pseudo-Oosterse filosofiee oor
die twee sportsoorte - seks en bofbal.

.Die filmis egter, verbasendgenoeg, beter as die gewoneAmerikaanse
snert wat sulke "sports" .gebruik om'n swak storie te verdoesel.
" .Bull Durhamisook 'n visueleorgievan subtieleen mindersubtiele .
seksuele simbole. Dieminder subtielesimbole springuit die doek.in die
vorm van lewensgroie (en gewonegrootte)bofbalkorwe en balle,en .
meganiesebulle wat stoom afblaas. _ '

Die seksuelegimnastiek beginsommermet die intrapslag waar die
afrigter diehoof-bulvan die bofbalspan.Bull (die naamspreekvanself)

Durham kort voor 'n wedstrydin .
die kleedkamer vind waarhy besig
is met 'n bietjieKleedkamaSutra.

Kevin Costner(NoWayOut,
Untouchables, Silverado) vertolk
die rol van CrashDavis,'n tweede
liga held van weleerwat ingeroep
word om die astrantejong Bull te
dissiplineer sodathy van die .
"Minor League" na die "Major
League" en uiteindelik "The
Show" kan vorder.

Nie net sy spel het dissipline ,
nodig nie, maar ook sy lewenstyl.
Hy bei'ndruk veel meer "groupies"
as vangers met sy fallusse - die .
valse, ENdie regte een.'

Kevin Costner as 'Bull Intussenwagene AnnieSavoy
Durham (Susan Sarandon) op diekantlyn.

, . Annie het deurdie jarehaar eie
geloof omdie sport ontwikkel.Sy hetselfs 'n bofbal-altaarin haarhuis
opgerig,

Elke seisoenkiessy 'n lid vandie Durham BullS-vir die seisoen. .
_ Die spele~ moothaardan virdie res van die lentedeur liefde,leed, die

lewenspel,die bofbal-spel en dieontydigevoorleesvan haargewildste
digters, WaltWhitman en EmilyDickenson(metso 'n van, wie anders?)
vergesel, ' .... .'.

Die tweeme?~ingers is die viriele, dom-astrantejong Bullen die'
ouer, meersensiueweCrash. (Watnet effens meerbereidom voordie
slaap~~er.ti~s~ na Di~kenson se gedigte te !uisteras die jong
bulletjie, Maar in Anniese eie woorde: "A guy wi11listen to anything if
he thinks it's foreplay."). ' , •

Die klankbaan spogmet nostalgiese deuntjies uit die tyd: Haleyse
~ock~d the ~lock, Reg Connely se SixtyMinute Man Cn treffervan
die Dominoes),die EverlyBrothersse When Will I be Loved.Ike Turner
se I Idolize~au[watdeur sy voormalige vrou Tina gesing word) en 'n .
passendesrutgenaarnd Basebal!Boogiedeur SteelyDanse "Skunk .
Baxter".' -. '-. .

'n Moetvir Manneen hulle Shielas wat hou van sporten watdie era'
van Aids vreesIoos tegemoet gaan. '.,. .

..

Bull Durham. Met Susan Sarandon en Kevin Costner. Skrywerl
reglsseur: Ron Shelton. Met klassleke deunt}les ult die Vyftlgs...

Chris du Plessis



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

RADIO EN TV

oor die eter

Alex Jay, die Joggle wat vandeesweekdie lelsels van die hoog aangeskrewe oggendprogram op Radio5 oorgeneem het, word deur
die publlek geslen as 'n Innemende loskop••• Jlp, jlp maak nog 'n grap, ALEXl THABOLENNERD heteftens dleper In die man se

paige gaan rondkrap en ontdek dat sy kop elntllk stewig aangeskroef Is. '

Die reaksie wathy van die oor die lug te wees nie, Hulle sny gesithet. Ek glo die onafwendbare
publiek kry, is darem nie net my koord af so gou soos nou," se in ons land is 'n sosiale demokrasie
negaiief nie. Nou se dae glo Alex. hy met 'n vingerklap. met deelname van al ons mense op
dat dit nagenoeg 99% positief is. Hierdie vryheidsvegtervan die -- alle vlakke," .
"Om hemelsnaam,ek spee1 gholf lug se arsenaal bestaan uit Sy boodskap aansy blanke "
en drink Castle," lag hy. subtiliteit en humor. Dit bestaan luisteraars is positief: "Dit is julle

Die persepsie wat mense nou OQk uit die jongste musiek en dit laaste kans. Raak betrokke om
van hom het, is die van 'n nar. sluit musiek in soos die van Jerry dinge reg te ruk in Suid-Afriica!"

. .Histories gesienhet die witgesig- Dammers (wat verantwoordelik Om Suid-Afrikaanse musiek is
narre wat deurpatos mense laat lag was vir die in Suid-Afrikaverbode ,hy net so positief. Die musiek het
het, hulle in werklikheid aan die liedjie "Free NelsoriMandela") en 'n buitengewone toekoms, se by.
dink gesit, Daarvanhou hy. ander musiek wat mense sallaat ' Alex, wat glo hy is eerder 'n

Maar hy gaan nie net daar sit as besef hulle is nie in 'ii ' musikant as 'n OJ, werk saam met
daar bommeoral afgaan en vir die gekkeparadys nie. akteur Jeremy Crutchley en Zach

'luisteraars se "dit is 'n pragtige dag Haines, van "Its amazing"-faam,in
en alles is piekfyn"me. "Bullshit Demokrasie 'ngroep Girls with Guns. Hul
man!" - -- - - langspeler word in die middel van

Alex voel egter nie hy kan die Hy is besonder positief oor die 'die jaar uitgereik,
mense wakkerskud deur "soos 'n toekoms in Suid-Afrika. "As ek nie ' Intussen trou hy in Mei; maar
Weekly Mail ofVrye Weekblad was nie sou ek nou in New York ' . belowe om nie te "settle"nie.

jong mense in en daarom glo Alex
"die SAUK is poepbang dat ek
dalk iets ongunstig sal se oar
byvoorbeeld die army."

Oorbelle
Die kleurryke Alex se

kleurvolle reusagtige oorbelle het
baie van die meer "behoudende"
lede van ons publiek laat rooi sien. '
(Daar is toe van bo af opdrag
gegee dat Alex nie meer sy
oorbelle in sy TV-program mag
dra nie.)

Dit was nie net sy oorbel wat
, aanstoot gegee het nie, Hy het 'n

kwaai brief van 'n predikant gekry
wat aangedringhet dat hysy bene
kruis as hy op TV verskyn.

Stimela
Al wanneerhulle met hom swaardekruis, is wanneer hy oor die

nuusbulletinsse inhoud"chirp".(Oar Radio 5 word diestandaard SAUK-nuus
uitgesaai.) ,

Die heel ergste was die nuusstorie oor sy vriend Ray Phiri - die leier van die
groep Stimela - se ernstige motorongeluk, Hierin is op rassistiese wyse gese
"vier swartes is dood in 'n motorongeluk.In dieselfde ongeluk is Ray Phiri
ernstig beseer," Alex raaknou nog driftig as hy die storie vertel.

Omdat Radio5 onder die
staatsbeheerdeSAUKval kan 'n
mens teenstandvanmense aan die
linkerkant van die politieke
spektrum verwag.Alex ervaar dit
egter nie,

"Hulle is nie onnoselnie. Hulle
verstaan dat dit 'n Catch 22
situasie is. AI werk ek onder
regeringsbeheer is dit duidelik dat
daar mense moet wees wat van
binne af werk en dit is my rol."

Hy het tot in 1986as OJ by die
onafhanklike radiostasie, Radio
702, gewerk. "Die ironie is dat ek
nou baie meer vryheid as by 702 in
wat ek se of speel." .

"TV is 'n pyn in die gat, omdat
dit meer verkramp is as enige
ander afdeling in die Korporasie."
Alex bied ook die musiekprogram
Fast Forwardop TV I aan.

Televisie is 'n reuse-markmet
tussen 1,5en 2 miljoenkykers. Sy
kykers sluit natuurlik 'n groat deel

ALEX JAY is 'n media-terroris, Sy stryd is teen rassisme en seksisme. Sy
wapen is sy stem en sy loopgraaf is die Radio 5 Morning Show.
. Alex is baie opgewonde oor sy pos as ontbyt-platejoggie omdat dit 'n

tydgleuf is met 'n groat luisteraarstal. .
VolgendeVrydagbegin hy met 'n uurlangeinbel-program "OpenForum".

Alex belowehy gaannie skroomom op omstrede politieke onderwerpe te fokus
nie. Hy se dat radio die Iaaste mediumis waar daar net nominale sensuur is en
Iuisteraarsdie geleentheidsal he om hul se te se.

Oor TV praathy nie eens nie en die probleern met koerante is dat subs jou
storie kan versnipper.Dan is daar nog die media-regulasies wat jou verder aan
bande le.

Alex ondervind geenprobieme daarmee om vir Radio 5 - wat deel is van die
SAUK - te werk nie. Die feit datdie stasie R25 miljoen vir die Korporasie deur
advertensiesinbring, sorg dat die grootkoppe mense soos Alex maar laat
begaan,

'n Terroris

~

Almally aanlasterlusVEY is mir!"nYingeris al weer
aan die wikkel. Weer knak en knal
dit, en dit gons. Sikloneverrys,
aardskuddingsvermenigvuldig,
vliegtuie start neer, koeie kalf. Is
<lit die Yingervan God?

! Kan nie weesnie,die het reeds
die gees gegee metnulls van
Namibia se onafhanklikheid. Maar.
dis amper: dis die Yinger van die
Volksheld, and you can't get much
closer than that.

Sy bloeddrukstyg 'n punt op die .
Riehterskaal, Selfs vla-terapie help
nie.tso ontstig is hy. Prokureurs '
vergader om die GrootKlient in 'n
ware coitus multitudinis, 'n .
toevloet van volk, 'n commotie. En

. wat sou ons HoogsteLeser so
ontstel het?

'n Nuwe epidemiehardloop
soos Aids deur die kabinet. Die
laster-eis.

.Die ou wit velletjies is so dun
gespan jy kan die Aanhef tot die
Grondwet met 'n slagpen daarop
skryf. Die Volkshelden trawante
het duidelik 'n bladsytjieuit die
bock van Sy Hoogdrawendheid
veldrnaarskalkButhelezigeskeur. .

Dis roerend dat 'n man wat die
howe so beledig deur hulle nie met
moordverhorevan soldate te
vertrou nie, op hul beskermingwit
aanspraak maak wanneerhy hom
verbeel dat sy reputasiegekwets is.
Siestog, it's toughat the top'en

Kersfees is pas agter die rug; dalk
het hy die geldjies nodig.

Vrolike gesiggies '
Kom ons gee erkenning aan 'n

paar van die vrolike gesiggies wat .
ons die afgelopejaar op TV moes
verduur. .

Die eerlikste en mees opregte
gesiggie van die jaar behoort
natuurlik aan Sy Hoogedele A.
Ragsbanjo, wat hom tans heel
onverwags en onverdiend op 'n bed "
van spykers bevind,

Die 0, so vroomste gesiggie wat
ons lewens tot vervelens toe
opgehelder het, was die van
Staatmaker Vlok met sy onsinnige
beloftes endreigemente, Sowat
van vroom kan maar net beny
word deur blote vakleerlinge soos
Broeder Heynsen die Stoffel van
der Merwe/Cliff Bames-alliansie.

In ons land is dit moeilik om 'n
. keuse te maak in die skynheilige

gesiggie van die jaar kategorie.
Eerstens moet die pasgenoemde

vroomste onderdie vromes
natuurlik in aanmerking kom. Dan
is daar die hele ou NP-koek met
hul valse weldoenerigheid terwyl

hulle vasklou aann beleid wat
universeel as 'n misdaad teen die
mensdom beskouword. En hul
waardige (of moet 'n mens nou se '
hoogwaardige?) "leier" wat
menswaardigheidbeskerm deur
middel van apartheiden dan die
vinger wysna onbenullige.
verbeelde ~endings van Sy
waardigheid. .

Maar kop en skouers bo die
spul, vrinde, is daardie
kampvegtervir die verbruiker, 'n
man wat bloot vir ons beswil sake '
dryf: mnr Piken Betaal, die Wet
van Transvaal. Checkershet nog .
nooit so 'n toeloopvan klante
gehad as juis na dieTV-onderhoud
met Ackermanen Weil nie.

Die gesiggie watdie meeste
bloos, was StaatrnakerFWde
Klerlc. Ennie sonder rede nie.

Daar kan maar net een'
kandidaat wees vir die beer met 'n
seer kop-kategorie. Dieselfde.
gemaskerdedeelnemer vat ook die
koek (custardslice,natuurlik) vir
die langste traan watdie jaar op
TV geween is, en dit oor die
skeuring van die Yolk.Heel gepas
heet hy Volksheld.

, Vit die laer
Broers, ons ware Afrikaners sit

met 'n yslike hoofpyn. Na weke
van eksklusiewe wit feeste; wit
toesprake, fakkels en boeresport sit
ons nou met fakkel, by wyse van
spreke. Behalwe 'n kolossale
.volkshangover. Maar dat dit nodig
was om die Groot DwarsTrek te
hou, is gewis. Vir almal wattel
was daar 'n ietsie, vir die ultra
verkramptes en. vir die
aartsverkramptes.

Die Volksheld het nou vyftig
jaar tot sy beskikking om 'n
toespraak voor te berei waarindaar
'n boodskap van verandering :
verskyn. Hy kan dit by die
volgende fees in 2038 voordra. Tot
dan het ons ou Volkie vyftig jaar
om na hartelus agteruitte trek.

Dis tyd vir die uitloof van die
EggberthAwards, Egbertus se
ruikertji~s vir diegene wat nie met
eier op hul gesigte sit nie. En
andere.

Hoogste standaard van
professionalisme: John Bishop.

Beste onderhoude: John Bishop;

Martin Locke.'
. Beste kletsprogram: Potpourri.•

Beste gasheer/gasvrou:Elsabe
Daneel.

Most boring program: Uit en
Tuis. ' .

Mees oorskatte reeks: Ballade
van 'n enkeling.

Tweede mees oorskatte reeks:
Agterelke man.

Mees onderskatte reeks:
Spenser for hire.

Vrotste reeks: Reccie.
Beste komedie-reeks: Night

Court. ' "
Vrotste komedie-reeks: Life

begins at Forty.
Tweede vrotste komedie-reeks:

Ma-plotters.
Beste reeks: thirtysomething
Beste sport-aanbieder: Johan

van Niekerk
Beste sportkommentators:

Christo Olivier; Brett Proctor;
KotieGrove.

Beste kinderprogram: Dawie
Kabouter.

Beste opyoedkundige program:
Brandlduis; Wat se die Reg.

Treffendste spel (al was die
stuk vrot): Dulcie van den Bergh
as antie Stienie in Agter Elke Man.

Mees bevooroordeelde
aanbieder: Cliff Saunders. Alweer.

Windeier van die jaar: PW '
Botterkop, DVD, NP, Volksheld.
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BOEKE

Re.sensle deur HELENEDE VILLIERS

Ernst van Heerden .: ~

Begin selfs die fisici nie al
dink dat die verlede deur die
hede beinvloed word nie? 'n
Helenegatiewe lewensfasekan
positiewe betekenis kiy as dit
intrinsiek deel blyk te wees van
'n proses wat tot die punt van
ommekeer gelei het. "Redeem
the time, Redeem the dream..."
het Eliott tog ook gese,

Soos Krige het Van Heerden
ook met verloop van tyd
sommige van sy opvattings
verander. Hy wens selfs dat hy
ook soos Krige in Smuts sedae
kon deelgeneem het aan die .

, oorlog - wat in daardie tyd vir
hom ondenkbaar sou gelyk het.

"Ons beleef krisistye en
daagliks is daar kragte wat uit
die volkpsige loskom," se Ernst '
van Heerden. En dan bind hy sy
biografiese vertellinge in met' .
die "vangriem" van 'n slotge
dagte oor liefde en deemis.

Hierdie twee verantwoorde-
, lik evaluerende studies sowel as
die meer anekdotiese vertellings
is waardevol omdat hulle die'
leser konfronteer met die ge
heimsinnigheid van die tyd se ' ,
vloei en die verbondenheid van '
'ODS wi] daannee

Onder redaksie van '
VICTOR MUNNIK

Ewige reisiger
Anders is die blllevaD. ,~

skrywerwat self in eensaamheid
besin oor sy eie lewe en werk,
Veral waar die twee byna-. '
tydgenoteso verskil van
geaardheid: Ersnt van Heerden
het van die begin af,'n gravitas,
"n sober gedraendheid van styl, ,

wat hom onderskei van die
skoenlapper, die romantiese
troebadoer, die "groat tuin
kabouter" wat Uys Krige in ons
verbeelding geword het.

Die standvastigegewigop
teller teenoor die ratse rug
byspeler. Enwat 'n gewig moes
Ernst van Heerden nie uiteinde
lik optel nie,

Die Ligtende Trein ontleen '
sy t\tel aan Totius se gedig oor
die riis wat altyd elders is (die
meisiein die veld wat wens sy
kon aansit by die treinpassasier
se vonkelende maaltyd, terwyl
hy vanuit die trein weer verlang
na die eenvoud van haar
tentmaal),

Van Heerden gee 'n beeld
van hornself as die Reisiger wat
altyd verder verlang (ook die
skip is in sy gedigte 'n wederk
erende beeld).

Hy neem ons saam van die
-skool in Pearston en in Port
Elizabeth, deur studiejareop

gevind het?). Hy skryf heel ' Stellenbosch, saam met WEO
boeiend oar die klemver- Louw in voor-oorlogse Neder-

, skuiwing in Krigese opvatting land, deur doseerposte aan '
'. van die heroiese, van Magdalena verskeie Afrikaanseuniver-

, Retief of Die Wit Muur tot by sy siteite, en reise in Europa,Suid-
latere dramas, wat geskryf is na Amerika en die Verenigde State
sy ervaringe as oorlogsjoemalis. (en Vlaandere, moetVlaandere

, ' Ten slotte skryfIan , , tog nooit vergeet nie!)
Ferguson insiggewendoor Krige Van Heerden se literere
se belangrike vertaalwerk, veral ; vriendskappestrek van wyle
die versdramas Twelfth Night en prof EC Pienaar tot by ,diejong
King Lear. Net jammer hy kon • , digter Johan de Lange.
nie meer se oor die Spaans- Rustig en onderhoudend ,
Amerikaanse gedigtenie, wat vertel hy van sy vele ontmoe- ,
vir baie destyds-jong Afrikaners ,tinge met mense, beroemdsowel
'n eerste blik op die Latyns- as onbekend, en van sy versame-
Amerikaanse letterkunde gegee lings: boeke, plate, skilderye,
het, . " • resepte. '

Hierdie betragtingeoar Uys " ", Die latere hoofstukke word
Krige is dus eerstens gerig op , , minder verhalend enmeer be-
literereherwaardering. . . spiegelend: oor die lewe as -.

akademikus,oor amputasieen
,-gestremdheid, oor die waarde en
praktyk van digterskap; oar pyn
en oorlewing. Wat in die gedigte
as intieme binne-ervaring met
die leser gedeel word, word hier

,meer objektief belig.
'n Mens wonder net oor die

fatalisme van die boek se open
ingsmotto: " ...All time is unre
deemable."

gebruik van die vrye vers glad
nie so amorf en vormloosis as
wat Eglingtonen Opperman
beweer het nie,

Hy wys daaropdat Krige se
meer speelse lewensbenadering
van die begin af 'n ingeboude
korrektief was op die estetise
rende neigingsvan die Der
tigers; en dat sy Mediterreense
inslag miskenis deur kritici wat
nie belese genoegwas om dit
raak te vat nie,

. Johannes LodewykMarais
vra Om 'n herwaardering van
Krige ook as grootprosais. Hy

"was een van die min Suid- '
Afrikaanseskrywerswat
belangrike prosa en Engelslen,
Afrikaans geskryfhet: 'n aan
duiding van 'n bree Suid-

; Afrikaanse identiteiten 'n
ruimer bestaan,

CharlesMalan kies "die
. ontluisteringvan kulturelemites

by Krige as dramaturg"Cn titel
wat Krigeself moontlik 'n
bietjie swaarop die hand sou

Uys Krlge - "die groot tulnkabouter"

"MAARwaar's die sneeu van
voorverledejaar?" hetUys, Ole Veelsydlge Krlge, saamgestel deur JC Kannemeyer.
Krigedie refrein van 'n Villon.._ ' , Human en Rousseau, Kaapstad en Pretoria, 1988. R17,95.
balladevertaal. Die mens bly
maar altyd terugkykom in . Ole L1gtendeTreln, outoblograflese vertelllngs deur Ernst
verbyelewenservaring nuwe van Heerden. Tafelberg, Kaapstad, 1988. Prys nle vermeld
patrone te wil ontdek, om onder nle.
die lank-gesmelte sneeu 'n paar .
blywendekristallevan wysheid
te vind. '

Ook vir Ernstvan Heerden
is die raaiselvan die tyd 'n
deurlopende tema,

In hierdietwee bundels is
daar 'n terugblikop die lewe en
werle van Ernst van Heerden en
Uys Krige wat die geestelike

,klimaatvan die vroee dekades
, van ODS eeu lewendigvoor oe
roep , uit 'n perspektief van die
eeuwending. . '

Die VeelsydigeKrige word
, , ingelei deur 'n studie oor die
, "goue seun" se vormingsjare. "

Etiennevan Heerden kon van
. lewendige,informele briewe aan
gesinsledegebruik maak om
boeiend te vertel van die sol y .
sombravan Uys se eerste jeug- ,
kennismakingmet Europa: '
intense begeesteringe sowel as
buie van neerslagtigheid.

"Ek aard hier (in Holland)",
skryfdie aanhangervan son en
lig, "net so min soos 'n akkedis
by die Noordpool."

ICKannemeyerontleed die
gedigteTram-odeen Die
Soldaatom te wys dat Krige se

Op .soek na verlore tyd

Hoelank sal ditnogduur?
KEEROMSTRAATis afgekor
don. Oral is polisie, Party in .

• ligblouuniforms,ander in die
potblouoorpakkevan die half
,opgeleides. Die bestuurder van
die waterkanon oefen sy
maneuvers. Begeleiders loop
met blaffendehonde afop 'n ,
skarewat uitgewykhet na die
onderstepunt van diestraat, Ek
is pad na hof 1 van die Hoog
geregshof. Vandagword die
vonnisgefel oor 14lede van die.
ANC., . "

Die hofgaleryis volgepak,
Meesalvroue. Vanhulle is '
geklee.ingroen, goud en swart.
Diegesigteis sonder enige .
herkenbareemosie, '

Beroerjng'" '
Daar is slegs afwagting en

'n sagteruising van stemme.
Vandie mense wag al sedert
drie·uur hierdie Woensdag-

:- oggendvir 'n sitplek aan die
eindevan die nege maande- ,
langekastyding.Die oorgewig
hoflconstabel maak 'n aankon
diging"ODs~aan hulle 'n
kwartiervroeer inbring" en ,

, waarskuvaderlik"maar g'n ge
singeryen geraasnie. DUr's
anderhowe in sitting'"

Die aangeklaagdes klml.

'onder uit die selle, Daar is 'n
gesmoorde beroering.Die .,'
meeste van hulle is jonk. '

, Bloedjonk, selfs tenger.Party , .
het die sukkelendespore van 'n
baardjie.Na twintigmaande se
aanhouding lyk hulle na
onwaarskynlikeguerrillas.Net
die klein ANCvlaggiesop die
linker-boarm, en 'n enkele '
kakie-uniformdui op iets
militers, '

'n Ma, in die middel van
die galery,kyk af op haar seun.
Nie eenvan die twee praat veel
nie. Hy loopweg van haar en Jig
'n gebaldevuis, 'n Ander, in 'n
modieuse somerspaken 'n
sonbril, rookeenkant, Ander -,
klim op die banke om nader aan
die galery te kom. Hulle praat
geanimeerd.

Langs my staan 'n horde
veiligheidspolisiemanne. Van"
hulle nie ouer as twintignie met
punk haarstyle,dagoudMiami'
Vice-baardeen bultendere
wolwers ophulle boude. Hulle
hoort veel eerder kommerloos
op 'n strand.

Die regter kom bmne. Ons
staan vir die lang grys regter met
sy rooi toga.Sy vroueklerkhet
reeds die geskreweuitspraak in
,,'n oranjeomslagneergesit; ~!l!U'

is geen rituele kode waarmee hy
sy uitspraak begin nie. Geen
kuggie nie. Hy lees in:n rustige, '
gemoduleerde stem: regspraak is
om 'n toepaslike vonnis vir 'n
misdaad te gee; wat die

~,' aangeklaagdesgedoenhet, was
nie vir persoonlike gewinnie, ,
maar uit politieke oortuiging.

Die regter getuig dat hy as '
gewoneburger weet van die
griewe teen die Groepsgebie
dewet, Hy hoor dat ruimte vir '

.wettigeoptrede feitlik nie meer
moontlik is onder die noodrnaat
reels nie, maar daar bly nog die '
opsie van plaaslike besture om '
griewe op te los.

Geweld
Hy het geen probleme met

die oortuiginge van die'
beskuldigdes nie, maar hulle '
geweldadiges metodesmoet
gestraf word: geweld is 'n
affrontasie vir aile beskaafde,
mense. Geweld is nie moreel
regverdigbaar nie.

Die hofsaal is stil, Hierdie
jong mense se lewensgaan
vandag ten diepste verander; Die
regter verban die eerste drie . '
beskuldigdes vir onderskeidelik
25, 24 en 24 jaar uit die
samelewing. Die eerste twee

HEIN WlLLEMSE skryf ult '
die Kaap' .

slaan hy tot toegewyde ter
roriste.

_Die derde glimlag sinies toe
hy die akkolade hoor. Die regter
se hy vind nommer drie hoogs
geartikuleerd en intelligent.
Waarom dan die bose pad loop?
Hy skort 10 jaar van elk se
vonnis op vir vyf jaar-.Diestaat
het vir lewenslank gevra. In
'vergelyking is 15 en 14 jaar

"kort. .
Ekkyk na beskuldige

nommer een se ma. Sy is ,
uitdrukkingloos. Begryp sy die

, ,uitspraak? Daar is geenblik van
herkenning nie. Sy staar voor '
haar uit. Nommer twee se rna "
het voorheen vir my gese: "My
kind gaan die beste deel van sy
lewe in die tronk sit." Ek kyk na
haar. Ook sy toon geen emosie '
nie.

Nog ilrieander word tOt
lang termyne van 20 tot 22 jaar
gevonnis. Ook hier skort die

, regter tien jaar op. Beskuldigde
nommer nege kry 'n opgeskorte
vonnis. Die op die galery trek
asem in. Sy kamerade langs hom
neem sy hande. Sy mond gaan
effe oop. Hy vat aansy das en
lig sy kop agteroor,'sy oe
toegeknyp. Sy Vriende langs
hom en twee ander lay sewe

jaar, waarvan vyf opgeskort is.
'n Verdere drie kry opgeskorte
vonnisse.

Die regter staan op en loop
uit. Die veroordeeldes draai om
na die galery. Dis geen
gekoordineerde reaksie nie.'
Daar is geen Amandla's, Nkosi
Sikeleli i' Afrika's of
Mayibuyi•s van die galery nie.

, Die guerrillas sing 'n strydlied
vir Umkhonto we Sizwe, met .
die vrystaande duim-en-gebalde
vuis-teken van die ANC. Selfs '
nou lyk hUlleonwaarskynlike "
vegters, net soos toe die meeste

,van hulle drie jaar gelede half-
rigtingloos op die Universiteit
van Wes-Kaapland se
voorgraadse banke gesit het.

Hoeveel ander sal daar nog
moet wees voor di~ soort
rebellie nie meer nodig geag
wordnie? '

\
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Nog 'nPorsie Prawns "sebliefl
Andrew Buckland se solo mlmlek-sage The Ugly Noo Noo word
nou by die Mark-teeter In die form van 'n trllogle afgerond. Sy
vrou Janet het weer die regie behartlg. Met Noo Noo het hy 'n

humorlstlese manler gevlnd om Suld-Afrlkaners bewus te maak
van hulle ele waansln - sonder om aanstoot te gee. CHRIS DU

PLESSIS het probeer om die akteur wat bekend Is vir sy
. prlvaatheld tydellk ult sy kors te laat bars, en dlt amper

reggekry.

Andrew Buckland doen die Noo Noo
FolDS: AndreaVlnassa

. '

Getroue volgelingevan Noo, se lewens in ellnde dompel) hoor.
· Noo sal onthou dat die tweede deel Meridith het ontsnap...

geeindig het waar Sebastian(die . Hy wil nie veel meer as dit
.'hand) en Anthony (die mier wat ' verklap nie: Die publiekmoet self·

vir die AWB - AnimalsWithout· oordeel. . .,. ' '.
Beauty - werk) beide na Meridith' Na die Noo Noo weet hy ook
gaan soek nadat sy gevang is, nie wat hy gaan doen nie.· ,

.Pyro(tegniek) se susterPolly.. . Dit lyk me juis asof hy homself
. , die Prawn is vergiftig deur die veel daaroor bekommer nie. .'

· Specists (sluipmoordenaars wat • . . Hyprobeer geld bymekaar kry .
lewende wesens volgenshulle omeen van sy ander mimiek-
spesie beoordeel.) Tydens 'n geveg stukke Easy Walk (met die Poolse .
verloor Pyrodrie bene. Sebastan perkussie-veteraanMaciek
word verblind.... Scejbal)en die Noo Noo trilogie

:Die derde verhaal begin waar na Edinburghte neem.
Bright Eyes (een van die soort Maar as dit nie gebeur nie... Hy
wesens wat onwetend andermense .. ' haal sy skouers op.. '

hom sadisties~ann~ te
bombardeer.

veertigste verjaardagpariy. "Die
hele Noo Noo-vertoning?"wou
Andrew weet,

"Nee, hou dit kort," seg die.
man. "En moenie iets opvoer wat
die mense te veellaat dink nie,"

Tydens die "opvoering" het die
gaste (daar was "honderde") geen
reaksie getoonnie en Andrew het
begin bekommerd raak. "Moenie
worrie nie," se die man toe vir .
hom. "Ons gaan nou die koek
inbring..."

Maar aan die anderkant wil
Andrew ook nie he mense moot
dink die "politieke"analogiee is t6
voor die hand liggend nie,

Sulke direkte verwysings kan
maklik as didaktiesof pretensieus
aangesien word.

Hy self staan te na aan die stuk
om 'n objektiewe uitspraak te
lewer. "Ek is soos 'n idioot
vasgevang in die storie."

Dit help nie om hom te probeer
gems stel nie. Komplimente .;
verwerk hy moeilik,

Wat dit maklikermaak om

'n Franse agent wat deur die
Arabiere gehuur word om die
tentoonstelling van die Afrika
groep se afval-eenheid in die wiele
tery...

Hy steek sy wysvinger en duim
uit en maak PHOO! PGGHI
PGOHI So hoef hy die
oppervlakkige tema nie in woorde
te verduidelik nie.

Soos meeste ander akteurs
verkies hy die omniddelikheid van
die verhoog.

Hy het die Prawn of Noo Noo
as"karakter" gekies omdat dit een
van die mensdom se grootste
onmenslikhede verpersonifiseer.

. "Die insek is eintlik heeltemal
onskuldig," verduidelik hy. "Maar
mense verafsku hulle omdat hulle
fisiese voorkoms so afstootlik is."

Hy erken dadelik dat hy met die
stuk direk belnvloed is deur die
spotprenttekenaar Gary Larson .
(The Far Side). Larson maak ook
gebruik van die tegniek om mense
in diere se rolle (eli andersom) te
plaas om menslike wreedhede te
belig. Dit is basies wat in Noo Noo .
gebeur. Behalwe dat Andrew .
plaaslike analogiee en metafore
gebruik om die universele
wreedhede in 'n Suid-Afrikaanse
konteks te plaas.

Suid-Afrikaners het die subtiele
aantygings opgeslurp. Die eerste
twee Noo Noo's was so gewild dat
Andrew vrees die meeste mense
het die onderliggende sosiaal
politieke kommentaar gemis..
"Almal het begin praat daarooor en
gedink dis tog te oulik ... ek dink
dit het miskien te kornmersieel
geword."

'n Man (".van DAAR af" 
Andrew beduie in die rigting van
Sandton), het hom na een van die
vertonings gevraom 'n opvoering
by sy huis te kom gee vir sy

ANDREW BUCKLAND het die
Parktown Prawnverewig.

Voor hom was 'n Noo Noo (sy
woord vir die insek) slegs 'n
koringkriek-agtige huispes eie aan
die noordelike voorstede wat taaier
is as ou skoene. .

Andrew het dit so te se ver
mitologiseer met sy solo mitniek-.
vertonings in the UglyNoo Noo.
Die opvoering hetweldra in 'n
trilogie onwikkel waarvandie
laaste deel tans by die Markteater
opgevoer word.

Toe ons gesels het, het hy
beloof dat al die los drade van die
sage met die laaste vertoning
bymekaar gebringsal word,
hoewel hy nog nie geweethet hoe
hy dit gaan doen nie,

Hy het so pas van die stel van
Gray Hofmeyr se nuwe rolprent
afgestap en was op pad Oos-

Londen toe om die Kersgety-chaos
by sy skoonouers te gaan mist

Die film is in Springbok
geskiet, Nag een van daardie
Karoo-dorpies wat uiteindelik as
"Somewhere in Africa" op die
silwerdoek voorgestelsal word om .
die anti-apartheidsfanaticise
asems van die vervaardigersse
nekke af te hou,

Die prent handel oor 'n groep
wetenskaplikes wat'n atoom
afvaleenheid ontwerp, Hulle wil
dit Internasionaal verkoop. Die
Arabiere het ook een ontwerp.»
Hulle wil dit ook Intemasionaal
verkoop. Andrew speel die rol van .

j ,.

, .

, ,~'

Jeremy Crutchley speel
die rol vall Smith, 'n c;

',I'aantrekllke long manmet
'n slnlese

lewenshoudlng", In
. .r- Agatha Christie Se Murder'
. on the Nile. Ole stuk, wat .'

tans In dIe Baxter In '
Kaapstad opgevoer word,

, begin op 12 Januarle In
die Andre Huguenet-teater
.'In Johannesburg. Regie ..

deur Rex Garner. Intense
hltte. Mlst~rleuse .

Eglptlese landskap. Ole
. salon van die stoomboot
Lotus. 'n Moord. Wle was

.die moordenaar?
Ole ander akteurs Is Diane
Appleby, Tammy Bonell,

John Whiteley, Rex
Garner, David Clatworthy, .

Lynlta Crofford, Tanya
Logan en Janet du

Plessis.

Net een Afrikaansestuk
.' Marie Oberholzer ' . "

DIE gebrek aan Afrikaanse"hoofstroom't-toneelstukke blyk uit Truk se~ .
toneelprogram vir vanjaar. Daar is Afrikaanse vertalings van 'n Georges.
Feydeau-klug, 'n Sam Shepard-stuk, 'n dramavan Edward Albee en 'n 0:

Shakespeare. Maar dieenigste Afrikaansestuk \Vat vanjaar opgevoor word
is Bartho Smit se Christine,', ".

Die Feydeau-klug - Kalkoen se KindripAfrika!U1S: is middel-Februarie .
op die planke met Louis van Niekerk, JohanMalherbe, Lida Meiring en
Bill Curry in die hoofrolle. ."..

Dieter Reible behartig die regie van Shakespearese The Tempest - Die
Storm - in Mei en Junie. ' '.

Shepard se Fool for Love, wat nog nooit in Suid-Afrika gesien is nie, .
open op 9 Februarie in die Momentum, StaatsteaterPretoria.·' •

Sandra Prinsloo speel die hoofrol in die vertalingvan Albee se Who's
Afraid of Virginia Woolf? - Wie is Bang vir VirginiaWoolf!- waarvan
Francois Swart die regie behartig. .
· Die hoogtepunt op die Engelse programisdie lokettreffer Gulls,
waarvoor Ron Smerczakverlede jaar met 'n Dalro-prysbekroon is. Dit
begin op 21 Maart in die Drama vimdie Staatsteateren op 11 April in die
Alexander-Teater in Braamfontein.

Tom Stoppardse The Real Inspector Hounden Peter Shaffer se Black .
Comedy met Wilna Snyman, Fiona Ramsay,Susan Danford en Graham
Hopkins in die hoofrolle is van 2 Februarleop die planke. Terrence Shank

is die regisseur... '.
, Francois Swart behartig die regie van Shakespearese AsYou Like It
beplan vir Julie/Augustus.' .

Truk hetdie regte vir Tom Stoppardse Hapogood, wat verlede Mei in
. Londen geopenhet, bekom.Bobby Heaneybehartig die regie..
. Norman Coombes se Amstel-pryswenner, Snake in the Garden, word
van: 15 Februarie in die Adcock-Ingram en van 10 Maart in die Momentum
opgevoor., , " , .,'

Die subskripsiebrosjurewaarin die inligtingoor die produksies
uiteengesir,word,is reeds beskikbaar,
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ETE EN.DRINKE

Krokodil DOg vis DOg vlees

KOOS COETZEE

baie aantreklikewyn bedien word
en jy ruik lank daaraan, kan jy
daarvan drank word - sOgeniet 'n

.. mens niewyn nie. Hou daardie
rooiwyne koel ...

Dit is ook die geval wanneer jy
'n gro,ot witwyn-drink. Die regte
teniperatuur vir witwyn is 12-14

.grade Celsius. Onthou egter dat
mens nieyskoue wyn kan proenie,
en sonunige wyne verdien beter as
dft,

Ek noem 'n paar groot witwyne:
wit Boergondiesewyn, vera! die
wat meeras RlOO 'n bottel kos;
sommige (baie skaars) witwyne
van die boonste deel van die
Rhone, sommige wyne van Elsas
en sonunige van die Loire in
Frankryk.

Duitsland het ook groat
witwyne, maar hulle word nie na
ons uitgevoer nie en dis baie
moeilik om hulle in die hande te
kry.

Maar selfs 'n paar van ons eie
witwyne streef na grootsheid,
wyne soos die van Hamilton
Russel-wingerde in Hermanus,of .
die groat witwyne wat Giinther
Brozel op Nederburgmaak,
Sornmige van die goeie wyne van
L'Omarins, Backsberg,
Boschendal, De Wetshof, Delheim
en Klein Constantiaval ook in
hierdie kategorie.

Dit kan groot pret vir die
ernstige wyndrinker wees om 'n
klompie bottels van die groot
Bordeaux-wyne te versamel, Ons
sal ondanks die hOO pryse 'n hele
paar van hulle op die mark sien:
die besoek van die Union des .

. Grands Crus de Bordeauxaan
Suid-Afrika en die wynproewery
en ete wat middel-Januarieby die
Inanda-klub gehou word, sal .
daarvoor sorgo

Sulke besoeke wek gewoonlik
baie belangstellingen publisiteit.

Ander dranksoortesal ook
vanjaar onder die sookligkom.

Aangesien die ingevoerde siders
Strongbow en WoodpeckerS9
goed in Suid-Afrikagevaar het, het
die Stellenbosse Bocrewynmakery
sy eie Hunters Gold en Gilbeys sy
Crossbow op die marie geplaas.

Eersgenoemdeword van appels
en pere gemaaken laasgenoemde
net van appels.. .
~n ding is seker, en dit is dat

die verkope van bier steeds sal
styg' soos jare reeds die geval is.
Maar ook hier is verskeidenheid
moont1ik.

Onskan uitsien na 'n
interessant~ drankjaar.

'0 Vark genaamd Lieog

BJ Lankwarden skryf 'n
yoorskou oor 1989as

drankJaar .

MY vriend Charles, 'n groot man en 'n goeie kok: het 'n kalkoenen 'n
skaapboudvir Kersfces gaargemaak.'Hy het egter gevoel die Kersmaal kan
nie volmaak wces sonder 'n kwan varieboudnie en op die laaste nipper
slaghuis toe gehardloop.

Hy vertel die apokriewe storie van die verhandeling van 30 bladsye wat
Confuciusoor die oorsprong van die Chinese se liefde vir varkvleis
geskryfhet.

Confuciuswas 'n groot fllosoof met 'n oog vir 'n mooi storie.
In sy verhandelingvertel hy die roorende storie van Dong, 'n Chinese

kleinbocr, wat.'nvark gehad in die dae toe die Chinesenog almal
. vegetarierswas. .

Die vark se naam was Lieng, et:ldie boer was baie lief vir sy vark.
Hy en die vark het saam in 'n houthuis gewoon. Op 'n wintcrsdag is

Dongdorp toe om 'n paar inkopies tc doen. Hy het Lieng op die matjie.
langs die vuurherd gelos.

'n Kooltjiehet uit die vuurherd geval en die huis het at'gebrand...
Toe die boer tuiskom het hy groot geskrik: hy wasnie bekommerdoor

die afgebrandehuis nie, maar waar was Ueng? Hy het begin rondkrap en
hier Ie Lieng: gaar. Dong het begin huil en Lieng om die nek geval, maar
Lienghet sy handgebrand.

Toe hy sy hand aflek om die brandgevoel te verlig. het Dong weer
gelek, en weer... Te heerlik. Toe begin hy vir Liengopeet.

Van toe af het Dong elke week 'n huis gebou, ;n vark in die huis gesit
en die huis afgebrllJ)d.

Uiteindelikhet die hele vlakte vol afgebrande.huise gestaan, tooat die
burt begin kla het. Koppe is bymekaargesit en die eerste primitiewe oond
is vir Dong gebou.

.Dit is dan die verhaal van Lieng.

KOOS COETZEE

KOOS COETZEE

Lank lewe
koning eend

Bjefstuk nie-royale
Wanneer jy by Le Bonne Table

instapdink jy dis 'n Griekse
restaurant" net Griekse musiek
wordgespeel.

Maar wanncerjy na die
spyskaan kyk is daar geen Griekse
geregop nie, Die spyskaan is - en
nou begin ek klink soos 'n plaat

· watvasgehaakhet - baie
standaard:die gewone biefstuk en .
visgeregte. .

Ekhet 'n Fillet Royale bestel.
Waaromdit royale genoem word,
weetnugter alleen, want oor die
biefstukIe 'n doodgewone witsous

· met sampioenedaarin,
Dit is bedien met te soet

wortelsen tjips, hoewel ons rys
gekryhet toe ons daarvoor gevra
het.

Blykbaar is Le Bonne Table se
visgeregtegoed,

Ekhet nie nagereg geeet nie 
ek beskou dit as 'n belediging om
"vanilla ice cream and chocolate
sauce"op 'n spyskaart te sien,

Johannesburg het te veel
standaard-restaurants.

nie lekker nie, Ek het ander ook
daaraan laat proe,en hulle het
saamgestem. .

Front Page is miskien te groat -
· kwalitcit ly onder volume - terwyl

die spyskaan nie van verbeelding
getuignie,

.IN Kaapstad en in Vanstadennis
.en in Houghtonhet mense hierdie .

,. Kersfeesweer kalkoen geeet.
Die wat sappigestukkies .

,._ kalkoon gekry het, was gelukkig..
Andermoes tevredewees met die
witvleis,wat na saagsels smaak.

Kalkoen, en ek hoor 'n koor
verontwaardigde stcmme opgaan, .
is 'n minderwaardigevael. Die .
Engelseen die Amerikaners is
mal oor klllkoen- Kersfees
sonder 'n kalkoen is nie Kersfees
nie - maar die setels van goeie
kos is nie in Amerikaen in
Engelandgelee nie.

Die Franse, wat weet wat
goeij: kos is, is ook slim
sakemanne.Hullemaak baie geld
deurvan kalkoene ontslae te raak.
Baie Franse kalkoenehet hierdie
Kersfeesas spogstukop Suid
Afrikaanse tafelsgepryk.

Die Franse spuitdie kalkoen
met cen of andervet in, en
siedaar'n wonderlikesappige
vael. Maar selfs hierdie kalkoen,
wat "self-basting"genoem word,
kom droog uit die oond uit:

Die enigste kalkoen wat ek .
cetbaarvind is klein kalkoentjies, .
niksgroter as 'n groterige hoender
nie. Selfs dan is kalkoen nie
werklikspesiaal nie. En jy moet
hom ook maar chronies met vet
bedruip, anden is selfs die
kalkoontjiedroog.

Ek wH'n anderKrismisvael
voorstcl: eend. 'n Bend is 'n vet
vOOI. Hy hoef gladnie bedruip te
wordnie - jy maakskaars die
oondoop terwyl hy braai.

'n Bend het nie baie vleis aan
homnie - behalwedie bors en .
bene is die vleis maar skraal aan
'n eend • maar eendvleis is baie
lekkerderen baie sappiger as
kalkoen..

Ek stel dus vir volgende
Kersfceskleiner porsies eend
pleksvan hompe droe kalkoen
voor.

VIR sommigevan ons is die einde
van een jaar en die begin van 'n
ander slegs 'n verandering op die
kalender. Anderherkou die ou jaar
en maak vroomvoomemens vir die

. nuwejaar.
Soos ons almal weet is dit uiters

moeilikom hierdievoomemens na
te kom. Hier is egter een waarmee
ons min moeite sal he - behalwe
miskiendie meesgeharde drinkers
van sterkdrank.

Probeerom jou drinkpattoon
vanjaaraf te wissel. Waarom nie?
Dit kan jou grootplesier gee en
miskienontdekjy 'n drank watjy

~ vantevoreglad nie geken het nie
maar nou vir jou heerlik smaak.
. Wyndrinkershet omtrent 'n
eindelosekeuse,veral noudat die
bobelastingvan 60 persent op wyn
na 20 persent verlaag is.

Dink net aandie geleenthede vir
rooiwyndrinkers. As die van ons
wat van goeie Cabemet hou, dink
RI5-R20 'n bottelvir plaaslike wyn
raak 'n bietjie dik vir 'n daalder..
koop 'n Cabemetuit Chili teen die
helfte van die prys. Dit kan jou
aangenaamverras,

Probeer'gerus ook die lieflike
wynevan Beaujolais.PIaas hierdie
wyn tien minute lank in die yskas
voordatjy dit drink. Ek kan hoor

r----~~--------_l .hoemense vra: 'Wie het al ooit
gehoordat jy rooiwyn in die yskas
sit?"

Erger dinge het al gebeur: soos
toe 'n bottel beleeChateau Mouton
Rothschild 1962in 1976 in die
Seychelle in 'n hotel op ys geplaas
is. Dit is geen misdaad nie - nie as
die wyn die tafel teen 35 grade
Celsius bereik nie.

Rooiwynmoot, soos soveel
boeke ons vertel, teen
kamertemperatuur bedien word.
Nie een van hierdie boeke venel
jou egter dat dit Noord-EuropCse
kamertemperatuuris nie. Ek het
ongeveer20 jaar daar deurgebring, '
en kamenemperatuur was omtrent
nooit hoer as 18 grade Celsius nie..

Rooiwyn watek aan tafel
bedien, het omtrent altyd hierdie
temperatuur - altans wanneer ek
begin skink. Binne 'n halfuur lyk
die preiltjie anders, want jy kan die·
bottelnie aanhoudendin 'n koel
plek terugsit nie.

As 'n wyn te warm is, ruik jy
onmiddellikdie alkohol wanneer jy
dit voor jou neushou. Wanneer 'n .

?t;
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Vrye Wcekbladhet sy
Kersmaal by Front Pagein .
Melville gehad. Die restaurant het
'n aangenameontspanne
atmosfeer, en hoewel die
restaurant baie besig was, wasdie
kelnerinne flink en vriendelik.

Die spyskaan is soos 'ri koerant
gedruk en kan jou 'n hele klompie
minute besig hou terwyl jy vir jou
kos wag. Daar is allerhande
outydse advertensies, en brokkies .
skinder, en jy kan ook die Sterre
kan lees,

Goedkoop Parmaham
Die geregteop die spyskaart is

nie baie interessantnie, Nog 'n
standaardspyskaan.

Ek het as voorgeregParmaham .
. met spanspekbestel, Die ham was

'n bietjie danker vir Parmaham,en
ook 'n bietjie sour, Dit was ook 'n
bietjie goedkoop- Parmaham
moet vandag met goeterssoos
bobelasting haas onkoopbaar

. wees, Dit was egter goeie ham.
As hoofgereg het ek biefstuk

met die f'ensie naam van Steak lIe
. De France bestel, Volgensdie

spyskaart wOrd dit bedienmet 'n
delikate mengsel van room, .
peperwonels, Drambuieen
gekapte uie.

Die biefstukwas sag, maar die
sous was nie baie delikaatof baie
lekker nie. Baie standaard.

As nagereg het ek gebakte
piesang met bruinsuiker, rum,'
botter en roomys bestel. Dit was

• Die ideale plek viru kersfunksie
Bespreek vandag: 836·6611/2

'13y die 9Jar/(:rreater

Kom kuier by ons vir
huiskos, goeie wyn
en lekker mense

Holger's, Braamfonteln
The Front Page, Melville

La Bonne Table,
Rlsslkstraat

'n MENSmoet dikwelsna oop
restaurantssock oor die Kersgety •
bekende restauranteis toe, en
mens gaaneet dus op 'n basis van
mog ons troffe.

Sohet ek en my vriend Peter by
Holger'suitgekom,Die restaurant
het 'n aangenamerustige atmosfeer
ondanks diedruk verkeeronder in
die straat, Ekhet nie bale van die

.binneversiering, en spesifiek die
steele, gchounie,

a het 'n Engelse bitterbier
bestel - heerlik - en Peter 'n paar
koeldrankiesom van die die vorige
aand te herstel,

Op dieeffe vervelige spyskaart
. was daar Krokodilstertvan die Nyl
met knoffel en roosmarynbottcr.
Krok vir Krismis,besluit ons toe.
'n Dwarsdeursnitword van die
krokodilstert gemaak en dan
gerooster, -

Ekgaannie doekies'orndraai
nie: krokodil is nog vis nbg vlees.
Klein stukkies)(]eis sonder
noemenswaardige smaak Ie
ingebed in 'n groot volume stywe
grillerige wit vet. Die vleis watjy
uiteindelik eet is hoegenaamd nie
R20 'n porsie werd nie.

Hoeweldie spyskaan se die
·krokodil kom van die Nyl, het
Peter gese dit proe na Pilanesbcrg
krokodil.

Die krok is opgedis saam met
roomspinasieen aartappels Anna,
wat albei baie lekker was. 'n .
Bakkie redeliksmaaklose
bykomstige groente is ook verskaf,
maar ons het nie eintlik daaraan
geeetnie. _

As nagereghet ek okkemeut
gateau geeet,wathoogs .
professiOllcel gemaak is.

Die lekkerstewasnatuurlik die·
heerlike Duitseschnappsna etc, -.
wat ek en Peter laas in Namibia
met sovceloorgawegedrink het.

Opsommend: krokodil is 'n'
foefie.
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MENSE

Ses dae 'n
week, elf

maande 'n jaar
is die Boswell

·Wilkie Sirkusop
pad. 'n Honderd
siele en 'n klein

,dieretuin.
VICTOR

MUNNIK het
tussen die

karavane met
die kunstenaars

gaan gesels.

Toe hy en sy mede-arties
Colette Kozak met hul gryptoertjie
begin, het Colette se arms elke
aand gebloei. "Die vel om my
arms was te sag. Arme Stanley was'
mi elke oefening vol bloed," se.sy,
"Ons werk hard." ,

mooi nie) word nou deur sy baas '
by die trok se trappe opgehelp, Sy
vrolike Country en Westem-klere
word uitgetrek en hy gaan sit op
die strooi. '

, Kleln)annle Steenkamp en Andrew "Meatball" Brown. Narre.

Binne-in die tent blaas die Colette is in 'Ii sirkus gebore.
fluitjie vir pouse. Stanley kom oorspronklik van c

Springmielies, spookasem en Zimbabwe. Sy rna het hom by die
soeweniers word verkoop, Ben pa sirkusskool in Kaapstad ingeskryf

'koop drie rooi neuse. Wanneer die . "Se vii die mense hulle moet'
• fluitjie weer blaas stap hy met sy ,tog die sirkus ondersteun," se

span van drie narretjies in die tent. . Stanley. Ekdink aan die seuntjie:
'in.. wat pouseaan 'n reling gryp en oor

, Die "New Survivors" vlieg deur . -die trappies spring. Hy sal die hele
die lug. Die sweefstok-arties vang k ~,wee sweefstok-waaghals wees. i
sy maat net-net .

'''Mense hou van die gevaar," seEn die sirkus se honderd men:Se
Stanley Bower na die tyd.voor sy .,' ' : dit sluit elektrisiens, verwers, 'n
karavaan, "As ons met 'n ' mororwerktuigkundige en

· veiligheidsnet optree sal dit nie so " arbeiders in .:sal bly trek en speel
· spannend wees nie en sal minder ' van dorp tot dorp, ses dae 'n week,
mense kom kyk." ",elf~aan~e 'n jaar.

Rebo die kUlkunstenaar, elntlik Johannes Ph/llpus Oberholzer

"'n Leeutemmer hoef nooit gebyt te word
me. As dit gebeur is dit nie die leeus se
skuld nie, Hy moet hulle goed ken en hulle
goed dophou," se leeuternmer Rory O'Byme
na die vertoning.

"Hy moet weet in watter bui die
diere is • as hulle byv~beeld
hardlywig is, is hulle baie beneuk.
Enjy moet hulle dophou. 'n Leeu
se oe is goudbruin, As hy kwaad
word,word hulle groen. En as hy
liggies na jou kap moet jy weet ..:~

Rory krap 'n maanhaar se neus
, deur die draad van die hok. Die

leeu gaap. Sy verhemelte is pienk
soos 'n klein katjie s'n, maar sy
tande is so groot soos wortels; - -- ,

"Alles wat die diere hier doen,
doen hulle ook in die natuur. Ons
improviseer net daarmee..."

Agter hom kom die Kozaks met
hul spannetjie diere verby. 'n Bok,
'n eend, poedels, en twee
sjirnpansees: Jane en Boyjjie,

Boytjie wat sopas in die arena
, "in 'n restaurant greet het" (die
kinders kon nie glo die aap eet SQ

Grogo Oe

'n speeltrompet uit sy broek uit en speel
totdat hy uitgejaag word.

Hy stap by die tent uit. Skaars drie
, leeuspronge van hom af draf vyf leeus uit

hul hok deur 'n draadtonnel na die
vertoonhok in die arena, Hulle is altyd
omrlng deur tralies.

Die temnier se sweep klap. Die groot
katte beweeg lui-lui van een stoeltjie na die
ander, en gaan Ie dan gehoorsaarn langs

, .mekaar,

Die temmer woel met sy hande in die een
mannetjie se maanhare, en soon hom.

Valbyl

'Sjeik' leer boerseunsy
kulkuns

Stanley Bower en Colette Kozak. die New Survivors

Geslote-baan N

'n SEUNTnE wat kleintyd so skaam was dat hy van kuiennense'
op hulle Vrystaatse p~as weggehardloop het, is nou die
oeverblinder in sigeunerklere in die Boswell-Wilkie-sirkus.

Sy naam is Rebo. Draai Rebo om en jy kry Ober...holzer.
Johannes Philipus, oorspronklik van Fauresmith in die Vrystaat,

Weens sy weghardlopery is 'n "Boesman met een arm"
aangestelorn horn op te pas. Dis hy wat Rebosy eerste toertjie
geleer het: die sewe ringe Vall"die duiwel.

Rebo het sy ambag by die Spoorwee geleer, maar sy kop het
altyd ku1kuns toe gestaan.

Hy het uit boeke geleer, en van Karadani • Sjeik Dada Eskader
- "een van die wereld se beste towenaars".

Die eerste ding wat Walter Wilkie van B~swell.Wilkiese
sirkus my wys is die klank-ateljee. Dit lyk soos die stuurkajuit van
'n vliegtuig. '

Daar sit die klank -ingenieur omring van bandspelers. Hy hou
die vertonings dop op geslote-baan TV. Hy moet reg wees om'n
honderd verskillende stukke musiek vir so twintig items te speel.
Al die sirkusmusiek is op band, behalwe die van'n tromspeler
langs die arena wat elke beweging begelei.

Om kyk na die vertoning. Die nar se voete is so groot hy skop
sy hoed weg elke keer dat hy dit wil optel. Dit maak hornbaie
kwaad.rnaar oeps, daar val sy broek af. , '.,

Langs my spring 'n seuntjie op en af. Hy trek skewebek vir, die
arena-meester met sy sweep. (Met sy enkele oogglas en
aandmanellyk hy nes Freud, of is dit Bismarck?)

Freud lag nie. ','Youvill behave yourselv," se hy vir die nar. Dit
wil die rooikopnar nie hoor nie. Hy wil eenvoudig Spanish Eyes
op sy trompet speel., "

Freud vat sy trompet weg, maar so gou hy omdr~ai haal die nar

In 1945 het hy by 'n sirkus begin werk, en toe op syeie as
kunstenaar getoer, totdat hy besluit het om sy eie besigheid te
begin. Uiteindelik was sy kinders groot en kon hy weer - in 1978 
by die sirkus begin werk.

Rebo, van ambag 'n matrysmaker en passer, bou sy
. toorinstrumente self, byvoorbeeld die huisie waarin die meisie
klirn voordat hy die swaarde deur haar steek. So ook die
vreesaanjaende valbyl: die lem kap 'n wortel morsaf maar spaar

, die kind uit die gehoor se nek.
"Baie keer hardloop die kinders weg en dan sukkel ek om nog

'n vrywilliger te kry. ' , '
"Ja-a-a," se Rebo. "Eendag loop iets nog verkeerd en dan sit ek

in die tronk vir stratbare rnanslag." Hy rek sy 00. Moet 'n mens
homglo? '

Buite sy karavaan sit twee wit chin~;~ lagduiwe. Die twe~
duifies het 'n uur of wat gelede voor ons.oe verander in Samantha,
die wit Toy Porn wat nou by haar baas se voete Ie.

Soos 'n Sigeunerlaer staan die sirkusmense se karavane rondom
die Groot Tent. Elke karavaan het 'n seil-afdak, met opvou-stoele
en -tafeltjies. Hier en daar Ie 'n hond, Ponies en twee sebras wei "
aan die groen gras, Twee olifante, hul pote vasgeketting, swaai hul
slurpe ritmies heen en weer onder 'n swart gaasdak. '

'nLeeu brul helder oordag, '
"Oppas. Nar bestuur" , se 'n plakker op 'n groot vragmotor,
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···BIRD
Die lewevan saxofonis
Charlie"Bird"Parkerword
in al sy glorie, werklikheid
en pyndeurreggiseur Clint
Eastwood uitgebeeld.
ForestWhitaker venolk die

· rolvan die briljanle
musikant, alkoholis en .
owerspeler wie se
·genialiteit op vroet!
ouderdom van die wereld
ontneemis.

SCROOGED
'n Kersfees·komedie
propvolspesiale effekte .,
waarin'Bi1I Murray en
Karen Allen met 'n vars

·BULL DURHAM
Die seksologie vanbofbal
SOOS uiteengesit deurSusan
Sarandon as religieuse bof
bat fanatikus. Kevin
Kestnerspeelteenoorhaar
die rolvanCrashDavis
wat 'n "comeback" maak
na FirstBase.DanSecond
base,danthird base... (they
go all the waybasically.
ALLthe time)•

BEETLEJUICE
Michael Keatonis
Beatlejuice, 'n ietwat

·onortodokse spookwat
deur 'n paartjieuitdie
geesteswereld opgeroep
wordomhulle touwys te
maakoor spokery. 'n
Ongewone surrealistiese
riUer watnie bedoel is vir
mensemet 'n normale sin
vir humornie,

"WILLOW
.. In Willow betree'nmens
·weerdiefantasiewereld
van George Lucaswatook
bekendis vir tVlprente
soosStarWarsen Raiders

· of theLostArk.Die
miniatuurheld van diefilm
is Willow wat'n baie
spesiale baba,Elora
Danan, aandie lewemoet
hoo sodatsykan helpom
die rykvandie bose
koningin Bavmorda te
vernietig. MetValKilmer,
Warwick DavisenJoanne
Whalley. .

LICENCE TODRIVE
Nog'n tienerfliek wat

·verrassend beter as 'n paar
van syvoorgangers is.
CoreyHaim is Les metem
ambisie: omsy Iisensie te
kry sodathy die pragtige
Mercedes (Heather
Gfaham) kanuitneem.
CoryFeldman speeldie rol
van Dean,Les se beste
vriend. '

••• Sterkaanbeveel
•• Sien getos
• Vermy as jy nugteris

"WHO FRAMED
. ROGER RABBIT

BobHoskins speeldie
hoofrol teenoor'n k10mp .
Cartoon-karakters. 'n
Tegniese deurbraak in
rolprennegniek. Diepunt
wat gemaak wordisdat
menseen Cartoon
karakters NIEdieselfde is
nie. En datslegs idiote
menslike eienskappe aan
hulle toeskryf. Toons voe1
nie emosies en fisiesepyn
soosgewone mensenie...
'n Paarou bekendegesigte
kom sporadies voor.
Yosemite Sam,Daffy en
Donald(in'n wonderlike
klavier-duet), Tweety,
Porkyen Bugs.Maar ".
Roger Ie wulpse vroutpcis
die hoof-attraksie.

··MRNORTH
Anthony Edwards speeldie
rolvanMr North,'n
jongmanmet elektrisiteit in
sy vingers. Dit laatmense
'glodat byhelendetalente
.het.Danny Hustonisdie
-regiseur. Ookmet Robert
Mitchum en Anjelica
Huston.

ME,No 58 Hillbrow.Deel ..
tweevan diebaiegewilde
toneelstukmetdieselfde
naam watvroel!r vanjaar
op die plankegehring is:
Steve WalshenFiona
Ramseylewer
onvergeetlike vertonings
met hul uitbeeldings van
musickrillers watdatecr uit
RockyHorrorPicture-dae.
Kai Horsthernke op bas.

saamasjy 'n BMWhet,
· (Tel. 864-4748)

CLUBSTATUS, Fun
Valley.Diskomet baie
dansplek. Syndicatemet
RonnieJoyceis die
gereeldeorkesin die pas
opgeknapie klub, (Tel•..
945·1001(2)

HARD ROCK CAFE,204
Oxfordlaan, 11I0vo. Baie
gewildetiener-uithangplek
wat so geeddoendat hulle
selfs t-hemde(methulle

· naam op) suksesvol\
bemark. Middag- en
aandeteop diemaat van
bekende treffers,herroep
deur diegroepAlzec wat
Woensdae en Sondae '
optree.

KINGOFCLUBS, h/v
Mark-en Von
Wiel1ighstraal. Hi-NRG

· gemorsopboonste
verdieping opWoensdae,
Donderdae, Vrydae,
SaterdaeenSondae. Disko
mbaqangaop die onderste
verdieping. Toegang:R3.
(Tel. 331·6727)

BLUES,I65
MarshallstraaL Word
meestalbesoek deur
wesensvandie Noordelike
voorstede(ouderdom
mssen 25en 35). Disko
musick,flitsende Iigte,
spiel!ls, mensemet
grimering... daai soort van
ding.

Ridgesttaat20Parktown.
Eintlik 'n ou huis metgroot
tuin,Ligteetes opdie
grondvloer en sten opdie
boonsteverdieping.
Vrydag-aand: Naughty.
Boys. Dixieland-jazz deur
die JazzAcesop Saterdae
tussenceo-en vyf-uur, Die
blues/rockgroep Roots is

,Sondae aandie beurt.Tel:
4'84-1714.

CLUB MANZATTAN,
Moletsane, ·Soweto. Hoer

. inkomstegroep disko. Oop
van elfuur die aand.Op
Maandae en Dinsdae is .
toegarig gratis.Tweegratis
biereop aande wanneer
toegang gevraword.
Ledegeld RIO. Ailesoorte
musick. (Tel.930-1735)

IDOLS. Bokantvan
EndstraaL Langtoue van .
.ongemaklik entoesiastiese
jollersbuite.Musiek en
plesiervirdie tiener
yuppies. (Tel.4027840)

CAPONE'S, Louis
Bothalaan 440. Restaurant
met orkes. Woensdag:
AlanGold.Donderdag: .
Meisies seaand. Vrydag':
AlanGold.Satirdag:
HiltonChilchick & Dave,
Sondag: Jazz. (Tel.640
7582)

EASYBYNIGHT,
Natalspruit. Vir hol!
inkomstegroep jollers. Baie
gewildonderSowetane op
Woensdagaande. Speel

Iohannesburg. Die Black
Sundaes met Joanna
Weinberg en ToniaShelley
is elkeWoensdag, Vrydag
en Sondag-aand om 10.30
te sien.Veelsydige

,Afrikaanse straatprofeet .
AndreLetoittree Dinsdag.
aandenSaterdag-aand om
.10.300p;

ITS ALL FRIGHTBY

RUMOURS, Rockeystraat.
'n TipieseRockeystraat
laataand "joint" vir rnense
wat somswerkook. (Tel.
6484605) .

.LATENlTEDUKE'SIN
MELVILLE·Laatnag
altematiefvir
RockeystraaL oOp van
vyfuursmiddags tot baie
laat saans enSaterdaevir
middagete ook.Etes word
sewedaevandie weektot
laataand bedien.Woensdag
tot Sondag Rudiand
Friends en Saterdagmiddag
die solis Pierrevan Staden.
(Tel.7268400)'

RAKE'S WINE BAR

~~~~tt~~~~:d~OO~;~~~~~;~~S~~:U~~:.Suid-Afrikaanse kunstenaars ".::l:':..::.:r..::::.::~,.:il;
SA KUNSVERENIGING, Kenstraat, KaapStad. Kersfees-uitstalling van .:f
handgemaakte kunswerke deur swartgroep-kunstenaars waarvan die Itsieudvan die
Noord-Trsnsvaaldie grootste is.

GAll.ERYINTERNATIONAL, Houtstraat 13- Special Things wat keramiek,
tapisserie enverfwerlteinsluit. DieterDill ~tal ookvansyjuweliersware uit.Duurtot
middel-Ianuarie.

;~~~===~I
.~

•• THE ILLUMINATI,
BlackStm,OrsngeGrove, ..

THEATRE ON THE
BAY .
Di~ splintemuwe luter .'
uit dieas vandie ou ..
Phoenix-teater hied Un
die gewilde muaiekspel
Nunsense. Metonder

Die Vrolike Wduweein .
die Operahuis,is 'n
balletweergawe van
FransLeharse gewilde
operette,enduur tot 11
Ianuarie.

Braunfontein,
Iohannesburg. 'n
Skreeusnaakse gebarespel
deur IaniceHoneyman.

. Idealevennaak vir die hele
gesin. MetJennyDeLenta,
Ieremy Taylor, Nomsa
Nene,Glenn Swart en.
ander.

'., HERSHEL·TEATER
The Business of Murder.
Met IohnMason,Nina
Shepherd enGavin van
den Berg.

THE THUNDERDOME, hi
v Claim- en Noordstraat.
"Mega" .disko,kroel! en
groepe. Baiespiet!1s en hel!
hakke. Oop van Dinsdae
tot Saterdae. Dienuwe
gereelde orkes isCinema,
watmet lasers,ligteen
videos vennaakverskaf

BONES, Rosebank
·Restaurant metbuitelug
biertuinvir Io'burgyuppies
en aspirant-yuppies.
Vrydag: Naughty Boysmet
rock/blues-veteraan Larry
Amos. Saterdagaand:
Diamond Dogs.Sondag,
Woensdag en Donderdag
aand: Gaskunstenaars. Tel:
788-1337.

Gertrode Pose\·galery .
Senate House

, Wits
NewA,cquisitions: Die
beSIe werkewatvanjaar
deurWitsse galery
aangekoop is. Tradisionele
handwerk-stokke is ook'
ingesluiL tot Februarie.

Everard Read·galery
Jellicoelaan, Rosebank..
·Gemengde uitstalling deur
plaaslike en buiielandse
kunstenaars.'

Gallery on the Market
Wolhuterstraat 49,
NeWtown. ': ' .
'n Groepuitstlllling van
meeras 20 plaaslike'
kunstenaars se werlt,
waaronder Bettie-Cilliers
Barnard; IsoldeKrams,.
GuyduToit,Edoardo Villa

'en Braam Kruger. Tot 17
Januarie.

vanPeterShaffersc
jongstekomedie oor twee
'bejaardenoue wit in die
greepvan die geskicdenis
en dieteatervasgevang is.

·MetMoira Lister,Paddy
Canavan, Iohn Hus~ey en
Charlotte Butler.Laaste
opvoering Saterdag.

····ALADDIN.
Alexander-Teater,

Pia£) behartig.

NICOMALAN·'
TEATER '.
Hondse Oedagle deur
GeorgeFeydeauwordtot
14Januarie aangebicd.
MetMartinus BISSon en ...
Antionette Kellerman.
Franken-stein metDavid
DennisiElUs Pearson en
Anthony Stonieris 'n
musiek-aanbieding deur
KenCampbell enduur tot
28Ianuarie.
Cream Passionsindie
Arena y{<ird nogtot7

. 'Januarie aangebied. Met
BoPietersen, Belinda
Koning en RalphLawson.

£~~!E~(~~~~k~~~~vanaandby ·i.I::.~,r.,,:.r::~:':'dieGoeieHoop-sentrom optree,somaak'n plan.Bliken:l
Snaaris die naamvan'n spesiale Mrikaansemusiek- . :~:]

aanbieding vanaandenSalerdag-und by die Amfi-teater. :.,:,~

Ianniedu Toit en Orista Steynis vandiekunstenaars wat :D
optree. Sondaglut-middag'isdaar'n AfricanRhythm. ®1
konser!, oakby die OudeLibertas-amfiteater, watdie
Worcester BlackTIgers en Heshoobeshoo insluit.

TIm BASE· Kaapstac\ seJamesons, Vanaand enmare
aand: Pete, Mundag en Dinsdag-aand: Kunjani.
Woensdag-aand: Reggae-aand met African Imioa en The

.Black Sufferers. Donderdag-aand: Cherry Faced Lurchers.

.PASCHA, Seepent- Sweatband treeelkeDinsdag tot Saterdag hier op.'

HEA\'EN, Seepunt. TheTonySchilder Iazz GroupiselkeSondag-aand om8.30 hier.

idiotewat nog verliefraak. Ramsey, JennydaLentaen . aan dietieners. (Tel. 238-
Dieouerrock en "new. .SteveWalsh. 788)
wave" -musiek wathier
gespeel word, is 'n
welkome afwisselingvan
diedisko-twakop ander
plekke. Chris Prioren Neil
Iohnson is soms op
Saterdagaande die
platejoggies.

,KUNS

KIPPIE'S, Markteater,
. NeWtown. Township-jazz
en symeer voorstedelike
ekwivalent. Die jazz-groep
Bakithi Akhumalotree tans
daarop.(Tel. 832-1641)

NO58.Hillbrow.
Iohannesburg se gewilde
kabiret-kroeg. Duurmaar' "
moeite werd vir die
vmoning It's a1\ FrightBy.
Me- Part2 MetFiona

uitstalling word'
"Expressions of Africa
genoem" en stel werk
vanoor die hele vas:e1and
uiL "

BAXTER TEATER .
DiekabaretCirclesof
Love,met die ma-en
dogterduet Iudy Pageen
Kim Kalie,begin 9
Ianuarie.
'n Musikale aanbieding
genaamd Cape Townmet.
David Kramer en Taliep
Pietersen begin
Saterdagaand.
Sleeping Beauty in die
Studio, is 'n
kindervertooing watin
diemiddaetot 21
Ianuarie opgevoer word.
Dieaand-opvoering word
omdiebeurt deur Thandi
Claasen en Dani~le

Pascal (The Powerof

aanddiehelende genade
vanmaanlig en musiek
belewe. Skinerendespel
deurJanaCilliers enBill
flynn.

: ..
Markteater.galery:
Markteater-kompleks,
NeWtown.
DiebeeldhouerKevin
Brand se "NineteenBoys
Running" is gegrondop die
Uitenhage-slagtingwaarin

, 19jeugdigesin 1985dood
is.TheBlackSash
fotcigrafiese uitstalling met .
bydraes van Gideon
Mendel. Omsr Badsha,
Gisele Wulfsohrt, Paul
Weinberg en andere••

Marktealer.fotogalery
.Newtown
Foto's van Modderfontein,
deurIvanMuller:Tot

, Ianuarie.

"LETIlCE AND
LOVAGE, Andre

, .Huguenet-Teater,
Hillbrow, Iohannesburg. 'n
Oordadige en
verbeeldinglosc vertolking

CHARLEY'S AUNT
'n Rex Gamer produksie
metTobie Cronjein 'n'
swartsatynrok. Tweejong
mans(Errol HartenMark

, Richardson) probeerhul
eerbarebedoelings teenoor
tweejongdames (Eleni .

. Cousins enCarolAndrew) ,
.bewys.Hulle nooiem se '.
tanteomdiedunes te
0IIlm0et.

..···FRANKIE AND
IOHNNYATnIECLAIR

'DB LUNE, Leonard
Rayne-Teat~r,
Doomfontein,
Iohannesburg. 'n
Deemisvolle en teer
kOmedie deUr Amerikaner
Terrence McNally, Dit
handel oortweesiniese

,liefdeswrakke watop'n

. TIlEIUNcnON, h/v
Bre!- ClaimstraaL Klein
dansplck maar lekker
biljartkarner en 'n daktuin
watgebroik kanworddeur .

TEATERGIDS
·····.Uitstekend
····Goed
···Middelmatig
··Ondergemiddeld .Swak
Waarslerretjies nie '
verskyn niebeteken ditdat
dieproduksie nognie
beoordeel is nie.

DieJohannesburgse
KUDSmuseum
Joubenpark, K1einstraat.
"DieVerwaarloosde
Tradisie: Metdieoog op ·n.
nuwegeskiedenis van
Suid-Mrikunsekuns
(1930-1988)". 'n UitstaUing
van95swart Suid
Mrikaanse kunslenaars se
werk. Tot8 Ianuarie.
"Mite enFantasie in
Drukkemakery": 'n
Uitstalling vandNkkewat
karakters en'vertellings van
'nmitiese of fantastiese
aarduitbeeld. Tot29 .
Ianuarie. .

JAMESONS'S BAR,
CommissionersttaaL Die
voorsle unbieder van
oorsprmklike plaaslike
Musick metoorblyfsels van
OUJohannesburg. Niete
duurnie endie lugre!ling
werk. 'nWye ,
verskeidenheid SAMusick:
vanmbaqanga totpseudo
samba. Gebore wissel met
diemusick wataangebied
wordmet'n paar
herkenbare "locals". Jazz
bydieSalerdagmiddagete,
geentoegangsfooi.
Carlos DjeDjeisvanaand
enSaterdag-aand te sien.
Dinsdag, Woensdag en
Donderdag-und is ditdie
groepAmmah. (Tel.836

.60(2).

ROXY RHmIM BAR,
Mainstraal, Melville,
Steeds dienr.l plekvir

, yuppies en aspirant- ,
yuppies omby gesiente
word. Vanaand: African
JazzPioneers. Saterdag
middag: JazzBrothers.
Van3 tot6nm:TheTam
MintetBand. Aand:
Robbers Dog.Maandag:
NeilSolomon. Dinsdag:
Thelive.Woensdag:
Roots. Donderdag: Mike
FaureenSteamMachine.
Vrydag: African Jazz

" Pioneers. Tel:726-6019.

KimSacks·galery
/. Cavendishstrsat, Bellevue.

Dienuwe galery en .
ponerbakkersentrum spog
met'n uitstalling van
verskeie ioorthan\lwerk -,
keramiek, houtwerlt,
tekstiele enjuwele.: Die
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FILM

~-"

\AI

IA)
IAI

IA)
IAI

'IA)
12·U)

IAI
12·121

: IAdull)
(Adllll)
(Adull)

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012) 322-7460

PRETORIA

Dally 1000,2JO.545.'OOpm
THE UNBEARABLE
LIGHTNESS OF BEING 12·211

THERE STILL IS MAGIC INOUR
WORLD'
MIRACLE ON 8TH
STREET - IA)
THE GREAT OUTDOORS -r, fA)
13JaRCDCnAIL'GDODMQRHINGV1E11IAM

AfUN·FlllfOCOMtDvOOuBlEFEAfURf'

LICENSE TO DRIVE (PG2·/0)
VICE VERSA 12·12)
1JJu,MIRAClfDNITH$TRf'ETiGREAT
DUTDODRS

SuPER fUN fiLLED COMlQY Win! OuOlEy MOORE'

ARTHUR 2- 01 THEROCKS lA)
STANO AND DELIVER f2·111
lJJan BIGfllK! fATHER L1KfSOIll

Dally tOOO.230,145pm
BEEllEJUlCE
Dally t2.15.510. 1000pm

lICENSETO DRIVE.. (pG2·1O)

(AI Daflyl000,1Z,15Z.30.530.745.101lOplII

~~f.KJrAJ~u~S. HE R;IGNS' wlf~16)
TOM GRUlS£!' ~

IAI

COMING ATTRACTIONS
IAI 13 Jan - A FISH CALLEDWANDA

12·19)

12·181

(PG2·1D1

Oal" 10M 12t5.ZJO,§,JlI.145. 1000pm

COCKTAIL 12·161
H£SAMAN WITH AIAl[NT -AND H[S
H£ADINGfOR THf IROPleS'

BEETLEJUICE IAI
!Hf NAMf IN lAUGH1£R fROM THE
H£RfAf'fRr

WHO FRAMED ROGER RABBIT? IAI
COMINGATTRACTIONS

13 .Jan- A.FISH CALLED WANDA
27 Jan - MIDNIGHTRUN

BULlOURHAM

LICENSE TO DRIVE

WillOW

COMINGATTRA'HC;T;'O;N~~r:~~~~~.aE~~27 Jen- MIDNIGHT RUN

MIRACLE ON 8TH STREET IAI
AUTILfBIIO!MAGICANOAWHOl(lOTOffUN'

SUPERWAll0IS~YFAMllYOOllBlf'

101 DALMAnONS 1'1
'" THE GREAT MOUSE DETECTIVE IA.
(At 13JIII SHORltlRtlJlT1TtlRNlETWUIlTWO

lOVERS

EASTGATE 1·6
622·3617/8

MOVIES
EAST WEST

145.11100 pm

BUllDURHAM 12·181

WHO FRAMED ROGER RABBIT? IAI
COMING ATTRACTIONS

13Jan-A FISH CAllED WANDA27 Jan - AllEN NATION
3 Feb - BUSTER

Oallv 1000.1215.230.536. 7,451000pm

COCKTAIL 12·16)
AMOVIE STARRING TOM CRUlSfl

MIRACLE ON 8TH STREET IA)
THERE STIlLISAunu MAGIC IN THE
WORLD AFTER Alli

COMINGATTRACTION27 Jan- TUCKER

(AI Datly:l000.1215pm
CARE BEARS ADVENTURE
IN WONDERLAND
Dally.2:W,)30pm

BIG

IOMHANK$ STARDF SPl,A$H INHiffuNNV
COM£OnORTHE WHOLE fAMILY'

IAI BIG
IAI SLACK EAGLE

a. Advised - Come Early

MIchael Keaton Is die stout spook In dIe mlddel, BeetleJulce

0111yl000 121523G530HSnOO'lII
Dally 1000.1215.ZJO.5,JD 145.1000pm MIlI·Tburs lDoo.1215,230.530, 145.10 00"", COCKTAIL _ 12-16)
COCKTAIL' j2.161 fn·!.! 10011215,230 53D 1451015'111 TOMCRLJISE INHISLAT[S! HOT
1~1j\\II'i [RiJISf J'lCf" ~ ·'lt1P".\L ~;'l COCKTAIL " (Z.16) .-=""'OC""""U"'S"'1E::,R'==_.:-_--I

10M CRuIS[ ISBAC~ HfATI~G UP !HfSIlV[R .- JOHNNY BE GOOD
BEETlEJUlCE . IA)~sc:.'!Rf~"':.';:~~-------':':':---.f.~~.~~=:'=:--:i """'.'::"''',"',''':5,':,;'2 (2·12)
4lfN,\MfINlAuGHlfll fRllM lHfH[RfMl[,,' tg~~~~O~~B~~~~NlfOANll\\tiAI~,~~) LICENSE TO DRIVE IPG2.10)

JOHNNY BE GOOD 12·121 BE DO,ElOW vau' BUllOURHAM 12.'1)

DallrTO 00.1215.ZJOpm

CARE BEARS AOVENTURE
IN WONDERlANO
Dally 5JO.745. 10nopm

BUll DURHAM 12·181

DUDl[YMOORE SIR JOHN GIHGUO t!ZA
MINElLII

~: ARTHUR 2- ONTHE ROCKS
RETURN TO SNOWY RIVER
13Jan MEAUAllS J/MANIAC cOP

STER·KINEKOR
6 JANUARY - 12 JANUARY
BOOK AT COMPUTICKET

ENQUIRIES (011128·3040 - ALL WELCOME

··DIEHARD
'n Gehardepolisiernan,
John McClane(Bruce
Willis), moet sy vrouen
klompkollegasvan 'n
klompterroristewathulle
in 'n wolkekraboer
gyselaarhou, probeer red.
Hoi! drama.Regie:John
McTiernan.

BUll DURHAM 12·18)

Dally 10001215.230.530.145.1000pm

COCKTAIL . 12·16)
Wf1[~ttEPl)JR~ HFRftGN$' !iJPI,ICRLlIS!'

JOHNNYBE GOOD 12·12)
fASIMLlSI[ fASICARS N01HINGaUifUN

BEETlEJUICE IA)
AGHOSflVCOMfOYFlllfOWIHiflJNANO
lAUGHITR'

LICENSETO ORIVE IPG2·10J

WHO FRAMED ROGER RABBIT? IA)

BIG IAI

REO HEAT 12·191

•• GOODMORNING
VIETNAM'.
Dieanderkantvan
Vil!tnam-flieks. 'n

. P1atejoggie (Robin
Williams) beurdie troepe
op metaardse humor, die
vyftigeljare se rock-musiek
en 'n van lewensuitkyk.

[H[OIRTV04NCINGHITOf19S9'

SALSA
NINJ~3

13Jall'WHD FRAMED ROGER RA8BIT"
BIG BUSINESS

die Jutlandse kus in .
Denernarke. Gegrond op 'n
romanvan Isak Denisen.

.. THEBLUE IGUANA
DiegeestevanDashiell
Hammet en Louisl'Amour
smeltsaamin een konsep
metBlueIguana. AIdie
gewone visueleen verbale
"one-liners" enclichesuit
dieFilmNoiren die
klassieke Westem met die
verskil dat allesin BLOU
geskied. Sckereen van die
"hipste" flicks om by
gesiente wordhierdie
seisoen. MetDylan .
McDermott, Jessica Harper
enJamesRusso.

'.
• AllillfAPI1IW/ •

DRIVE-INS'* NIGHTLY AT8.30 11m *
RI,llOp"Ctr, COm~l, orL,U.101""."

SHORT CIRCUIT 2
"101ll~'flllhGl1 {Aill.

BLACKIAQLI
'"0 ~OSi,/OI '"I1'lgft;"'t.• ,~ 0.... 1..1f1

egskeiding, verte! dil! prent
waario Alan M*A*S·H
Aidadie hoofrol speel, die
regiebehanig endie
draaiboek geskryfhet, Die
vrouwat hy los is Ann
Margaret en die nuweeen
is VeronicaHamel, beter
bekendas die advokaat in
HillStreetBlues.

~AI" ROAD, T'L.G3~.
CAiln.", 1I,t 10, 1,10.''Il,'O.lC,,,,
A~';j~Nna'N~AaS ~ R~8ERUil'tKUM

MA.NOR1H
~tPi~~~~~;i.r;I.ril.clil!i l_i:!

C/.'lT·'.CI, It 2.10. J 30. 1.10 I! J' ,...
~.(.fitt A~~td w.lll,f"rf:f Ilea:"ro:l,~ nJ'l!

BABETTE'S .
FEAST IWI'1'" ...'IIT"......I
Qllll,.r.'I"'ftlml\k,..,ruIM'If~1 (~!!J

~A"r: 1.41. ,t" 3C Ul.' ,0 '0 II,,,,
APDloM.,r VI8I~~ OF'~! eIO.a~OAC.

OF V'UiH A~a A~UL,~aODI

LEGRAND
CHI!MIN
FI't~ell tI~h (llillll't\lHII'I. It.t8j

Kaapstad

OAiLtl.4!.lI,t.lO,1.l0,8~,10.\1 ''''.
• TOMHAtI~I.

BIG
j.j.u,floll QUill.!!. ,un, ~I~ nCA'" I""

\ioI'LY: 1.4~.1!, 13UI!,' ~O, la.,ip"
• !lOBHOSI(!NI •

WHOflRAMED
ROGER RABBIT
AWIO~l~O"'.Ii',.r ...""ncl

MAIN ROAD, I !t" 8101919
~ILT:U8, lU IO.t.IUOO,10.tl,,,,

• TeM CRUIa;. .

COCKTAI1..
:o'llltnr",lln"r4'AOW'N
W~61!IlCl'fllIrO.lhlrti'ft•• tl"'j

OAllY"f.c8, 1t,l.3o,t 10 100.1013 'oIl
• MICHAELkUTCH.

BEETLIJUICI!
rp"'lllmllftItlJ'''~'f li.:'ftIPlI""I1I~lt ''''II

l~e.r lll!ln~ ..CII;U.,'''il..HIII TBI. 91.Uld
OAoLVi 8.CI.'2, 2.3D, I 11,8,00, 'UI,,~

• TOM C:~Ullf •

COCKTAIL
t, 1!lr~.~~'A'A," Ilt~'llI.N .
~IIU'l"MI.!I.;I·IUIl-1*1

Q.lllT •• l! 'i. t 10.5.10, 8.l0,10 'I pm
. • MICHAf~ K~~TQN •

BEETLEJUICE
"tn, r 11"11 Illl.iO_"ll, fl~lTll,'16~'.'"'.t[~, :~il~

OAll~ •.CI,lU.JO,~
• TOMHAN~'

BIG
I'lMyt;ot."''''1II 11'td\ ':21"~1"i~I:1

~16h"U 30,800,'O,II,m
• K!VIN C;O~,.t~ •

• eUMN $l.1U"IOON •

BULL DURHAM'

Die Afrikaanse weergawe van Kin~kor se filmgids korn ongelukkig te laat om teo plaas

••• BABETfE'SFEAST
Dil! film, wat 'n Oscaras
diebeste buitelandse prent
gewenhet, handeloor die
invloedwat 'n vlugteling
van die Communard
opstandin Parys(en
spesifiek haar kookkuns)
hetop 'n klein dorpieop

14.r' ~~.~"'''1'~ ir(l U~Rtn IAI1I
CAM' 10 II tm

• eRUeSWILLI' •

DffHAnD
l ... ,,,••,,,,,..tMIl·'OII'" tI" 1·'~

••• TIlE UNBEARABLE
LIGHTNESS OFBEING
Gegrond op 'n boekdeur
Milan Kundera. Die
verhaal speelaf teen die
agtergrond van die
Russiese inval in Praag in
1968. MetDaniel Day
Lewis, JulietteBinocheen
LenaOlin.

"·BlG
TomHanks speeldie rol
van'n seuntjie watletterlik
te grootrsak vir sy skoene,
Sy wensomgrootmens te
wees, wordwaar. Die
gevolg is natuurlik 'n
seunjie in die liggaamvan
'nman,wat regtig nie van
hom'n uitsondering maak
nie, Tog isdit 'n
verfrissende manierom
kommentaar te leweroor
volwasse neuroses.

•• HANNA'S WAR
Diewareverhaal van 'n
nalewejong vrou(Hanna
Senesh) watglodat sy, met
behulpvanhaarvriende,
mense uit Hitlerse
konsentrasiekampe kan
red. Sy belandselfin die
tronk,

•• THERAGGEDY
RAWNEY
BobHoskins, die Britse
filmvonds vandieeeu, se
debuut as regisseur. Dit is
die storie van'n manwat
genoeg van dieweermag
gehadhet, dros,homself
vermom as 'n vrouen
aansluit by 'n groep
sigeuners.Diegroepleier
se pragtige dogter,Jessie,
ontmaskerhomen die
tweetjies raakverlief.

oj, ANEw LIFE
Daatis blykbaar 'n baie
lekkernuwelewen' 'n

reeksongelooflike
natuurfratse (monsters) 'n
avonlUur moetdeel.

.... BEAST OFWAR
Nienetmaarnog'n
oorlogsfliek nie.Eerder'n
briljante uitbeelding van
Afghaanse \Yraak teendie
Russiese besetting waarin
'n Russiese tenk(theBeast)
tot mitologiese statusdeur
die rebelle verhefword.
Uitstekende
kinematografie..

•• TIlESEVENTH SIGN
Bratpacker Demi Moore
spec! die rol van. 'n vrou.
wie seongebore baba
moootlik die wereld kan
versnder. DieWederkoms
van "Jesus" bring die
apokalipliese sewetekens
van Openbaring daarmce
saam. Dit is ookdie
aankoodiging van'die
beginvandieeindevan die
wereld. 'n Dramatiese
rolprent vol doem enander
profesil!. OokmetJurgen
Prochnow.

"·PASCALI'S ISLAND
Basil Pascali (Ben
Kingsley) speeldie hoofrol
indiefilm wathomin
1908, kortvoordie
ineenstorting vandie
Ottomaanse ryk,afspeel.
Charles Dance (White
Mischief) enHelenMirren
(White Nights) is Pascalise
onwetende slagoffers.

.** TIlE MODERNS
'n FilmNoir-agrige
weergawe vandie laaste
smiptrekkings vandie
Paryseavante gardevan
die 1920's. Ditgaanoor die
tyd toedie bistro's van
Montpamasse en dieSeine
se linker-oewer vol
skrywers en kunstenaars
soosHemingway en .
Picasso was.Keith

. Carradine speeldie rol van
'n vervalser watornring is
doorverleidsters met
vreemde motiewe.
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DIE WEEK SE TV

Hoogtepunte op TV _

Vir 00 hippies!

VryDagl 61anuarie 1989

onvergeetl ike Sun City·
konsert > op TVI natuurlik.
Die wondergebeunen is
(omdat die Superbowl vol
was) kan vanaand om 3.30
geniet word.

GELUKKIG het Tbc Story
of Rock and Roll nog nie
ten cinde geloop nie en
Saterdag-aand om 11.15 OIl
TV I is onder andere Elvis,
The Beatles, Pat Boone,
The Rolling Stones en Tbc
Monkces aan die beurt.
Duran Duran en George .
swaaikuif - Michael is ooIc
te sien. :

TV4
6.00 TV Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.03 The Bold and the
Beautiful
9.28 Capitol .
9.54 Night Coun
10.21 Skinderlcelkies
11.24 Ripley's Believe It or
Not

TV I
6.00 Goeiemore SA
3.30 Wat se die reg?
3.50 Meaty moments.
3.55 Die Ocfs
4.00 Klein Nieklaas
4.30 In Ligte Luim
5.00 Die Verbaal van 'n
Dorpie
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Malpoot en
Streepstert
6.30 Ter Wille van
Oorlewing
7.05 Kinders van die
Sabbatsee
8.00 Network
8.30 The Golden Girls
9.00 thirtysomething.
10.00 Topsport
11.00 Face to faoe

Man wat nie sy ol! vir
homself kan hou as hy
gaan draf nie, kry sy
verdiendc loon toe hy 'n
verdagte in 'n moordsaak
word. Met Kenneth
Gillman en Barbara Law.
10.00 Drilling for Dollars
10.30 Willie and Phil

. Donderdag 12

VICKIE is 'n p1aaslik
vervaardigde rolprent wat
Woensdag-aand om 9.55
deur TV4 aangebied word.
Die film, wat in 1970
vrygestel is, handel oor 'n
verliefde paartj ie wat
uitvind dat hulle broer en
suster is. Met Sandra Britz
en lo han Esterhuizen.

M-NET
10.30 Dirty Mary Crazy
Larry
12.00 Brass Tacks
3.30 Walt Disney World
Special
4.20 Divorced Kid's Blues
5. 10 Tekenprent
5.25 Dungeons and
Dragons
5.50 Inspector Gadget
Ooptyd
6.15 Loving
6.45 Designing Worren
7.15 Newhan
7.45 Supcrsport
Intekenare
8.00 Supersport
8.30 The Abdication - 'n
Historiese drama oor
koningin Christina van
Swede (Liv Ullman) wat
van haar troon afstand
doen om die Katolieke
geloof un te ncem. Sy
ontdek liefde, maar besef
dat haar verhOudingmet
Kardinaal Azzolini sonder
toekoms is. Ook met Cyril
Cusack en Paul Rogen.
10.10 Flying Blind
10.30 TURK 182
1205 Carte Blanche·
heruitsending

Woensdag 11 Jan

1V4
6.00Punuit of Happiness
6.30Topsport
9.00The Bold and the
Beautiful
9.30 Capitol
9.55 Vickie (1970) 'n
Plaaslike rolprent oor 'n
verliefde paartjie wat later
uitvind dat hulle broer en
suster is. Met Sandra Britz
en Johan Esterhuizen.
11.24The Honeymooners

VIRdi~ watnie vir Bles
verpes nie is daar 'n
heruitsending van sy

met Ugo Tognazzi en
MichelScrrault in die
hoofrolle. 'n St Tropez
nagklub-eienur en sy
verwyfde huisvriend raak
betrokke by 'n
spioenasienetwerlc. Ook OIl
M-Net Saterdag-aand om
8.30.

8.00Floyd on Food
8.30TURK 182
10.05 Newsnighi:
Yugoslavian Nationalism
10.30Blade Runner 
Harrison Ford speel die
hoofrol in di~ rolprent vol
aksie, geweld en
gevaarlike robotte. Ook
metdie pragtige Daryl
Hannah en loanna Cassidy.

MOENIE Bedroom Eyes
Woensdag.aand om 8.30
op M-Net misloop nie. Die
erotiese riller vertel die
verhaal van 'n man wat 'n
obsessie oor 'n lieflike
rooikop-vro ontwi1tkel
wat hy deur haar
kamervenster beloer, Die
arme man se fantasicC!
word wreed bel!indig deur
'n bisarre moord waarvm
hy verdink word. Met
Kenneth Gilman en Dale
Haddon.

TVI
6.00Goeiemore SA
3.30 Agriforum '88
4.00Ovide
4.15Tele 6
4.25The Boy and the
Book
4.30 Another life
5.05Cosby III
5.35Curiosity Show
6.00News
6.15 Hits of 1988 (plaaslik)
7.00 Nothing is Easy
7.30 The Golden Girls
8.00Netwerk
9.05Die Ma-Plotters
9.35 Diagonal Street
10.00 Topsport
I 1.45Oordenking

M-NET
10.30 TheStepford
Children
12.00 Where there's Life:
Treabnent vs Care
Intekenare
3.30The Sword and the
Stone - 'n Disney
tekenprent vm 'n seuntjie
uit die middeleeue se
avonture.
4.48 The Adventures of
Teddy Tuxpin
5.15Tekenprent
5.27 Mega-T Tulfy Tooth
Club
5.30 The Flintstone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers
Oop tyd
6.15Loving
6.50 Blue Thunder - 'n
Nuwe reeks wat hm del oor
'n super-helikopter wat
toegerus is met 'n
gesofistikcerde an enaal
om misdaad te beveg. Met
lames Farentino en' Dana
Carvey.
7.45 Supersport: Sokker
intekenare
8.00 Supersport
8.30 Bedroom Eyes - 'n

TV4
6.00 Shane
9.04 Stranger in my Bed 
Ni 'n ongeluk 1y Beverley
Slater (Lindsay Wagner)
aan geheueverlies en haar
man (Armand Assante)
vind dit moeilik om die
'verandcring in haar
persoonlikheid te hanteer.
Emosionele spanning lei
daartoe dat Beverley haar
familie verlaat om 'n nuwe
lewe iewers mden te
begin.
10.43 Amen
11.10 Big Valley

CLINT EAS1WOOD is op
sy beste in Diny Harry
(alhoewel sommige
fliekkennen die man
srtloek om sy warm
Magnum te bere en eerder
reggiseur te spec! vir
rolprente soos Bird) I
Saterdag-middag om 1.30
op M·Net Harry is 'n
roekelose man van die
gereg wat bekend is
daarvoor dat hy
misdadigers scerder wil
maak as wat sy kollegas
kan. 'n Sielsieke
sluipskutter gee Harry
egter hoofbrekens...

LE CAGE AUX FOILES
II - Die opvolg van die
briljante Broedway-treffer

TV I
6.00 Goeiemore SA
3.30 Signs of the Time
3.50 Miena Moe en kie
4.00 Mof en Mat
4.10 Wielie Walie
4.30 Gryses en Wyses
5.00 Noem my net
Lamprecht
5.30 Die Wonderwereld
van Isabelle
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Die Tiltse Balletgroep
7.05 Spioen-Spioen
8.00 Network
8.30 Story of a Marriage·
Die cerste program van 'n
reeks wat handel oor 'n
jong, welgestelde meisie
wat probleme met haar
ouers ondervind omdat sy
haarself in 'n verhouding
begewe wat nie hul
goedkeuring wegdra nie.
Mel Hallie Foote, Michael
Higgens en Rochelle
Oliver.
10.00 Topsport
11.30 Evening prayer

Hulle OIIlduilt die gereg
telken s deur asemrowende
toenjies in 'n motor uit te
voer , met 150000
gesteelde dollan in hul
besit.

(Ann-Margret) en sy lewe
verandcr. Met Ellen
Burstyn, Amy Madigan en
Stephen Lang.

Dinsdag 10 Jan

M-NET
10.30 Pollyanna - Die
verhaa! van 'n weeskind
Pollyanna (Hayley Mills)
wat almal se harte steel
wanneer sy op 'n
Amerikaanse dorp gaan
woon. Selfs haar
verbiuerde oujongnooi.
tante (Jane Wyman) kan
Pollyanna nie wcerstaan
nie.
3.30 The Black Stallion 
Kelly Reno specl die rol
van 'n seun wat 'n baie
spesiale verhouding met 'n
pragtige swart hings het.
5.25 The Real
Ghostbusten
5.50G Iloe
Ooptyd
6.15 Loving
6.45 China Beach
7.45 Hoogte:punte
Intekenare

'IV I
7.00 Goeiemore SA
3.30 Impact
3.55 Autobanking
4.00 Ovide
4.15 Pumpkin Patch
4.30The Boy and te Book
435 AnotherLife
5.00Throb
5.30 BionicSix
6.00 News
6.15 My Town
7.00 Murdershe wrote
8.00 Netwerk
9.00 Het van
Verlangekraal - Die
heruitsending van die
uitstekende reeks wat
handel oor 'n arm en
opstandige skoolmeisie
(Sally Campher). Met
EmgeePretorius en Schalk
lacobz.
9.30Misterie, Mites en
Legendes
10.00Topsport
11.4500rdenking

hippies is daar 'n lekker
f1iek OIl M-Net. DIRTY
MARYCRAZYLARRY
wysvanaand om 8.30 met
Peter Fondaen Susan
George indie hoofrolle,

Clint Eastwood aa
Dirty Harry

'IV 4
6.00 Butterlly Island.
6.30 Topspon
9.00 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23Spenser for Hire
11.14 The Forum Presents

Maandag 9 Jan

M-NET
10.30 Willie and Phil 
Tweemans (Michael
Ontkean en Ray Sharkey)
ontmoet mekaar by 'n
rolprentvertoning oor die
liefde tussendrie mense.
Hulle wordgoeie vriende,
raak albei verlief OIl'n
meisie (Margot Kidder) en
probeeral drie saamwoon.
Ook met Natalie Wood.
12.05 Videofashion
3.30 Dirty Mary Crazy
Larry
5.00 West 57th
5.25 The Spiral Zone
5.50 The Smurfs .
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Han to Hart '

'7.45 Supersport: The Best
of Wimbledon '88
Intekenare
8.00 Supersport
8.30 The Baby Game· 'n
Plaaslilc vervaardigdc
rolprent wat handel oor die
penarie waarin 'n loods
(Joe Stewardson) hom
bevind wanneer 'n baba
voor sy deur beland.
Amperso iets saos die
wonderlike Europese film
Three Men and a Cradle...
sonder onderskrifte. Met
Richard Loring, Clive Scan
en Erica Rogers.
10.30 Twice in a Lifetime 
'n Middeljarige man (Gene
Hackman)bevind homself
in 'n sieldodende huwelilt.
Hyonunoet 'n kroegmeise

.' Sondag 8 Jan

'VIRdie paar oorblywende

TV I
1.30 Heidi
2.05 Classic Fairy Tales
2.30 Legacy
3.00 Program sal
aangekondig word
3.35 Alben Schweitzer
4.30 George Stevens: A
Filmmaker's Journey
5.20 Walt Disney Special
6.05 Inordinate Fondness
for Beetles
7.00 Built for Life
7.10 Life Style
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerl:
9.00 KJllvierkonsen in D
mineur - Brahms
11.10 Perspektief

TV4
6.03 Kahoots
9.04 Trauma Centre
9.58 Kate and Allie
10.26 Sing Country
11.00 Topsport

VIR di~ wat van mense
met fris bo-lywehou is
daar 'n dubbele bonus
vandagl Dolly Parton en
Sylvester Stallone span
talente (en hernde) slim in
die rolprent
RHINESTONE wat om
10.300p M-Net wys. 'n
Country-sangers (Dolly
natuurlik) wed bur baas
dat sy binne twee weke van
enige iemand 'n country
sanger kan maak (wat baie
se van country-musiek).
Sylvester is die gelukkige
ou wat vasgetrek word.

sy haar tot baie mense IC

groot vriend • die bouel.
Die uiteinde is 'n siclsieke
inrigting waar 'n radikale
nuwe behandc!ing op hur

. toegepas word.

M-NET
1.00 Supersport:
Perdewedrer.rle
3.30 Ordeal by Innocence 
'n long man word skuldig
bevind op die moord van
sy rna (Faye Dunaway). 'n
Dokter (Donald
Sutherland) probeer sy
onskuld bewys. Met Sarah
Miles en Christopher
Plummer.
5.00 Toughest of the
Tough
5.20 Megga-T Tuffy Tooth
Club
5.25 The Adventuresof
Teddy Ruxpin
5.50 Raggedy Ann and
Andy
OopTyd
6.15 Heartbeat
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 The TwilightZone
8.30 Yentl • Barbra
Streisand is Yentl, 'n vrou
met meer ambisie asdie
gewone jong Oos
Europese vrou aan die
begin van die eeu.
Vermom as 'n jong seun
slaag sy daarin om die
Talmud aan die Yeshivate
bestudeer maar raak by 'n
ongewone liefdesdriehock
betrokke. Met Mandy
Patinkin en Amy Irving.
Reggiseur: narbra
Streisand.
10.40 The DrowningPool·
Paul Newmanspecl die rol
van 'n privaatspeurderwat
'n ryk erfgenum (loanne
Woodward)- met wie hy
toevallig tevore 'n
kortstondige verhouding
gchad het - te hulp snel.

M·NET bied vandeesweck
'n hele pall; goeie f1ieks.
YENTL is Sondag-aand
om 8.30 te sien met Barbra
Streisand in die hoofrol.
Yentl is 'n jong vrou wat
haar soos 'n man vermom
sodat sy verdcr kan gaan
studcer. Sy is so 'n mooi
jong man dat sy dit regkry
om die pragtige Hadan
(Amy Irving) sover te kry
om te trou. Sy self raak
verlief OIl die man van wie
sy Hadass afgerokkel het.

1V4
6.03 The Law and Hatry
McGraw
9.03 A Different World
9.30 Hooperman
9.58 Cover Story
«MDNM»11.24 The Dom
DeLuiseShow
11.49 Baretta

FRANCESwys Saterdag
aand om 10.30 op M-Net
en beloof briljante spel
deur Jessica Lange en Sam
Sheppard. Dit handel oor 'n
begeest erde jong student
wat weens haar uitgespro
kenheid in die moeilikheid
beland , Ni 'n traumatiese
liefdesteleurstelling wend

1.35 Die Verlcenners
2.00 Topsport
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 Buck lames
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 The Duellists - Keith
Carradine specl die hoofrol
in hierdie verbul van cer
en trots. Hy beland in 'n
tweegeveg met 'n mede
offisier (Harvey Keitel).
11.15 The Story of Rock 'n
RolI - Met Elvis Presley,
Paul Anka, Ricky Nelson,
Fabian, The Beatles,
Rolling Stones, Tbc
Monkees, David Cassidy,
Duran Duran en George
Michael.

M-NET'
1.30Dirty Harry - Clint
Eastw,ood (wat deesdae
deur f1iekkenners versoek
word om sy 357 Magnum
te bere na hy regisseur was
van die puik film Bird) is
Harry, 'n geharde polisie
luitenantwat teen 'n
sielsieke sluipskuner te
staan kom.
3.10 West 57: Spaoe
Shuttle
3.30 Reefwatch
4.30 Cue: lo hnny Clegg
5.00 Supersport: Sokko:r
Ooptyd
6.15 Supersport: Sokker
6.45 HotHits
7.00 Crime Story
Intekenare
8.00 Fame, Fonune and
Romance
8.30 LeCage Aux Folies II
- Die vervolg OIldie
uiUtekende Broadway
treffer met dieselfde naatn.
Die eienaar van 'n nagklub
in St Tropez (Tognazzi) en
sy verwyfde huisgenoot
(MichelSerrault) raak
betrokke by 'n spioenasie
netwerlc. 10.10 Spice on
Ice
10.30 Frances - lessica
Lange speel die rol van die
intelligente student, .
Frances, wat die aandag
van die konserwatiewe
gemeenskap in Seaule met
hur uitgesprokenheid trek.
Ni 'n mislukte verhouding
wat to! dfllflkmisbruik lei,
verskyn sy in die hof en

.beland later in 'n inrigting
vir sielsiekes. Ook met
Sam Shephard. _

M-NET
10.30 Rhinestone · 'n Fliek
vir mense wat mal is oor
mans en vroue met fris bo
Iywe. Sangeres lake Ferris
(Dolly Parton) gaan 'n
weddenskap met haar baas
aan dat sy binne twee weke
enige iemand in 'n country
sanger ltan verander. Nick
Martinelli (Sylvester
Stallone) is die gelukkige
man...
12.18 (Dis)unitedNations
3.30 Teen Scene: A
Dersperate Exit -
4.20 Lillie Miss Perfect 
Debbie Walker, 'n 15
jarige meisie Iy aan
bulimia.
Met Diane Baker en Mary
E Tanner.
5.00 Videofashion
5.20 The Trap Door
5.25 Transformers
5.50 Care Bears
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Tattingers - 'n Nuwe
reeks oor 'n restaurant
eienaar (Stephen Collins)
watlerugkeer ria New
York na 'n lang,
selfopgelegde ballingskap
in Parys.
7.45 Superspon: Motors
Intekenare
8.00 Superspon: Motors
8.30 Dirty Mary Crazy
Larry - Peter Fonda en
Susan George is Larry en
Mary wat op 'n
waaghalsige maniermet
150 000 dollar wat hulle
gesteel het, die gereg
probeer ontduik. Ook met
Adam Roarke en Vic
Morro~.
10.00 ImproveTonite
10.30 The Stepford
Children - 'n Riller oor 'n
doodgewone paartjie wat
in Stepford woon. Alles is
die dorp is net te volmaak
en die geheimsinnige
Men's Association is
vasberade om dit so te hou.
Met Barbara Eden, Don
Murray en Tammy Lauren.
12.00 Hot Hits

Vrydag 6 Jan

TVI
6.00 Goeiem6reSA
2.00 The Baronand the
Kid
3.30 Bles Bridges
4.05 Ducktales
4.30 The Boy and the
Book
4.35 Another Life
5.05 Fast Forward
5.35 Topspon
6.00 Nuus
6.15 Golta Danoe,Gotta
Sing - Uittreksels uit
Amerikaansemusiek
rolprente met sterre soos
Marilyn Monroe,Barbra
Steisand, Gene Kelly en

.Shirley Temple.
7 .00 Matlock
8.00 Netwerk
8.30 Drie is nie 'n Trio nie
10.00 Die Heide van
Houston
10.45 Laataandsessie
11.15 Oordenking

Saterdag 7 Jan

TV4
'6.03 Topsport
9.00 Silent Running . 'n
Plantkundige bly agt jaar
lank op 'n ruimteskip in 'n
poging om die enigste
botaniese oorblyfsel op
aarde te red. Met Bruce
Dem en Cliff Potts.
10.38 M·A·S· H
11.04 Loriot Special

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvocdkundige tv
6.30 Agriforum'88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvocdkundige tv
11.00Topsport .
1.00 KootWik en Weeg
1.05 Kuifie
1.10 Ben die Beer
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