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Desmond Tutu oor FW se
Damaskus-ervaring
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Waarheen is alternatiewe
Afrikaanse musiek op pad?
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Provinsiale Adrninistrasie het weI
toegang tot die raad. Ons het die
TPAdusgenaderenhulle gevra om
die implikasiesvandieraad se aksie
aan hulle te verduidelik:."

Tot dusver was daar egter nog
geen reaksie nie.Die Raad op Ver
pleging seadjunk-registrateur, Dawid
Harmse, bevestig hulle is nog nie
deur die TPA genadernie.

Hoewel die datums nog nie
vasgestel is nie, gaan die tugoptre
des beslis voort, se hy. Aan die
moonllikheiddat diebetogings kan
ontaard in stakings,herdie raad nog
nie aandag geskenknie, se hy.

Nehawu se dar hulle nie gaan
staan en toekyk hoe verpleegsters
geviktimiseer wordnie. "Ons hoop
in die stadium dat werkers nie hul
werkhoefte stop nie, ons salprobeer
om dit te verhoed."

Totdusverword dieetensuurbeto
gings gebruik as 'n tekenvan verset,
om dieboodskapoorte dra "dat ons
weerstaan watjulle doen, asdit nie

/ stopniesalons meerdoen,"volgens
van dieverpleegsters, Die derde be
trokkene by die dispuut, die Ver
pleegstersvereniging, loop ook sterk
deur.

"Die Verpleegstersvereniging het
'n 'holier than thou'-posisie in
geneem," se Mditshwa. "Hul enig
ste belangstellingisdie instandhou
dingvangesondheid teendiehoogste
standaard, wat nie onderbreek mag
word nie. WAt die onderbreking
veroorsaak bet, stelhulle nie inbelang
nie. Hulle staannet reg om diegene
wat bietjieuit pas is, aan te val".

Dievereniging is'n "puppetbody"
wat geengeloofwaardigheid het nie.
Hy het 'n reputasie dat hy staan en
toekyk hoe die Raad op Verple
gingsverpleegsters intimdeer, en
verteenwoordigdusnie die belange

.van dieverpleegstersnie, beweer 'n
ander lid van Nehawu.

-IRENE LOUW
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DIE stakings wat verlede jaar hos
pitale lamgele het, dreig om weer
uit te breek nadat verpleegsters en
werkers wat aan die stakings deel
geneem het, voor die tugkomitee
van die SA Raad op Verpleging
gedaag is.

Tallegesondheidswerkers hetdie
. weekby verskeiehospitale in Johan

nesburg en omliggende gebiede,
tydens hul etensuur teendie Suid
Afrikaanse Raad op Verpleegsters
betoog.En hulle dreig: asdie raadse
aksies nie gestaak word nie, gaan
hulle verder,

Die algemene gevoel is voorts
dat daar van die Raad op Verple
ging en die SA Verpleegstersver
eniging, ontslae geraakmootword.
AIleverpleegsters indielandisver
plig om by die vereniging aan te
sluiten hulle te onderwerp aan die
realdat hulle nie magstaaknie.Dit
is ingevolge die Verplegingswet van
1950.

Baie van die betogende werkers
is lede van die National Education,
Health and Allied Worker's Union
(Nehawu), met 'n ledetal van 50
000. Die vakbond se dat die
gedragskodes vir verpleegsters vir
hulle irrelevant is, omdatdaar eers
aandaggeskenk moetwordaandie
werkers se behoeftes en belange.

Volgens Monde Mditshwa, na
sionaleorganiseerdervan Nehawu,
is verlede jaar in onderhandelinge
met hospitaalowerhede ooreengek:om
datwerkersnie voordietugkomitee
sou verskyn weens hul deelname
aandie staking nie. Nehawu en ge
sondheidswerkers meendat hierdie
ooreenkoms verbreek is. Die Raad
op Verpleging antwoord hieropdat
hulle onafhanklik is en daaromnie
aandi~ooreenkomsgebind wasnie.

Maar Mditshwa se die Raad is
hoegenaamd nie gewillig om met
Nehawu te praat nie."Onshet geen
toegang tothulle nie, die Transvaalse

5fakings dreig
weer by hospitale
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- PEARLIE JOUBERT

, 'NGROOT Taiwanesein-en uitvoermaatskappy is verantwoordelikvir die
onwettige handel van ivooren re~osterhorings in SUid-~..

Uit die maatskappysekantoor ill Johannesburg word n sindikaat beheer
watmet ivoor en renosterhorings smokkel, se bewarings- enpolisiebronne.
Diemeeste smokkelaarsinivooren renosterhoringwatdie laastetyd inSuid
Afrika aangekeer is, is Taiwanese. . .

Die renosterhoringse~ ivoorkom uit Namibia,Zambie, Angola,Mosam-
biek, Suid-Afrika en dieZambezi-vallei. .

Peter Liu of die "One-armed Chinaman", soos hy in die onderwereld
bekend staan, en Nathanial Fortoen, wat vandeesweek skuldig bevind is

. weensdie onwettigehandel in R4 miljoen se renosterhorings en olifanttande,
is volgens Vrye Weekblad se ondersoek net 'n klein afdeling in die reuse
sindikaat smokkelaars.
. Liu en Fortoen is in besit van 51 renosterhorings en ses olifanttande

betrap.Die ivooren renosterhorings word ondermeer naTaiwan uitgevoer,
maar ook na Europa.

Die hoof van die maatskappy besit glo saam met sy familie ivoor
kerffabrieke in Taiwanen Liu en Fortoen is volgens inligtingdeel van die
sindikaat hoewel hulleonbelangrike skakels in die kettingvorm.

Liu, wat blykbaar 'n geruime tyd reeds by die bedryf betrokke is, is glo
"uitverkoop om die grootbase te beskerm".

Die rede waarom diehoof van die sindikaat nog nie aangekeer is nie, is
omdat die hoofvan diemaatskappybekend is daarvoordathy vir jare reeds
sanksies teen Suid-Afrika omseil, word beweer.

In Mosambiek wasdaar in 1981·ongeveer 54 800 olifante.In 1989 was
daarnet 17OOOolifanle oor.In Namibia is die olifant-bevolking aandie styg.

Zambie is een vandie landewat die hardste geslaan is deur wilddiewe 
asookdeur die sindikaatwaarvanLin en Fortoendeel was.In 1981 was daar
160000 olifante en in 1989net 32 000. .

Dwarsdeur Afrika wasdaarin 1981 ongeveer 1194 331olifante. Tans is
daar net 610 000 oor.

Rloo 000 of albel,
Diehoofvan Natuurbewaring in Kaapland, dr Johan

Neethling,se "daar is nievoete gesleep" in sy departe
mentoor die wysiging vandie regulasies nie,

Daar is geen rede waarom dit so lank neem vir die
Kaapprovinsie om die regulasies te verander nie, se
Neethling: "Ons moes al die administratiewe prose
duresvolg enhet in dieverlede baieanderwetwysigings
gehad om te doen." . .

Die LUK vir Gesondheidsdienste en Natuurbewa
ring van die Transvaal, FanieFerreira, se ook dat sy
departementnie hul voetegesleephet nie. .
. "Ekwil die versekeringgeedatekoor die dingbroei.

Dit is 'n moeilike saaken die ouens is met baie ander .
dingeoak besig."

Oordie gevolge vanligtestrafopleggingse Ferreira:
"Ja,daarwas implikasies.Diemensekom intussenweg.
Maardaar is baie "ja,maar's' indie saak. Maar, dit isnie
'n verskoning nie."

Die DP-LP vir Bryanston en woordvoerder oor
Omgewingsake, RupertLorimer, meen datstrafmaaireels
van10jaartronkstraf,Rl00000 ofbeide ook niegenoeg
is nieen stel voor datskuldiges ook verplig mootword
om drie maal die waarde van hul vrag te betaal,

"Hulle moet hard geslaan word omdat een swart
renosterse horing soveel as 'n halfrniljoen rand elkkan
behaal. Met die huidigestrawwe loop die smokkelaars
laggendweg.

"Diepolisie werksooshondeomdie skuldigesaan te
keeren dan word diebelaglikestrawweopgele,Dieligte
strafwat smokkelaars opgele word, is weensgrootskaalse

• nalatigheidvan die kantvandie provinsiale beamptes.
JUUemoot 'n slag vanhulvereelte boude afklim,"
. Marilyn Dougall vandieTrust Bedreigde Natuurlewe
se die huidige strawwe "ishopeloos onvanpas".

"Ons het die afgelope twee jaar en langer reeds
aanbevelings gedoen oorverhoogde strafmaatreels vir
smokkelary,maar indien wetgewingnie gewysig word
nie, sal renosters en olifante in Suid-Afrika en die res
van Afrika heeltemal uitgewis word - soos met die
swartrenostergebeur het," se sy.

- PEARLIE JOUBERT

Oit was nie net ek nie, se Oshry
DIEleiervan luit-genl LotharNeethlingse regspan tydens
sy lastereis teenVrye Weekblad, advWillyOshry, QC, sedat
hynie alleendie besluit geneem het om drie veiligheidspo
lisiemanne as getuies te roepnie,maardat dit 'n besluitwas
watdeurdiehele spangeneem en deurdiegeneraalgoedgekeur
is.

Oshry,watintussenonthefisasNeethlingseadvokaatvir
'nappelaansoek, het gereageerop 'nberig in verlede weekse
Vrye Weekblad dat daar ongelukkigheid bestaan oor sy
besluitombrig Willem Schoon, kaptPaul van Dyk enmaj
KoosVermeulen nie as getuies te roep nie.

"Die besluit om nie die getuies te roep nie, was nie
eensydig deur my gemaak nie. Dit was 'n gesamentlike
besluitvandie regspan en is laterondersteun deur advPiet
Kemp,wat namens die minister van Wet en Orde opgetree
het.

"Generaal Neethling was tevredeom sy saak by sy eie
getuienis te berus en wou op geen manier met die vei
ligheidspolisie verbind wordnie. Ons het sy besluit aan
vaar," se Oshry._

Vrye Weekblad het 'n vakature vir
'n ervare rekeningbestuurder. Ons
soek iemand met goeie,
admlnistratiewe kwaliteite en
rekenaaropleiding (Acetin of
Lotus 1-2-3) om by ons
opwindende span te kom
aansluit. .

Ons gee nle om hoe oud JyIs,
walter geslag of kleur jy is of
waffer faaljy praat nle.

Ons bled 'n goeie
vergoedlngspakket en 'n lekker
werksomgewing aan. ':

Skakel Cathy Fennessy by (011)
836 2151 om 'n afspraak fe maak.

'n Renoster In die nag...bedrelg deur die wet

Dle wet moet verander
VOORDAT wetgewing niedrasties verander word nie,
salveralSnider-Afrika,maarookdie resvan Afrikahard
geslaan word deur vera! Oosterse, maar ook Ameri
kaanse wilddiewe en smokkelaars.

Bewaringskundigesse diewet, soos dit tans inSuid
Afrika bestaan, is heeltemal onvoldoende en vol teen-
strydighede. .

Vandeesweek het tweeTaiwanese in die Johannes
burgselanddroshofskuldig gepleit op aanklagtevandie
onwettige besit van51renosterhorings en sesolifanttande.
Indien die ware verkoop sou word, kon Peter Liu en
Nathania! Fortoen tot RIO miljoen op die swartmark
behaalhet, Hoewel beideskuldigbevind is, is hullenet
'n boetevan R750 of drie maande tronkstraf opgele.

Die bootes kon nie groter wees nie omdat die wet
bepaal dat die maksimum strafRl 500of 18 maande
tronkstrafof beide is. .

Kort daama is 'n persoon in die Krugerwildtuin
betrap wat 'n olifantenagtanderdiere doodgemaakhet.
Hy is 'nboete van R3ll5Q ofvyfjaar tronkstrafopgele,

Die afgelope tweejaar het Kaapland, Transvaalen
Vrystaat se ordonnansies onveranderd gebly. Natal en
die Nasionale Parkeraad se regulasies is egter sodanig
gewysig dat 'n maksimum boete van RlOO000 of tien.
jaar tronkstraf of beidevir di~ tipe misdaad opgele kan
word.

Die versuirn geskied hoewel die departement van
Omgewingsake reedsop 17 Oktober 1987 'n konsep
ordonnansie aan dieverskillende provinsies gestuurhet
waarinhulle gevrais omdievoorstelle in hul ordonnan-

.. sies in te sluit,
Die voorstelle hetbehelsdat die maksirnum strafvir

die jag, yang, besit, vervoer, koop, verkoop, skenkof
mil van renosters (of enige deel-van renosters) met 'n
maksimum van 10jaar tronkstrafof RlOO000 of albei
beboet moot word. .

Op 3 Maart 1989het die Departement van Omge
wingsakeook as kofudineerder opgetreetydens'nontmoe
ting van al die provinsies en die Nasionale Parkeraad.
Toe iseenvormigestrawwevirdie doodmaak vanrenos
ters voorgestel en aIleliggamebetrokke het voorstelle
aanvaar om boetes te verhoog tot 10 jaar. tronkstraf;

Vrye Weekblad, 8 Februarle 1991
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Nou koukus die KP oor ·eenheid

Nuus/3

- HENNIE SERFONTEIN

Parlement
moqnle
oar
Neethling
praat
'N DEBAT wat die afgelope maande wyd in
die koerante, op televisie en deur die publiek
gevoer is, mag nie in die Parlement bespreek
word nie,Die waarnemende Speaker het gis
ter bevinddat die Demokratiese Party nie die
Neethling-uitspraak verder mag ophaal nie.

Die waamemende Speaker en NP-LP, dr
Helgardvan Rensburg, het bevind dat die saak
sub judice is. Dit verhoed die Demokratiese
Party om vrae te stel en 'n debat te voer oor
luit-genl Lothar Neethling se regskostes, sy
posisie indie polisie en die implikasies van die
hofuitspraak. •

Kort nadat regter Johan Kriegler verlede
maand in die Randse Hooggeregshof bevind
het dat Neethling, hoof van wetenskaplike en
tegniesedienste van die SAP, gif aanleaptDirk
Coetzee verskafheten moordbendesweIbestaan
het, het Neethling gese dat hy gaan appelleer
en dat die saak sub judice is.

Die polisie, die minister van Wet en Orde,
Adriaan Vlok, en die minister van Justisie,
Kobie Coetsee, het kort hiema geweier om op
die uitspraak kommentaar te lewer omdat die
saak subjudice sou wees. .

'n Johannesburgse media-prokureur, Mark
Rosin, hetgistergese die saak kan onmoontlik
sub judice wees omdat die appel nog nie voor
enige hofdien nieen geen bevinding van enige
hof dus nadeling bei'nvloed kan word nie,

Die DP-LP vir Houghton en self 'n
regsgeleerde, Tony Leon, het kort voor die
Speakerse beslissing gese dat ditbaiejammer
sal wees indien die Parlement nie die Neeth
ling-uitspraak kan bespreek nie.

"Die Parlement is die hoogste besluitne
mende liggaam in Suid-Afrika, en hy behoort
dieselfde debane te kan voer as wat in koe
rante, oordie SAUK en M-Net aandag geniet.
Die Neethling-uitspraak is sonder twyfel in
die openbare belang," het Leon gese.

Van Rensburg het gese dar die Parlement
oor diealgemeendie sub judice-beginsel wyer
toepas aswat andersins die geval is. Hy s8 die

. Parlement moet 'n groter mate van selfdis
sipline toepas, Daarbenewens het Neethling
reeds kennis van appel gegee en 'n datum vir
die aanhoor daarvan is reeds vasgestel.

- JACQUES PAUW

(Foto: UseJoubert)

leuenaar en konkelaar die gaan vat die Pro
. gressiewe Party se beleid net soos hy daar

staan...
"Daar kom nie 'n verkiesing nie. Dis die

Yolk se. grond waaroor hulle praat, dis die
vryheid van ons mense. Dis die gelofte wat
ons aan die lewende Skepper gemaak het wat
hulle bereid is om weg te kon.kelen bereid is
om 'n kompromie aan te gaan met die kom- .
muniste en die duiwel en die hell" (bier en
daar 'n hoorl hoor!)

Hy lewer 'n pleidooi vir regse eenheid, en
dreig met "'n nuwe Bloedrivier", Maar die
staande ovasies is minder, die hoor-hoors al
meer gedemp. lets van die grootse AWB
tearer van vroeer het verlore gegaan, en iets
van die humor.

Met tye was die magsvertoon bloot ver
velig - en holklinkend, die retoriek bied niks
behalwe dreigemente van "stryd" nie. En vir
sy ondersteuners troos dit klaarblyklik nie
meernie.

Ole !ewe Is 'n stryd

na d6nker Afrika om ook daar te stry...."
Dis die Groot Trek en Slagtersnek, Dan

word die stryd die ''via de la Rosa", die 'ver
suiwering sodat die reste uitgepuur word, sodat .
die edele en die suiwere besit neem van hulle,
sodat hulle selfs met God praat;.." (h~ cres
cendo en rospunt)."MetGod 'n verbond aangaan
en in die naam van die Skepper veg ...",

Anders as andere volke het die Boervolk
Afrika beskaaf, sa Terre'Blanche:

Hy het t6en miters en b6mme met
kan6nne...deur die landgeknti~ Met 'n~voet
by die ktidde, met'n wiegie in 'n wa, met
hoenders in tentkappe is Afrikli beskliM.

En nou is dit FW de Klerk wat ontrou
geword het .aan die tradisie, die yolk, die
kiesers, "AI trou wat hy heel waarskynlik sal
he, mnr die voorsitter, hy sal die voorreg M
om 'n glasie dop te klink as syseuntjie met die
Kleurling trou.." (hoor-! hoorl, phuuut, phuut,
handeklap).

"Hierdie verbeeldinglose klein politieke

ANDRIES TREURN1CHT, die leier van die Treumicht speel 'n sentrale rol om die Die Ultra-verkramptes het nou die lang messe
Konserwatiewe Party.het die weeknaarstigte- groeiende twiste besweer. VerskeieLP'ssedat uitgehaal om van Van der Merwe ontslae te
lik "operasie eenheid" geloods om versoening syeerste doelwit is omeenheid ten alle koste te probeer raale: beweer LP's in die verskillende
en vrede binne die parlementere koukus te behou, kampe. Soword diestorie nou versprei dat hyin
probeer bewerkstellig. Hybesefegterblykbaardatdieinternedebat der waarheid met die 1982-skeuring deur die

Op 'n vergadering van die koukus gister is nie kunsmatig stopgesit kan word nie, "maar NP doelbewus in die KP-koukus "geplant" is.
die ernstige interne krisis vanwee diepe ver- hoop om die saak op 'n ander manier vorentoe Van derMerwe en Hartzenberg het albei die
skille oor strategie en beleid bespreek te hanteer", se een LP. week toesprake inKaapstad gehou. In die par-

Dit volg op die onthullings verlede weekdat Na afloop van die koukus-vergadering gis- lement hetVander Merwe Woensdag gese dat
die KP-koukus diep verdeeld is oor die vraag of . ter heteen verligteLP kortliks opgemerk: "Ons die KP nieaan die onderl1andelingesaldeelneem
die party weI aan die komende veelpartykon- blyverenig,maarditgaangoedmetonsgroep"•. nie, tensy die regering die selfbeskikkingsreg
ferensie oor 'nnuwe grondwetmoet deelneem. Verligte lede van die sogenaamde Nuwe van groepe erken. Maar dit is betekenisvol dat

Vrye Weekblad was die eerste om te berig Regsesverwelkomdieonthullingvandiedebat die grootste deel van sy toespraakgewy is aan
dat "die oomblik van waarheid" vir die KP inKP-geledere:"Wantdaarisalleaanduidinge 'nintensepleidooidatindienuweSuid-Afrika
aangebreekhet en dathy in die volgende weke datons besig isomdie argument te wen vanwee daar plek vir die Afrikaanse taal, Die Stem en
voor 'n pynlike dilemma te staan kom vanwee die realiteite waarvoor ons staan en die in- die vlag moet wees.
sy volgehoue weiering om met die ANC te tellektuele aanvaarbaarheid van ons argumente". "Die vlag is in my bloedstroom en gee ons
onderhandel. In wese gaan die KP-debat oor twee sake:hoendervleis as dit gehys word", het hy gese.

DieKP-koukus isglo indriegroepeverdeel: Eerstens oor onderhandelinge aldan nie metdie Die toespraakis in doodse stilte aangehoor.·
Die "Ou Garde" onder leiding van Ferdie ANC. Tweedens oor die grensevan die blanke Agtema is hy oorval met gelukwensinge van
Hartzenberg, die onderleier wat verbete vasskop gedeelte van Suid-Afrika. ' KP-lede. In 'n openbare eenheidsgebaar het·

. teen beleidsaanpassings en onderhandelinge Die "On Garde" wil soveel as moontlik van Hartzenberg opgestaan om Van der Merwe se
met die ANC; die "Nuwe Regses" onder lei- die huidige 87 persent van die land vir blankes hand entoesiasties te skud, maar oak lede van
ding van Van der Merwe wat nuwe strategi~ behou. Die verligtes weer, glo dat 'n drasties die NPen van die Afrikaanse lede van die DP
voors~aan; en 'n derde groep, wat simpati~ verkleinde blanke land as die enigste real- het aan hom briefies van gelukwensinge ges
met dIe "Nuwe Regses" sou M. istiese voorstel onder die omstandighede beskou tuur. Maardieselfde aand skop Hanzeaberg vas

'n KP-LP sa di6 week aan Vrye Weekblad: kan word. . toe hy 'n openbare politieke vergadering in
"Ekhetdi6weekoproepevanverskeieKP-lede In 'n onderhoud met Vrye Weekblad ver- Maitland loespreek. Hartzenberg beklemtoon
gekry wat s8die benaming 'ou garde' is inder- lede jaar, het Van der Merwe reeds die nuwe dieKPsalnieaanonderhandelingeoor'nnuwe
daad verkeerd. Want hulle moet eintlik 'Nuwe beleidsaanpassinge bepleit. Hy het ges8 dat as grondwetlike bedeling in Suid-Afrika deelneem
HNP' genoem word. Die HNP klou na 24 jaar die selfbeskikkingsreg van dieblankes gewaar- nie. Die KP sal geen komprornie tref of onder
nog steeds knimpagtig vas aan die Ou Ver- borgword,saldieKPwelaanonderhandelinge handel oor die blankes se reg om homselfte
woerdbeleid wat hulle in alle opsigte net so wi! deelneem en 'n baie kleiner blarureland voor- regeer nie.
toepas ondanks al die veranderde realiteite." staan.

INA VAN DER LINDE sa
iets van die grootse AWB·
teater van vroeer het
verlore gegaan. Die
humor ontbreek en die
retoriek is niks meer as
holklinkende woorde nie

AWB
sukkel
steeds om
die hellos
fe kry

IN die nuwe politiek is selfs die AWB nie
meer wat hulle was nie.

Weg is die skares van oor die 4 000 wat in
vroeer jare op 'n weeksaand die stadsaal van
Pretoria so volgepakhet dat sommige buite op
die dak van die balkon deur die vensters moes
hang vir 'n vlugtige blik op die "Boere" se eie
volkspoeet, Eugene Ney TerreBlanche.

Die orator wat in staccato-masjiengeweer
sarsies honend die PW-bewind as "bang
mannetjies" en "kaboutertjies" kon afmaak,
her Woensdagaand in Pretoria maar sowat 2
000 toehoorderSgetrek, die HNP-ondersteuners
van Jaap Marais ingesluit.

Dit was opmerklik dat die HNP en die
AWB, wat die afgelope jaar orals saam ver
gadering hou, hul afsonderlike identiteite sterk
bly handhaaf. Die manne met die pakke, of
oopknoophemde en gewone broeke, vergesel
van vroue, informeel-deftig geklee in die ou
politieke styl, is HNP's. Op die verhoog sit
hulle regs. '.

Die kakie-manne en hul robuust-geklede
vroue, baie met weermagbroeke en stewels, is
AWB's. Op die verhoog sit hulle links.

Die opmars vooraf van Kerkplein af, was
'n AWB-"eiesake". Die klein groepie van
sowat 300 was hoofsaaklik kakie-draers. Die
rede vir die swak opkoms by die opmars,
verklaar TerreBlanche, was omdat dit eintlik
maar gegaan het om die bekendstelling van
die sogenaamde WEN KOMMANDO.

Wat maar al te veeUyk na die ou Aquila
wag met 'n trom-majoor vooraan 'n troepie
tromslaners wat al te mooi kan roffel,

'n Parnflet word uitgedeel met 'a oproep
om by die WEN KOMMANDO aan te sluit:
"Die oorwinning Ie nie in die hand van die
oormag nie, maar in die hand van die Here, en
die Here gee aan hulle wat in sy naam veg, al
is hulle hoe min," Woorde glo van pres Paul
Kruger tydens die Anglo-Boereoorlog.

Van die troepe watdie agterstewes dek, lyk
maar bra gehawend. Soos 'n peleton wat die
oorlog verloor het, In die skaretjie agter die
WEN KOMMANDO word dan en wan die
dreunsang, "AWB, AWB, AWE" gehoor, En
"Ringe ringe rosy, FW het 'n ousie", Eers
huiwerig en later manhaftiger.

Van "die hel is los", soos 'n plakkaatby die
stadsaal lui, het nie veel gekom nie.

Maar TerreBlanche het nog sy oomblikke
in die poesie wat hy vcordra:

Die lewe is 'n stryd. Elke dag van dielewe
is ~ngew~ldige stryd. Die termi6t op die
gr6nd die stry om aan die 16wete bly. Hyw6rk
en l1rbei en hy mlilikbymeklil1r. Die diere stry
op die dr~ vllikte in die gr66t dr66g. S6 is in
die lewe van 'n mens...

S6 is die 16we van 'n v6lk... Die geskiMenis
van die B~rvolk is ook v61 daarvan. Altyd
stryd. Stryd van protestlint om sy ge166fsbe
lydenis te laat bly stlilin. Op die pynMnk rek
hulle die rekstang uitmela1cir sodat die s6nuwee
en die spi6re eintlik bre6k en die Men en die
lfggaam uitmeklilir gesk6dr word. Met sy
verstlirde lfppe bely hy n6g waaraan hy g16.
Stryd teen die 6nm6etlike st~ en die gr66t
oseline en die klein sk~pieswat hulle wegvoer
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RASSISME/5

...en plakkery is- steedsonwettig

. ' -- . ' ,.
Steeds hulsloos no·40

(Foto: Philip Uttleton - AFP)

Maandag is sowat 140 lede van die Civic
met 'n protesskrif na die munisipaliteit, wat
hulle totmiddagete beset het, Dit het gepaard
gegaan met 'n algemene werkstaking in die
omgewing en onderhandelinge met die
stadsraad oor die huishuur-vervolging, die
gebrek aan behuising en beskikbare gronden
die boereenstadsvaders se algemene minag
ting van swart en bruin inwoners.

Dieonderhandelingehet op niks uitgeloop
nie en dieplakkers het weergaan plak en weer
is hulle verwyder. Afgesien van die 49 wat
weens betreding aangekla is, is sow at 40
eendag-stakers by pakhuise en op plase in die
pad gesteek, .

Die res beoog om weerte plak. ''Ek het die
reg omhier te woon. Ek werk al40jaarhieras
trekarbeider," ~ Kleinbooi Mapete, 'n lid
van die Civic.

Hy is 'n werkgewer van die Villiersdorp
Koop (Mosko), wat al dekades lank van trek
arbeid gebruik maak. Die werkers se in die
vyftigerjare het hulle huise gehad, maar in
1959 isdie gesinne gedeporteeren is hulle in
enkelkwartiere gehuisves.

Mosko se bestuurder, Raubie Rauben
heimer.se aan Vrye Weekblad diekobperasie
het "baie simpatie" met die mense se griewe.
Hy onthef egter die maatskappy van blaam
omdat sy werkers vyf jaar na die afskaffing
van instromingsbeheer nog in enkelkwartiere
moet woon.Raubenheimer, self 'n lid van die
stadsraad, wys die vinger na di~ liggaam.

"Vradie burgemeesteren stadskleIkwaarom
daar nie grond is nie," ~ hy. Hy ontken ook
die bestaan van enige werkloosheid op die
dorp.

ander sportterrein. Die laerskool in net vir
Kleurlinge en heeltemal ontoereikend.

Regsverteenwoordigers van die Villiersdorp
Civic Association sa dat onderhandelinge
tussen die Civic en die munisipaliteit op 'n
dooiepunt uitgeloop het weens die
"reaksionere" en "onbuigsame" houding van
die stadsraad.

'n Weerklankhiervan vind 'n mens in die
blanke inwoners op die dorp se retoriese
uitsprake - keeropkeer teenoor Vrye Weekblad
- dat hulle "niles teen anderskleuriges het
nie", maar weI teen mense wat nie perma
nente werk het nie en ander "standaarde" as
hulle het,

"Ons kan nie meer sien hoe iets sonder
versetoptrede bereik sal kan word nie," is die
Civic-leiers se oorwoe mening, ';'''

••

owerhede se plig om behuising te voorsien
rue."

Maar die voorgestelde wooneenhede is te
duur. V olgens die Civic sal geen van die
dakloses die wooneenhede, van formele of
informele aard, methul karige lone kan bekos
tig nie. Talle verdien net R30 per week 
hoofsaaklik stuk-, trekarbeids- en seisoenale
lone.

"Mense eis die reg om te plak," s€ vader
Charles Williams van die Anglikaanse ge
meente in die omgewing.

"Ons het gaan plak omdat ons nie Ianger
kan wag dat 'n plan gemaak word rue," ~
Thomas Jansen, woordvoerdervan die Civic.
"Die swart gesinne het nerens om te woon nie
en in die township bly die meeste mense reeds'
twee gesinne per huis,"

Verlede Saterdag is 'n aantal plakkershutte
op die oop stuk grond langs Nuwedorp opgerig.
Die Civic meen aangesien die Groepsgebie
dewet binnekort iets van die verlede sal wees,
is daar geen rede waarom swart en bruin nie
saam daar kan plak nie.

Die strukrure is tydens 'n soongelykepoging
verlede jaar .deur die polisie afgebreek. In
woners se boere van die omgewing het gehelp
met die aftakeling, hoewel dit ook nie hulle
grond is nie. Volgens die stadsklerk was dit
die munisipaliteit wat dit afgebreek het - in
samewerking met "vrywilligers" van die
omgewing.

Die Civic~ 'n AWB-kommando opereer
in die sogenaamde Bossieveld-area binne die
munisipale gebied, waarskynlik langs die
bekende Veldblomtuin en Natuurreservaat langs
die dorp. Die munisipaliteit ontken dit,

Die inisiatief maak voorsiening vir nouer
samewerking tussen voormalige groepe binne
plaaslike s'trukture om sosio-ekonomiese
probleme op gemeenskaplike vlak uit te wis.

Villiersdorp is in 1843 deur Veldkomet
Pieter de Villiers gestig. De Villiers se klein
seun, Sir David Graaf, het in 1901 die De
Villiers Graaf Hoerskool op die dorp gestig,
een van die oudstes in Suid-Afrika en steeds
die enigste hoerskool op Villiersdorp. Dit is
net vir blankes.

Die kinders van Nuwedorp moet sedert die
instelling van die Groepsgebiedewet, toe
"Kleurlinge" uit die dorp selfverskuif is, na
koshuise op nabygelee dorpe gestuur word.

Die woonbuurt het ook nog nooit 'n ge
meenskapsaal of bymekaarkomplekgehad nie.
Inwoners s€ hul begeer 'n rugbyveld of enige

jeer sa arbeid.
~

Plakkery op Vllllersdorp .

seisoenaIe- en trekarbeid gele. Maar wanneer
hul werk klaar is, is daar geen plek vir hulle
meer nie. 'n Groot deel van die werkerskorps
het geen heenkome of inkomste nadat die
borne en wingerde kaal gestroop is en die oes
na afsetpunte weg is me.

Intussen word die diensfooie van mense
wat weI 'n heenkome het, verhoog sonder dat
hulle inspraak daarin het. Teen die begin van
die jaarhetdie munisipaliteitmetstappe begin
teen mense van Nuwedorp wie se diensgeld
agterstalllg is. Die township is propvol weens
die drukte van die seisoentyd.
. Die Villiersdorp Civic het aan ingrypende

stappe begin dink om dit teen te staan.
'n Versoekskrif met ook ander algemene

griewe oor die gebrek aan behuising te midde
van emstige sosio-ekonomiese probleme is
einde verlede jaar tydens die dorp se eerste
politieke optog aan die stadsklerk, Johan
Serfontein, oorhandig.

Serfontein hettoe aan Vrye Weekblad gese
die stadsraad en munisipaliteit sal indringende
aandag daaraan gee. •

Maar die eise is uiteindelik afgemaak: as
die bruin en swart dorpenaars nie belastingkrag
tig is nie, kan hulle ook nie voorregte geniet
nie. Die munisipaliteit het uiteindelik per
poskaart aan die Civic laat weet dat hy later,
wanneer dit hom pas, weer sal onderhandeI.

Vandeesweek se Serfontein: "Ek wil net
vir use, ons gaan geen plakkery toelaat nie.
Hetjy al so iets 'n soos ordelike plakkerskamp
gesien? Die munisipaliteitsal selfbesluit watter
soort behuising vir hom aanvaarbaar is. Ons
werk onverpoos om grond en dienste te ver
skaf. Maar soos jy weet, is dit nie plaaslike

gewoonlik ingesluit in die arbeidspakket, wat
beteken dathulle moeilikvan werkkan veran
der en dikwels uitgebuit word.",.

Volgens SPP word soortgelyke probleme
op plekke soos Caledon, Bredasdorp, Gra
bouw, Hermanus en gemeenskappe aan die
Weskus aangetref. Daar is geen pennanente

, blyplek vir swartmense nie en ook geen oor
gangsverblyfplek nie.

Plakkery word deur plaaslike owerhede
verbied, maar hulle isnie bereid om 'n alterna
tief daar te stel nie.

Oor die nuwe inisiatiefvir plaaslike ower
hede, wat FW de Klerk in sy openingsrede in
die Parlement aangekondig het,~ die munisi
paliteit van Villiersdorp net dat dit nog nie
"amptelik" is nie en daarom niks met hom te
doen het nie.

OP die Bolandse dorp Villiersdorp is daar
mense wat die laaste veertig jaar reeds op die
dorp werk, maar die laaste veertig jaar nog
geen vaste woonplek daar het nie. Hulle en
ander sonder heenkome het die week twee
keer op "n oop stuk grond gaan plak,

Boere in die omgewing het die polisie en
munisipale amptenare gehelp, onder luide
aanmoediging van ander boere en inwoners,
om diesowat 200mense hardhandig teverwyder
en beslag op hul boumateriaal te l~.

Altesame 49 plakkers en Iede van die Vil
liersdorp Civic is weens betreding aangekla.
Polisie-versterkings het in groot getalle van
nabygelee dorpe na Villiersdorp opgeruk.

Die optrede deur die swart en bruin ge
meenskappe volg nadat maandelange vertoe
aan die hoofsaaklikKP-gesinde stadsraadniles
opgelewer het nie.

Villiersdorp was een van die sentra in die
Boland wat die swaarste onder sanksies moes
deurloop. Skandalige gebruike, soos kinder
arbeid en hongerlone, het vera! in die vrugte
bedryfvoorgekom en is lank terug.reeds deur
die intemasionale pers onthul - met sanksie
en boikotoptredes teen Suid-Afrikaanse vrugte
tot gevolg.

Noudat sanksiesopgehef word,~ die" kritici,
gaan Suid-Afrikaanse sagtevrugte binnekon
weer deur verbruikers van Londen tot Sydney
opgeraap word.Maar die lewensornstandighede
van werkers op vrugteplase en in pakhuise het
oenskynlik min verander sedert die vroee dae
van sanksies. .'

Die vrugteboere wiI toeriste ook 10k. "Die
lowerryke vrugbaarheid van die Vallei is
skouspelagtig, met 'n mikroklimaat en reen
val waarvan vrugteboere droom," lui 'n toe
rismepamflet wat onlangs deur Unifruco, 'n
bemarkingsmaatskappy vir die vrugtebedryf,
in samewerking met die Suid-Afrikaanse
Toerismeraad uitgegee is.

Inwoners van Nuwedorp, die bruin town
ship buite Villiersdorp, ~ hulle voel nie baie
welkom nie. Die-swart werkers in die enkelk
wartiere op die dorp ~ hulle mag nou nog nie
hul gesinne na die dorp bring nie. Daaris geen
plek waar swartmense mag woon buiten die _
hostel nie. '

Die glanspamflet gaan voort: "Vandag kan
Vyeboom/Villiersdorp (albei grens aan die
Theewaterskloofdam) aanspmakmaakop die
grootste spr2ng in produksie (en die inpalming
van 'n ooreenstemrrende porsie van dieuitvoer
mark) binne die kortste tydperk, met 'n vrugte
oes wat op die oomblik R59 miljoen per jaar
op die uitvoermark werd is."

Verlede jaar het 'n rekord-oes opgelewer.
Die basis van die rykdom, skoonheid en

buitengewone oeste word steeds grootliks deur

Ondanks die fabelagtige
prentjie wat die
toerismepamflet skilder
en die feit dat die wereld
dalk binnekort weer die
kontrei sevrugte gaan
eet, Iykdinge nie so
rooskleurig op
Villiersdorp nie.
CHRISTELLE
TERREBLANCHE het die
Bolandse dorpie besoek

GEBREKKIGE behuising wat mense dwing
om te plak is 'n aigemene probleem op Bo
landse dorpe, en dreig nou al lank om in 'n
volskaalse krisis te ontaard. Gemeenskaps
leiers sien nie meer 'n ander uitweg as 'n
algemene versetveldtog nie.

Villiersdorp is 'n tipiese voorbeeld van die
probleme op die Kaapse platteland waar
swartmense uitgesluit word as hul trekarbeid
nie meer benut kan word nie, seLala Steyn
van die Surplus People Project, SPP.

"Die probleem het egter aansienlik
toegeneem seden die afskaffing van invoer
beheer en die Wet op Kleurling Voorkeurar
beid," s~ Steyn. "HoeweI 'n groot algemene
behuisingstekort ontstaan het, is huise net nie
gebou nie."

"Wat die plaaswerkers betref word 'n huis

Vrye Weekblad, 8 Februarie 1991
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NET U KAN.

VIR VEELSTE LANK HET ONS TE VEEL GEPRAAT OOR DINOE WAT·. f',
ONS VERDEEL.

DIE OORGROTE MEERDERHEID VAN U LANDGENOTE OaK.

. IN 'N REGVERDIGE NUWE SUID-AFRIKA IS DIT EENVOUDIG NIE .. '
MOONTLIK OM HU:~RDIE DINGE TE H~ AS ANDER DIT NIE OOK RET NIE. '.' ."
EN ;HULLE KAN DrT NIE H~ AS U DIT NIE RET NIE. , .. '.',

DIE TYD HET GEKOM DAT ONS MET MEKAAR PRAAT OOR DIT WAT
ONS KAN VERENIG - VERENIG AS 'N NASIE.

U'WIL GEREGTIGHEID H:&:.
.-

U WIL VREDE H:&: WAAR U·WOON.

" UWIL VOORSPOED H~ VIR U EN U GESIN.
\

U WIL VOORUITGANG EN 'N BETER TOEKOMS H~.

U WIL VERTEENWOORDIGING EN DEELNAME I:N U REGERING H:&:.

POLITIEKE LEIER·S KAN DIERAAMWERKYX;N·."~:~i~j;,
DIE NUWE SUID;.AFRIKA UITWERK, MMtR;:;1'~;;~

HULLE KAN. DIT NIE LAAT WERKNIE.;,:",,·~·/::,/(,,(·.>,,·;'t'

, " DIE'HOEKSTEEN VAN 'N NUWEVOORtJITSTREWEND'ENAsf'
. '..GEBEITEL WORD UIT 'N GEMEENSKAPLIKE STREWENAvREDB'EN

>:."GEREGTIGHEID. ":\:;" . .- ' '

t':;';,T/t·',", ; ·····:·~.;OP HIERDIE HOEKSTEENKANONSPor:ltiEKE'i5aIE
f:';·:.·'i{:'·iI>.::"D'.~SlJID-AFRIKABOD ., 'N SUID-AFRIKA "\VAT'~1L'Y~R.K~':'F·

A_, ·';i';1;ct{.·,~/\VANTOAN SALONS MENSEpITiM'l;W~~~~"
'-~-';;:;~ __ '."":' ,':y .. _h ' . --';"-('.;:. _._.._;._~'" '.:.~: ;.,::~.;.:_:~.\.::. :Y.. ..;......" -.•-:.,""::>
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AFRIKAANSE MUSIEK/ 1

JoosTonteldoos.•. hulle wI!ons Insluk

besef reeds dat Afrikaanse musiek nie soos
BlesBridgeshoef te klink nie."

Hy sien die gebeure op die musiekfront
amper dialekties: "Die tese was nog altyd
hoofstroom Afrikaanse musiek. Toe komdie
antitese van die alternatiewe beweging. Ons

, hetreedsin 'nmatediesintesegevorm. Mense
weet van ons musiek en hou daarvan. Die
industrie moetditook begin besef. 'n Menshet
geldnodigomgoeie musiek te maak, Ek dink
nie ons musiek sal ondergaan nie. Tc veel
mense weetdaarvan."

Enhoorwatse Goosen: "'nRockfeesbydie
Taalmonument sal dalk 'n goeiedingweesom
tewys datAfrikaans 'n lewendigetaal isennie
'n dooie, fallieseding wat stokstyfstaansoos
'n gevriesde orgasme nie,"

Endie toekoms?
Die ex-altematiewes is optimisties. Kerker

reimeen datmense sal begin wakkerskrikoor
musiekstandaarde en sien wat moontlikisen
gedoen kan word. Goeie plaaslikemusieksal
altyd gehore trek omdat hulle kontak maak
met die onmiddellike werklikheid wat hulle
en die gehoordeel.

Tonteldoos moon goeie musiek sal groei,
terwyl Bles Bridges se soort musiek minder
gewild sal raak.

"Daar is 'nnuwe generasie masiekliefhebbers
besig omteontwikkel.Mense ismeer oopkop
en sal mindersnert opvreet. Kwaliteit sal al
hoe belangriker word. Platemaatskappye sal
begin besef dat hulle meer geld beskikbaar

. moet stel om beter kwaliteit te verseker."

veertig affiliale, wat gaan vir 'n kultuur van
'hin volk's,

"Daar's niks verkeerd omu kultuur te
bevorder nie, solank dit onder die bree sam

. breel vanSuid-Afrikaanse musiekval,en solank
dit inheemse kultuur is."

Ditsluit Boeremusiek in. "Sarna strekdie
handooknaBoeremusiek uit. Menskanhulle
nieuitlaat nie.Dis inheems. Dit betbier ontstaan
soos Vendatromme."

Sarna het verlede week ook gevra omdie
opskorting van die kulturele boikot, en die
instelling van'nmoratoriumvantwaa1fmaande
virbuitelandse kunstenaars. Diedoelhiermee
sal wees om finansiele hulp, optreegeleent
hede vir plaaslike kunstenaars, en tegniese
opleiding vanbuitelandse kunstenaars te vereis
vir optredes inSuid-Afrika.

Dieorganisasiebetreur die skadelik:e uit
werking wat diegebrek aan blootstelling van.
Suid-Afrikaanse kunstenaars aanbuitelandse
kunstenaars enandersomgehadhet.Die boikot
dien geen ander doel meer as 'n goedkoop
"bargaining chip" nie, .wat in elk geval nie
meerlank sal geld nie.
_Sama waarsku egterook teen'nhalsoorkop

opheffingvandie boikol, omdatkommersil!le
instansies gereed is om dieplaaslike musiekmaIk
te oorstroom met buitelandse kunstenaars.

• ESMA ANDERSON en PHINEUS
TSHUKUDU

DIE Suid-Afrikaanse MusiekAlliansie (Sarna)
meenhulle is demokraties, sodemokratiesdat

. hullesellsBoeremusiek-orkeste wilnader om
ledete word.

Die alternatiewes is reeds geruime ' tyd
betrokke in onderhandelinge met Sarna, wat
homvierkant in diekampvandiebevrydings- .
bewegings bevind. Hullepraatoordie toekoms
vanAfrikaanse musiek,vera! oorsensuur,die
opheffing van die kulturele boikot en die
bevordering van inheemse musiek, waarby
Afrikaansemusiek ingesluitis.

Die altemattewes meenSarnais in 'n veel
beterposisie as diePAKomAfrikaanse musiek
tebevorder. Die gebrekaanpolitiekin Sarna,
is wat Joos Tonteldoos na Sarna aantrek.

"Hulle kyk goedna hullemusikante. Ons
het vir hulle gese dat ons nie hulle politiek
gaanbevorder nieenhullehetnie'nprobleem
daarmee nie," ~ Tonteldoos.

Die FAK, daarenteen,is 'n politiekeorga
nisasie, meen hy en ander alternatiewes. Die
FAK stel net daarinbelangom dieAfrikaner
sebelange te bevorder.

Wat juis nie gebeurnie,s8AntonGoosen•.
''Die FAK bevorder 'n pSeudo-kultuur van
vertaalde liedjies. Hul handboek, hul Bybel,
wathulle vir kindersleer,dieFAK-sangbun
del, is 90 persent uitheems.

"My job is nie omDuitse kultuurte bevor
dernie. Die Duitsersdoendit klaar.Of Frans·
ofwhatever.En watmybettef,'ninstansiemet

Die aJternatiewes, wat
-hulself eers Voelvry
verktcor het, wil nou
in die hoofstroom
spring. Maar dis nie
so maklik nie. Hoe
verduidelik jy aan jou
rna dot jy gisteraand Rino
Hugo se hand vasgehou het? ESMA.
ANDERSON het met In poor (ex-)
alternatiewes gepraat

...of begrafnis
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Anton Goosen... 'n konsert by die Taalmonument (Foto:Us8Jouberl)

rikste, die taal maak nie soveel saak nle," se tyd dat ons ophou hamer op aIternatiewe
Tonteldoos. Afrikaanse musiek.

Goosen se hy sal feeste nie hieroor boikot Tonteldoos: "Afrikaanse musieken alter-
nie, maar dis nie 'n goeie idee nie. "Hoekom natiewe Afrikaanse musiek moenie meergesien
kan Prophets of the City nie die een Afri- word as entiteite wat los staanvan plaaslike
kaanse liedjiewatophulleplaat is sing, endie musiek nie, Ons moet wegkom van die 'ek
resdan indie taalvanhullekeusenie? Musiek speelnet virAfrikaners'-sindroom. Goeie mu-
is die magtigstekommunikasiemiddel, waar- siekgaan nieoor dietaaldaarvan nieen mense
van taal slegs die helfteuitrnaak, die musiek -: .
en note sorg vir die res. "By my konserte is -;
daar dikwelsBngelsemense,en hulle hetnog
nooit vir my gevraom eerder Engels te praat
of te sing nie, Dis belaglik."

Kerkorrel meen egter dat dit nie bier die .
geval is nie. "Almal kan Afrikaans sing of
praat as hulle wil,Onsmoet ontslae raak van
hierdiehang-ups oorAfrikaans. As ander mense
vry voel om Afrikaans te sing, saldit Afri
kaans juis help bevry."

Maarwatgaanvandiealtematiewesword?
Wil hulle hulself regtiguit die kloue van die
establishmentred?

Tonteldoos meendatdie altematiewe bewe
ging sydoelgedienhet.Dithet tot 'n grootma
te reeds Afrikaans bevryvan die beeld asdie
taal van dieonderdrukker.

"Mense neem Afrikaanse rock ook nou
ernstigerop.Diehelealtematieweding is dalk
nou 'n bietjie uitgedien. Ons wit net goeie
musiek maak," se Tonteldoos. ' ..

Kerkorrel stem saam. "Toe ons daarmee
begin het,het onsgesedie toekoms is alterna-

. tief, Maarnou is die toekoms en die nuwe
Suid-Afrikahier,Dietydvan afbreekis verby.
O~moet nou bouaan 'nnuwe kultuur virdie
nuwe Suid-Afrika."

Goosen ~: "Ons wil musiek maak met
substansieen daarmoet'n altematiefweesvir
die vetmassa in diemiddel watnie willuister
na vertaalde Duitseof Franse liedjies nie."

Kerkorrel meen dat konserte soos die
boogyfees 'n stap vorentoe is in die proses
waarin die kulturele onderdele van 'n nuwe
Suid-Afrikaaanmekaar gelas kan word. "Dis

Voelvry se
wedergeboorfe...

GROOT deurbraak vir
REGTE Afrikaanse mu
siek,veral dievandie "al
tematiewes"? Ofisdithoe
deloorgee, engaan diees-

tablishment groepe wat Afrikaans gesinghet
soos niemand gedink. het hy/sy gesing kan
wordnie, nou insluk?

Reeds is daar 'n ligte omstredenheid rond
om die Tafelbaai-boogy, wat verlede week
bekendgestel is en op 16 Maar! in dieGoeie
Hoop-sentrum as deel van die Kaapse Fees
gehou gaan word. Na 'n dreigement om te
boikotdeur sommigevan die deelnemers, het
die FAK homglo onttrek. . .

Dit illustreer die dilenuna vir diealtema
tiewes: om deel te neem aan die hoofstroom,
of om nie deel teneem nie.

JohannesKerkorrel, voorste alternatiewe
van "Sit dit af"-faam, noem die boogyfees 'n
belangrike geleentheid, omdathulmusiek deur
die SAUK geboikotword. "Daar is geenfo
rum waar ons musiek gehoor kan wordnie.
Dit is vir ons baie belangrike blootstelling.
Ons wil nie musiek maak wat nooit gehoor
wordnie."

Joos Tonteldoos, een van die hitsby laas
jaarseHoutstoken 'n man wat goeiegehore in
Johannesburg trek,~ ook dis 'n goeie ding.
Daar'snet eenprobleem:hy is niegenooi nie.
Niemand weet presies hoekom nie. Ook nie
hoekom AndreLetoit ook nie genooi is nie.

Tonteldoos dink positief. Mense wat ge
woonlik net na establishment-kunstenaars
luister, gaannouaanmeerprogressiewe musiek
blootgestel word. Maarhy waarsku: die gevaar
bestaandat alleswat die alternatiewes opge
bou her, moontlik ingesluk kan word.

AntonGoosen, Johannes die Dopervandie
alternatiewes, sluit hierby aan. Organisasies
soos die Federasie van AfrikaanseKultuurver
eniginge(FAK)hetdit niewel metAfrikaanse
musieknie, meenhy en ander skeptici,

VolgensGoosenwoudie FAKdiekonsert
gebruikomhomselfpolities in 'nmeergunsti
ge ligte plaasen dieestablishment enalterna
tiewekunstenaars bymekaar te dwing. Die aI
tematiewes as 't waregekobpteervlrdieAfri
kaner se saak. "Maar die issue is nieom die
Afrikaner bymekaar te hou nie. Die issue is
'om die Afrikaner reg te kry om agter te kom
dathullena300jaarin dieland maarnet'ndeel
is van 'n groterbestel in die land."

Goosen se die alternatiewes het hieroor
gedreig om te onttrek, Na onderhandelinge
met M-Net, het die FAK inderdaad aan die
konsert onttrek,Volgens M-Net en die FAK
wasdie FAKslegs betrokke in 'n raadgewende
hoedanigheid en het gehelp met die identifi
seringvan kunstenaarsen dat die FAK in elk
gevalnie verderbetrokke sou wees nie.

Goosenerranderse egter dat ditniediehele
storieis nie - dit was uit vrees vir dieboikot
aksie. Waarop Marius du Plooy, wat M-Net
helpmet dieorganiseringvan die boogy, ant
woorddatdieFAKjuis weensdiebeperktheid
vanhul rol, inskiklikkonwoosenkononttrek.

Hoe dit ookalsy, die probleme iswerklik,
en kan weer by soortgelyke feeste indie toe-
komsopduik. .

Soos Goosen dit stel: "Hoe kan jy Rina
Hugoen DanieBotha book saam metJohan- .
nes Kerkorrelen die Kommissie vanOnder
soek? As DanieBotha sing, klap die mense
gentlyhande,onswilhe die mensemoetdans.
Onsgehore is jonger mense.

"Dieprobleemis dat onsverskillende tipes
gehoretreken om<lit saam aan tebied is soos
om sokker en rugby op dieselfde tydop die
selfdeveld te speel, Dit werk nie sonie. Die
rockmusiek gaannou in die aand aangebied
worden die andermense in die dag."

.'nVraagstukwatuitgepraat salmoet word,
is die "eksklusiewe Afrikaanse karakter" van
sulkemusiekfeeste. M-Net het byvoorbeeld
in sy persvrystelling oor die boogyfees gese
dat "anderstalige kunstenaars in Afrikaans
gaanoptree",watvir baieaandui datdienuwe
inisiatiewein die verkeerde rigtingbeweeg.

"Ons moet wegkom van die eksklusiewe
Afrikaanse ding, die musiek is die belang-
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Andy InThe Star (5 Februarte 1991)

Wanbalans

'n Vroulikeinwonervan 'nhostel in Sebokeng
beskryf aandie geregtelike ondersoek na die
dood van 42 mense op 4 Septrneber verlede
jaar hoe vyftig lede van Inkatha 'n farnilie
vriend van haar met bylegejaag het totdathy
na 'nhou teensykopneergevalhet.Daama het
hulle hom met spiese doodgesteek.

'\

Die ANC is tans die organisasie wat her
vorming in Suid-Afrikadie meeste terughou,
se WillemdeKlerk, broervan FW, in Brussel
aan die eindevan 'n Europese reis. Die ANC
sukkel metdie uitbouvandie beweging tot 'n
politieke party. Om sy magsbasis te vergroot
en al sy faksies saam te snoer, het hy tyd
nodig, wat hy probeer wen deur sy retoriek
van massa-aksie.

Vrye Weekblad, 8 Februarie 1991

Grusame oes

RadioANC

ANC kniehalter

Bosse bekommer
Die Wildlewevereniging van SA spreek sy
besorgdheid uit oor die snelle groei van ny
werheidsbosse in die land, wat besig is om
natuurlike grasveld enriviere se opvanggebiede
in die berge te beskadig.

Swartmense oes 'n warrelwind van geweld
wardie kerkehelp saaihet,se die uitvoerende
direkteur van die SA Instituut vir Rassebe
trekkinge, JohnKane-Berman voor die Rota
rierklub van Sandton. Die SARK spreek sy
afkeer aandi~ "venynige en ongeregverdigde
aanval" uit,

ANC en Azapo veg
Hewige gevegte woed tussen ondersteuners
van die ANCen Azapoin Bekkersdal. Nege
mense is al sedert Saterdag dood. 'n Hoe
ANC-afvaardigingonderleiding van MK-be
velvoerder, Chris Hani, voer samesprekinge
met Azapo en die PAC om die geweld te
probeer keer.

Amptenare skrik
Amptenarevan dieKaapse Provinsiale Admi
nistrasie sluithulself in hul kantore toe wan
neer sowat 200 bejaardeen gestremde inwo
nersvan Duncan Village in Oos-Londenverga
der om hulpensioenete eis. Die inwoners het
toe al langer as twee dae vir hul pensioene
gewag.

Inkatha-moord

Die ANC .wil 'n radiostasie oprig, dalk in
Transkei, dalk in 'n gebou in Johannesburg.
Daar word egter nognet 'n vatbaarheidstudie
gedoen, maarhulle probeer reeds om 'nlisen
sie te kry. Die ANC se Radio Freedom-pro
gram sal intussen steedsuitgesaai word van
Madagaskar, Tanzanie,Mosambiek en Zam
bie.

Hoofde weggejaag
Een en dertigskoolhoofde in Mamelodi word
van hulle skoleweggejaagdeur leerlinge.Die
owerheid beweer dat hulle onder die invloed
van lede van die SA Demokratiese Onder
wysersunieopgetree het,
(Aile inligting uitAFP en SAPA)

Die afskaffingvan die Groepsgebiedewetsal
betekenisloos wees as dit nie vergesel word
van 'n gelykberegtigingsprogram ("affirmati
ve action") omdie wanbalans van vier dekades
se onreg teherstelnie, s8Actstop se Cas Coo
vadia. Dit is inelk gevalnet die erkenningvan
'n de facto-situasie, nadat byvoorbeeld
100 000 swartmense in die Johannesburgse
binnestadingetrekhet,Hyvoorsienegter geen
.grootskaalse instroming van swartmense in
wit gebiede nie.

Koninklike koei
-Swazlland sekonlng MswadIl gee 'nkoeiaan
'n middeljarige inwonervan 'n dorpie wat 'n
luiperd met sy kaal vuiste doodgeslaan het,
Hoewel die man 'n beskermde dier doodge
maak het, moet hy applouskry omdat hy ge
veg en doodgemaakhet om 'n menslike lewe
te red - syeie, se'nverteenwoordiger vandie
koning.

'\ \,
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FW bring hoop
.<

Beloftes van presFW de.Klerk oordiebeein-
diging van apartheid en ontmoetings tussen
strydende swart groepe "het hoop vir ons
almal gebring", s8pres Kenneth Kaunda van
Zambie by die openingvan 'n spitsberaad van
die frontliniestate.

Sanksies moet bly
Die hoof van die VVO se spesiale komitee
teenapartheids8 sanksies moet ondanks FW
de Klerk se voornemens om apartheid af te
skaf,gehandhaafwordomdat niksgeseisoor
die hersiening van veiligheidswette of die
vrylating van politiekegevangenes nie.

front, in Saoedi-Arabie, word buitelandse
werkers met "Islamitiese geregtigheid" gedreig
indien hulle die landprobeer verlaat.Daar is
meeras 500 000 buitelandse werkersin Irak
en Koeweit,se die federasie.

Australie verslap
Australiegaan strengen tydrowendevisum
beperkinge op Suid-Afrikaners verslap wan
neer hulle die land wil besoek. Die afgelope
vyf jaar moos aansoeke om besoek- of han
delsvisums deurdieAustraliese arnbassade in
Londen geprosesseer,word.

Vrede eerste
In 'n poging om die politieke geweldtekeer
watverledejaar 3000 lewens geeishet,loods
dieSAregering 'nadvertensieveldtogvanR2
miijoen met die slagspreuk: "Kom ons stel
vredeeerste."

Franse besoek
Tienhoe Franse arnptenare besoek Suid-Af
rika op'n weeklange sendingom nouer ekono
miesebande met Suid-Afrika te ondersoek.

.Suld-Afrlko

•

Die Moslems in Brittanje gaan'n "backlash"
ondervind wanneer troepe eendag terugkeer
van die oorlog, se 'n Britse onderkorporaal,
Daar is wydverspreide ergemis onder troepe
oordie strengIslamitiese reelswat in Saoedi
Arabie afgedwing word, veral wat alkohol,
vroueen leesstofbetref. Hulle klaoordubbele
standaarde: "Hulle dwing onsom hulreels te
gehoorsaam, maar tot dusverkonMoslems in
Brittanjevolgens hul eie gebruike optree. En
almal wee!hullegaan oor die grens na Bah
rainom tegaan drink. Waarom kanhulle ons
nie 'n biertjie toelaat wanneer ons rniskien
sterf om hulland te verdedignie?"

Egiptiese en Soedanese werkers in Irak is
tereggestel nadat hulle geweier het om in die
Irakese weermagte dien, se 'n intemasionale
vakbondfederasie. Aan dieanderkantvan die

'Irak waarsku

Qndersteuning
Thai Moslems is besig 'om die grens met
Maleisieoor te steeken bymilitante Moslems
aan te sluit wat hul by dielrakesemagte wil
gaan aansluit.

Doodstraf

Dubbele standaarde

'Mensse reg
, Amnestie Intemasionaal vravirdie vrylating
van 'n gewetensbeswaarde .wat in die tronk
gestop is nadat hy bevele in verband met die
oorlogverontagsaamhet,Hyhet'n weersin in
oorlog ontwikkel lank nadathy vier jaar ge
lede by die weermag aangesluit het, het die
sersanttydens sy verhoor gese.Gewetensbe
swaar is 'n fundamentele mensereg, se AI.

Irak waarskudat die "heiligeoorlog" teen die
;. belange van Westerse lande sal eskaleer en

beskuldig die Westerse media daarvan dat
hullebomaanvalleminirnaliseer. Franse dip
lomateenAmerikaanse bankiers loopdeur in
Athene.

Wereld
Veelparfy .
Die instelling van 'n veelpartystelsel in An
gola sal van I Aprilvan krag wees, se pres
Jose EduardodosSantos. 'n Skietstaking lean
egter nog niemetUnitagesluit word met die
sesderonde samesprekinge, watWoensdagin
Lissabon begin het nie, omdat dialoog nie ,
moontlik is terwyl Unita 'n offensief in sen
traal-Angolaaandie ganghet nie, se hy.

Chinese komplot
Een van die studenteleiers tydens die be
togings op Tiananmen-plein in Beijing, Liu
Gang, gaan teregstaan op aank1agte van
komplottery om die Chinese regering te on
dermyn, word bekend gemaak, Toegang tot
die hofgebouword aanbuitelandersgeweier.

Russe afgedank
DuisendeRussiese werkers word afgedankof
ophalfdagdiensgesitin die republieke Geor
gie en Armenie weens 'n tekort aan krag vir
fabrieke.

Kitsgidse
Veertig Koeweitse vrywilligers.word 'n dag
lank opgelei inLonden om as gidse op te tree
.wanneer die geallieerdes Koeweit binneval,
en om Irakeseinflitreerders in die geallieerde
magte pit te wys. Hulle sal ook help met die
ondervraging vanIrakesekrygsgevangenes.

• ,~' , I

Spanning in Litaue
Spanning loop al hoer in Vilnius, Litaue,
wanneer die Russiese president, Mikhail
Gorbatsjof, verklaar dat 'n komende stem
ming oor onafhanklikheid vir, die Sowjet
Republiek onwettig is.

Betrekkinge hervat
Brittanje en Sirle, albei lede van die geal
lieerdemagteinSaoedi-Arabie, hervJt "irdie
eerste keer in vyf jaar diplomatieke betrek
kinge. Daarword gehoop datdit totdievrylating
van Britse gyselaars in die Siries-gesteunde
Libanon kan lei.

Libanese ohtplooi
Die Libaneseweermag begin magte ontplooi
in dele van Suid-Libanon wat sedert 1975
buite sy beheer was. Die Siries-gesteunde
regering het sy vasberadenheid vroeer al
uitgespreekomsygesagdwarsdeurdie landte
versprei teneinde diemagvan die godsdiens
tigeen sekulere militias indie land te vermin
der.

Golf-oorlog
Volkswagenbom
Agt van die bOmkoeels wat die slagskip USS
Missouri die week na stellings in Koeweit
afgevuur her, weeg soveelas 'n Volkswagen,
s8 'n Amerikaanse offisier oor die eerste
bombardement met die skip se sestienduim
kanonne sedertdieKoreaanseoorlog.

Kortontenks
Die Irakese gebruik kamoeflering op groot
skaal in Koeweit, Hulle het oral in Koeweit
kartontenksen-troepedraers opgestelwatmet
foelie bedek is om die radar van die geal
lieerdesomdiebosteprobeerlei, se 'nAmeri-
kaanse offisier. '

Skikking
StabiliteitindieMidde-Ooste sal aileenbereik

.word deur 'n "omvattende en regverdige"
skikking van die Arabies-Israeliese konflik,
se die Sirieseminister van buitelandse sake,
FaroekAl-Shara, Brittanjebehoort tevra vir'n
Midde-Oosterse vredeskonferensie na die
OOrlrg, se hy.' ,

Vlugtelinge
Altesamed 250burgers van lande soos Bang
ladesj, Soedanen Filippynehet al die grens
tussen Iran enIrakoorgesteek, berigdie Iraanse
nuusagentskap Irna,

I
1
I



GOLF-OORLOG/9

Comics reen nou op Irak'Ek kenna
myself
ornslen'

DIE Irakese word nou met die ''ultimate''
Amerikaanse wapen bestook • comics. Dit
en miljoene der miljoene pamflette het op
hulle neergedaal sedert die oorlog begin
bet.

Vclgens kolAhmed Al-Robayan, 'n Saoedi
militerewoordvoerder, bet die geallieerdes
sowat 25 miljoen strokiesprent-pamflette
vir sielkundige oorlogvoering laat druk,
Hiervan is sowat 14 miljoen al ''versprei'',
of per hand onder plaaslike inwoners, of
deur vliegtuie afgegooi, of deur kanonne
afgevuur. Sommige van die Irakese troepe
wat al oorgegee bet, bet van die pamflette
by bulle gebad, se 'n Amerikaanse militere

. woordvoerder.

_ Dlepamllette kom in kleur of swart-en
wit, en bevat onder meer 'n uitnodiging om 
oor te gee, bo-oor 'n seel van diegealIieerdes
geskryf • twee olyftakke wat 'n aardbol
omsirkeI. Die pamflette nooiIrakese troepe
uit om "die Arabiese gasvrybeid, sekuriteit, .
vrede en mediese sorg ten vollete geniet" en
belowe om hulle te laat "terugkeer huis toe

, wanneer hierdie lyding, georkestreer deur '
Saddam Hoesein, verby is".

Een pamflet toon 'n skets van koning
Fahd van Saoedi-Arabie by 'n strokies-borrel
met daarbinne 'n tekening van drie onge- _
wapende troepe wat bande vashon, Op die
selfdebladsyis 'nsketsvandieIrakeseleier.
Saddam se borrel bevat 'n tekening van

-twee lyke, _'n masjiengeweerskut en die
vlagvan Koeweit.

Nog 'n tekening,deur $nSaoediesespot
prent-tekenaar, is van 'n bejaarde man,
skynbaar 'n Irakese vader, watin 'n stoel
sit terwyl hy by,homself dink: ''Wanneer
kom my seun huis toe?"

Syvrou sitkruisbeen op dievloer naby 
-hom terwylsyaan baarseundink -dood op
die slagveld, in verbande toegedraai en
sonder sy een been. Op'n ander pamflet
dratn Irakese soldaat 'n karikatuur van
Saddam op sy rug '- met skerpioene vir
epoulette en 'n skedel en beendereop sy.
rug.

. -AFP

(Foto:AP)

Aanloopbane In Irak word met die Brltse JP-233 valskermbomme bestook. Ole bomme maak reuse-kraters en
bemoelllk die opstyg van v1legtule. Dlt Is dalk die laaste keer wat die bomme gebrulk gaan word, omdat die

vervaardlgers hulle aanleg geslult het.

. (Foto:AP)-AFP

SELFS terwyI die besluitoor die wenslikheiden tydsberekening van 'n
duur en bloedige grond-oorlogteen Irak in sygedagtes gemaal het, het
pres GeorgeBush dieweekstadig na 'n "business asusual" -roetine begin
terugkeer.

- "Ek slaapbaie goed,omdie waarheid tese," het diepresident Dinsdag
aan verslaggewersgese, "Ek kan nie aanu sedat eknie 'n traan stort vir
gesinne endiegenewatdalk tydenskrygsoperasiesverlore geraak hetnie
... maar ek is so vol vertroue oor hoe die ding gaan uitwerk."

Maar hoewel hy volhou dat sy algemene gemoedstoestand beter is
sedert hy die besluit het om oorlog teen Irak tevoer, het die president se
persoonlike leweverandertoe dieeerste lugaanval op17Januarie geloods
is. .

In die vroeedae vandie oorlog is sowat 80persentvan sy tydgewy aan
die Golfkrisis en etlikevansy reise is afgestel. Die oorlog het selfs totsy
slaapkamerdeurgedringterwylbetogers teendieoorlogoorkantdie straat
lawaai. ,

"Hul vervIakste dromme hou my die helenag wakker," het hy aan
besoekers gese,

Nou Iyk die president meer ontspanne en gereed om sy daaglikse
roetine tehervat, Netsowat50 persent vansytydwordnou aan die krisis,
intussen 'n oorlog geword,gewy.

Die oorlog het ookdie president se streng fiksheidsprogram onder
breek, maarMaandag het hy daarin geslaag omte gaandraf. Toe het hy
ook sy gewonegekorswilmet persmanne watsaammethom draf, hervat.
Maar dis duidelik dat die golf hom steeds agtervolg. Ondanks waar
skuwings van sy raadgewers, het Bush weerpersoonlik teen Saddam
Hoesein uitgevaar.Hyhetgese hy sal sy verlies Die betreur nie en dat die
Irakese leier se brutaliteitsy maag laat draai.

Die president drat weer

-AFP

WASHINGTON -VanMalariapille totroIstoele
- sake lyk good vir die Amerikaanse gesond
heidsindustrie sedert die Golf-oorlog drie weke
gelede uitgebreekhet.

SedertAmerikaansesoldate dieeerstekeer
ill Augustus 1990 in Saoedi-Arabie ontplooi
is, hetdie Arnerikaansedepartementvanver
dediging reeds 430 miljoen dollar aan me
diese voorrade bestee. Dit het die Amen
kaansemedieserekening laat toeneem tot 3,5
miljoen dollar per dag.

Maar ander maatskappye is vinnig om by
te voegdat diemeevallertjie net 'n uitgekose
paar verryk.

Diemaatskappywat diemeeste gelduitdie
oorlogmaak,is dievervaardiger vansenugas
beskermingstoerusting, -volgens 'n militere
bron.

SurvivalTechnologyInc, a mediese maat
skappyvan Washington,het ' n kontrakvan20
miljoendollarmet die Pentagon vir atropien
inspuitingstoerusting wat ingeval vangifgasaan
valle deur die Irakese gebruik word.

Die kontrak is vir 'n "paar miljoen" een
hede van die teemiddel, volgens die maat
skappy se president, James Miller.

Rolstoelvervaardigers se ook dat verkope
toegeneem het sedert die oorlog uitgebreek
het.

"Siniesebeleggerskannie help omte dink
dat medieseaandeleprysesaam metdie dode
tal sal styg nie," se 'n waarnemer.

* "Stick it to Saddam Hoesein" lui die
advertensie vir voodoo-poppe met die ge
lykenis van SaddamHoesein. Maar ditgaan
verder: "Saddam Hoesein, die mees gehate
persoon ter wereld, vergas onskuldigemense.
Hy stuur Scud-missielena burgerlike bevol
kings. Hy stortmiljoene gallonne oliein die
see. Hy vermoor,verkrag en plunder..."

Dieadverteerders stel voor dat 'n mens,as
jy nouklaar naaldein die pop gesteekhet om
jou eie wraaklus tebevredig, die popvir jou
hond kan gee.

Vrye Weekblad, 8 Februarie 1991
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Die politiek rondom 'n (politieke) verhoor

persepsie sal bestaan dar die reg gelykmatig
toegepas word.

Vir die ANC is die saak 'n bietjie meer
ingewikkeld.Hy moetharder veg in die buite
land waar die sraat in die stadium die oorhand
het. Volgens waarnemers is die potensiele
skade vir dieANC op die internasionale front
groter as wat dit in die binneland is omdat
mense hier reeds van Winnie se doen en late
weet.

Rier sal hulle die ANC ondersteun vir wat
lidrnaatskap aan die organisasie beteken vir
die verbetering van hullewens kan beteken,
en nie op grondvan wat inWinnie se verhoor
gebeur nie.

'n Johannesburgse prokureur en ANC-lid
sa: "Op die internasionale front lean daar
probleme komwantNelsonMandela is amper
soos Moeder Theresa - enige omstredenheid
van die aard wat aansy naam gekoppel word,
kan sy beeld kwaai skadeberokken omdat hy
as leier van die progressiewe beweging
wereldwyd gesien word.

"Maar hier in Suid-Afrikais mense geneig
om meer verdraagsaamtewees - hulle saldie
storm verduur. En al berokken dit die ANC
skade, sal dit van korte duur wees want op
lang termyn sal hy diemorele bogrond behou
orndatdit diemensese vertroue in geregtigheid
sal versterk,

"Dit is ook noodsaaklikdat die saak afge
handel word, want in die afwesigheid van 'n
verhoor salmense altyd vrae vra."

ookalaan my doen,doen hulle aan diemense
vandieland. Ek isen sal altyd net 'n politieke
barometer wees. In elke situasie waarin ek
myselfbevind, kan jy die politieke gevoel in
die land op daardietydstip lees."

Daar is dus 'n argument, maar dit is nie
sterk genoeg me. Die ANC se onlangse
persverklaringis ooknie genoeg nie.Daarkan
nie netgese worddat die verhoor "deelvan 'n
patroon van teistering (is)watkameraad Winnie
oordie afgelopedertigjaarmoes verduur" nie.

Dieredes waarom die verhoor 'n politieke
'verllooris, Ie dieperasdie holruggerydeargu
mentdat dit deel isvan staat se strategie. Dan
moet daar ookgekyk word na die soortskade
wat dieverhoorwelkan doen. Die feitvandie
saak is dat beide die staat en die ANCeintlik
by diesaakkan baat- al is dit om verskillende
redes.

Indie stadium is dit absoluut noodsaaklik
vir beide die staat en die ANC om hulselfbo
enige morele teregwysing teverhefomsodoende
die onderhandelingsproseste legitimiseer.

Die terrein van stryd tussen die twee het
ook van 'n militere front na 'n moreIe en
diplomatieke gebied verskuif. En die mede
dingingdMr is taai- soos die gewerskafron
dom die kwessie van sanksies en internasio
nale isolasie bewys.

En as die saak sonder 'n sweempie van
omstredenheid verloop, kan die staat met .
oorgawedie regses, wat kennis gegeehetdat
hulle buite die reg sal optree, aanvat. Die

Amandla's van Winnie Mandela en ondersteuners

KAN die verskyning van Winnie Mandela,
vrou van die adjunk-presidentvan die ANC,
NelsonMandela,op krimineleaanklagtein 'n
hof,genoegrede wees vir mense om teglo dat
die toekomsvan die ANC op die spel is?

Daaris nogal verdeeldheidoordie subtiele
, vraag. Saam daarmee hang die meer funda
mentele een of die verhoor 'n politieke ver
hoor is, of maar net die gereg watsy loop'
neem.

Sommigemense se al isdieaanklagteteen '
haarkrimineel van aard, en vanuit 'n wetlike
oogpunt dus nie polities nie, moet haar ver
skyning in die hof binne 'n baie spesifieke
politiekekonteks beskou word.

Die feitdat Winnie die afgelope dertigjaar
aldeurdie owerheid geteister is,en diefeit dat
die regering ten aIle koste die politieke en
morele inisiatief wil behou, is van kardinale
belangindie beskouing vandiesaak,volgens
verskeie politieke waarnemers.

Ook moet in ag geneem worddat Winnie
vir baiejare,vera! in die buiteland, 'n simbool
van die hoop en aspirasies, en die lyding en
vervolging van duisende anderSuid-Afrika
ners was.

Sy se dit self in 'n biografie, "Part of my
Soul" - onder redaksie van Anne Benjamin:
"Ek het lank gelede ophou bestaanas 'n indi
vidu.Dieideale, die politiekemikpuntewaar
voor ek staan, is die ideale en mikpunte van
die mense in die land.

"My private self bestaan nie. Wat hulle

Hoe skadelik is Winnie
Mandela se verhoor vir die
ANC? En die regering? Die
teenwoordigheid van
honderde jillende ANC- .
ondersteuners tydens hoar
verhoor by die Randse
Hooggeregshof en die ANC
se uitlatings p.?rdie soak,
laat dit soms Iyk of die party
se toek,oms op die spel is,
skryf AUDREY BROWN

"

Ons wil graag he jy moet die pad van vreeslose joernalistiek
saam met ons loop. En die beste manier om dit te doen, is om in
te teken op Vrye Weekblad sodat dit by jou huis afgelewer ofper

pos aangestuur kan word.
Die tyd daarooor is no", want binnekort gaan ons die'

verkoopprys moet verhoog. Tot dan het ons 'n bale spesiale
aanbod: R57 vir 'njaar (gewone prys: R75)i en R30 vir ses

maande (gewone prys: R40), Dit sluit AVB en afleweringskoste
in.Vul dus dadelik die vorm in en stuur aan: Vrye Weekblad

Verspreiding, Posbus 177, Newtown 2113.
r--~------------~------,

I Ek wi! op Vrye Weekblad Inteken vir: I
I II Twaalf maande 0 ses maande 0 I
I en sluit hierby 'n fjek/poswlssel vir R in. I
I Naam I
I Adres I
I I
I IL ~

VryeWeekblad
lou sleutel tot die Nuwe Suid-Afrika
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jonger boeties en sussiesomsien.In
die vroe vyftigerjare het sy Johan
nesburg toe gekom waar sy as
maatskaplike werker gekwalifiseer
het. Dis waar sy vir Nelson Man
dela ontmoet het. In 1958 is hulle
getroud.

Volgens haar biografie het sy
reeds toe geweet wat 'n lewe met
Nelson vir haar sal inhou: In lewe
van smart, aanhouding en agter
volging. Sy se: "Ek het geweet 'n
lewe saam met hom sal 'n lewe

. sonder hom wees."
Die boek gee talle voorbeelde

vanhaarbotsingsmetdiegereg,van
die staat se pogings omhaar enhaar
manuit die geheuevandie mensete
vee. Gevolglik is sy virbykansdertig
jaar ingeperk.

InMei 1977is synaBrandfort in
die Vrystaat verbano Sy is onder
meer 17 maande aangehou, waar
van 'n groot deel in eensame aan
houding was, en was inmeer aseen
verhoor betrokke waarln die staat
haarverbintenis met die ANC wou
bewys. .

Daar word ook vertel van tye
waar sy in die nag al worstelend
deurdie polisie tronk toe gesleepis
terwylhaar twee dogters,Zindzien
Zenani, bang en alleen by die huis
moes agterbly,

. In die Vanity Fair-onderhoud
beskryf sy 'n keer in 1969 toe sy
weensdie Wet op Terrorismevir17
maande aangehou is: "It was the
most brutal experience for anyyoung
mother - I had left two very young
children behind. The only reason I
survived was because. I. had the
Mandela name."

Winnie is duidelik vertroudmet
moeilikheid, maar di~ keer is daar
sekerefaktore wat in haar guns tel:
In die eerste plek het sy haar man
aanhaar sy, tweedens isdaar 'nveel
beterleans vir haar omhaar onskuld
te bepleit, en derdens het sy dertig
jaarvan ondervinding watdit moont
lik maak om daardie helder, onver
stoorde blik op die wereld te rig.
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tigheid wat haar so dikwels in die
warmwater laat beland het. In 'n
onderhoud met Vrye Weekblad
verIede jaarhet 'n Ieiervan die ANe
Jeugliga, Rapu Molekane, haar s6
beskryf:"Winnieis militantenbang
vir niksme.Daar is nieeen geleent
heid inhaar lewe waar sy nie terug
baklei het nie. Sy staan vir niks
terugnie."
'. Die 56-jarige Winnie is in 1934

op 'n klein dorpie, Bizana, in die
hartjie van die Transkei gebore. Sy
beskryfhaarselfas 'n "skaamplaas
nooientjie". Haar moeder is dood
toe synegejaaroud was,en symoes
sedert 'n jong ouderdom na haar

kommentaar daarop te lewer en
Winnie staanin elk geval seIde 'n
onderhoud toe.

Maar haar omstrede toesprak:e
verwek altydgroot opspraak:; soos .
die"matchesennecklace"-toespraak
in Marnelodi in 1986, en haar
onIangse stelling datdie opheffing
van die gewapende stryd 'n "strate
gie" is.

Tog genietWinnie die lojaliteit
van bale ondersteuners wat bereid
isom haar teendie kleinste sweem
pie van kritiekte verdedig. 'n Brief
aan Vrye Weekblad, na 'n berig oor
die omstredenheid rondom haar
aanstelling as hoof van welsyn in
die ANC, bewys dit. Dit toon ook
hoe haar ondersteuners haar sien,
soos di6 uittreksel aandui: "Winnie
Mandela is 'troublesome' precisely
because she'is so challenging. She
challenges all those who believe a
wife,particularly a black wife, should
be a woman who staysat home and
outof trouble. Mrs Mandela is irre
pressible.Shegoesoutthere, speaks
her mind, and gets on with what
needs to be done, whatever the
consequencetoherself."Diebrief is
geskryfdeurprofFatimaMeeren 'n
kollega.

Allister Sparks, die bekende
joernalis, beskryf haar s6 in 'n
onlangse onderhoud met die oorse
se tydskrifVanityFair:''1was taken
inby her spirit, her warmth, andher
strength. No one could push her
around. With everything that. she
did, she actedas ifblackpride was
at stake - which made her magnifi
cent in her resistance. I thought she
was one of themost splendid char
acters I have known." Hy beskryf
ook die anderkant van haar: "Her
essential qualities - her imperious
ness, wilfulness, the combative and
survivalist spirit - also brought a
downfall:"

Winnie se warmteword oor en
oor beklemtoon, so ookdie veglus-

. WinnIe en Nelson... "Ekhet geweet 'n lewe saam met hom sal 'n lewe sender hom wees."
(Foto: Use Jouberl)

'Ek bet oorleef
omdat ek die

Mandela
naamdra'

wordin haar biografie: "Partof my
soul", onder redaksie van Anne
Benjamin, beskryf..

Haar vurigheid word nie net op
polisiemanne toegepas nie: daar is
stories dat sy die gehoorbuis inOliver
Tambo, die presidentvan dieANC,
se oor neergegooi het toe hy haar
wou uitvra oor die Mandela-sok
kerspan. En onlangs het dit gegons
in die organisasie se hoofkwartiere
inSauerstraat dat syvir Thabo Mbeki
omdieeen of anderrede 'ntaaiklap
gegeehet. Hoewel daar talle ander
soortgelyke stories is, bly dit maar
skinderstories wantniemand isbereid
om inWinnie se swarthoek tekom
nie, die ANC is rue bereid om

kom al 'n lang pad

grens van die Johannesburgse
. landdrosdislrik bereikbet, het'ngroot
~ groep polisiemannehaar voorgekeer.'

'n Frisgeboude sersant stap nader
toe sy uitklim en die grens nader.
Toe hy aan haar vat, ruk sy los en
skreeu: "Moet nie aan my vat nie,
hoe weet ek of jy nie daIk Aidshet
nie?" Die arme manstotter dit toe
uit: "EkhetnieAidsnie,mevrou."'n
Grootgroep joernaliste was byder
hand om di6 toneel af te neem.

In 'n ander botsingmet diepoli
sie het ene sersant Fourie baiesleg
daarvan afgekom;hyhet dwarsdeur
haar huis in Orlando na haar
slaapkamer gestap, waar sy besig
wasom te ontklee. Fourie wouhaar
in hegtenis neem weens 'n oortred
ing van haar inperkingsbevel. 'n
Bakleiery het uitgebreek en Fourie
het sy nek gebreek, Die voorval

Sy is ongetwyfeld
. ...

een van die mees
omstrede akteurs
op Suid-Afrika se
politieke verhoog.
Hoar doen en late
is altyd nuus.
Maar wat sit agter
daardie helder,
onverstoorde blik
wat Winnie
Nomzamo
Mandela op die
wereld rig?
AUDREY BROWN
probeer uitvind

Vrye Weekblad, 8 Februarle 1991

Winnie en moeilikheid
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N
adat sy die gebruiklike
"amandlas" en "vivas"
op die trappe van die
JohannesburgseHoog
geregshof beantwoord

het, stap WinnieMandela met haar
man aan haar sy deur die seker
heidshek, waar sy hoflik versoek
wordom haarhandsak oop te maak,
Sy doen dit sonder om te stry, Dis
snaaks,wantWinnie is nie een wat
sommermaklikopdragte van poli
siemanneuitvoernie.

Sy is deftiggeklee in 'n mosterd
en vlootblou romp en baadjie, 'n
glimlag op haar gesig terwyl sy na
Hof4E stap,waarsy en sewe ander
weensaanklagtevan menseroofen
aanranding metdieopset om ernstig
te beseer, verskyn. Die aanklagte
spruituit 'n voorval by haar huis in
Diepkloof Extension in Desember
1988waarin die 14-jarige Stompie
Seipeidood is.Vier van haar mede
aangeklaagdes verskyn niesaam met
haarnie enniemandweetwaar hulle
is nie.

'n Groot groepondersteuners en
joemaliste sitreeds in diehof,Winnie
gaan sit ook en begin onmiddellik
met die drie ander aangeklaagdes,
Xoliswa Falati en haar jong dogter
Nompumelelo, en die middeljarige
John Morgan,geseis. Hullelag hartlik
saam vir diestories watWumievenel,
Miskienklinkdiegelag net 'n tikkie
te hartlik, dismoeilik om te 58.

Haar verdedigingsspan - waar
onder die legendariese George Bizos
- stap in en Winnie staan amper
skamerig nader om te soengroet.
Nelson Mandelagroetmetdie hand,
geesyvrou 'npiksoentjieen gaan sit
weerin dievolgepakte hofsaal tussen
die ander ANC-, UDF-, Cosatu- en
SAKP-leiers.

Uitdie stampvolpersbanke isdit
duidelik: Winnie Mandela is weer
in die nuus. Maar wie is sy? Haar
vurige humeur en fisieke krag is
legendaries,en daar is Winnie-sto
ries vir Afrika.

Soos die vOOlval in 1985 toe sy
besluit het syisgatvolvir ballingskap
in Brandfort. Sy het die owerhede
laatweet datsyvanplan isom terug

.te keer na haar huis in Orlando
Wes.Op pad terug, net voor sy die
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l2/GOLF~OORLOG

(I/Iuslrasle deur JoostVeerkamp!De Vollcskrant)

bynmre
te verwerf:

die Kingof
Cable.
In IfJ77 hethy

die America's Cup,
die we-reId se voorste seilwed-

~~'-i.,.;,"- -, ". }i->' vaart, gewen. Hy was' gedurig in die
....... ,'/ ~,.: ,- nuus, Ofoor sy uitsprake oor Jode en swart- -7" Amerikaners - bynaam:"Mouth of the South"

kop te laat - of oor sybewondering vir Rusland se Mikhail
sale. Of metprivaatheid Gorbatsjof: "Gorbatsjof het vinniger as wie

. 'en familielede tuis as ver- ook al in die geskiedenis opgetree. Vinniger
skoning, wasditverbodeom soldate as Jesus Christus."

wat "grofvermink" was te wys. ' CNNlsop 1 Junie 1980van stapelgestuur.
Endaar was'nnuwe konsep: dievan"pool- Die personeel het hoofsaaklik van klein sta-

TV", waarin 'n groep joemaliste tot by die sies en uit die Suide gekom, Turneris oral
aksiegeneem word,terwyl die resbydiebasis uitgelag. Musiekvideo'sdag en nag opM-TV
bly.Almal had nou 'n gelyke kans om Hem- het lewens verander, ja, maar wereldnuus?
ingway te speel, maar sensuur en dissipline VandagbereikCNNhonderd miljoen huise
was ook nou makliker: weerbarstige joema- in 120 lande. Tot onlangs was CNN net in
listeword eenvoudig uit die "pool"gegooi. Vietnam nie beskikbaar nie - totTurner soon-
. Diemiliteressegrootste propagandatriomf toe vlieg, 'n bietjie onderhandelen gou-gou 'n

wasdie stukkiesfilm vandie slimbomme, die antenneskottellaat installeer...
kruisermissiele. Eindeloos is gewys hoe la- CNN se wins in 1989 was 134 miljoen
serstrale skoorstenevir bomme vashou. Soos dollar. Ditsteek af teenTurner se persoonlike
diedodetolleonnatuurlik laag ingekom het, is bates van 1,6 biljoendollar. Onlangs hethy'n
diewoorde "skoon oorlog" al meerrondgegooi. aanbod van 1,5 biljoendollar vir Hollywood

Wat dit eintlik demonstreer is diekollek- seMGMgedoon. Hyhetdaremdaarin geslaag
tiewe narcisme van die global village, maar om die regtevan 3700 "film classics" tekry -
ook, dat dit nie menslike naeltjies is waama onder meerdie van Orson Welles se "Citizen
gekyk word nie, maar die elektroniese kolle- Kane", watook handeloor 'n mediamagnaat.
tjies en kruisiesophonderde monitors en TV- HYstelgeen perkevirhomselfnie. "Eksou
skerrns. Die tegnologie, die uitbreiding van graag eienaar wil word van CBS, NBC en
CNN self, bly dieheld van die oomblik. ABC, en van alle rolprentateljees en kabel-

Die vennootskap tussen TV en militere netwerke," het hy onlangs laat val.
tegnologie is bowenal die bevestiging van . Hy tree op oor internasionale grense . of
Ted Turner se uitspraak op sy internasionale anders gestel,hy is so vry om te doen wathy
kongreswatinAtlanta, CNN sehoofkwartier," wil as die.globalvillage se burgemeester,
gehou is: "As ons vrede en begip wil hand- Hy,:angvissaammetFidelCastro.Hywas
haaf, sal kommunikasie-eksperte moet soek rykgenoegom sybewonderingvir Gorbatsjof
nanogmeerfantasierykemaniere omdieskit- uit te drukin syeie ekwivalent van die Olim-
terendenuwe tegnologie te gebruik", piese Spele, die Goodwill Games in 1986 in

McLuhan is as sentimentele dromer ge- Moskou... iets watgekom het om-te bly.
sien, en daaromis min van sy ideesaanvaar. Daar is natuurlik ook vroue in die global
OokTurnerhetbekendgeword viridiosirikra- village. Soos Jane Fonda, dieewige jeugdige
tiese idees - "Ted Tumer is 'n siener, 'n man wat aerobics-klasse in die straat af gee. Syis
met 'n langtermyn-visie.Ted is met sy idees .ook nou aan Turner se sy, as sy verloofde,
altyd tien tot vyftien jaar vooruit." Deesdae praat almal van Turner in dieWit

Die verskil is dat hy regkry waaroor hy Huis in die jaar 2001. Dan word hy ook die
droom- op groot skaal. aanvoerder van die Amerikaanse weermag,

Turner se eie verhaal het mitiese propor- wat teen daardie tyd, na die oorwinning oor
sies. Hy het 'n klein TV-stasie in Atlanta, dieIrakese en anderlastige landjies, die tegnolo-
Georgia,met 'n uitsaaigebied van sotweeki- giese heerskappy oor die aarde sal voer. Dan
lometer, by sy pa geerf. In die wareAmeri-isTurnermet syCNNnie net die oe en orevan
kaanse rags to riches-tradisie hethyaUes ver- die wereld nie, maar sommer die lyf ook.
koop wat hy kon - en selfs sy duur vistenk Dan ishy polisiemanen burgemeester van
verpand. Kort voor lank was die klein sta- die global village tegelyk. Net 'n cowboy in
sietjie 'n media-emporium. Turner was die die saloon salons dan kan red. Maar na
eerste magnaatwatkabel-TV ernstig opgeneem Ronald Reagan is cowboys ook nie meerwat
het - om mettertyd vir homself een van baie hulle was nie.

tele-
vise,CBS, ABCen NBC,"
het na twee dae Golfpro
gramme begin dink aan diesweterige
kalkulasies van die grys manne op die
boonste vloer: op die eerste oorlogsaand

.hethulle saam15 miljoendollaraanadverten
sie-inkomsteverloor,

Van die grootste adverteerders het begin
opdrag gee dat hul spots moetverval as die
normaleprogramme vervang wordmet Golf
programme,omdat hulle nieverpak wil word
in beelde van vemietiging en dood nie.

Maar afgesien van die kommersiele druk,
sedie bestuurdersvan dieGrootDriedathulle
ook om joernalistieke redes na die normale
teruggekeerhet, Daar het 'n grater behoefte
ontwikkel as die desperate rapportevan ver
slaggewersmet niks omte senie,ofdieonein
dige, ongeredigeerde onderhoude met vliee
niers wat terugkom van hul sendings om die
mees tydrowendedeel van'nsoldaatsebedry
wighedeste kom hervat; niksdoen.

Daar was ander ontnugteringe ook. Die
global village be
teken ook dat die
wereld se muurprop
soveel maklikeruit
getrek kan word.
Omnievanmanipu
lasie te praat nie.
Effens verbaas
moes'nmens vem
eem sommige.uit
sendings (watter?)
was nie so lewen
dignie: insetsels is
vooraf opgeneem

Die Golfoorlog hetCable News Network so
deeI van honderd miljoen huishoudings . .
gemaak as brood en botter en muf
in die vullisblik. George Bush kan ,

.maor gaan sloop, CNN se
grootbaas, Ted Turner, is die man
von die oomblik, en die
volgende oombllk, en die
volgende... HANS PIENAAR
probeer keer

deur diePentagon.
Die Pentagon had ook 'n noukeuriguitge

werkte, oenskynlikgoed geoefende gameplan
virdiemedia.Diekatastrofe vandieVietnamese
oorlog, toe daaglikse beelde van blood en
verwoesting die openbare mening teen die
Amerikaanse magte laat swaaihet, het in die.
Iugspieelingsin die Arabiesesand,en van die
uitlatevan die asemrowendestralersgespook.

Daar was die amper onopsigtelike wetlike
trunks soos dat elke soldaatmetwie 'n onder ~

'. houdgevoer word, synaammoetverskaf, om
die mag van die anonieme bronuit te skakel,
en die swaard van laster tot op 'njoemalis se

Jane Fonda en Ted Turner

Ontrnoet CNN se Ted Turner-
1 -.\

burgemeestervan die global village
- , '. • • <. , '.

D
"Ieoeen dieore vandie wereld,
noemCNN homself,

Maar wat' beteken die
, reklamesin eintlik? Dat die
, wereld nahomself sit en kyk

en lnister, soos'ndoktermetn .stetoskoopop
symaag ...Ofomditop syrug te keer: as CNN
die oe en oreis, is die wereldblootn uitbrei-
ding van CNN; ," '.. , .

Die Golfoorlog was 'n trionif vir CNN.
Bowenal wasdit 'n triomfvirTed Turner, die
grootbaas van CNN; Toe die Amerikaanse
minister van verdediging, Dick Cheney, op
dieeerste nuuskonferensie na die uitbreekvan
die oorlog se dat CNN sy grootstebron van
inligting was,konTumerrnaarweet: hy isnou
een tree voordieres van die -wereld,

In Mei 1989 het Tumerntntemasionale
konferensiegehou: The Power of News TVin
a ShrinkingPlanet. Toe isdit gesien as netnog
een van die uitspattighede van 'n losbol aan
wievrouedwarsklappegee soos: "He's afruit-
cake who's alsobrilliant". - -

Maar dit was ook die kulminasie van 'n
langproses. DieKanadees Marshal McLuhan
herdit in diejarevyftigreeds in dievooruitsig ,
gestel as die "global village". Die Golfoorlog
sal dalk in die toekomsas die skouspelagtige

_geboorte vandieglobalvillage bekend staan,
met CNN as dievroedvrou. -

Die globalvillagewaslankeintlikmaarnet .
'nongemaklikemetafoor, omdat die wereldse
tegnologie in diedekadesna die vyftigs nooit
werklik globale afmetings aangeneemhetnie.

Maar vandag het ons dit. Vier en twintig
uur van internasionale nuus, en wanneerdaar
'n oorlog uitbreek, word die term triple-A

- Iewendig gedemonstreer in Bagdad, en kanjy
in die volgendeoogwinkduisende kilometers
verder rondkrap in 'n Scud-krater in Tel Aviv.

Jy kan hoor hoe Saddam Hoesein dub
belsinnig raak oor chemiese wapens, en hoe
die Israeli's ontwykendraak oor kernwap
ens... UVE. En as jy nog nieheeltemal snap. ,
wat die globalvillageis nie, wag maar, CNN' ,
salweldra virjou'ntrapkamelewys watindie :
sand wei, soosdie week gebeur het. Jy hoef
nie meer die eende by die dieretuinmeer te
gaan voer nie,CNNsal virjou 'n kangeroein
Australie, 'njak indie Himalajas of 'n poedel
in Rusland gee ... UVE.

Maar dieoorloghet ook die valse beloftes
van die globalvillage ontbloot, dat dit nie
noodwendig vooruitgang gaan beteken rue.

CNN hetdiescoopsvan alle scoops gekry:
die eerste enenigstedekking van die uitbreek
van die oorlog,deurhul eie verslaggewers, in

" diemiddel vandiebomme-inferno. Die wereld
het reggeskuif. Die bioskope was leeg soos
mense tuisblyom oorlog te kyk. CBS moes
die ongehoordedoen:BillCosby afhaal vir 'n
spesiale Golf-nit
sending.

Maargou hetdie
teleurstelling inge
tree.Wantnieveel
meeris werldikvan
die oorlog gesien
rue. Gouhetdie ver- ';
slaeoor verslagge
wers se eie ver
velige manewales
begin handel, hoe
hulle onder tafels
in hul hotelkamer
wegkruip, hoe verontwaardig hulle is wan
neer 'n Franse vrou hulplekke vat in die
bomskuiling. • ', .

Nog 'n-filosoof, Jean Baudrillard, het ge
praatvan die"inploffing van betekenis" indie
media. Net soos 'n mens 'n gebou sloop deur
dit nie laat ontplofnie, maar inplof, het die
oorlog eers al die kenmerke getoon van 'n
ontploffing in nuus,nuwe ontdekkings...

Na die eerste wolkevan stof en lawaai het
. diegebou so'nrukkiegewankel, en hethy toe
sladig ineengestort. Nou is almal moog, het
selfs t n afsku ontwikkel in die diarree van'
onophoudelike beelde. Die Groot Drie van

/,
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r Manifes vir die
Nuwe Suid-Afrika

Vrede: Vryheid en veiligheid vir almal
ONSVERBIND ONS tot die handhawingvan Suid-Afrika as 'nsoewereine, onafhanklike
staat,veilig teenvreemde inmenging, waarin: .
'"Diebeskermingen eerbiediging van lewe,vryheid en eiendom 'ngrondbeginsel sal wees;
'"Die vreedsame beslegtiging van politiekeen ander geskiIle tussen groepeen individue die
grondslag van 'n demokratiese samelewingsalvonn; .
*Gewelden intimidasie as instrurnentevirdiebereikingvan politieke doelwittenie geduld sal

< wordnie;
* Die Staat belas sal wees met die verpligting om stabiliteit in 'n vreedsame en ordelike
samelewing te handhaaf; .
'"Dieaanwendingvan die magtevan dieStaatbeperk sal wees totdieminimum wat nodig is
om 'nvreedsame en ordelike samelewing in stand te hou en aandiereg onderhewig sal wees,

Voorspoed: 'n vry en billike ekonomiese st!lsel
ONSVERBIND ONS TOTdie daarstelling van 'n vry en billike ekonomiese stelsel in Suid
Afrika, waarin:
'" Alle mensevry sal wees om hul arbeidte verkoop en hul produkte te bemark;
'" Eiendomsreg vir almal toegankliksal wees; •
*Ekonomiesegroei, met klem op dieskepping van werksgeleenthede, kragrig bevorder sal
word; . . . '
'"Die hulpbronne van die Staat billik vir almal se welsyn aangewend sal word, met inag
neming vandie sosio-ekonomiese agterstande wat in ons landbestaan;
'"DieStaat en aile lede van ons samelewing ons verantwoordeliklieid as diebewaarders van
ons omgewing en hulpbronne sal aanvaar.

Vooruitgang:'n billike maatskaplike stelsel
ONS VERBIND ONS tot die daarstelling van 'n billike maatskaplike stetsel in Suid-Afrika
waarin:
'" Die menswaardigheid vanelke individu, as 'n unieke skepsel vanGod,te aIle tyeeerbiedigsal
word;
'" Vryheidvan geloof en aanbiddingvir almal gewaarborg sal wees;
'"Alle diskriminasie tussengroepemenseof individue uitgeskakel en diskriminerende wetge
wingherroep sal word;
'" Die doelwit van regverdigeen billikeonderwysstelsels watviralmaltoeganklik is, doelgerig
nagestreefsal word;
'" Toegangvir almal tot bekostigbarehuisvesting 'n hoe prioriteit sal wees.

ONS, wat ons met hierdie manifes vereenselwig, ERKEN dat onsnog verdeel is deur talle
verskille oor die beste wyse waarop hierdie ideale verwesenlik kan word, maar
ONSERKEN OOK dat ons VERENIGis inons liefde vir ons land en al symense, en dus
VERKLAAR ONS dat ons VASBESLOTE is om al ons talenteen ons arbeid in te span om

hierdie verskille te oorkom en am 'n vreedsame weg te vind waarlangs ons 'n groot Suid
Afrikaanse nasie en 'n beter toekomsvir die nageslagte kan bon.

Verteenwoordiging: 'n vry en demokratiese politieke
stelsel
ONSVERBIND ONS tot die daarstellingvan 'n vry en demokratiese politieke stelsel in Suid
Afrika waarin:

. '"Allemense in hierdie landvan hulgeboorte vry sal wees;
*AIdie mense van ons landop die grondslag van algemene volwasse stemreg ten volle.op aile
owerheidsvlakke sal deelneem;
*Die Regering van die landte alle lyegegrond sal wees opdieinstemming van die onderdane;
*Alle mensegelyk sal weesvoor diegeregen gelyke regte,ondanks ras,kleur,geslag ofgeloof,
salgeniet;
'" Die regte van alle individue en minderhede, gedefinieer op'n nie-rassige grondslag, in die
grondweten in 'n grondwetlikgewaarborgdeen beregbare Handves vanMenseregte voldoende
beskermsal word;
*Vryheidvan spraak, binnedie algemeen aanvaarde grensevanverantwoordelikheid,die reg
van alle mense sal wees;
*Vryheid van bewegingen assosiasievir almal gewaarborgsal word. '

.AGTERGROND/13

ONS,asSuid-Afrikaners uit allelewensterreine, vereenselwig onsmetdiemeerderheidvan ons
mede-Suid-Afrikanersse welwillendheiden gesamentlike versugting na geregtigheid,vrede en
vryheid,
VERKLAAR
DAT 'nregverdigeen billike NuweSuid-Afrika, ontdaanvan apartheid, 'nsterkSuid-Afrikaanse
nasie benodig,
DAT daardus 'n dringende behoefte bestaan dat die leiers van al ons menseen gemeenskappe
saamkom am 'n algemeen aanvaarbarenuwegrondwet vir ons landop te stel,
DAT so 'n.grondwet in 'n regstaat gevestigmoet wees en die grondslag moet Ie vir 'n nasie
toegewy aan geregtigheid, demokrasieenvryheidvir almal, deurdie nastreefvan verteenwoor
diging, vrede, vooroitgang en voorspoed,
DATChristelike waardes en universeelaanvaardebeskaafde norme en standaarde, met erken
ning en beskerming van vryheid van geloofen aanbidding, in Suid-Afrika gehandhaaf moet
word" '
DATal die mense van ons landaan hierdiepoging moet deelneem,
DATONS, ter bereiking daarvan, dievolgende ONDERSKRYF:

FW de Klerk

staatspresident FW
de Klerk het
verlede week In
"Manifes vir die
Nuwe Suid-Afrika"
uitgereik. In 1955 is
ook In manifes
gepubliseer wat In
nuwe bedeling
voorgestel het: die
Freedom Charter,
wat nou nog di~

ideologiese basis
van die ANC se
beleid vorm. MAX
DU PREEZ vergelyk
die twee
dokumente
geleerdheid en kultuur sal oopge
maak word" en "Daar sal.huise,
sekuriteit en gerief wees." Die an
der manifes is minder geesdriftig,
maar verklaar tog dat "die doelwit
van regverdige en biIlike on
derwysstelsels watviraIrnal toegank
likis, doelgerig nagestreefsal word"
endat "toegang vi! almal totbekos
tigbare huisvesting 'n hoe prioriteit
sal wees."

Die Charter wiIhedat "daar werle
en sekuriteit" sal wees en dat die
"nasionale rykdom van' ons land,
die erfenis van aIle Suid-Afrika
ners, aan die mense teruggegee
word." Die FW-manifes is sterker
daarop dat "ekonomiese groei,met .
die klem op die skepping van
werksgeleenthede,kragtigbevorder
sal word", maar gee darem toe dat
"diehulpbronne van die staat billik
vir almal se welsyn aangewendsal
word".

Daar is een verrassing in dieDe
Klerk-manifes; "nie-rassigheid" word
.by sy naam as die ideaal uitgeson
deren groeps- of minderheidsregte
gebaseer op ras word spesifiek
uitgesluit. Nou kan daar seker nie
meertwyfel wees nie, al s8Minister
Piet CIase ook wat.

Die een manifes het meer of
minderbesonderhede oor sekere sake
as die ander, maar naas die Charter
se (teen die tyd verouderde) stellings
oornasionalisering, is daar werklik
net een fundamentele verski1: die
FW-manifes glo dat "Christelike
waardes in Suid-Afrika gehandhaaf
moet word" terwyl die Charternie
eengodsdiens wilvoorkeurgeenie.

Nee, daar is nog 'nverskil,eneen
wat nogal boekdele spreek oor die
verskillende politieke kulture wat
agter die twee manifeste sit: Die
FreedomCharteris deurdieKongres
vandie Mense, 'n massa-byeenkoms
vanafgevaardigdes van oordiehele
land, aangeneemnadatdit namaande
se konsultasie in eIke uithoek van
Suid-Afrika opgestel is.

FW de Klerk se manifes is deur
enkelinge in die Nasionale Party
regering opgestel en in die Parle
ment aangekondig.

'En 36
•jaar
later,
hier is
die
Baere se
Freedom
Charter...

ot nie baie lank ge
lede nie het die rege
ringen dieNasionale
establishment die
Freedom Charter as

revolusioner beskou en dit selfs
destyds gebruikom 'n handvol na
sionaliste weens hoogverraad aan
te kla.

Die De Klerk-manifes is wel
ietwat stywer bewoord met 'n wit
terigeCalvinistiese aanslag en daar
is klemverskuiwings, maar breed
weg gesien het die twee manifeste
dieselfde aanslag - nie-rassigheid 
en wil dit dieselfdeding se: dis ons
almal se land en ons gaan almal
saam in vrede en regverdigheid
regeer.

En tussen die twee manifeste 
tussen26Junie 1955en I Februarie
1991 - Ie 'n bittere tydperk waarin
die heersers die beginsels ill die
tweemanifesteasboos en 'n bedrei
ging vir die Christelike beskawing
beskou en ons land se mense met
geweld van mekaar af weg gehou
het.

Die Charter verklaar dat "Suid
Afrika aanalmalbehoort wat daarin
woon, swart en 'wit, en datgeen
regering metregdie gesagmag opeis
nie tensy dit gebaseer is op die wi!
van die mense."

DieFW-manifes verldaardat "alle
mense in hierdie land van hul ge
boorte vry sal wees" en dat "die
regering van die..land ten alle tye
gegrond sal wees op die instem
mingvan die onderdane",

Die Charter se: "EIke man en
vrou sal die reg he om te stem en
kandidaat te wees vir alle liggame
watwettemaak; al die mense saldie
reg he om deel te neem aan die
administrasie vandie land; die regte
van die mense sal dieselfde wees
afgesienvan ras, kleur of geslag."

Die FW-manifes se: "Dat al die
mense van ons land op die grond
slagvan algemene volwasse stemreg
ten volle op alle owerheidsvlakke
sal deelneem" en dat "alle mense
gelyk sal wees voor die gereg en
gelyke regte, ondanks ras, kleur,
geslag of geloof, sal geniet."

Volgens die Charter sal die wet
"aanalmal die reg waarborg om te
praat, te organiseer, byeen te kom,
te publiseer, te preek, te aanbid en
hul kinders op te voed." Die FW
manifes se weer dat "vryheid van
spraak, binne diealgemeen aanvaarde
grense van verantewoordelikheid,
diereg vanallemense sal wees", en
dat "vryheid van geloof en aanbid
ding vir aJ.rrulI gewaarborg sal wees," ,

Twee van die belangrike hofies
in die Charter is "Die deure van
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'n Sendelingseun van die NG Kerk in Zimbabwe wat
baanbrekerswerk gedoen het op die gebied van die onafhanklike
Afrika-kerke en die tradisionele'Afrika-godsdiens in die land, is nou

besig met In unieke projek om die twee groepe by ekologiese
projekte fe betrek. Prof Inus Daneel, In sendingwefenskaplike aan

Unisa, was die eerste witmens wat toegelaat is om In godsdiensfige
- seremonie van die sogenaamde geestesmediums van die
, tradisionaliste by die heilige grotte in die Motopo-heuwels in
Zimbabwe by fe woon. INA VAN DER LINDE het met hom gesels

kap is moord

Lede van Aztrec beslg om borne te plant In die Blklta-dlstrlk. Prof InusDaneel
sit by.

Om In boom afte
'\

Watvandieandergroepwaarmeejysaam
werk, die onatbanklike Afrika-kerke soos
die Sioniste?
Ons het gese ons gaan 'n nuwe teologie uit-

, werk waarinons kyk nawat die ByOOI oordie
ekologie se, Daar is twee sterk bewegings
onder hulle: die profetiese groep soos die
Sioniste en die Aspostels, en die Btiopiese.
kerke.

Sowat80 tot 90kerkebehoort reeds aan 'n
liggaam wat ons Fambidzano noem. Onshet
20 swartdosentewat onsteologiese opleiding
doen. Sommigejarehetons meer as 'nduisend
studente. Fambidzano bet beginmet onwikke
lingswerk, ekumeniese werken gemeenskaps
ontwikkeling.

Hulle isbaie skepties oor my werkmetdie
geestesmediums, Die profete is selfs meer

i skepties asdie sendingkerke,want hullevoer
nie bloot 'ndialoogmetdietradisionele gods
dienste nie, maar het diesimbole met christe
like praktykebinne die kerk vervang.

Ons beoog om naasFambidzano 'n nuwe
ekumenies-ekologiese kerkliggaam te stig,
naamlik die AAEC - Association of African
EarthkeepingChurches. Die liggaam se doel
stellingsstemooreenmet die van die geestes
mediums.

Die fokusby AAECsalval opdie sondebe
gripen datekologiesevemietiging 'n sonde is.
Sonde hangsaam met toordery van die land,
dit bet die implikasie van destruktiewe, on
sosiale gedrag.

Die afkap van 'nboomhet dieselfdewaarde
aswanneer'nmens iemandanders doodmaak,

, 'want jy maak die natuurdood.
Dit kan saamgaan met 'n herinterpretasie

van die sakramente, en vera! die nagmaal 
trouens dit gebeur reeds in sommige kerke.
Vanuit diebegripvan die kerk as die liggaam
van Chrisms,groeidiebegrip van die liggaam
as deel van die totaleskepping. Die vernieti
ging van die ekologiehang saam met diever
nietigingvan die liggaam.

partemente,soos Iandbou, bosbou, natuurlike
,bronne, en parke en wildiewe. Die ouensvan
Bosbou het nou die dag gese dat hulle nog
nooit tevore gesien het dat die plattelandse
bevolking op s6 'n groot skaal gemobiliseer

- word nie.
Ons het pas 500000 borne geplant en ses

nuwe kwekeryegevestig. Die eerste kwekery
wasagterinmy tuinbydiehuis.Ekhet 'nvrou,

, 'n geestesmedium aangesteI. Sy was promi
nent in die oorlog. Sy het die eerste 18000
inheemse bome gekweek.

Ons moedigdieplattelandsegemeenskape
aan om hulle eie bornein die omgewing van
stabiele waterpunte aante plant. Vrugtebome
word vir persoonlikeenkommersiele gebruik
aangeplant, uitheemse borne soos bloekom
vir geboue, inheemse.bome vir vuurmaak,
bornevirbeesvoer, Diestadig-groeiendekiaat
en mahonie is 'n Iangtermyn-belegging vir
komende geslagte.

Maar dit gaannie net oor bome plantnie.
Dis ook 'n versoeningsdaad tussen wit en
swart boere, Ons wil mettertyd ook koedoe

.en rooibokteeleenhede op swart plase vestig,
en het reedsgesprekkemet witen swart boere
gevoer ombulle bymekaar te bring om saam
te werk.

Swart boere ondemeem om nie strikke te
stel en methonde te jag nie, en die wit boere
help om teeleenhede te koop. Dis nie altyd
makliknie, wantjy kanjou voorstel datdiewit
boere indieGutu-gebied (noordvan Masvingo
en suid van Harare) nog almal streng-gere
fonneerde Afrikaner-boere is. Nou gaandie

-- geestesmediums,watvirhulle die heidendom
verteenwoordig, saam sit en beskik oor die
ekologie wathuIIeselfindie moderne konteks
vanuit die tradisie hervertolk.

omstandighede afgekap word nie, want dis
onderdie boom wat hulle hul reenrites hou.
Dis 'n beskermingsimbool wat die besker
ming van God en die voorouers slmboliseer,
Disookmy bynaamindiechimurenga(bevry
ding) van die aarde. OnS vise-president se
bynaam is Marambemwa. ' ,-

Die geestesmediumwat die aktiefste is in
die bevorderingvan kwekerye vir inheemse
bome; word Muchecheni (die naamvir die
wag-'n-bietjie) genoem, want sy "haak" die
mense vas om bome te plant.

Vroeer jare was daardie bosdele in die
berge heilige gebiede, niemand mag borne
daar afgekap het nie. Later het mense die
berge ingegaanenbornevir brandhout gekap.

Is dit omdat die voorvadergeeste uit die
mitologieverdwyn het?
Nee,maar die geestesmediums en diemense
watnog daaringeglo bet, was minenkon nie
dietradisionelereels afdwing nie, Terselfder
tydwas die behoefte aan brandhoutgroot.

Waar kry juDebome en hoe werk diepro-
jek? ' , ,
Onswerk baienousaam met dieregeringsde-

kant vandie guerrillas gaan staan.Dft het die
gang van die oorlog geswaai.

Dishulle wats!dat dielandopgepasen dat
bornegeplant moet word.

Wat isdietradisioneIe sieningvan die natuur?
Die tradisionele siening van, byvoorbeeld,
watergeeste is dat hulle in grotte onder die
waterleef. As dit reen, is diegeestebesig om
in bulle grotte tromme te slaan, Dit is die
njuzu-geeste, watjynievandagmeerhoor nie,
want alles is gemoderniseeren vernietig.

Deur te se dat ons dienatuurmoet herwin
sodat di6geeste k:an terugkom en dan sal die
land weer bloei, is 'n sterkargument. Dis '11
teruggaanna die tradisioneleinterpretasie.

Die borne en bosse het 'ndiep simboliese
betekenis.So word sekerebossetradisioneel
Marambatemvia ("weieromhulle te Iaat afkap")
genoem, omdat die voorouers verbind word
met bepaalde streke, hulle grafte en hulle
geestedaar is. Hulle word gesien as mense
wat in hulle bestaan net soos ons hier leef,
onderdieborne sit, die Mushuku-vrugte (wilde
lukwart)en die Mutobge (snotappel) eet.

Daaris ookdie Muchakata, diekurkboom,
ofte weI die grysappel. Dit mag onder geen

VERTEL assebliefmeer van die ekologie
projek waarmee jy in Zimbabwe besig is. '
Hoe het dit beginen hoekom het jy daarby
betrokke geraak? '
Ek is 'n Zimbabweer, en het as navorser be-.
trokke geraak by die teologiese opleidings
program vir die onafhanklikeAfrika-kerke,
waar ek vir tien jaar gewerk het tydens die
oorlog.Laterhetekbeginom vanuitUnisadie
navorsing inZimbabwe oor die vryheidstryd
voort te sit,omdat ek in die hele kwessie van
die vrywording van Afrika" Zimbabwe in',
besonder, belang stel. Tydens navorsing het
ek agtergekom dat diekIomp tradisionaliste,
die geestesmediums (masvikiro), diehoofmanne
en die ex-combatants op die agtergrond raak
en dat dit hullepla; dat hulle graag iets wou
doenom weer dieselfde prominensie wat hulle
tydensdie oorlog geniethet, in teneem. HuIIe
het ahnaI 'ngroot rol in die chimurenga, die
bevrydingstryd, gespeel.

In die bevrydingstryd het die konsep van
"the lost land" 'n baie belangrike plek in
geneem. Ek het toe gemeen mens kan die
vryheidsgedagte herinterpreteer, en dit toepas
opdie ekologie.wanthierhet ons ook temake
met 'n verloreland.

Die ekologie gaanagteruit. Daar is te veel
mense, die bome gaankapot, vier persent van
dietotale landoppervlakwordjaarliks ontbos.
In tropiese Afrika word daar byvoorbeeld
jaarliks 2,3 miljoen hektaar ontbos. Volgens
navorsing word daarin die hele kontinent net
eenboom geplant vir elkeagtien wat afgekap
word,en vandiewatgeplantword, bereiknet
enkeles volwassenheid.

VolgensdieWereldkommissie van Omge
wing en Ontwikkeling van die VVO, word
wereldwyd sowat 6 miljoenhektaar van pro
duktiewedroegrond oponsplaneet in waarde
losewoestyneveranderen elfmiljoen hektaar
woude jaarliksvernietig. Dit gebeur ook in
Zimbabwe. '

Die basiese reg tot lewe en vryheid sluit
nooitdie verantwoordelikheid nit om-dieaarde
te bewaarnie.Dievoorstelwas dus om indie
ou gebruike van tradisionele Afrika te gaan ;
soekna hullesiening vandie ekologie. Ekhet
gesekom onswerkvir die bevryding vandie
ekologiese"lost lands",Ons het 'nkonstitusie
opgestel virdiedrie groepe - dis nou dieex
'combatants, die geestesmediumsen die tra
disionele hoofmanne - en noem die organi
sasie The Association of Zimbabwean tradi
tionalEcologists (Aztrec), Die oogmerk isom
bome te plant,wild-en waterbronne, en die
bosdele watno~ bestaan, te beskerm.

Wat is 'n geestesmedium en hoeoefen bulle
invloed uit? '
Diegeestesmediums is nie soos ons dit indie
Westerse sinverstaan nie. 'n Geestesmedium
is 'nwysgeer,historikus,politikusenverteen
woordig die stam se agtergrond, want daar
bestaan nie 'n geskrewe geskiedenis nie. Dit
bestaan voort inmense en hy, of dikwels sy,is
diehoofkennervan diegeskiedenis. Wanneer
die medium diegeskiedenis vertel, word die
persoon deureenvan die senior stamgeeste,
wat dan selfdiegeskiedenisvertel, beset.

Hoe 'n sterkroldiegeestesmediums onder
tradisionaliste speel, is duidelik tydens die
oorlog in die destydse Rhodesie gedemon
streer.Voor1972 wasdie mense in die platte
landhuiwerigomdievryheidstrydvolledig te
steun,In di6 jaarhetdievaridzivenyika (senior
stamgeeste) deurdie geestesmediums begin

, dikteer hoedie oorlog gevoer moet worden
het daar 'nduidelike draaipunt in die verloop
van die oorlog gekom. Die varidzi venyikais
diegene watdielandvanuitdie geesteswereld
versorg.

Die meerderheid van die bevolking het
deur godsdiens, en nie ideologie nie, aandie
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OMGEWING/15

Die Baviaanskloofdroom
dalk binnekort bewaarheid

Groot wildernisgebiede waar In mens heeltemal
afgesonder van die wereld kan ontspan, is skaars in
Suid-Afrika. Sedert 1975 werk bewaringsbeamptes in

Oos-Kooplond hard aan In droom - om die
Baviaanskloof naby Port Elizabeth tot een van die

grootste wildemisgebiede in Suid-Afrika fe verklaar.
CHRISTELLE DE JAGER vert~1 meer

'n Bilkoor die Baviaanskloof

'N DROOM waama Oos-Ka aplandse bewa
ringsbeamptes sedert 1975 streef - die verkla
rin g van die Baviaansklo of-bewaringsgebied
100 kilometer wes van Port Elizabeth tot 'n
wildemisgebied - kan dalk binnekort bewaar
heid word.

Daar word verwag dat die ongereptewilder
nis van 75 000 hektaar die jaar amptelik tot
be waringsgebied verkl aar gaan word, wat dit
die grootste wildern isgebied in Suid-Afrika
sal maak. Tans is die Sederberg-wildemisgebied
van 64 000 hektaar in Wes-Kaapland die
grootste.

Maar dit is ne t die begin van die planne vir
die Baviaanskloof.D ie tweede fase,wat reeds
in die beplanningstadium is, sal die wilder
nis gebied tot oor die 200 000 hektaar laat
uitb rei.

Daar is 172 000 hektaar staatsgrond in die
Kouga/Baviaanskloof-komple ks - die derde
groo tste bewar ingsgebied in Suid-Afrika.

Di6 kompleks is 'n afgelee, ruwe berg
landskap waar die Baviaanskloofvallei deur
twee parallelle bergreekse omsluit word - aan
die noorde kant die Baviaanskloofberge en in
die suide die Kougaberge, wat in die ooste by
die Groot Winterhoekberge aansluit.

Die hoogste piek in die Oos -Kaap, die
Han ekom-piek, is in die Groo t Winterhoek
be rge, en die Kougabe rge word gekerunerk
deur diep , nou klowe.

Die drie hoofriviere - die Kouga-, Baviaans
kloof- en Grootrivier - vloei deur die Kouga/
Baviaanskloof-kompleks . Die Kougarivier is
een van die min riviere in Su id-Afrika wat in
'n noordelike rigting vloei.

Di6 rivier vloei grotendeels ooswaarts aan
die suidekant van die Kougaberge, maar draai
dan op onverklaarbare wyse reg noord om in
'n poort deurdie Kougaberge te vloeien by die
Baviaanskloofrivier aan te sluit.

Die reenval wissel baie van jaar tot jaar.
Lang tydperke van droogte word gevolg deur
vloedwaters, Die mense wat die wereld ken,
sa dit is dan wanneer die Baviaanskloof op sy
m ooiste is , wanneer die reen hard uitsak oor
die vallei.

Die doel van 'n wildernisgebied is nie net
om groot gebiede af te sonder waar mense
naby aan die natuurkan ontspan nie, maar ook
om die laaste ongerepte natuurgebiede vir die
toekoms te bewaar.

- InAmerika, byvoorbeeld, is daar uitgestrekte
wildem isgebiede en die sogen aamde wilder
niservaring is 'n gewilde manier van ontspan 
ning vir die Amerikane rs. Die gebiede word
so streng beheer in Amerika dat vliegtuie
byvooreeld heeltemal verbied word om daaroor .

Vrye.Weekblad, 8 Februarie 1921 . .

te vlieg. Sodoende word 'n eg te wilde miser
varing, waar die besoekerwerklik die wereld
kan vergeet, verseker.

Streng kriteria word by die keuse van 'n
wildemisgebied toegepas:

* 'n Wildemisgebied m6et 'n onontwikkelde
gebied wees wat nie deurmense bewoon word
nie . Dit behoort 'n intrinsieke wilde voorkorns
en karakter te he of tot so 'n toestand gere
habiliteer kan word.
- * Dit moot die algemene indruk skep dat
die gebied die re sultaat is van gekombineerde
natuurlike kragte, en dit moe t gro ot genoeg
wees om besoekers afge sonder van die
buitewereld re laat voel.

Die behoefte aan afgesonderde wilder
ni sgebiede word al groter in ' die modeme
samele wing , en daar word verwag dat die
Baviaanskloof 'n belangrike toeriste-aantrek
king kan word.

Die beskikbaarheid van ongerepte gebiede
raak egter al hoe minder, en in Suid-Afrika is
daar die bykomstige probleem dat die rneeste
bestaande ongerepte gebiede redelik klein is.

Japie Buckle, die natuurbewaarder in be
heer van die Kouga,IBaviaanskloof-kompleks,
se die gebied is die een van die laaste on
gerepte gebiede van die grootte oorwatgeskik
is vir uitsondering as 'n wildernisgebied.

Wit setlaars, eers jagters en daarna trek
boere met hulle klein- en groorvee, her in die
vroee l8e eeu in die gebied inbeweeg. Maar .
gelukkig is die B aviaanskloofnooit intensief

.be woon rue, grootliksweens die ongenaakbaar
hei d van die rowe landskap en die ge brek aan
'n onderhoudende, betroubare waterbron,

Sedertdien he t 'n paar boere volge hou om
in die onherbergsame gebied te probeer boer,
meestal met vee - of saaiboerdery, maar dit het

moeilik gegaan. Die iso lasie, vervoerkos te,
roofdiere, ongeskikte boerderygrond en ander
faktore het beteken dat hullenie 'n bestaan kon
maak nie.

Die plase wordsedert 1985deurdie Depar
tement Natuur- en Omgewingsbewaring
opgekoop en laat Ie om die inheemse plante
kans te gee om te hervestig. Dieenigste oorbly
wende struikelblok in die amptelike uitson
dering en konsolidasie van die wildemisgebied
is die koop van drie oorblywende plase teen 'n
koste van Rl .I miljoen.

Daar word tans met die Suid-Afrikaanse
Natuurs tigting, die SA Wildlife Heritage Trust
en met private ins tansies onderhandel om deel
van die kosre te help dek .

Daar word beo og om die 18e eeuse plaas
huise in die gebied te restoureeren as deel van
die wildem isge bied te benut, Een huis op die
plaas Guerna, wat reeds in 1821 as plaas
geregistreer is , is so te ~ heeltemal van die
buitewereld afgesny en kan net te voet, te perd
of met 'n vierwielaangedrewe voertuig bereik
word. .

Buckle ~ die huis, nadat.dit gerestoureer
is, sou as inspeksiekwartiere vir beamptes,
oomagskuiling en noodskuiling vir stappers
gebruik: kon word.

Hy~ indien die Baviaanskloof 'n toeriste
aantreklikheid word , sal dit ook finansiele
uitkoms vir boere in die omgewing kan bied .

Die gedagte is om die gebiede wat aan die
die wildemisgebied grens tot hoe benu ttings
gebiede te ontwikkel, waar mense kan kam
peer en in georganiseerde huisvesting kan
woon.

Boe re kan dus 'n groot rol speel deur die
geriewe te verskaf en te beheer. Mense kan
dan in beperkte getalle in die egte wildernis-

(Foto: Colin UlQUhorl)

gebiedinbeweegen gaan Slap. hengel, bergklim
of diep in die klowe vi svang.

Diekon sep word met groot welslae in die
Sederberg-wildernisgebied gebruik, en boere
van die Baviaanskloof-omgewing gaan bin
nekon soontoe geneernword om hulle te wys
war daar gedoenword.

Die plant-, die r- en voelle we van die Ba
viaanskloof is besonder ryk, en baie daarvan
is nog glad nie bestudeer nie . Dit beteken dat
daar groot potensiaal vir kenners is om nuwe
spesiesgedurende s taptogte te ontdek .

Tot dusver is 58 soogdierspesies in die
Baviaanskloof-gebied opge teken, asook 293
voelsoorte en elf varswater-v issoorte.

Veral die planteg roei van die Kouga/
Baviaanskloof-kom pleks is besonder interes
sant, Natuurbewaarders besk ou die ge bied as
belangrik want as die ontmoetingsplek van
vyf verski llende pl an tegroeigerneenskappe 
Afromontaanse,l>os , Fynbosstruikveld, Kaapse
oorgangstruikveld, valleibos en Karoied-plante
groei - is dit uniek .

Dieonhe rbergsame terre in is die ruiste van
17 protea-spesies, twee broodboom- spesies
en 'n rnagdom ander blornplarrte. Bergklub
lede hetop 'n onlangse uits tappie in die berge
twee nuwe plantspesies in die gebied gevind.

Die uiteenlope n de plantcgroeigerneen
skappe verseker ook dat 'n verskeide nheid
van dier- en voelspesies ondersteun word.

Skaarsd iersoorte wat aangetrefword , sluit
in luiperd, aardwolf, ratel en aardvark, terwyl
bruin hienas oak al by geleentheid waargeneem
is. Boksoorte wat good verteenwoordig word,
is onder meer koed oe, OOsOOk, ribbok en
klipspringer, en die mees suidwesteIike
natuurlike voorIroms van rooiribbokke word
ook hier aangetref.

Die Baviaanskloof is ideaal geskik vir die
hervestiging vansekere wildsoone. In 1989 is
'n kembevolking elande in die gebied herves
tig, en in 1990 is dieselfde met die bedreigde
Kaapse bergsebra gedoen. Die geskiktheid en
grootte van dieomgewing beteken ook dat die
swart renoster suksesvol hervestig kan word,
en dit is iets wat beoog word.

Verskeie kwesbare en skaars voelsoorte
word aangetref, onder meer die vise, dwerg- ,
kroon- en breekoparend. Vissoorte wat in die
riviereen strome aangetref word, sluit in twee
rooivlerkspesies (P seudobarbus afer), war
endemies aan die Oos-Kaap is.

Onbewus van hulle uniekheid en wa arde,
gaan die naruurlike lewe van die Baviaans
kloof onversteurd vo ort, Maar intussen wag
natuurbewaarders vir die laaste geld sodat
hulle hul droom lean bewaarheid.
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Olekleurfoto van die plaasopstal op
die voorblad van Vrye Weekblad Is
deur Oble Oberholzer geneem en
kom ult syboek: ·Southern C.lrcle" ."

vra hy.
"Ag, Dominee, hier was so baie wind, toe

kap ek maar die borne af."
Hulle gaan in en Dominee begin lees en

preek, Later begin dit donker worden die boer
steek'nkers aan..

ToeDomineeklaargelees het,kniel hyomte
bidendie boerse:"Ag, Dominee,verskoontog,
maar aangesien ODS tog ons oe gaan toemaak,
kan ek nie maar die kers vir eers doodmaak
nie?"

DIE statistiekskilder 'n donker prentjle
van die huidige stand van landbou in
Suid-Afrika: . .

. * Die totale skuldlas van boere be
loop tans R16,5 biljoen. waarvan 'n
groot deel, omtrent R9 biljoen. op
korttermyn-Ienings is.

* Nasionale bruto-lnkomste het met
64 persent gestyg teenoor 'n styging
van 70 persent in insetkoste.

• Van die 12 (XX) boere in die so
mersaaigebiede, hoofsaaklik graan
en mielieboerdery, sal 2300 boere
waarskynlikvanjaar moet uitverkoop
tensy dringende bykomstige hulp deur
die regering gebled word.

* Van die 500 mielieboere In Natal
het 108reeds uitverkoop.

* Die prysindeks van aile boerdery
benodigdhede het in 1989/90 met
25A persent toegeneem, vergeleke
met 'n toename van 17 persent in
1988/89. Die koste van trekkers (25.7
persent) en werktuie (25,9 persent)
het die grootste styging getoon.

* Rentekoste, een van die grootste
enkele koste-items. het met R140A
miljoen tot R1 881 miljoen in 1989/90
toegeneem. Dieverhoudingvan ren
tebetalings tot brute boerdery-inkom
stehetvan 152 persentin 1985/86tot
lO.6persentin 1988/89,en9.8persent
in 1989/9Overminder.

* Die toename in netto boerdery
inkomste issedert 1987/88 minder as
die toename in bruto-inkomste.

*Sedert 1960hetdiegetal boere in
die land van 120 000 na minder as60
OOOgedaal. .

* Die toename van 5A persent in
die prys van aile landbouprodukte
gedurende 1989/90 was selfs laer as
die toename van 7,7persent in 1988/
89.Ditis in teenstelling met 'n inflasie
koers van 16persent. rentekoerse van
25persent.en stygende produksiekos
tes van sowat 25 per~ent.

Die ouboer hetniles van seks geweet nie,maar
hy hetgeweet daar is groot fout toe sy bul nie
bulligwou wordnie. Nou vertel hy vir sybuur
manvandie wonderlike pille wathy gaankoop
het. >

"Ekhet diebul net twee ingejaag,toe jaaghy
al watkoei is die werf vol."
, "Buurman, wat se pille is dit?" .

"Nee, buurman, ek weet nie watdie naamis
nie,maar dit smaak so pippermenterig."

In Danker
prentjie

By 'n ander geleentheid het die dominee gaan
kollekteer. Maar dit was droog daardie jaar.

Dieboer wysna die verskrompelde mielies
en se:"Dominee, dit Iyk te sleg hierdie jaar, ek
salnieiets kangee nie. Miskienvolgendejaar?"

Dievolgendejaar men dit pragtig. Dominee
loopdeurdiemielies huis toe, diemielies troon
hoogbosy kopuit. "More, Broer,diemielieslyk
pragtig vanjaar!"

"Ag, Dominee, jy moenie so s~ nie, jy moet
daremweet hoe put hulle die grond uit!"

(Uit: "Loch Noch 'n Slach saam mel Fanus
Rautenbach",uitgegeedeur Tafelberg)

'Ek suip
nog die
plaas

onder julie
uit!'

B
oere het daremmeestal nie hul
sin vir humor verloor nie. Die
storie is laasweek weer vertel
vandiesukkelboer metdie liefcle
vir Klipdrif wat een mere op

staan en weer die bobbejane nabydie opstal in
die land sien woel. "Julle bliksems,"skreeu hy
vir hulle. "Ek suip noghierdie plaasonder julIe
gatteuit." )

Hier is nog boere-grappiesuitfanusRauten
bach se jongste versarneling.

Ds CB Brink vertel van die keer wat hy by 'n
boer op 'n afgelcl!plasie gaan huisbesoek doen
het, Hy~ die eerste keer dat hy daarkom, was
daar baie bloekombome enhetdieplekkie nie te
sleg gelyk nie, maar toe hy die volgende Nag
maal weer gaan, is al die borneafgekap.

''Waaris al die bloekomborne dan, Broer?"(Fato: 1M SIor)

Ole boere S8 grlewe Is duldellk ultgespel

laat daaI. Die EEG se beesvleissubsidies, het, was R76 miloen vir die hantering en op-
byvoorbeeld, het die beesvleisuitvoere van berging van mielies, en R106 miljoen aan die
Botswana, Mali en BurkinaPaso ontwrig. Die verbruikersubsidie op brood. '
lande kon nie langer vleisna hul naburige Jande (Die broodsubsidie het in 1984 sowat R268
uitvoer nie wantdie lande kon goedkoper vleis miljoen beloop.)
vanuit die EEG invoer. Boere seal is 'n vryemark verkieslik, is dit

Amerika weer het in 19862 biljoen dollar niemoontlikomsubsidiesenondersteuninguit
uitbetaal om die uitvoer van Amerikaanse rys tefaseerterwyl Amerikaen dieBEGsteeds bes-
met 'n waarde van 500 miljoen dollar te sub- kermingsbeleide volg nie. .
sidieer, 4 biljoen dollar omkoring-uitvoere met Ditmaakditonmoontlikvir Suid·Afrikaanse
'n waarde van 2 biljoen dollar te subsidieer en6 boere om op die wereldmark te kompeteer, se
biljoen dollar om mielie-uitvoere wat 2 biljoen die boere, en veroorsaak dat produksie-~nisia-
dollar weld is, te subsidieer~ tief verloor word.

Dit het byvoorbeeld daartoe gelei dat Zim- Dit is deels hoekom wyn- en vrugteboere in
babwe se uitvoermielies in 1987 opgehoop het Suid-Afrika nog goed doen en goeie pryse vir
weens 'n tekort aan markte. hulleprodukte op die wereldmarkkry,se boere.

In Wes-Afrika ,het Amerikaanse koring Hulle ding mee in 'n relatiefvrye mark, want
gedurendedieselfdetydperkteen149dollarper Europa en Amerika se seisoene is anders en
ton laer as die Amerikaanse produksieprys, en hulle beskik ook nie oor grootskaalse wyn- of
80 dollar per ton laer die Wes-Afrikaanse pro- vrugteboerderye nie.
duksieprys verkoop. Amerika en die EEGis tansbesigmet onder-

Deur voedselpryse op wereldmarkte te sub- handelings oor subsidies en hulle besker-
sidieer, ondermyn die BEG en Amerika land- mingsbeleid. Amerika wil alle regeringsin-
bouproduksie in die Afrika-lande, verhoog hulle menging in w~reldlandbou teen die jaar 2000
Afrika se skuldlas en lei dit daartoe dat Afrika uitfaseer, maar onderhandelingsoordie uitvoe-
afhanklik wordvan voedselinvoere uit di6 lande. ring daarvan verloop nie vlot nie.

Suid-Afrika word nie as 'n Derde Wereld- DrKoos duToit, hoofekonoomvandie Suid-
land beskou nie,maar die hoe subsidi~ring van Afrikaanse Landbou Unie, se dit is soos die
boere deur Amerika en dieEEG het ook 'n groot hoender-en-eier-sindroom. Alm.al preek mark-
gevolg op die ekonomiese welslae van Suid· gerigte, vryemark-stelsels, maar niemand wil
Afrikaanse boere. subsidies uitfaseer terwy1anderdit nog het rue.

Die afgelope vyfjaar is subsidies geleidelik "Dieboere het 'n puntoor dieuitfaseringvan
uitgefaseer in die Suid-Afrikaanse landbou en subsidies, maar as 'n land nie die geld het om
daar wordbeoogom na 'nvolwaardige vryemark- aanhoudend sulke hoe subsidies te betaal nie,

. stelsel in die landbou te beweeg. wat kan jy doen? Die Suid-Afrikaanse regering
Die enigste subsidies wat in 1990 oorgebly het nie meer daardie 800rt geld nie."

Die EEG en
Amerika

ondermyn
ons boere

iehuidigeprobleme indieSuid
Afrikaanse landbou, en die
moontlikeoplossings daarvoor,
kan nie in isolasie van die res
vanwereldgesienword nie.Daar.

is 'n wereldwye probleem in landboumarkte,
wat 'n groot invloed op -die Suid-Afrikaanse
boerhet.

Ekonomiese kenners skryf die chaos indie
internasionale landboumarktetoe aan diebeleid
van die Europese Ekonomiese Gemeenskap
(BEG) en die landboubeleid van Amerika wat
op 'n beskermings- en inmengingsbeleid gegrond
is.

Die EEG se beskenningsbeleid lei daartoe
dat Europese verbruikers baie hoe pryse betaal
vir voedsel, gewoonlikhoer as vryemarkpryse.
Die subsidi~ring van dieoorskot van dieselfde
voedsel veroorsaaIc weer dat dit teen baie lae
pryse uitgevoer word.

In 1989het die BEGRlOObiljoen bestee om
landbou-oorskotte te koop. Die reuse-bedrag is
bestee aan die bergingvan die oorskotte asook
aan die subsidi~ring van die uitvoer daarvan.

Die Amerikaanselandbou werk op dieselfde
grondslag as die Europesestelsel en ondersteu
ning aan landbouproduksiehet van 8,8 biljoen
dollar in 1980 tot 26 biljoen dollar in 1986ge
styg. Die subsidil;!ring van boere gee aanleiding
tot 'n kapitaal-konsentrasiein die landbou,hoe
meganisasie en spesialisering, en 'n doeltref
fendheid van produksiewat tot oorskotte lei.

Oorlaaimet diekunsmatig-geskepteoorskot,
het die EEG-Iande hulle gewend tot wat hulle
noem "uitvoer-vergoeding" aanuitvoerdersvan
oorskotte aan oorsese markte.

Nie net die boere nie, maar ook die uitvoer
monopoliee word dan gesubsidieer.

In 1986het dieEEG uitvoervergoeding van
RS,5 biljoen vir graan aIleen uitbetaal. Teen
1988 het dit tot 2 biljoen Amerikaanse dollar
toegeneem..

Die uitvoervergoedingsbeleid het voedselpryse
op die w~reldmarktemet'n geraamde 16persent .

D

Hy se die droogte is 'n oppervlakkige rede,
want "boere het al dekades lank met droogtes
gelewe", en sou sonder die anderprobleme die
droogte kon oorleef;

"Boerevoelmagteloos. Die stereotipevan 'n
vet boer,wat van subsidies lewe en nievir die
grond omgee of produktief is nie, is verkeerd.
Di6 soort boere is maar min.

"Mense moet onthou Suid-Afrika is nie 'n
goeie landbouland nie, en die boere het tot
dusver onder geweldigmoeilike omstandighede
baie goedgedoen. Onshet vir ons selfgesorgen
uitgevoer."

Moorcroftse daarkan egter nie nouaan'n ou
beleid vasgeklou word nie. Daar moet na 'n
meer markgerigte landbouekonomie beweeg
word.

"Ditis ongelukkig so, maar daar moetbesef
word datbaie boeredie einde van diepadbereik
het," se Moorcroft.

Die regering is deeglik bewus van die be
narde toestand waarin boere hulle bevind, se dr
Japie Jacobs, 'n ekonoom van die Departement
van Landbou.

Jacobssestaatsubsidies en skuldbystandsal
di6 jaarR336miljoen wees, teenoorRI95miljoen
verlede jaar. Regstreekse subsidies gaan egter
daal van R318 miljoen tot R160 miljoen.

Daaris begrip virdie probleme vanboere,se
Jacobs, en die regering sal hul bes doenom te
help. Landbank-rentekoere word byvoorbeeld
gesubsidiseer met twee persentasie punte, en
subsidies op oorgedrae skuld is tot 1996 ver
leng.

Dit isegter nie genoeg vir baie vandieboere
nie. Een van die TLU se eise is dat skuld af
geskryf moet word, sodatdie boore weer kan
herstel.

In dieverledehetdie regering nadietjekboek
gegryp en boereondersteun, maar niemeernie,
se Jacobs. "Diebesteding wat ons virdieboere,
en die hele land, kan doen, is om inflasieaf te
bring. 'n Streng monetere beleid is nodig."

Maar wat van die boere van die toekoms. Is
hulle 'nbedreigde spesie, en is dit nogmoontlik
om van jou eie stukkie grond, landerye vol
mielies en loeindekoeie te droom, endiedroom
te bewaarheid?

"WeI, ek sou se dit is amper onmoontlik,
tensy jy erf," se Du Toit. "Die gewone ou sal of
die jackpot moet wen by Sun City, ofryk trou.
Soos in ander lande, sal deeltydse boerdery
seker begin toeneem. Dit is Illansieel meer
prakties."

Moorcroftse dit is nie onmoontlik nie,maar
amperso.

"Die hele bedryfhet so kapi taalintensiefen
gesofistikeerd geraaIc. Bestuurs- en fmansiele
kundighede het baie belangrik word. Daarkan
nie meer op die stoep gesit en koffie gedrink
word nie. Dit is die einde van 'n era."

i

/
Twee boere tydens die onlangse boere-protesoptogte In Pretoria

s~ boere hetnetreageer op die bestaande beleid,
enkanniegeblameerword virdielandboukrisis
nie.

Die oppervlakte grond onder mielieshet in
elkgeval reedsbaie vermindersedert 1980,daar
is dus min saaiboerdery wat in elk geval op
marginale grond plaasvind, Die oppervlakte
onder mielies het van 4,3 miljoen hektaar in
1980 verminder tot 3,4 miljoen verledejaar en
saldie jaar omtrent 3,2 miIjoenhektaarbeslaan.

Le Clus se Suid-Afrika is besig om 'n in
voermielie-landte word, in plaasvansoosin die
verlede 'n uitvoermielie-Iand.

Hy se die grootste rede vir die landbou
problemeisdieregering se onverantwoordelike
bestedingsbeleid, infIasie en hoe rentekoerse.
"Ditis 'nmaklikeuitweg omdieboerteblarneer,
en baie kortsigtig."

Die probleem Ie dieper asnet dieboere wat
nouondergaan,~ Le Clus. "Selfsdieboere wat
nog kan voortbestaan, gaan probleme opteI.
Grondwaarde gaan venninder, en sal minder
sekuriteit vir lenings vir oorblywende boere
bied."

Een van die grootste en mees suksesvoIIe
mielieboerein die Vrystaat, Anthony Evans,~
graanboere ondervind wereldwyd 'n probleem
weens die storting van goedkoop oorskotte op
die wereldmark,

Die droogte, rentekoerse en inflasie het almal
bygedraen mielieboerdery betaalnet nie meer
in Suid-Afrikanie, se Evans.

Hy se die afskaffmg van subsidies deur d:ie
regering maak ditook onmoontlik virmielieboere
om op die wereldmark teen lae pryse te kom
peteer.

"In 'nvolmaakte wereld souonsniesubsidies
of inmenging in die landbou geduld het nie,
maar om dit af te skaf terwyl boere in ander
lande hoogs gesubsidieer word, kan nie werk
n~ .

"Dit is maklik: vir akademici en politici om
dieboer te slaanen die sondebok temaak,maar
dit kom alles daarop neer-dat daar besluit sal
moet word of Suid-Afrika voedsel sal moet
invoer, of die regering boere gaan subsidieer,"
se Evans.

EK Moorcroft, DP-woordvoerder vir land
bou en self 'n wolboer van Albany se wereld,
meen ook dit is kortsigtig om net die boere te
blameer. "Ek het simpatie met dieekonomiese
deel van die boere se protes in Pretoria. Veral
diegraanboere vandieVrystaatenWes-Transvaal
sukkeI.Hulle griewe is geldig."

Moorcroft se inflasie is onderliggendaandie
boere se probleme. Dit het daartoe gelei dat
produksiekostes die hoogte inskiet, ietswaaroor
dieboere geenbeheer gehad hetnie,en ookdie
groot styging in rentekoerse.

Subsidies en 'n vasgestelde mielieprys het 'n
kansvat-elementin die mieliebedryfingebring.
"Boere het in ongeskikte gebiede gesaai, met
diehoop dat ditgoed sou reen en hullegeld sou
maak," se Moorcroft.

Die boere het verlede
week op dramotiese wyse
in Pretoria hulle 'stemme
loat hoor. Hulle gaan
onder, sa hulle. Met die
droogtes, die hoe
rentekoerse en die loe
produktepryse kan hulle
nie meer kop bo water hou
nie. Buite die
landboubedryf is door
egtertradisioneel min
simpatie met boere en
word door geskimp oor die
Subsidie Benzie waarmee
hulle ry. CHRISTELLE DE
JAGER het gaan rondvra of
dit regtig sleg gaan met
Suid-Afrika se boere

gelei het tot die huidige probleme.
Saaiboerdery is· gewoonlik 'n hoe risiko

boerderywat net in geskiktegebiedekan plaas
vind, Asdie oes slaag, maakdieboerbaie geld;
misluk dit, verloor hy alles.

Die ou beleid het die prysrisiko weggeneem
wat veroorsaaIc het dat boere aangemoedig is
om op marginale grond te saai. Partyboere het
.van draad tot draad mieliesgeplant, in plaas
daarvan om meer uiteenlopendeoeste te plant.

Daarwas goeie jare waardieboerebaie geld
gemaakhet,maar die gebiede is meergeneig tot
droogte en uiteindelik het te veel maer jare die
skuldlas laat ophoop.

Volgens Du Toit is dit'n grootbekommernis
datdie persentasie van diekorttermyn-skuldso
hoog is. Langtermyn-skuld is nie 'n probleem
nie.Ditis gewoonlik opgrondwatgekoop is, en
selfs boere wat baie goed doen, het di6 soort
skuld.

Korttermyn-skuld, veral 'n groot faktor on
der graan- en mielieboere, duiegter op 'n groot
probleem, se hy. Dit is skuld op skuld wat jaar
na jali"oorgedra word, en virsommigeboere is
dit nou onmoontlik om diegeldterug te betaal,

'n Oplossing gaan niemaklikweesnie, se Du
Toit.Dielandbou-ekonomie kannielosgemaak
wordvandie landse ekonomienie,wattans baie
ongesond is. Dit sal beter gaanas die droogte
siklus gebreek word, maar totdat inflasie en
rentekoerse daal, gaan die boere se onvermoe
om Illansi~le terugslaeen ander rampeselfstan
dig te hanteer en oorleef, net vererger, se Du
Toil.

Dr Kit Le Clus, hoofnavorservir die Nasio
. naleMielieproduseerders Organisasie (Nampo),

'0

Die era van op die
stoep sit en koffie

drink, is verby
ns het sewe jaar laas 'n
trekker gekoop. Ge-:
woonlikvervangonsdie
helevlootelke vyfjaar.
Diemeeste boere, selfs

die wat gewoonIikmeer welaf is, probeer maar
net om aan diegangte blyen te oorleef, Dit isal
wat hulle lean doen." ..

Dit is hoe AnthonyEvans, 'n vooraanstaande
mielieboervan Viljoenskroon se wereld, vertel
van sy ervaring vandiehuidige probleme indie
landbou.

Ja, daar is 'n krisis, se Evans. Hy het net
oorIeef omdat hy nie opeen produk gekonsen
-treerhet nie, maargediversifeer het en kostes
skerp gesnoei het,

"Daar is verskeie probleme wat oor die jare
opgebou het - inflasie,rentekoerse,droogte,die

! aflaai van oorskotte op wereldmarkte deur die
EEG, stygende produksiekoste. Daar is 'n
wereldwye probleem met landbou, en Suid
Afrikaanse boerewordnou ook hard geslaan,"
se Evans.

'n Eenvoudigemanierom die reele dalingin
die boer se inkomste aan te toon, is om na die
inruilwaarde van produkte te te kyle. Sedert
1985 het dingebeginverkeerd gaan, en het die
inruilwaarde van landbouprodukte dramaties
gedaaL

Gedurende 1972sou 'n boer 134ton mielies
moes inruil om 'n Mercedes Benz te koop. In
1989 sou hy 421 ton nodig gehad her vir die
selfde 'voertuig,

Die prys vandiemotorhet oor 'n tydperkvan
17jaarmet 1534persentgestyg,terwyldie prys
wat boere vir hul mielies kry oor dieselfde
tydperk met net421persentgestyg het.

Beesvleis isnog 'n goeievoorbeeld, In 1972
moes 'n boer II (XX)kg beesvleis, dieekwivalent
van 55 beeste, inruil om dieselfde motor te
koop, terwyl hy nou 19000 kg of omtrent 95
beeste nodig souwees,

DrKoosduToit,hoofekonoomvandieSuid
AfrikaanseLandbou-Unie(Salu), se dit isegter
verkeerd om te se dat aile boere in die knyp is.

Daar is sektore soosdiewynboerdery, vrugte
boerdery en suikerboerdery wat eintlik baie
goedvaar, maarbyander gaandit op die oomblik
baie swaar.

Dit is vera!boerevandie somersaaigebiede,
mielie-en graanboere, watopdie oombliksukkel,
se Du Toit, endaaris grootrede tot kommer,

'n Kombinasie van verskillende faktore wat
oor'n lang termynopmekaaringewerk het, isvir
die probleme in die landbou verantwoordelik,
volgens boere en landbou-ekonome met wie
Vrye Weekblad gepraathet.

Die faktore watgenoemword, sluit in infla
sie,hoe rentekoerse, Iaepryse op die wereldmark
weenshoogs gesubsidieerde boerderyen uitvoer
van oorskotte in Europ~ die lang droogte, die
regering se landboubeleid, regeringsbesteding,
stygende produksie!wstes, die uitfasering van
subsidies en die bemarkingstelseL

Du Toit se die hoofredes is inflasie, ren
tekoerse en die droogte, maar navoring het
getoon dat droogte net vir 20 persent van die
boere se Illansiele probleme verantwoordelik
is.

Inflasie (44persent) enrentekOerse (36persent)
is diehoofredesvirdieboerse verknorsing. Die
droogte alleen souboerekon hanteer het, maar
die ander faktorehet dit moeiliker gemaak vir
hulle om die droogte diehoof te bied. '

Die stygende insetkoste en inflasie, gepaard
met die droogteendiefeitdatdie produksieprys
van mielies 'slegs met 'ngemmidelde van 4,5
persent gestyg het, het beteken dat mielie- en
graanboete grootbedrae komermyn-skuld teen
hoe rentekoerse laatophoop.

Du Toit erkenookdatdieou regeringsbeleid
van 'n vasgestelde mielieptys en subsi~ie, ook

Vrye Weekblad, 8 Februarie 1991 Vrye Weekblad, .8 Februarle 1991
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'Aan Madiba, aan
Nelson, wil ek se:
Asseblief, spaar
jou kragte. Ons het
jou absoluut
nodig, Dit is ook
belangrik om jou
organisasie te kry
om meer

.doeltreffend ten
opsigte van
administrasie te
word. Kanjy
assebliefjou huis
in orde kry, want
daar is baie mense
wat in die ANC
bele het?'

Het u 'n boodskap aan FW de KIerk en
Nelson Mandela?
AanDeKlerkwileksedat ons hom salueervir
sy moed en optredes tot dusver. Wathy nou
nog moetdoen, isom dit onomstootlik duide
lik te maakdat hye1ke greintjie van etnisiteit
en rassisme gaan aftakel. Hy moet gewillig
wees omdie risiko te neem om nooit weer 'n
etniese verkiesing te hou nie, En hy moetdie
moed he om sy nuwemanifes aan die mense
voor te Iesodat hullehuldaaroorkan uitspreek.

Aan Madiba, aan Nelson, wil ek se:Asse- .
bIief,spaar jou kragte, Ons het jou absoluut
nodig.Ditis ook belangrikom jou organisasie
te lay om meer doeltreffend ten opsigte van
administrasie te word. Kan jy asseblief jou
huis in ordelay, wantdaar is baie mensewat
in die ANCbele het?

Acrfsblskop Desmond Tutu

oor homvertel. Kortnadat hy Staatspresident
geword het, was ons die eerste leiers vandie
swart gemeenskap om hom te gaan sien 
Frank Chikane,Alan Boesak en ek.

Ek dinknie ek sal ooit die voorval vergeet
nie, omdatdit in so 'n skrille kontras metdie
optredevansy voorgangerwas.Aan diebegin
van die gesprekhet hy gese: Die taak vandie
regeringisdie skeppingvan weten orde.Maar
toe onderbreekAlan hom en se: Nee, ill ons
tradisie, bedoelendedieCalvinistiese tradisie
wathulledeel, inons tradisieis die eerste taak
van 'nregeringdieskeppingvangeregtigheid.

Sy voorgangersoueenvoudig deur diedak
gegaanhetvan woede,omdat iemand homop
so 'n prontuit wyse sou durf onderbreek en
reghelp. Maar DeKlerk had geen probleme
daarmeenie. Ewe kalm hoor hy hom aanen
gee daarop toe dat Alan heeltemal reg wasen
dat hy daarmeesaamstem.

Dit wasvir onsdrie'nuiters verstommende
. ervaring. Belangrikernog was die feit dat 'n
mens diegevoelgekryhet dat jy in 'n dialoog
situasie is.Ek bedoel'nmens kon hom onder
breek het, nee, nee, ek stem nie h~metjou
saam nie.En hy aanvaar dit,

Dit was'n gevalvanmense wat metmekaar
praat, in gesprek was met mekaar.

Natuurlik moet 'n mens nie oor-eufories
wees nie.Maar ons hetgevoel dat ons vir die
eerste maalmet iemandpraat wat ook luister,
en wat jou inderdaad hoor.

Ons was nie besig om bymekaar verby te
praat nie.Dit was 'nontmoetingvan gedagtes.

Ek het 'n ontsettendehoe agting vir die
staatspresident.Ek is egter ongelukkig omdat
hy niksdoen oor dieposisie van genl Magnus
Mallin en die moordbendesnie. Ek is bewus
dat hy delikate probleme in die verband het.
Maar ek glo dat hy geweldig daarby sal baat
sou hy ferm stappedaaroor doen.

Hoe vind u, Tutu die Anglikaan, vir De
Klerk die Dopper, die Calvin is,op 'n per
soonlikevlak? Wat is die verhoudingtussen
julIe? Praat julle oor godsdiens? Bid june
saam?
DeKlerkvraaltyd vir my om diegesprekmet
'n gebed te open. Maar laat ek 'n anderstorie

-
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Desmond Tufu, die .
kleurryke en omstrede

Anglikoanse aartsbiskop, se
in In onderhoud met HENNIE

SERFONTEIN dot
Stoatspresident FW De Klerk

In Damaskus-ervaring
beleef het

aileen nie
nooit

'nMens is

DIE afgelope tien tot twaalfjaar was daar sident dit nie self wil se· nie, dat hy waar-
toenemende konflik tussen Kerk en staat, skynlik'n Damaskus-ervaring deurgegaan het
Uselfwasdiep betrokke daarby. As u vandag remand wat ek absoluut vertrou, se hy is
terugkyk, waaraan skryf u dit toe dat die meegedeel dat die Staatspresident - voor al
konDik so te Sfverdwyn het? die gebeureverledejaar plaasgevind het- een
Die hoogtepunt van daardie konflik was on- ding, wat 'n baie 'diep teologiese ding is,
getwyfeld die Eloff-kommissie van Onder- ontdek het. Dit is naamlik datjy niemag het
soek na die bedrywigheid van die SA Raad totdat jy bereidis om dit prys tegeenie.Dit is
van Kerke (SARI\.). Diestaathet beweer ons een van die mees diepgaande waarhede.
is 'n subversieweelement. Maarvandag het jy Toe hy daardie punt bereik: het, het hy 'n
die geskiedkundigeRusrenburg-kerkeberaad vryheid ervaar waarvan Jesus Christus self.
van November 1990• die eerste byeenkoms gepraathet.Sornsklink dit nabogasHyse as
van alle kerke enkerkorganisasies in die land jy aan jou lewevasklou, jy ditinderwaarheid
- waar die Staatspresident self'n baie belang- gaan verloor. .
rike rol vertolk hetomdit teweeg te bring. En asjy ditverloor, vind jydatjy dit in der

Natuurlik, net soos Konstantyn,' washy" waarheidopmerkwaardige wyseverwerfhet,
terdeedaarvan bewus dat jy nie die Kerk kan Die ongelooflikedingomtrentdiemagvan
Ignoreer nie. Wantuiteindelikhet die kerk 'n God is dat dit 'n selfledigende magis. In die
morele gesag wat deur niks vernietig kan Drie-eenheidmaak die Vader homselftotaal
word nie. leeg vir die Seun, endieseun reageer weer

So het Albanie byvoorbeeld gedink dat deur alles aan die Vader terug te gee. God
hulle van elke kerken geloofsgroep ontslae gaan met onsop dieselfde wyseom.
geraak het. Maar op die ou end·het die kerk God het nie in 'n verblindendellg gekom,
corwin, juis omdatdit subversieften opsigte soos wathy kon gedoen het, en soos watons
van onreg en onderdrukking was. ~' kon verwag het nie. Ek meen asGodGod is,

Ekglo dat diestaatnog salsiendit isbelan- is hy Koning, en Vader van alles. Daarom
grik dat ons 'n kerkhet wat vry is, wat hom • -rnoes daar engele en aartsengele geweeshet
onder alle omstandighede kan uitspreek en wat oralrondgehardloophet -maarnee- God
war 'n gewete het.Ek is dikwelsverbaas oor kom soos 'n baba, heeltemal weerloos.
watonsdiehaat/liefde-verhoudingkannoe~ Selfs nou, hoe gaan God met jou en my
tussen ons en die owerheid, Ekbedoel ek kan om? Godneemongelooflike risiko's. Godse:
enige tyd die telefoon optelen se ek wil met "Ekhetjou lief," MaarGodkanjouniedwing
die staatspresident praat. Gewoonlik kom ek om hom terug lief te he nie. AI watGod kan
feitlik onmiddellik deur na hom. As hy nie doen, is om te sit en te wag vir jou om te se:
beskikbaar is nie, het hy nog altyd na my "God, ek het U ook lief."
teruggekom.tiets vreemd vir iemand wat nie -Ons het 'nGod wat risiko's neem. Op een
eens 'n stem in syeie landhetnie. of ander wyse het die wysheid neerslag ge-

. vind in De Klerk, Erens het die insiggekom
Waaraari skryfu dit toe? dat as jy bereid is om al die mag wat in jou
Eerstensmoet eksedatdaarbaiemense is wat gevestig is, prys te gee, jy dit toegevoeg sal
bid.Onsmoetnooitdiekragvailgebed onder- word.
skat nie,Dinkjy aldiewonderbaarlikeveran- 'n Eenvoudige voorbeeldvanwatekprobeer
derings sou in Oos-Europa en Suid-Afrika se, is my onlangse besoek aan Daniel Arap
kon plaasvind senderdiekragvan gebed deur Moi in Kenia.As Moi binneKeniareis,word

: \ miljoene Christene. hyvan 14motorsmet swaar gewapende poll-
I -. Mensevradikwelshoeditgebeurdatekso sie vergesel.I baie energie het omsoveel dinge aan te pak. In Noorwee weer stap mense voor die

I
I Maar ek word onderskraag omdat ek aan die hekke van die paleis verby waardaar slegs

kerk behoort, 'n Mens is nooit aIleen nie. enkelewagteis,terwyldiekoningonvergesel

II . Daarom kan-ek dinge vermag wat mense met sy fiets rondry, Dit is die soortvryheid

I
miskienas skouspelagtigbeskou.Maar dat dit waarvanekpraat Dit ishoekomeksevryheid
hoegenaamd gebeur,is aan 'n ou dame toe te is goedkoper as onderdrukking.
skryf wat erens in diewereld vir my bid.

I Ekis absoluutoonuigdaarvandateknie so
I doeltreffend sou wees indie mate wat ek wel
I doeltreffend is nie, as dit nie vir daardie ou

damewasnie. Ofjyk1y 'nbriefvan iemanduit
Alaska wat se: "Onsbidvirjou". Ekmeenons
behoort aan 'n ongelooflike broederskap.

En ek wil graag se, al- sou die Staatspre-

t
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MIKE KANTEY
in morbiede vrees vir gewapende roof en
onmiddellikegewapende optrede(skadusvan
dieGolfopmikrovlak).

Ons kinders kan nie buite speel nie uit
vrees dat hulle deur vinnigemotors (gebouvir
die ooppad) platgery sal word, selfs terwyl
hulle liggame afgetakelword deur'n daaglikse
bombardement van besoedeling.

(Mike Ktlntey is 'n eka-akiivis vanKaapstad)

".

Natuurlik is dit alles oorvereenvoudiging.
Maar dit laatmens dink. ne?

In Suid-Afrika is al die spiritualiteite ook
aanwesig. Christelike kerke in ons samele
wingverkondig ookdi6deugde,bevorderook
die Iewenshoudings.

Ditstempel mense semanierevan dinkin
grypend: oorGod, oor Christus,oor die lewe,

, oorwat goedisen wat sleg, oordieBybel,oor
die Christelikeboodskap. Oor alles. Onver
mydelik lei dit tot rnisverstande, onderlinge
wantroue, verdagmakery.Tot beskuldigings.

Op die ergste word dit religieuse fana
tisme, godsdienstige ideologie. Dan is ge
lowiges 56 gestempel deur hulleeie spiritua
liteiten oortuigings dat hulle bereid is om
daarvoor te sterfen - veral - te laat sterf.

Ditis juis omdat hulle hiervan terugdeins
dat sobaie Christene hulle in onseeu vir die ,~.

ekumene beywer. Dit is dikwelsmense diep
onderdie indmkvan dieverwoestingvansin-
lose oorloe, altyd weergemotiveer deur vrorne
voorstellings. Dit is mense wat weet watter
verskriklike enonmenslike gevolge godsdiens
enspiritualiteit in die sarnelewing kan M. Om
dierede worddaar ook gepraatvanIn"ekume-
niese spiritualiteit",'n soort vroomheid, etos,
lewenshouding wat ten diepste gevoed word
deur'nbereidheidom teleer, teluister,tedee!.

Virgeen oomblik betekenditdat allesom
't eweis nie,dat enige standpunten optrede
gangbaar is nie,dat waarheldenleuen,regen
onreg aIlesreIatief is nie.

Hoegenaamd nie. Ditbetekenegterweldat
rnense bereidword om saam te soek, te wor
stel,ja, te stry,om "die waarheiden die reg.
Bereid wordom die ander te probeeroortuig
van watwaaren reg is, met al die oorgawe,
moeite en geduld wat dit mag vra.

Ekumeniese spiritualiteit word daarom tereg
deurGeoffrey Wainwright, vooraanstaande
teoloog indieekumeniese beweging,'n"spiri
tualiteit van ontmoeting" genoem. .

Volgensdie beroemde "testament"vandie
bekende kardinaalMercier (1851-1926): "In
order tounitewith one another,wemust love
oneanother; in order to love oneanother,we
mustknowoneanother; in ordertoknowone
another, we must go and meet one another."

As die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
tans pleit vir 'n"klirnaatvanverdraagsaamheid",
sluitdit sekerlik 'n lang proses van sulke•
pynlike - ontmootings in.

(Prof Smit is hoof van die Departement
Dogmatologie. Universiteit van Wes-Kaap
land)

blou in die gesig is.
En dan, nadat ons die huis bemors het,

word dit opgeruim deur 'n bediende of ar
beidsbesparings-toerusting - wasmasjiene,
stofsuiers, skottelgoedwassers...

Ons gebruikaImal reuse-hoeveelhede water
en elektrlsiteit in die proses. Maar is nie
tevrede omons kleinnukleeregesinsehuisen
haard te bemors nie, jaag onsrond in brand
stof-slurpende en lood-spuwende metaal- en
plastiekkontrepsies- een perpersoon- inons
wanhopige pogings om nog geld te maak
sodat ons meer goedere kan verbruik sodat
onsmeer afval kan veroorsaak sodatiemand
of iets meer tyd, wateren energiekan bestee
omdit op te ruim.

Die gevolg vanaldie middelklas-verbruik
is nie net bogenoemde globale gevare nie
(Amasone-woude verbrysel om meer ham
burgersin Amerika te maak), maar 'n leefwyse
watek persoonlik afstootlikvind.

Agter h~ lem-gekroonde mure lewe ons

DIRKIE SMIT
alleen bevredig nie.Selfverwesenlikirig, per
soonlike vervulling, volle ontplooiing word •
gesoe~ .

Nogeens speel die godsdienssyro1.Tipies .
20eeeuse individualismewordnou religieus
gek:lee. God sewi! is dievole envrye ontwikke
lingvandie individu.Soekiemand(benewens
alle welvaart en gerlet) ook nog "sin" in die
!ewe'! Hunker iemandna transendente ervarings,
nainnerlike bevrediging?Godsdiens bied dit!
VolgensBaumis die800rtspiritualiteiteintlik
slegs vir sommigeprofessionele mense, te
wetegegoede salaristrekkers, watdit as 't wa.:
rekan bekostig omhulle hiermeebesig tehou.

Dievierde soortspiritualiteitisdievan "be
vryding", se Baum. Dit is dieetos van onder
drukte groepe wat stry om sosiale bevryding.
Bewus van die minderwaardigheid wat die
strnkture van die samelewing ophulle afdruk
en wat hulle daIk lank: self aanvaarhet. wi!
hulle nou daarvan ontslae raale. Hulle soek
daarom "'n verandering van bewussyn", 'n
nuwe selfbegrip, 'nIUlwe visie Iret IUlwe waardes
en nuwe inhoud.

En ook die etos word deurdie Christelik.e
geloof gebied: God het 'n voorkeur vir die
benadeeldes en onderdruktes van die wereld,
Christus is die groot Bevryder, die Heilige

. Gees bring sosiale transformasie, die ware
kerk is solider met die armes, sosiale bevry
ding lay voorrang bo ewigeverlossing.

Stedelike behuising is
'n ekologiese kwessie
domswaardes, het nie een van die inwoners
gewaag om te erken wat ons alma! as mid
delklas-simpatiseerders ervaar nie: 'n morbiede
vrees om ons bevoorregting te verloor. Maar
kan julle julie dieontsteltenisindink asrobbe
of strandlopertjies met hofsake en fakkels uit

, hulle toevlugsoord.verdryfsou word.
Kom onsstap nouafvan die ekologiese lot

van die bedreigde plakkers en kyk die aard
van die bevoorregting wat ons probeer be
skerm vierkantigin die oe,

Een van die grootste gevare wat ons op "
globale skaal in die gesig staar, is die van
globale verwarming, suurreen, aftakeling van
woude, die toename van kern- en chemiese
verwoesting ensovoorts, ad nauseam. Ten
grondslag van die kwade, glo ek, mea culpa
maxima culpa, is ons stedelike middelklas
lewenstyI.

Ons is almal slagoffers.elkeen van ons,
van coca-kolonisasie. Ons wordvan geboorte
afgeleer omteverbruik,verslind, te eet totons

Spiritualiteiten die samelewing

s o 'n klompie jare gelede het
Gregory' Baum, 'n bekende
Kanadese Katolieke teoloog,
probeer verduidelik hoe nou

. "spiritualiteit" en "samelewing"
met mekaar saamhang.

Mense se spiritualiteit - dit wil ~ hulle
diep-gewortelde vroomheid, geestelikheid,
godsdienstigheid, etos - oefen 'n geweldige
invloed uit op diemanierwaarop hulle leef

BaumbesIayfbyvoorbeeld viersu1kesoorte
spiritualiteit wat tegelykertyd in die Noord
Amerikaansesamelewings aan die werk isen
godsdienstige rnense se gedrag ingrypend
bemvloed.

Die eerste soort is die wydverspreide
"werketos".ReedsMaxWeberhet beweerdat
dit juis di6 tipiese lewenshouding van die
CalvinistiesePuritanismewas wat 'n enorme
bydraesoumaak totdieontstaanvan modeme
gerndustrialiseerde samelewings.

Christelikekerkesouinderdaad baie doen
omdie dominantespiritualiteitinbaie landete
maak, Roepingsbewustheid en werkywer sou
asbesonderedeugdevoorgehouword.luiheid
as die grootsonde.

God se wi! is dat ons sal werk, vlytig sal
wees in onsdagtaak, waar ons geplaas is met
'n roeping, Opoffering,swaarkry, soberheid,
selfverloenendeywer word van ons gevra,

Die tweede soon noem Baum 'n "verbrui
kersetos", Die laat-kapitalisme - juis as ge
volg van aldie harde werle en spaarsin! - pro
duseer teveelgoedere.Die samelewing beno
dig 'n nuwesoort etosoflewensgevoel, tewe
te 'n verbruikersmentaliteit. Plesier, fisiese
gemak,voorspoed, duurstokperdjies, weelde

.rige lewenstylewordnou gepropageer as be
sondere ideale en deugde.

En weereens bringChristelikekerke hulle
kant, Sukses-, voorspoeds-, of geriefsgods
dienste' bloei, God word voorgestel as die
groot en rykGebedsverhoorderwat nie wilhe
datenige van sy "konin'gskinders" enige vorm
van swaarkry, ongeriefof armoede moetbe
leefnie. Hulle moetnetglo - dan sorg Godvir
aUes wat diehartmaarkan begeeren geldkan
koop. Disdie essensievan sy beloftes. Sywi!
is ons voorspoeden sukses.

Meermale word diekerke selfvolgens di~

stylbestuur: in<1ruk";yekkende geboue, luukse
konferensielokale, pragtige besittings, hoe
lewenstyl-samekomste, swierige administra
teurs... Die ryke God wil Hom immers nie
skaam vir arm kindersnie!

, Die derdesoort noemBaum 'n "spirituali
teitvanpersoonlike groei". Welvaarten sukses

wee heeltemal uiteenlopende
sake het onlangs my aandag
getrek,

.' Die eerste was 'n artikel in
die Weekly Mail (20Desem

ber 1990) waarinGavin Hardy, uitvoerende
direkteur van Murray en Roberts se
behuisingsafdeling, ~ tensy Suid-Afrika sy
behuisingskrisis doeltreffenden spoedig onder
beheerkry, gaanwoongebiede binnekort lyk
soos die groot Suid-Amerikaanse stede met
hulleagterbuurte en agterlikheid. Hydui aan
watBrasiliese riglynevir 'n oplossingis -Iaat
stadsrade op riolering en waterverdeling
konsentreer, terwyl die informele bou- en
ekonomiese sektore toegelaat word om te
floreer. Lae-inkomstebehuisingskemasmoet
naby sakesentrums gevestig word en, die
belangrikste, los die plakkers waarhulle is.

Die ander saak was my besoek aan die
belowende Phambili-boekwinkel waarek op
'n kopie van 'n onbesingde boek deurHarry
Mashabela- "Mekhukhu:Urban AfricanCi
tiesof the Future" (SAIRR, 1990) - afgekom "
het, In die laastedeel argumenteer Mashabela
dat plakkerskampe in die breer politieke lewe
en die gemeenskapslewe self geYnkorporeer
behoortte word. Hoewel die kwessienie deel
vanMashabelasetema was nie, souekverder
wougaan en 'n oproep wit doen virdieinslui
ting ook van hostel-bewoners. Deur vir di6
insluiting te vra, bedoel Mashabela nie dat
kundige politieke deskundiges opdaag en
arbitrerpolitiekestrukture van bo afskepnie,
maardat dieplakkersself aangemoedigword
omdiekundigheidte ontwikkel waaroorhulle .
reedsbeskik,

Die meeste lesers sal vennoed dat 'n ru
briekoor groensake van "politieke"kwessies
moetwegbly.Mystandpunt is egterdatstede
like behuising net mooitjies 'n ekologiese
kwessie met politieke implikasies is. Die
omgewingeindignie vir my eensklaps op die
rantvan diedorpnie;nog isdit ietswatinklein
Iappies groenigheidbewaar moet word: dit is
die totaliteit van aile grond en almal wat
daaroprondbeweeg, klein of groot.

Daarom, onder'n groterekologiese beskou
ing,moetek'npaargedagtes oor bogenoemde
tekste opper.

TeneersteverwysHardy doelbewus na die
bedreiging van "agterbuurtes en agterlikheid".
Dit impliseer 'n beboude omgewingwatesteties
en in terme..vanlewenstandaard agteruitgegaan
het. Die subtieleimplikasie is egterdat so 'n
agteruitgang 'n impak het op die estetieseen
gevoelslewe van die middelklas-waamemer.
Hoewelek laterna die tema sal terugkeer, is
Hardyse voorstelle fundamenteel boverden
king behalwedat hy nie aandag skenkaan 'n
land-gebaseerde opsie vir rioolafval in
kusgebiedenie.Die neiging in dieWes-Kaap
i~ byvoorbeeldom aIle mens like afvalin die
see te stort,

Sy retorlese aanmoediging vir selfhelp
behuisingskemas kan gerugsteun word deur
baiemeertegniesebystandvangrootkorpora
sies soos Murrayen Roberts. Ninham Shand,
Liebenberg en Stander, ensovoorts.Ekisnogal
sekerdat somrnige van hul1ywige winsteen
goed-opgeleide personeel aan die werkgesit
kan word om die krisis regstreeks te takeL
Terselfdertyd kan die talle akademici wat
staatsubsidies geniet, met groot vrug in die
ontwikkeling vankonkrete strategic! tenopsigte
vanmassabehuising gebruik word.Hiersal ek
graagdie aandag wi!vestig op dieuitstekende

.werk van die Stedelike Probleem-na
vorsingseenheid aan die Universiteit van
Kaapstad;ookdieBuiltEnvironmentSupport
Groupin Durbanen die progressiewebeplan
ingsagentskappe, Planact en DAG.

As 'n mensegter na die plakkersnederset
lings in Kaapstad kyk en die oproop van
Mashabelain ag neem, is ek diep besorgoor
die houding van die wat gerieflike huise het
teenoOr hutbehoeftige bure. InHoutbaai, waar
diegeriefsonemaklik een van diehoogstester
w8reld is, het die inwoners 'n handjievol
wanhopige plakkers berekend teengestaan.
Temiddevanverveligeretoriek oormisdaad,
ANC-komplotte' en die venninderde eien-
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Eduan Swanepoel doseer Afrikaans en
Nederlands aan die Universiteit van Natal
in Durban

DIE illustrasie op bladsy 21 is 'Homage',
'n twee-dimensionele beeldhouwerk uit
KENDELL GEERS se eerste solo
tentoonstelling getiteld 'Mediations'.

Geers is 'n beeldende kuns-kritikus vir
The Star Tonight! en 'n gereelde bydraer
aanVryDag!

Dis nie aldag dat kunstenaarsen die res
van ons leke-kunsliefhebbers 'n kritikus in
die praktyk kan toets nie. Die geleentheid
wordons nou in dieGoodman-Galery.Hyde
Square 3b, Hyde Park,Sandton, gegun.i-:

Die tentoonstellingopenSondag6nmen
duur tot 9 Maart. Die galeryis Dinsdae tot .:
Saterdae van 9.30vmtot 6nmoop.

Kunskrilikus as
kunstenaar

eensaamheid meebring. Ookin die verhaaI
'Eerste konsultasie' word die individuvan
die geborgenheid van menslike kontak
gestroopdeur diegevolgewat 'n mesgeveg
oplewer.i'·.; :.

Daar is egter 'n ander pakket waarin
eensaamheid opgehef word. Die byna
sardoniese samesweerdersgenot wat die
hootkarakter en sy suster deel in die

. openingsverhaal, bevestig ook die
moontlikheid dat daar in oorwinning 'n
kameraderie kanIe. 'n Anderverhaal, dalk
die beste in die bundel, 'Hond se hart',
kompliseer die strategiedeur die individu,
die kameraderie en die vernietiging, te

. jukstaponeer,te transformeer en uiteindelik
te inverseer. Vernietiging en sameswering
ishier die grondslagvan 'n oorlewingstryd.

Een verhaal watbuite genoemdepatrone
val,is 'Twee Sondagaande'.Dit was myns
insiens 'n ongelukkigebesluit om hierdie
teks in die bundel op te neem. Die mens is
hier verloorder, pateet.Dat 'n vrou aan die
einde van hierdieverhaalin so 'n hulpelose
situasie uitgebeeld wordin 'n bundelwaarin
fors, manlikekarakters oorheers, is niealleen
chauvinisties nie,maar ook onsensitief..

In die res vandiebundel,wat op die oog
afbesonder machoaandoen,issensitiwiteit
egter buitengewoonopvallend. Die wereld
wat hier geskep word, staan juis in aksie
teenoor onsensitiewe patriargale
magstrukture. Daar is manswat doelgerig
vanuit 'n ewewigtigesin vir regverdigheid
konfronteer ('Colesberg'), daaris mans wat
tydens konfrontasies hul emosies laat
oopbreeken beginhuil (diehoofkarakter in
dieopeningsverhaalen in 'Die dood van'n
ouman '), ens.

Stereotipering van aksiesen emosies in
terme van manlik en vroulik is, met die
uitsondering .van die enkele genoemde
verhaal, genadiglik afwesig.
Genuanseerdheid is in hierdie bundel die
norm.

Pieter Stoffbergse bundel"Die hart van
'n hond" is vir my 'n bevestiging van 'n
draaipunt in die psige van die Afrikaner

,.onder veertig (die oor veertig, se die
Nederlandse skrywer HarryMulisch, kan
nie verander nie - jy moet maar wag tot
hulle dood is). Die regte van menswees
word in hierdie bundel in die spel van die
individu om sy eie skaal van geregtigheid
en orde te vind, dinamiesbevestig.

En so word die einde van '0 era van
bisarre boosdoenery deur Afrikaner
magshebbers besweeren verseel, En staan
ons, met die sterk geformuleerde, netjies
afgeronde teks wat van vakmanskap en
deeglikheid getuigda1k aan die begin van
008 eie Suid-Afrikaanse Weimar-periode?

dat sy geveg in 'n wrede en ongevoelige
.. konteks nie aIleen die genoemde stelsel

ondergrawe me, maar uiteindelik 'n nuwe
"geregtigheid" en oorlewensmoontlikheid
tot stand bring.

Nog 'n teks waarin 'n kind 'n ou orde
vernietig,isdie verhaal'Resies', In hierdie

• verhaalwordvaderenseun teenoor mekaar
opgestel en eindig die "geveg" in die .
vernietiging van 'n patriargaal-outokratiese
orde wanneerdie seuntotdie insig komdat
sy vader nooit die erkenning aan hom as
seun gaan gee waaraan hy so 'n intense
behoefte het, omdat die eksterne krag- en
magsvertoon van die vader geen interne
substansie het nie. Metafories gelees bied
die verhaal vemietigende kommentaar op
die ideologievan Afrikaner-Nasionalisme,

Dat diemens in sy oorwinning dikwels
alleen gelaat word, is deel van 'n pakket
wat die individuele nuwe orde bied. 'n
Mensdinkonwi1Iekeurig hier aan 'n heelwat
ouer Afrikaanse prosateks wat 'n
vergelykbare konteks oproep en ook met
bogenoemde prosedures werk, nl. "Bart
Nel" waar die individu, deur sy optrede,
noodwendig homself isoleer.Dit is ookdie
geval in dieverhaal 'Poker' waarin mense,
tydens 'n kaartspel, wedersyds so
gekoofronteer word en uiteindelik so van
bluf gestroop word,datdie finale aksievan
oorwinning en bevryding noodwendig

aan die verhaalwatek nie hier sal weggee
nie.

"My Soo'sStory"is '0 "betrokkeroman"
in die tradisievan die realisme, wat niedie
politiek ter wille van sensasie uitbuit nie,
maar diteerderdeeglikprobeer deurgrond.
'n Menswonderweihoerealisties dit isom,
in die tyd voor die wettiging van die ANC,

· iemandwat vanMK-bedrywighede aangekla
is op borgtog te sienvrygaanendie landuit
vlug. Wategtertrefisdie oog vir detail wat
die situasiewat dieskrywerskets besonder
helder vir 'n mens oproep. Dit is die werk
van iemandwatbeslisnieuit voeling ismet
wat hier aangaannie.

Met al hul tekortkomingeen swakhede
is die karakters in hierdie verhaal sonder
uitsondering onverskrokke stryders.
Betrokkenheid is nooit 'n vraag me. Soos
die "siek" mentaliteitvandie polisie, word
dit as vanselfsprekend aanvaar,

Net so onwyfelbaar soos wat sy haarby
die stryd skaar, en nie probeer verhul of
verskoonwaar haar simpatie Ie me, net so
ferm neem Gordimer egter ook haar eie
standpuntin,en skroom sy nie omkritiekte
lewer nie. Die hele roman is 'n implisiete
kritiek op sekere aspekte van organisasie,
en wat dit van mensemaak. "Even among
us," besin die aktivis, "the needle jumps
back and youhear thesame record. Andof
course it's still whatworks bestwithcrowds."

'n Onomwonde standpunt jeenssosialisme
kom ook duidelik na vore: "These young
people seem to grind on,doctrinaire in the
old style, the old catchwords, while the
socialist world - ourmodel- thereal socialist
world, it's changedso much. People there
have fought and died to get rid of most of

· the means the young comrades are still
starry-eyed about usingafter liberation."

"My Soo's Story" is 'n verhaal oor die
mens agterdiesloganendie organisasie,eo
'n verhaal oor wat slogansen organisasies .
van mensekan maak.Opdie omslag isdaar

, 'n skets van 'n fenikswatuit die as herrys.

Wilhelm Liebenberg doseerAfrikaans
en Nederlands by Wits .

Nadine Gordimer

Die talle sporttekste in diebundel belig
die proses die duidelikste. Die spelende
mens, in konfrontasie met 'n opponent,
staanin die eersteplek in konfrontasie met
homself. Oorwinning van die eksterne
ontstaanas gevolgvan die oorwinning van
intense angste, vrese, neuroses, ens. Die
proses van oorwinning16in diegeveg met
die self. In die verhaal "Bloedsweet", wat
handel oor 'n judo-geveg, wordopponent
na opponent uitgeskakel soos wat interne
weerstande ondermynword.

Oorwinning en oorlewing is in hierdie
bundel ten nouste verweef. Daarom word
die gevegstrategie, wat in die kortverhale
vasgele word, in feitlik alle ander verhale
voortgesit. Ditis ooknodig om tevemietig,
te ondergrawe, te ondermyn ten einde te
oorwinen te oorleef.

En hierinkomeen van die interessantste
aspektevandieproses oa vore:dievermoe
van diemens omdeursluheidenmanipulasie
syeie vernietigingswerk te doenteneinde
syeie orde,moreel en andersiods, te skep.

. '0 Mens sou die proses dalk as "morele
terrorisme" kan omskryf. In die verhaal
'Die verhoor van Jabulani JosefMabena'
worddieongerymdhede en ongeregtighede

-, wat die Suid-Afrikaanse stelsel van wet,
orde eo regspleging deur jare onder
verdenking gebring het, deur die sluwe
aksiesvan '0 15-jarigeseun so ondermyn,

, -. '.

Stollberg.sesto'ries besweer
.·Alrikaner-boosdoenery·

dieeen driegom 'n soort metafoorte word
virdie ander,soos 'n mens in Andre Brink

, se"betrokke"romanskry me. Ditis'n werk
,watdiepersoonlike strydonderdieopenbare
politieke slogans blootle, wat, in die seun
sewoorde,probeerwys"what it reallywas
liketo livea lifedetermined bythestruggle
to be free".

Aan ironie ontbreekdit nie.Dieaktivis
watalleskIandistien doen, besefniedaar's
dingewatoodersy neusgebeurwaarvan hy
selfnie weetnie.Dit is op die ouenddierol
vandie eenvoudigemens: en vera! dievrou
indie strydwathier gevier word,terwyldie

. van die intellektueel en die verwaande
organisasie-mens gerelativeer word.
Gordimer gee 'n netjiese feministiese draai

EDUAN SWANEPOEL

DIE HART VAN'N HOND
Deur Pieter Stoffberg
Tafelberg (R24,95)

DIE besondere gehalte van 'n aantal
prosawerke wat 19900pgelewer het, l~ ~en
vandie opvallendstekenmerke van die jaar
seAfrikaanse literere tekste. ..
. Vangevestigde prosatetlfs·hetvdaar

fassinerende langer tekste verskyn: Karel
Schoemanse "Afskeid en vertrek", Jeanne
Goosense "Ons is niealmal so me", Ryk
Hattingh se "Ignatius Brand" en Lettie
Viljoense "Belemmering".

Verrassende debute van veral
~oI1prosawerlcebetdieleservanAfrikaanse
tekste se leeservaring verder gestimuleer:
Emma Huismans se"Berigte vanweerstand",
Rachelle Greeff se "Die rugkant van die
bruid't.Riana Scheepers se "Dieding in die
vuur"en heel aandieeindevandie jaar die
bundel "Die hart.van 'n hond" deur Pieter
Stoffberg. ..
.10 'n sekere sinhet al die werlce, maar

veral die debute.te doone met die verval,
dieafskeidvan 'n ousosiaal-politieke orde.
Dit is asofdie verlamming en verwoesting
watdie Botha-eraookop kulturele gebied
gebringhet, hier aandiebeginvan 'n ander
eradeurdebuut nadebuutbesweerword: 'n
nuwe vitaliteit is besig om die fatalisme
vandie laaste dekade tebegin ondermyn.

Een van die duidelikste voorbeelde van
dievitaliteitis Stoffberg se"Diehart van '0

hond". Waar die mens in die prosa van
tagtigdikwels uitgebeeld is as slagoffer en
gemanipuleerde deur/as .gevolg van die
wreedheidvan die sosialeorde waarin hy
'hom .. bevind (dink byvoorbeeld aan die
grensliteratuurkultus), teken Stoffberg die
mensasspeler watvirsyeieloten welvaart
verantwoordelikheid aanvaar. ".

MY SON'S STORY
.Deur Nadine Gordimer
David Philip en Taurus (R54,95)

WILHELM LIEBENBERG

.. NADINE GOlillIMER se jongste boek.is .
nie net die soort verhaal wat in Afrikaans
bekendstaan as 'n "betrokke roman" nie.
Dit gaan oor betrokkenheid self, en die
probleme wat daarmee gepaardgaan.
1/:'. Die vader in "My Son's Story" is 'n
onderwyser wat, as hyeers betrokke raak,
so meegevoer word deur aktivisme eo
ofganisasie, openbare optredes, en die
belangrikheid van die rolwathy speel, dat
hyvandielewe waarhyvandaan kom, enin
die proses ook sy vrou, verwyderd male.
Omdit aandie eindevandiestorie weer op
'0 verrassende wyse te herontdek en sy
siening van wat werklik rewolusioner is,
grondig te heroorweeg-.

In die proses knoop hy 'n klandistiene
verhouding aan met 'n buitelandse aktivis
watsy taalpraat, metwiehyvertroulikkan
besin oor die struggle en met wle hy. sy .
frustrasies kan deelocraldieklein intriges
watdaarmee gepaardgaan. " ,

Wanneersy seun,dielatereskrywer,een
middagstiekem gaanfliekinplaas van leer
vir sy eksamens, kom hy op sy pa en die
andervrouaf. "MySon'sStory"is dieseun
sepogingam sy paseaffairte rekonstrueer
.uit sy vertroulike kennis daarvan en uit sy
eielatere ervaring vanvrouens,

Agterdieseun-verteller staandie skrywer
Nadine Gordimerwatdiepersoonlikelewe
van 'n aktivis rekonstrueer soossy haar dit
voorstel. Dit gaan hier nie net oor die
klandistiene liefde van 'n buite-egtelike
verhouding nie, maarookdie klandistiene
aktivisme wat as alibi dienvirdie geheime
uurtjies ennaweke weg van diehuis waaroor
niemanddurf vraevranie. Dieverhaal gaan
oordit watin soweldiepolitiekasdie liefde
nie hardop gese word nie. ,
, Dit is egter nie bloot 'n gevalvan liefde
enpolitiekwat sekereparallelle vertoon en

.'nfeniksherrys uitdie as
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Robert de Niro, Ray Liotta en Paul Sorvino ••• net'n bietjie maeho-liefde in 'GoodFellas'

Slale of Grace
Die . verbrokkeling van die lerse

onderwereldinHell's Kitchen wordin "State

se bandelsmerke is sy gebruikvan musiek.
Die liedjies is meer as agtergrond-klanke,
hulle dwiog hulle op die gehoor af eo dit is
duidelik dat Scorsese wil seker maak die
oordonderende woorde moot insink. '

Scorsese is gaan wreed te werk met sy
gehoor eo hy handhaaf sy galgehumor
deurgaans. Die wiseguys woon in '0 kil
wereld waar net hul misdadesaak maak,
hul vrouens is bloot deel van 'n smerige
verbruikerskultuur. Teeodieeinde, waar al
Hill se vorige makkersmekaar omdie lewe
probeer bring en hyself 'n senu-wralc is,
bou Scorsese 'n stemming van tasbare
paranoia. Een van die genotvolste tooele is
waar Scorsese 'n kokai'en-aflewering afwissel
met hoe Hill spaghetti-sous kook io sy
kombuis,"GoodFeIlas" kanDie verderverskiI
van die spoggerige wereld van die
"Godfather-"prente me.

En tog, ondanks die verskrikIikste
beproewings, verkies Hill misdaad bo die
verveligheid van die Skoon Amerikaanse
Droom. "My Blue Heaven", geskryf deur
Nora Ephron, nouPiIeggi se vrou, begin
bier. '

Ray Liotta lewer 'n kragtoer as die
innemende Hill. Oral wordRobert de Niro
se vertolkingvanJimmyConwayaangeprys,
maarLiotta speelvir DeNirovan die skenn
af. . ,

Van "State of Grace" en "GoodFellas"
lei 'n mens af datdaar 'n soort "pecking
order" onder bendes is. Henry Hill se pa is
Iers, maar omdat sy rna SiciIiaans van
geboorte is, mag hy deel word van die '
Italiaanse bende. -Omdat hy Die suiwer
SiciIiaans is Die, mag hynooit ingelyfword .
by die binnekring nie.
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. CassaveteswasdestydsScorsese sementor
en Robertde Niro wasdaama bot property
- nog weensdie geweldbier verbied is.Die
outobiografiese hoofkarakter daarin is
Scorsese se alter-ego, '0 goeie, geboorsame,
onderdanige Mafia-seun wat homself
gedurig, soos 'n priester, oar sy sondes ~

pynig.(Scorsese se hywou eerder 'n priester '
word, maardatdit 'nmoeiliker beroep was
asrampokker-wees. Kyk 'n mensnaScorsese
se "LastTemptationof Christ", besef jydat
Scorsese godsdienstige oortuiging diep
gewortel is.)

/ Scorsese, geboreen getoe io New York
se Little Italy, wou met "Mean Streets"sy

,eie ervaringe uitbeeld,En sy uitgangspunt
het radikaal verskiI van die Wasp-prente
wat ItaliaanseAmerikaners op alle vlakke
uitgesluit bet.

"'Mean Streets' was an attempt to put
myself and myoId frieodson the screen, to
show how we lived, what life was like in
Little Italy.Itwasreally an anthropological
or a sociological tract."

"GoodFellas" is gegrondop "Wiseguys",
. Nicholas Pileggi se biografie vanHenry

Hill, 'n lid van 'n Brooklyn, New Yorkse
bende wat later teen sy makkers getuighet
om sy lewe te red. Hy is oou een van die
rampokkers wat onderAmerika se "Witness
ProtectionProgramme" beskerm word.

"GoodFellas" is ook 'n soort sosiologiese
traktaat en bier dwing Scorsese nie sy
pessimistiese gevoelens op Henry Hill se
kleurrykelewensverhaal af Die. Hill was 'n
kerel wat sedert by 13 jaar oud was, 'n '
rampokkerwou worden het as tienerjarige
boodskappe gedoen vir die grootbase.
Scorsesebied 'n stilisties briIjante, half
komieseblik opelketydperk in Hill selewe
en laat ons met elke raam ·die bekoring
daarvan verstaan. Aanvanklik word ons
met nostaIgie vennaak, maar mettertyd word
diebeelde meerontstellend. Benvan Scorsese

GoodFelias

Demoniese engele, Hipermark
rampokkers en wiseguys
van vroue ly tot sosiopatie. Dieselfmoord
van Reggie se vrouverteenwoordig die
totalemagteloosheid van vroue indielewens
van rampokkers. .

"State of Grace"is '0 tragiese melodrama
oor die verbrokkelingvan die Iersebendes
in New Yorkse Hell's Kitchen.Dieenigste
vrou in die prent skeur haar weg van die
buurt waar sy grootgeword het, maar haar
getrouheidaanbaarbroerskanDievernietig
word nie.Dis 'n soort urban cowboy-prent.

"The Godfathernr is 'n "Koning Lear-
, "agtige familie-sage waarin die Corleone

gesins6rykenmagtiggewordhet,datbulle
toenadering soek by Amerika se polite
society. Hulle wil nie meer buitestaanders
wees Die.

"Miller'sCrossing" weer,is 'n gestiIleerde
cartoon-weergawevan die onderwerp deur
die broers Coen wat "Blood Simple" eo
"Raising Arizona" gemaakhet. Volgens
Amerikaanse kritici is die geskrewe teks
van die prent onoortretlik. "Dis '0

karakterstudie oor die gebeimvankarakter,"
se Newsweek.Ek het nog Die dieeengesieo
Die,dus kan ek nie kommentaar lewer Die.

Martin Scorsese

Rampokkerprenle Is In die
mode soos nooll tevore

nle. ANDREA VlNASSA kYk
na Hollywood se Jongste

mob-aanbiedlnge

,22/vrydag' ,

IN die afgeIope tyd het Suid-Afrika 'n
ongekende opbloei vanmisdaad deurbendes
ervaar. Motor- (en minibus-ldiefstal is 'n
gunsteling van bendes, asook hold-ups in
hoekkafees en trading stores. In Amerika
noem hulle dit organised crimeen 'n mens
voel aan dat misdaad daar (n6g hier) nie
meeras '0 kleurryke en afgesonderde
subkultuur afgemaak kan word nie.

Maar Hollywood mitologiseer en
romantiseer sedert die begin van die
rolprentbedryf die rampokker-verskynsel.
Die legendariese Sophiatown-bendes het
hul styl eo kleredrag geskoei op vroee
Amerikaanse prente oordie Italiaanse Mafia
in Chicago en New York. (Toevallig het
Italianers destyds selfgeendeel gehad aan
die prente nie.)

, Die Britse prent"The Krays", was die
'eerste van '0 vloedgolfuitmuntendepreote
wat die, verskynsel van georganiseerde
misdaad uitbuit.

Steve Martin het ook nie op born laat
wag Die. Sy parodie van die rampokker
genre, "My BlueHeaven" wys al,

Vandag begin Martin Scorsese se
"Goodfellas". wys. Dis' reeds deur die
koerantkritici van Los Angeles en New
YorkasBeste PrentvandieJaar aangewys.

Ons wag ook vir die avant-garde
filmmakersJoelenEthanCoeose "Miller's
Crossing" eo, mi sewentien jaar, Francis
Ford Coppola se"TheGodfatherill". Selfs
Suid-Afrika betal 'n rarnpokkerprent op sy
kerfstok. "Mapantsula" beginook binnekort

" draai. "State of Grace" handeloor die Ierse
mafia in New York.

'Wat fassinerend is, is hoe uiteenlopeod
elkeen van die prente die onderwerp van
georganiseerde misdaari aanpak. Die gemene
deler ooder al die preote is die
aantrekkiogskrag van die almagtige
rarnpokker met vrees aswapen. SoosRonnie
Kray dit in "The Krays"stel: "Glamour is
fear: if people are afraid of you you can do
anything." "

Die vemaamste kritiek (en dis Die
onbelangrik nie)oprampokkerprente is dat
hulle nooit die verwoesting wys wat hulle
in die buitewereld saai Die. Die geweld in
dieprenteis gewoonIik opandermisdadigers
of op huIIeself gerriik.

Rampok.ker-wees ismanlikedominansie
en .macbo-obsessie op sy suiwerste. ' "GoodFellas" is die beste mob movie
Re~ss~~sen skryw~rs bevraagteken .ook ~, watekvanjaaronderoegehadhet.Scorsese
nO~lt die aspe~,v~ ,die ~ob-kul~?r me. het per slot van sake die beste movie van

The Krays IS n eietydse feeverhaal die70's ("Taxi Dri r") di 80' '(''Ra .
oor t.weeling-broors wat in di~ 60's die Bull") gemaak. T:ge~~,e"Go~dFel:!
magtigste on?~rgr?nds~ ryk ill Looden bet beslis Die die trefkrag van die prente
geskep het. DIt IS dieemgsteprent wat die nie omdatS k hi . di ... demoni ,corseseoo erm epsrgiese
rampo~er.as emon~es~ eng~l U1tbe~l~en duisternis rondgekrap het en.ontleding is
sy mouvermgs ~anult .n pSIgo-an.aIit~ese altyd interessanter as blote uitbeelding,
O?gpunttx:~ DIe twee~g sebyna1~~e Met "GoodFellas" is Scorsese Die besig
kinderdae ill diesk~t van ~ sterkmatnargie met 'n ontleding van die donker(macho)
W?rd aangeg~ asdierede Vll' InJlwangedrag. onderpens van Amerika Die Datdie 2 1/2
DIe prent se meesleurende tesis is dat die 1 "G odFell ",' , bo . .
afwesigheid van 'n sterk anlik lmodel uur ange 0 ~ n m~ns so ei, 18

di . . m e.ro. ,dus 'n bewysvan sy mtsonderlike vermoens.
en e onkritiese, onvoorwaardelike liefde ' Dit is jammer dat sy"Mean Streets"- John
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Al Pacino en Andy Garcia ... la famiglia in 'The Godfather 111'

-, Gary Kemp ... demoniese engel in Tlhe Krays'

among Irish or Jews or blacks. Editorial
writers think they're serving theinterests of
democracy when they ask us to" deny the
evidence of oursenses. But all crime is not
alike, and different ethnic groups have
different styles oflawlessness. These Mafiosi
loafers hangaround differentlyfrom loafing
blacks; in someways, the small-time hoods
of"MeanStreets" (good Catholics wholive
at home with their parents) have more in
come with the provincial wolf pack of
Fellini's "1 Vitelloni" than with the other
ethnic groupsin New York City.And these
hoods live in such an insulated world that
anyone outside it - the stray Jew or black
theyencounter-is as foreign and funny to

"themasa littleman from Mars.
"Catholicism has a special, somewhat

romantic appeal to Americans at this time.
Italians appear to others to accept the fact ')
that they're doomed; they learn to be
comfortable with it."

of Grace" uitgebeeld. Die nuweling Phil
Joanou is die regisseur van die meer
konvensionele verhaal vol simboliek en
sonder Scorsese se koue, emosieloseblik.
"State of Grace"is meer Griekse tragedie
as dokkie.
"" Die homogeneIerse Hell's Kitchen het
metdiejarebeginverbrokkel endiebende
struktuur is ontwrig.Wat oorgebly hetwas
'n groep moordenaars wat in die laat70's
hulleby dieMafiageallieer bet. "Foryears
theneighbourhood was runby acombination
of IrishDemocraticpoliticians andthesort
of neighbourhood strong men who ran
protection and gambling and various other
criminal activities,wbo could marshal the
forces and keep the rank and me in line.
The Irish gangsran on the strength of their
leader's personalities, rather than"on the
kindofsophisticated businesspractices found
within the Mafia," s~ Randy Ostrow, een
van die prent se vervaardigers. "There was
the feeling that if theMafiahired theWesties,
they could control them and impose some
order in an increasingly chaotic and
dangerous section of town. For their part,
theWesties loved theideaof a Mafia alliance
because of the money they could earn, and
because, in their twisted minds, theMafia
representedelevated status, sophistication
and respectability."

EdHarris speel 'n Ierse bende-baas wat
tevergeefsprobeerom sy bende te red. Die
vliegin die salf is sy broer Jackie Flannery,
gespeel deurdieBritseakteur Gary Oldman.
Die \ karakter simboliseer die self
verwoestendegedrag van die Iersebendes,
wat nie vorentoeof agtertoe weetnie. >

Joanou verkies 'n grootse, dramatiese
stemming bo naturalisme. Die 28-jarige
regisseur werkimposant met akteurs: Oldman

" se desperatebravade teenoor SeanPennse
onsekerheidenweerloosheid biedoorgenoeg
rede om die prent te sien.

DierolprentfotograafJordan Cronenweth
kompleteer die regisseur se flambojante
visie met beeldewat soos kneuswonde op
die skerm flikker. En almal draswart. Die
prentis deurgaansspanningsvol endikwels
sentimenteel, maardaar is enkele skitterende
tonele - soos die een waar Jackie in sy
dronkenskap Die kan onthou of sy broer
gese het hulle 'n mede-bende moetaanval
of nie. Ten einde romantiseer Joanou die
dood met 'n ballet-agtigeskiettoneel ala
Sam Peckinpah.Joanou segrootste foutis

. dathy homnogindiemovie-doodverlustig.

Tradisie
Italiaanse rampokkers het nog altyd die

oorhand gehad, indie werklikheid en indie
verbeelding van rolprentgebore. Die Mafia
se mag kan dalk toegeskryf word aan die
eeu-oueSiciliaanse tradisie. En hulle verbale
was ook altyd meer romanties, heroies en
aanvaarbaar. Die rede is miskien hul
verknogtheid aandie farniIie (iets wat die
Amerikaanse verbeelding aangryp) en die
agting vir tradisie.

Die onderdrokte Siciliane beteeue gelede

die Nonnandiese ridderkode aangeneem
wat uit diedae vandieKruistogte dateer. 'n
Man se heiligstebesitting is sy eer,
" Om hul eer en hul eiendom te beskerm

bet Siciliaanse landhere gewapende wagte
gehuur wat 'n kode van getrouheid,
strengheidengeheimsinnigheidaangehang
bet. Die weermagte wat die familie se eer
met geweldgebandhaafbet, soulaterasdie
Mafia bekend staan.

Ander etniese minderhede bet die
voorbeeld van die Mafia probeer naboots,
maar daarwas geen twyfel daaroor dat die .
Italianersdie onderwereldoorheers hetnie.
SelfsArthurFlegenheim, die magtigeJoodse
.rampokker wat in die 30's in New York

" opgetree het, was onderdanig aan die

ltaliaanse Godfathervandietyd (Flegenheim
staan beter bekend as DutchSchultzen hy
is die hoofkarakter in EL Doctorow se

, "Billy Bathgate" wat nou verfilm word.)
c Oral waarirnmigrantekrotbuurte in New

York en ander groot Amerikaanse stede
bevolk het, bet misdaad en' Mafia-agtige
aktiwiteite gebloei, maar die Siciliaanse
immigrante bet netmeer ervaring gebad in
die versekering van self-behoud en die
behoefte om bul individualiteit te bebou.

Sonder twyfel verskil Italiaanse bende
gewoontes van die van Chinese bendes
(sien misdaad in Chinatown in ''The Year
of the Dragon"), van Spaans-Amerikaners

(sien "Colors"), van swart Amerikaners
(sienSpike Lee se "Mo BetterBlues") en
vanJoodse Amerikaners ("Billy Bathgate").

Pauline Kael
Toe Pauline Kael destyds Scorsese se

"Mean Streets" geresenseer bet, het sydie
etniese verskille van misdaad uitgewys:
"The zinger in themovie is theway it gets
at the psychological connections between
Catholicism and crime, between sin and
crime. Someeditorial writers liketo pretend
thisis all a matter of prejudice;they try to
tellus that there is no basisfor the popular
ethnic stereotypes - as if crime among Italians
didn't bave a different tone from crime

The Godfather III
Die "Godfather-t'prente verteenwoordig

die toppunt vandie vergoddeliking vandie
rampokker en in die derde aflewering het
ouMichael Corleone (AIPacino) berou oor
sy wandade en verlang hy verlossing. Die
prentspeel twintig jaar na die vorige prent
af enFrancis Ford Coppola ondersoekdie

. primere temas van goed en kwaad, sonde
enverlossing, mag en eer '" en familie. Dit
is nie strenggesproke meer 'n mob movie
nie. . "

Michael het al die Corleone-beleggings
omskep in legitieme ondememings soos
banke en Wall Street. Hy word selfs deur
die Katolieke Kerk vereer. Coppola gaan
selfs na die "00 Land" toe terug. Hy het '
tonele in plekke soos die Barok-piazza in
Taormina.Sicilie, geskiet. Dithetbom $50
miljoen uit diesak gejaag en toedit kom by
Golden Globe en kritici-pryse uitdeel, bet
alma!vir Coppola oor die hoof gesien.

Nou ja, die kritici wit nie meer die
oneerlikheid van vroeere mob movies
aanvaar nie. Nie nadat hulle onderwerp is
aan die kitschendie smerigheidvan Scorsese

.se "Hipermark-Godfather" Die. .
Maardit is myvoorspellingdat Coppola

se delusions of grandeur gehore weI sal
imponeer en waarskynlik atdie ander mob
movies by die loket uitstof.
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DIE meesterlike· mimiekkunstenaar
Andrew Buckland (bo) is 'n besige gedierte
... uh man. Dis 'n goeie ding hy het meer
as twee bene.

Hy bied tot 2 Maart sy gewilde "Ugly
Noo Noo" by die Mark-Tearer se Upstairs
aan.

Hy isook die regisseur van "Take
Two" waarin Soli Philander sy ding doen,
die keel' in die Laager.

onOD, die lelike
NOD NOD kom
weer

,Afelia

. en voeg dit by die stew tien inioutevoor
julle opskep. . ..,~ . .

Hierby skep jy gekookteaartappels met
'n strooisel neutmuskaat. Dis al.

('n Skandalige weergawevan die klassieke
lyk so: Maak weer so met die vleis in die
pot, gooi sommer een of twee gekapte uie
by en daarnatweeblikkiesduurAmerikaanse
Campbell's Consomme, net so, plus die sap
van een lemoen. Daarna 'n glasvol oftwee
rooiwyn,ens. ens.

Aan die einde kom klein worteltjies in
repies, plus die lemoeoskil. Klink soos
kettery,maar dit is heerlikop 'n nie-klassieke
manier, nes langarm dans.) .

En as jy 'n plaaslike blikkie vleis-en
groentesop vir die doel gebruik, gaan jy
bitter jammer wees ek belowe.

.Michielkook graag Grieks en toe onthou
ek van hierdie lekker gereg wat ons jare
gelede in 'n Midde-Oosterse boek gekry
bet en gereeld maak. Weer, swaar eo ryk,
maar besondersmaaklik met sykenmerlcende

. geur. Dislekker met die fyn ryskorrel-pasta
geoaamd orzo. .

Klassieke Beesvleis-met·
wyn

·, 24/VrYdag,.,·

'KAAPSE wee~ in Februarie maaksterk..
.mannelam, maaronsis tot met die skrywe 11'," \ , '. .r".d1
uitgespaargeblyvandieversengendehitte. '. ..' '1' ' .: r"'~

(Hier is 'n aweregse grappie onder gemene It, "
Kapenaars: Hullenooiunsuspecting toeriste
om tydens parstyd in die wingerd te kom' NmlE P'IKEUR
druiwe pluk. Dit kan ver oor die 40 grade . '
word, maklik, en die arme besoekers dink .
eers dis groot sportsdan kap hulle om.)
.' Niedatsulkehelwarmdae-wanneerdie jy' kan elke boontjie, rys-met-sous,

• see soos 'n kobaltblou damlyle, enTafelberg rookworsie eo bordvol kerriebredie geniet
· vaal word in die.dynserigheid - ooit ons asof dit die koel slaai is waarnajy dinkjy
vrind Michiel daarvan weerhou om peinseod .verlang.•

· '.j tesit enbeplan aan'nmaaltyd vol boolltjies, '.. Hiermee dus wat lyk soos wintergoed, ~
rooiwyn en rookworsoie. Ofin sy kombuis : maar die Ius vir ryk eo smaaklik bevredig.
tekook aan 'n stewvolvarkvleisof'pootjies . '. Hoe lankkan '0 mens nou aan 'nradys of 'n

. of kalfskop nie. " ..'.,.. .' ; skyfie kornkommer kou? .
Bredie is vii- Michieltemale, hy hou van .

steweo sop met kIonte aartappels en rooikool "
met appels. Hy hou inFebruarie van -die
soort winterkos watons gewoonlik hou vir,

. .selfmoordweer, so teen einde Augustus, .
wanneer dit nooit ophou reen nie., -,'.: ,,' " Soy 750g goeie vetlose beesvleis in
· Sulke peasant-kos is erg genoeg io'die', blokkies (hulle se snitte bokant die bees se

: .- winter, Ida sy pals,maarin die somer is ~t·~c·:;· .: skouer is -die beste, sal ek weet,dominee)
·pleio pervers-Michiel.wys daarop datsy ;'roLio· meel en maale mooibruin 'in 'n '
.familie weens agierv'olgiDg (bulleis soslaliste",·.}:swaarboompot in '0 mengsel vanbotter en'
en Kaapse commies fromwayback) telkens.··· olie. Haal die blokkies uit namatehul bruin

· 'n smaak vir die aweregse aangeleerhet, word eo dreioeer. Doen dieselfde met 'n Sny 'nklip ofmeervarkboudio blokkies
kos i~g~slo~e;.: . ." .. . . paar stukkies vetlose spek, twee bandevol . en braai in olie tot goudkleurig. BOOek met

; . DIe irome IS egter dat ons steuoe van, piekeluie, drie wortels en drie rape in sowat 600ml witwyn en geur met sout,baie
teensin .oor die vooruitsig van varkvleis' blokkies. Haal alles uit eo voegtweestywe - swartpeper, twee of drie grofgekapte uie,
met boontjies na 'n dag ?p S.an~ybaai,· .lepels brandewyn by die pan. Laat vinnig asook baie vars koljanderblare - seker so
verdwyn wanneer ons aansit. Michie! dek '., kook en skraap nou al diereste uit en hou ..' drie bossies.
graag somber, met' nTurkse lap en daardie '. eenkant. . . Prut saggies vir 'n uur of meer. Die sous
.liefl~e s~aai wyn~lase ~emaak van. Gooi 600 ml goeie rooiwyn, 12 vandiestewwordniediknie.maarditmoet
herwinde Coke-gl~ uit Swaziland.. . . " .platgestampte jeoewerbessies, 'n handvol baie wees en 'n wonderlike geur he.

Plenty ofbread IS theform, se.~.Michlel.fyn pietersielie eo tiemie na smaak by. Kook die orzo in water eo onthou dis nie
.. Want hy w~et ~te g~d wa~ Indiers lankal Kook vinnigen voegdanalleswatjyuitdie rys nie, maar pasta. Skep op saam metjou

besef~et:DIsOleno~hgomhgeokoe1teee.t pot gehaalhet, weerterug. • " afelia. Ons se altyd ons gaan nie dik wit
. " op snikhete dae me. Warm selfs s:vaar Regaan die einde ski! jy 'n lemoen joghurtbo-oorskepnie,endandoenonsdit

geregte het ookhul plek -weesnet matig eo fyntjies aft sny die ski! in einaklein repies . . anyway.
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. , "Bespreek by enlge Computlcket, tel 28-3040
Johannesburgse Vloolmark: Elke5aterdag van 9vm tot 4nm

.... Nuwe mark In Plmstraat van9vm tot ~nm. Sondae by die Mary Fltzgeraldpleln
;. " van 9 vmtot 4nm.

. die week by die ..

MARK-TEATER
die oes met amper 50% te verminder
en die res van die druiwe eel'S einde
Maart te oes, Dit het hulle van soet,
verskrompelde bykans rosyntjieagtige
bessies voorsien,

Die wyn is gemaak, in vate verouder
en toe in die bottels gesit, Hier is nou 'n
sublieme voorbeeld van die sorgvuldige .
aandag aan detail deur die Klein
Constantia-mense, Hulle het in Italie
op 'n bottel afgekom wat herinner aan
die ou Constantia-bottels en 'n paar
duisend van hulle ingevoer. Die
verpakking is uitstekend. Die botteltjie
(500 ml) het 'n lang nek, is verseel en
het 'n skouspelagtige etiket wat se VIN
DE CONSTANCE.

Die wyn is skaars, party daarvan sal
egter opgeveil word, party sal aan
party gelukkige mense aangebied word
en party sal na 'n hele paar jaar op die
mark beskikbaar wees, Die wyn het
goeie alkohol (13,7%) en hoe ressuiker
(97 gil).

Die smaak? WeI dis moeilik omjou
verbeelding nie by so 'n geleentheid
met jou te laat weghol Die. Want dis
hoe Napoleon en Bismark die
Constantia op hulle dag sou geproe het,
Nie oud nie, net 'n jaar of twee. Nes ons
dit geproe het. Ek het soos Napoleon
gevoel en hulle het my nog nie
weggevat Die.

Dis 'n ferm wyn die, waar die
suurgebalte en die ruggraat van die
hout dit 'n droe soet effek gee, nogal
soos party grootse Sauternes.

Ongetwyfeld 'n grootse wyn en die
versoeking om nog 'n bottel oop te

.maak, is groot, maar ek sal vasbyt en 
ons sal meer 001' die wyn in die

. toekoms hoor. . '.. ..' .
.. Ee11 ding is seker, as die wyn weer .

gemaak moes word, kon dit net deur
Klein Constantia gemaak gewees het.

Constantia se tradisie vervolg
, ,.l

BJ LANKWARDB\I skryf
oorwyn

CONSTANTIA se Iegendariese soetwyn
(Napoleon het as banneling 'n staande
bestelling van die wyn gehad) is nooit '
weer sedert die tweede helfte van die
vorige eeu gemaak nie, Daar is selfs
gevrees die kuns het verIore geraak.
Maar dit was natuurlik sender om
rekening te hou met Duggie Jooste, die
eienaar van die plaas. V oorwaar 'n
man met 'n visie,

Dit was 'n aanmerking van professor
Chris Orffer wat die bal aan die rol
gesit het en die wynbouer Ernst le
Roux (nou by Nederburg) en die
wynmaker Ross Gower het hulle in die
geskiedenis van Constantia ingegrawe.

Soos Orffer tereg gese het,was
Constantia'n oorspronklike Suid·. '.' .
Afrikaanse wyn, Die iets wat skuil agter
'n vreemde naam soos Cape Madeira
of Cape Port nie,

Toe die Klein Constantia-spanfinaal
besluit het om 'n natuurlike soetwyn te
maak, was die volgende stap - om 'n
druifsoort te kies - van kardinale
belang, Hier was hulle uiters gelukkig
om die dienste van Ernst Ie Roux tot
hul beskikking te he.

By die Ernita-kwekery in Wellington
het hy 'n spesiale kIoon van Muscat de
Frontignan gepropageer. Teen Julie
1982 is die nuwe wingerdstokke teen
die laer hange van die 'Klein
Constantia-wingerde aangeplant wat .
eens deel was van Simon van del' Stel se
oorspronklike Constantia-plaas wat in
1685 aan horn gegee is. '. .

Die eerste oes van hierdie Muscat de
Frontignan-druiwe was in 1986. Ross
Gower en Ernst Ie Roux het die styl
van die ou Constantia-wyne bykans
stap vir stap gevolg. Dit het beteken om

.Warehouse by
die Mark-Teater

Oi tot Sa 8nm; aandete 7nm

PIETER-DIRK UYS en LIZZ ,
MEIRING In .

MABK-GALBIYE

FotograflB dour JOHN
BRmCOHEN

An Audience with
Evlta Bezuldenhout - The

Ultimate Indaba with Bokkle Bam

r ,
J DIE LAAGER I
I I
I I
I TAKE TWO I
I Regie deurANDREW I
I BUCKLAND I
I

~ Met Soli Philander I
I

Begin 12Februarie I
I Matot Vr 8.150m; Sa6:15nm & I
I 9:fSnm IL ___________

J

deur William Nicholson

SHADOWLANDS

MARK-TEATER

Regie deur JANICE
HONEYMAN·BrianMun~~

Helen Bourne, Michael
McCabe, Ron Smerczoh,

Norman Coombes

(
l
./

Ma - Vr 8: 15run. Sa 6,15nm &
9:15nm

ANDREW BUCKLAND in
sy 'Ugly Noo Noo'

". Regie: Janet Buckland.

upstairs by die
MARK-TEATER

Ma tot Vr Bnm; Sa Gnm en 9nm;
'- Wo 3nm - Begin 30 Jan . ~

•••••••••••••••••••••· ." .
•. KIPPIES BY DIE •· \ .• MARK •",. . .• •• Ditot So9nm.
•• •
• .' Sarafina Band •• •• •! •••• ~ •••••••••••••• ~.
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Elmarl Rautenbach skpyf
oor die week se TV 'Halleluja' Brother Lesterl

vrydag/25
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"The Making ofPostcarcls from the Edge"wys Maandag om 8:35nm. op M-Net. Bo is Meryl Streep en Dennis Quaid

HOOGTEPUNTE:
Vandag:
*Asjy goedis, is jy goed. "The Fanelli

Boys" om 10:50nm. kan selfs humorvind
in 'n verassing, Maar dis geskryf deur die .
skrywers van "The Golden Girls".

* M-Net se "Beyond Therapy"
(1l:35nm.) lyk . belowend met Glenda
Jackson en Tom Conti in die hoofrolle.

. More:
* "Top Class'<om 80m. opM.Netis 'n

nuwe reeks waarin die wereldse tienvoorste
modelle bekend gestel word

*"Patrick", Patrick Mynhardt se nuwe
geselsprogram, skop om 9:30nm. op TV4 .
af. Met gaste Zack du Plessis, Peter van "
Zyl, Alvon Collison, Abdul Bhamjee en
Maurice Carre. Die onderwerpis "Bygelowe
en fobies " . .

Sondag:
* "Secret Nature'; om Snm,op M-Net,

'n nuwe natuurreeks.
* "Nadine" om 8:30nm. opM-Net, 'n

vennaaklike spanningsprent met Kim
Basinger en Jeff Bridges.

Woensdag:
* "Die Ikarus-faktor" om 10:20nm.op

'IVl, 'n dokumentere program oor Suid
Afrika se toetsvlieeniers.

* "APrayerfor the Dying" om9:05nm.
op M-N~t, gegrond op Jack Higgins se
blitsverkoper, met 'n rooikop- Mickey
Rourke en BobHoskins in die hoofrolle.

Donderdag:
*"Legends inLove" om 80m., 'n spesiale

program oar sprokieshuwelike metvan Evita
tot 'n skaam Lady Di.

*Net reg virValentynsdag: "Falling in
Love" om 9nm. op M-Net, met -Meryl
Streepen Robertde Niro in 'n owerspelige
verhouding volwroeginge. Heerlik vir die .
sakdoekbrigade.

* "No Jacket required" om 11nm. op
TVl, altyd'nstaatrnakervirlekkermusiek.

Maandag:
* "Jazz from the Smithsonian" om

U:16nm. op TV4, waarin die tromspeler
Art Blakey bekende jazz-kunstenaars
voorstel.

*Die begin van 'n nuwe reeks, "Going
Places", om 6:30nm. oop tyd opM-Net. 'n
Groep verhoogkunstenaars en huismaats "

. se lief en leed, soos uitgebeeld deur die .'
vervaardigers van '~Ftill House" en "Perfect
Strangers',.

* "The Making of Postcards from the
Edge",die fliek met MerylStreepen Shirley
Macl.aine, wat binnekort begin draai om
8:35nm. op M-NeL

Dinsdag:
.* "Lenny", nou om 00: 17nm. op TV4.

Om te wys...

'Take 2' vir TV4

'Collage' se vyl vroue

Obsessle: twee kante

EN toe het die komediereeks "Lenny" nie
Dinsdagaand op 'IV4 verskynnie,soos die
SAUK se persverklaring onsinkennisgestel
het, maar word die eerste episodeeers die
Dinsdagaand vertoon. Ook isdieuitsaaityd
vir die reeks nie l lnm., soos aanvanklik
beplan is nie, maar die spits- spits-kyktyd
van 00: 17vm. They did it again...!

Stel tog die video-opnemer. Dit is 'n
reekswat werklik snaaks is- 'n "rare bird"
op die kanale van die SAUK.

OMte wys ofnie tewys me,isdievraag wat
M-Net Donderdagaand in diegesiggestaar
het met sy vertoning van ''The John Berks
Show" en Beau Brummel se spontane
oniklee-vertoning. Maar daaroor aanstaande .
week...

SONDAG begin TVI se "Collage" met 'n
nuwe maandelikse reeks. Hierin word die
kyker voorgestel aan vyf merkwaardige
vroue in die uitvoerende kuuste by wyse .
van 'n profiel oor elk en sy kunsvorm.
Eerste aandiebeurtisdie Kaapse choreograaf
Veronica Paeper, volgeus Kruik-Ballet se
prof.David Poole een van 'n spesie "rare
birds" met 'n werklike gawevir diemoeilike
kunsvan choreografie.

Paeper word gesien besig met baar
repetisies van "Carmen"; uittreksels uit
vorige ballette, sooshaar "Romeoen Juliet"
word gewys en daar word gepraat met

. kollegas soosPhyllisSpira. Dieregisseuris
SallyPienaar.

Ander persoonlikhede in die reeks is
Herrnien Domisse, Nadine Gordimer, Lucille
Gillwald en Penny Siopis.

TWEE flieks is die naweek die moeite
werd. In TVI se "Barnum" moreaand om
9:30om. het die jonge sirkus-entrepreneur
P.T.Barnum(BurtLancaster)eenobsessie:
dieverwesenliking vansy droom omeendag
die aanbieder, eienaar en skepper te wees
van "Die grootste vertoningvan aIle tye".
Sypogings omdie droom teverwesenlik,is
baie verrnaaklik - vera! as 'n mens weet
Lancaster was 'n sirkusakrobaat voordat .
Hollywood hom opgeraaphet.

Indie regisseur EugeneCorrse "Desert
Bloom" (moreaand om9nm. op M-Net)
beteken twee mense se obsessie egter die
vemietiging van geluk en huwelikshannonie
en word 'n siniese parallel getrek met die
toets van 'n atoombom in die naby-gelee
Nevada-woestyn. Diehoofrolle wordgespeel
deur John Voight as 'n humeurige
oorlogsveteraan, JobethWilliams as sy vrou

'" wat 'n geheim het, en Ellen Barkinas haar
wulpse geskeide suster watkomkuier...

'Agenda' op die dokke

do for us what Cosby did for NBC. ".
Niks is dus heilig nie, alles is

korrumpeerbaar indie mensse sug na roem
en na geld. Daaromis dit dubbel so ironies
as Ruth aan die eindese dalk kan sy aan 'n
God glo wat feilbaar is, wat alles in Sy
vermoe probeer doen het om die mens van
sy sonde te red, maar telkens 'n bloutjie
geloop het.Vir haaris 'naanvaarbare beeld
van God 'n God watin die hemel sit en huil
terwyl die mens op aardenie 'n hel omgee
wat goed of kwaad is nie.

Die eindevan diereekswerk in die opsig
nie baie goednie. DieTV-uitsending eindig
met al die karakters op die verhoog •
insluitende Bobby Joe se dooie pa, wat vir
die gehoorbuig. Wat dus gese word. is die
gansevethaal was deel vandie 'IV-uitsending
en die mense net blote akteurs.

In "Jesus of Montreal" bet die truuk
uitstekend gewerk.Maardaarhetdie teater,
die werklike lewe soos uitgebeeld in die
fliek en die Bybelse verhaal van Christus
van die begin af op mekaar ingespeel en
mekaar weerspieel.

Hier het die fisiese TV-uitsending eers
teen die eindeingekom,terwyl die werklike
temas, dievankorrupsieen skynheiligheid,
onopgelos gebly het. 'n Mens kan amper se
'n derde episode is nodig om al die los
drade saam te bind. Nietemin was' 'Glory!
Glory!" uitstekende kykstofen diedeurtrapte
skelm, Brother Lester (James Whitmore),
een van die onvergeetlikste TV-karakters
van die jaar.

, 'AGENDA" se Karlenvan der Merwe het
verlede Donderdagaand gesorg vir een van
die interessanter bydraes op die program.
Gewapen met 'n mikrofoontjie en met 'n
versteekte kamera in die omgewing het sy,
die verskynsel vanstraatprostitusie in Durban .
ondersoek, Hoewel die beeld ietwat vaag
was sodatdie meisiesseidentiteitonbekend
kon bly, kon jy die gesprekke goed volg,

Die uiteinde was 'n program wat die
mite van "easy money" gou die nek
ingeslaan het. Van die meisies het vertel
wattergrootrol dwelrnsin hullewens speel;
OOt hulleprostitusie bedryfnet omdie weelde
te kan bekostig. Eenhetlaat blyk hoe sygru .
vir haar leefwyse,waamasy as "whoring"
verwysbet, maargese syis le diepvasgevang
om te kan wegbreek.

Dit is egter nie net die meisies wat altyd
die slagoffers is nie.Film is gewys van hoe
twee meisies saamspan om twee mans te
beroofvanR250 onderdievoorwendsel dat
dit 'n ekstra fooi is vir kondome en die

.• mans uiteindelik bedremmeld bly staan, te
skaam om die Polisie in kennis te stel.

Ten slotte het die program meer insig
gegeein 'n maatskaplike verskynselwaarvan
die oorgrote meerderheidkykers bittermin
weet, boonop op s6 'n manier dat die
onderwerp as 't ware self aan die woord
gestel is.

DIE een suster hier, se Brother Lester in
"Glory! Glory", is "mighty clever". Sykan
die Onse Vader opse terwyl sy '0 hele
bondel geld tel en nie een keer kop verloor
nie. "Show us, sister.i."

En hiermee het ons die kern van die
verhaal. Wantdiekerk in "Glory! Glory! "
gaan nie om die godsdiens nie, maar om
godsdiens virdie geld wat dit kan maak.

Lanklaaswasdaarso 'n genotvollemini
reeks op TV soos die satire op M-Netoor
die sogenaamde charismatiese
godsdiensbeweging in Amerika. Toe daar
kwalik vyf minute v66r die einde
Dinsdagaand 'n onderbreking was,het jy
jouselfbetrap dat jy hoopvol bly sit enkyk
na die flikkerendeskerm, te bang jy mis 'n
sekonde wanneer die uitsending hervat.

Netwatdieontwikkelingvandieverhaal
betref, was 'n mens nie 'n oomblik seker
watvolgende gaan gebeur nie. EIke kinkel
was 'n totale verrassing. In die geval van
die einde was dit miskien nie so geslaagd
nie, maar -die res van die storie was s6
vermaaklikens6 vernuftigaanmekaargesit
dat die klein irritasie gou vergeet is.

"Glory! Glory!" is die verhaal vanRuth
(Ellen Greene), 'n rock-sangeres uit die
agterstrate, watdeurdie diep godsdienstige,
maar uiters vaal eerwaarde Bobby Joe
Stuckey (Richard Thomas van "Die
Waltons" - toevallig?) gevra wordomdie
Boodskap in sy skatryk kerk te verkondig
omdat die ledemeen hy is s6 vaal hulle wil
nie meer geld gee vir die kerk nie. En dft
maak die eerwaarde, maar veral sy
regterhand, Brother Lester, baie benoud...

En so word Ruth "Sister Ruth" deur
bloot "Johnny" na "Jesus" te veranderin
haar liedjie, "In Johnny's arms", Maar
haarvennootskapmet Bobby Joe hetnikste
doen met die kerk nie. Veel eerder met
ambisie,beroemdheid, geld vir ondermeer
kokaiene, en die lokkrag van 'n kus-tot
kus- TV-uitsending op 'n nasionalenetwerk:.
Algaande wordsyegter gekonfronteer met
dilemmas sooshaarongelooilikegewildheid
as 'n gospel-sangeres, hande ople-sessies,
'n joernalis wat haar verlede uitsnuffel en
die ganse kerk daarrnee wil kelder, en die
sogenaamd gelowiges wat doen net wat
hulle wil maar dit regverdig met 'n
"Halleluja! Praise Jesus!" daarna.

Wonderlikwas dat alles wat bekend is
op sy kop gekeeris - soos 'n mens ooksou
verwag van 'n goeie satire. Een van die
beste voorbeelde hiervan was waar sister
Ruth op aandrangvan die TV-netwerk die
genesings mootdoen. Sy stem uiteindelik
in op voorwaarde dat van akteurs gebruik
gemaak word. Maar net v66r die eindevan
die sessie gebeurdie onverwagse: 'n jong
rna stoot haar dogtertjie in 'n rolstoel tot
voor Ruthenkykhaar verwagtingsvol aan...
En sister Ruth laat die dogtertjie loop!

Almalken die voorbeeld van 'n geneser
wat ontmasker word as iemand wat al die
tyd van akteurs of trunks gebruik gemaak
het. Wat gemaak met iemand wat Die 'n
oomblik voorgegeehet om die ware Jakob
te wees nie en skielik die onmoontlike
regkry?!

Die charlsmatiese godsdiens self word
uitgebeeld as ingestel net op gelden mag,
en dan veral soos versinnebeeld deurTV.
Van diebegin vandie verhaal werkallesop .
na die klimaks: die eerste nasionale
regstreekse uitsending vanuit die kerkmet
sister Ruth en Bobby Joe op die preekstoel.
Niles magindiepadstaan van dieuitsending
nie. Daaromis meeluistery, leuens,bedrog
selfs afpersing geregverdig - alles in die
naam van diekerk, natuurlik. En hoekom?
WantTV beteken gewildheid en gewildheid
beteken die tannies in die kluis onderdie .
kerk het meer note om te tel.

Diekerklui is egter nie die enigstes wat
skynheilig is nie. Die TV-base gebruik op
hullebeurt weerdie kerk, Want sisterRuth
is' 'hot" en 'n regstreekse uitsending van
haar "prediking" kan weghol-kyksyfers
beteken. Dit sal meer advertensies 10k, wat
op sy beurt meer geld sal laat instroom,
Soos die een TV-baas se: "Sister Ruthcan
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Geen konsensus oor die voorblad

Vrye Weekblad plaas graag briewe waf nie die wet oortree of lasterlik
is nie, mits die korrespondent se naam en volledige adres bygevoeg
word as 'n skuilnaam gebruik word. Briewe korter as 200 woorde sal
voorkeur geniet, en die redakteur behou die reg voor om briewe fe

verkort. Skryf aan: Vrye Weekblad Briewe, Posbus 177,Newtown 2113.
Of bel met jou mening na (011) 836-2151.

Groot oorwinning
Peter Galllner, dlrekteur van die
Intemaslonale Perslnstituut In
Londen, skryf:
It is splendid news that Justice Kriegler
has ruled against police Lieutenant-Gen
eral LotharNeethling'sdemand for exten
sive damages from Vrye Weekblad and
the Weekly Mail. The Court's decision
represents a great victory for your paper
and for press freedom in South Africa.

Ysberg
Dr PJDLourens van Quellerlna
skryf:
Die dade van die moordbendes en 'die
dapperheid van Vrye Weekblad is so
sensasioneel dat ditmaklik is om by die
groter verband verby tekyk.

Die moordbendes is net die punt van
die ysbergvan rassisme. EIke blanke kan
gerus diehand diep ineie boesem steek 
ons baat almal ons lewe lank reeds by
apartheid. Wat gaan ons orntrentons skuld
doen? Kan orrswerklik verwag dat ons
landgenote ons goedsmoeds moet ver
gewe?

By dieAnne Frank-huisinAmsterdam
is daar 'n permanente uitstalling teen ras
sisme. S6 'n uitstalling is broodnodig in
Suid-Afrika.

het ek juis gewonder wat dit is wat by
suIke godsgeleerde mense ontbreek,

Hulle het al die kennis, hulle het 'n
(antwoord op alles. Waarom kry 'n mens

dan die gevoel van afgeslotenheid en kil
heid waar jy 'n dansende vuur verwag?
Snaaks dat die term "koue visse" toe by
my opgekom het. Maar nou het die teo
loog Van Niekerk die geheimenis
oopgevlek,

Om God, di~ God wat van tydlose
ruimte sonder perke tot by die kleinste
saadjie gemaak het, te beskou as "maar
net een ding" tussen "baie dinge", om
Hom te ontken as die warmbloedige
Meesterbrein, diekragagteren in alles,en
eerder teglo in jou eiegeloof, ingekeer te
wees op die Ek - dan het jy self jou
dammetjie gegrawe(g'nboelie-walviswat
jou gaan keer nie) en 'n koue vis sal jy
wees.

I can'tunderstand, these prettypictures
on glasses are imported and cleared by
customs, butif the same picturesappearin
bookform, they will be declared porno-
graphic and be banned. '

Can'twe,like in allmodern, democratic
countries of the world, decide for our
selves what we would like to read?

Ifour lawmakers relax thepomographic
laws, they will be surprised how much
time they have to work on serious crime
cases.

I hope, that one day, we willbe able to
read these magazines without having to
join the police force. '
(Brief heelwat verkort - Red)

Koue visse
Johnlta Ie Rouxvan Stellenberg
skryf:
SnaaksdatErasmusvan Niekerkvis-beelde
gebruik vir sy geloofsaanvaI in Ge
loofspraatjies (Vrye Weekblad, 18 Janu
arie 1991). Want na 'n besoek verledejaar
aan die Departement Teologie van Unisa

Twee departemente
A Bruwervan VanderblJlpark skryf:
Weet u van 'n beroep waarin 'nman,as hy
'n gemors van sy werk maak, 6f as sy
vlerke homhoerdra as wat sysalarishom
teelaat, kanbedank, syvoete elders probeer
vind, weer'ngemorsmaak,en danmet ope
armsterugontvangword insyaanvanklike
beroep?

As hy gelukkigiskry hy dannogbevor
dering ook,soms nog sonder 'n onderhoud. '
of dat synaam hoegenaamdopn kortlys
kom.

Ek is seker u raai reg, dis net in die
onderwysberoep waar so iets kangebeur.
Wat maak die hoofman oor honderd so
seker dat dieman di~ keer 'nsukses van sy
beroep salmaak? 'n Vrou durfditnie waag
nie. Die gelukkige ou stap dansommerin
en 'ndamemootplekmaakenvirliefneem
dat daar nie vir haar 'n pos is nie,dankie.

Die saak maak duisende onderwyse-
resse bitter en opstandig moerig. .

Daar word bespiegel oor een on
derwyssteIseI vir almal, Nie in di~ leeftyd
nie, miskientwee - een vir blanke mansen

~ een vir die res van die onderwysmense.

Carollen Saayman van Yeovllle
skryf:
Daar sit ek toe verlede Vrydagaand in die
Harbour Cafe in Rockeystraaten stry vir
ureoor Vrye Weekblad (I Februarie 1991)
sevoorblad, vanailedinge.Die telling was
taamlik gelykop - mans daarvoor, vroue
daarteen, (En diemansisalmal feministe.)

Later, iii. Rumours, komons ooreen om
Heweroor iets anderste praat - geen kon
sensus kon bereik wordnie.

Maar toe ek in dievroee oggendure by
'n kafee in Rockeystraat instap om gou
meIk te koop, Ie Vrye Weekblad in 'n
netjiesehopie - onderstebo.
"Hoekom?" vra ek dieeienaar.
"Die voorblad kan aanstootgee," se hy.
Dithet.

Loot ons lees
Penslonarls van Valhalla skryf:
After 40 years inSouthAfrica, I still don't
know how the law enforcement agencies
decide when a picture is pornographic.

In many local bottlestoresand chemists
you can buy glassesand beer mugs with
pictures of scantly dressedgirls and boys
on it.

Apartheid is nie"begrawe tI soos hoofopskriftedit wilM
nie.Om die waarheid tese,apartheid is nog nieeens dood
nie.

Maar war ons sonder vrees vir teespraak nA dieStaatspre
sident se aankondiginge verlede Vrydag kan se, is dat
apartheid se doodsvonnis nou uitgeskryf en onderteken
is.

Net kwaadwiIliges salnie toegee nie datFWde Klerk
daarvoor die lofendankvaneIke Suid-Afrikanerwatna
vrede en voorspoed smag, verdien.

Die voorgenome skrapping van die Wet op Bevol-
t: kingsregistrasie, die Groepsgebiedewet, die wette oor

grond en veraldie [male wegbeweeg van enigegroeps- ,
konsep wat oprasofvelkleur gegrond.is, moetnou seIfs
die heftigste kritikus oortuig dat die proses na demokra
sie en gelykheid niemeer omkeerbaar is nie,

Maar met 'npenneveeg deur 'n wet word die verlede
nie ongedaan gemaak nie.Ons glo die Staatspresidenten
sy kollegas luisterdeegliknadie stemme watindie laaste
paar dae daaropgewyshet dat positiewe aksienou moot
volg. , ,

'n Goeie voorbeeld is dat aile landsburgersbinnekort
oral grond salkanbesit, maar in die praktyk beteken dit
niks tensy die staat met skemas gaan kom wat dit vir
swart boere gaanmoontlikmaak om dit te kanbekomnie.

Die klem behoort nou te begin verskuif vanveg teen
apartheid na die bouvan 'n demokratiese kultuur en 'n
regverdige ekonomiese struktuur vir alma1.

Ons is bevrees hier het die Staatspresident en sy
kollegas nog 'n langpad om te loop.

'n Demokratiese kultuur beteken nie net dat daar
verkiesings gehouwordnie.Dit beteken datdienasie 'n
houding het waarin vryheid, openlikheid, verdraagsaamheid
en politieke aanspreeklikheid kritieke rolle speel- en dat
die houdirig deur die wette en instellings weerspleel
word.

Ons politieke bewegings - die Nasionale Party, die
African National Congress, die Pan AfricanistCongress
en Inkatha - hetnieeen 'ngoeie rekord wat ditbetrefnie,

-MaarFW deKlerken syparty is tans nog aanbewind.
Daarom rus dieverantwoordelikheid in die eerste plek by
hulle.

Daarom vindonsdie regering se onvermoeen onwiI
ligheid om op te tree teen barbaarse praktyke soos
staatsgesteunde moordbendes verwerplik.

'Daarom vind ons die totale afwesigheid van enige
.optredeof selfsverklaring van die kant van die kabinet '
oor die onlangse hofuitspraak oor politieke moorde en
die betrokkenheidvan 'n senior polisie-generaaldaarby,
heeItemal onverskoonbaar.

Die Suid-Afrikaanseparlement hetdie laastepaarjaar
nou nie juis diehoogste agtingonder die mensevan Suid
Afrika geniet nie. Die adjunk-speaker wat die week
beslishet die parlement magnie 'n saak debaneer waaroor
die hele land praat en koerante skryf nie, het die parle-
ment net verder ontman. '

Dit was nie die aksievan 'n party wat die skepvan 'n
oop, demokratiese kultuurvoorop stel nie.

Ons het in die huidige oorgangstadium 'n unieke
geleentheid om 'n etiek en praktyke te vestig wat ons
almal graag sou wou sien oorleef in die Said-Afrika
waarin die rneerderheid gaan regeer,
, Ons oe is opdie Staatspresident.

Apartheid se
doodsvonnls

Die KP'
Die berigte van 'nskeuring in die geledere van die
Konserwatiewe Partyse koukus was daIk oordrewe.

Tog~ditnienuusniedatdaaralgeruimetydspanning

binne die party isoordierolwat die party behoortte speel
in die dae van onderhandelinge en ingrypendeverande
ring.

Dit is nie baierelevantof die KP skeurof nie.Nie die
KP of die AWBofenigevandie anderwit splintergroepe
kan meer die onafwendbare aantog van demokratisering
stuitnie.

Maar die KP Mt 'n tersaaklike rol binne die wit
politiek. Di6 partyseondersteuners is juis di~ witmense
wat verward is en bang is vir die toekoms.

Ook di6 mensehoort in die Nuwe Suid-Afrikaen in
die Nuwe Nasie watons aan die bou is.

Onshoop dieleiersvandie party gaan beginbesefdat
wit magspolitiekglstersepoIitiek is.HuIIe hoefnie meer
dinge te doen en te se net omgefrustreerde en bevreesde
stemme op te telnie.

HuIIekan noumaarbeginoptree in'die belangvan die
mense wat hulleglohulle verteenwoordig,

, En dit beteken omversoenend te begin optreeen om
reg temaakom 'nplekaandieonderhandelingstafel in te
neem.

Vryeweekblad
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Hoe Iykit met'nboogie by die Taalpeester?
ANTON GOOSENse suggestie in
'n onderhoudmet Vrye Weekblad
dat daar 'n rockfees by die Taal
monument gehou word, klink vir
Brolloks na 'n uitstekende idee.

Brolloks staandie ander dag op
die voorstoep van, 'n lieflike Bo
landse wynplaas enkykoordie vallei

_uit, 'n Ongelooflike uitsig met die
Paarlbergaandie anderkantvan die
vallei. En daarstaandie monument
aan die kant van die berg soos 'n
seer duim uit en die hele uitsig is
bederf.

DieBoere se taalfallus.
Van wanneer af het 'n lewende

taal 'n monumentnodig? Seker net
as jy dit by iemand anders gesteel
het en nou maak of dit jou eie is.

Watvoeldie bruinwerkers in die
Paarlvalleiwatelkedag in die Taal
peester vaskyk daaroor? Want dis
mos onder MIle voorsate dat Afri
kaans ontstaan het,nie waar nie?
Dankie baas vir die mooi monu
ment vir ons taal baas?

Notbloody likely. Want niemand
hetdaaroortwyfelnie: dis 'nBoere
monument, 'n Broederbondmonu
ment.

Maar nou staan die ding daar
teen die berg. Miljoenegekos. Wat
maak ons daarmeedie dag as Afri
kaner-Nasionalisme nie meer die
alleenheersers van ons land is nie?

HardyBotha, dieskilder wat net
so 'n paar kilometer verder by
Daljosafat skilder/boer, het tydens
'n diepfilosofiesegesprekop 'n tyd
gese daar is net een manier om die
Taalpeester respektabel te maak: verf
die hele ding met 'n Ndebele-mo
tief,

Nee, het 'n ander gas by die
selfde geleentheid (dit was darem
pre-FW) gese, necklace die don
nerse ding: huur 'n helikopter, laat
sale'n trekkerbuiteband oordie toring
en steekdit brand.

Hm.
Miskienmoetdiemanne van die

Universiteit van dieWes-Kaap wat

BROLLOKS ENBmERGAL '

'n museum wilbou oorapartheiden
watdit aanons gedoenhet, ditindie
Taalpeester gaan huisves.

Of dalk moet 'n mens net elke
jaar 'n reusagtige opskopdaargaan
hou. Met Afrikaans en Engels en
Xhosaen boeresport en toyi-toyien
alles.

*En die Voortrekkermonument
dan?

Namibia se miljoene

Pikant, die storietjie van presi
dent Sam Nujoma wat laasweek 'n
tjek van 'n rniljoen rand aan die
ANC oorhandig het.

Komdit dalk uit syrekeningvir
buitelandse hulp vir 'n sukkelende
nasietjie?

Samsou beter gedoen het as hy
'n les geleer het van 'n ander ann
staatopons vasteland, Burkina Faso.

Dieland se vorigepresident, kapt
Thomas Sankara (nou saliger ge
dagtenis nadat sy beste vriend en
adjudant hom in die paleis sekom
buis doodgeskiet en sy joppie oor-

gevat het), het destyds met groot
gebaar 'nhandvol AK47's aan die
ANC geskenk, maar bygevoeg dat
die land nie magasyne en ammuni
sie kon bekostig nie.

*Dis die gebaarwat tel.

Relax!

Die stornme Demokratiese Party.
Hulle het so 'n opdraande stryd om
relevant tebly,danbakleihulle nog .
met die paar LP's wat regtignog
relevant is.

Die ontevredenheid met <tie Jan
van Eck'sendiePeterGastrow'sen
Jan Mombergs wat saam met die '
mense deur Kaapstad gemarsjeer
het, hoort mosbydie ouPFP en nie
by die DP nie,

* Miskien het niemand nog vir
die DP gese nie:julie isnie meer in
diepolitiekvirmag seonthalwenie;
daargaannie weer 'nwitverkiesing
wees nie! Relax!

Met In verskll

Hier is 'n brokkie vandie nuus
agentskap AFP: Die Amerikaanse
weermag het 775 000 kondome na
dieGolfgestuur. Maardieweermag
hou vol dit isbedoel omgeweerlope
te beskerm.

* ''Make love, not war" sal nooit
weer dieselfde weesnie.

Goue ring

Bittergal se oupa het altyd gese
aldra 'naap'ngourmg,hyblymaar·
'n lelike ding.

Dis waaraanBittergalgedinkhet
toe hy die SA Polisie se duur ad
vertensieveldtog op TV dopgehou
het: hulle skakelmenseenadverten
sie-ghoeroes kanmaar sofensie wees
as wat hulle wil met TV -foefies,
maar so lank as wat hulle oordadig

optree tydens (swart) optogte en
byeenkomste; so lank as wat hulle
'n dosyn swartmense en nie een
witmensaanhou nl1 'n voorval van
rassegeweld wat deur wit boewe
begin is; so lank as wat 'n top
generaal voor die hof lieg oor sy
aandeelaanmoord en dan bloot na
sy werk terugkeer asof niks gebeur
het nie; s6 lank sal die polisie se
beeld onderdie gewone mense nie
verbeternie.

* Spaar op die' reklame-begro
tingen word'n betroubare, geloof
waardige polisiemag. Dan salons
almaljulIegeesdriftigsteun- en dan
hetjullenie 'n reklameveldtog nodig
nie,

Bom en amnestie

Brolloksbegin wonder of dit so
'n goeie ideeis om aan almal som
mer amnestie te gee.

Twee van die manne wat non
blykbaar op die punt staan om
amnestietelay, het VryeWeekblad
se hele 'voorportaal met 'n born
weggeblaas. Hoe veilig gaan ons
voel as hulle weer op vrye voet is?
Hethulledanvanoortuiging veran
der?

*Kla hulleeers aanen dink dan
aan amnestie.

Veldmaarskalk

Maljan

MagnusMalanhet vandeesweek
met groot trots in die Parlement
aangekondig dat una 'n baie deeg
like"ondersoeknadie BSBdeurdie 
Weermag se inteme ouditeure, hy
met groot vrymoedigheid kan se
daar is geen sprake dat sowat R28
miljoen"sommer in geute afgespoel
het nie",

Ai, die minister segeheueis darem
maar baiekort.Hy onthousekernie

van die getuienis voor die Harms
kommissie van die honderde dui
sende rande wat vermors is op ab
surde projekte soos om'n aapfetus
voorbiskop DesmondTutuse huis
te plaas rue, adv Dullah Omar se
hartpille wat met gifpilleomgeruil
moes worden 'n Durbanse prokureur
wiese skeenneslemmetjies vergiftig
moesword nie, .

Dan het die minister seker ook
nie onthouvangehardemisdadigers
wat gehuur en tot R20000 betaalis
om mense soos Anton Lubowski
en Frank Chikane te monitor om
hulle later dood te skietnie. l.

Hy het seker ook vergeet van
die tienduisende rande war aan
regskoste betaal is omdieRibeiro
egpaarse moordenaar teverdedig,
die man te betaal wat Albie Sachs
se armafgeskiet het en 'n kleuter
skoolin Kaapstad op te blaas.

* Dis nie net geld wat in die
geute afgespoel het nie, generaal
Malan,maar onskuldigemense se
bloedook.

Die hemel help ons

Maardan gaan diegeneraalnog
venier, en sa dat regterHarms bevind
het dat net 'n klein deel van die
BSB die hele organisasie gekon
tamineerhet, Hy se dieaktiwiteite
van dieBSB, watvir dieveiligheid
van al ons land se mense nodig
was, het 'n ongelukkige terugslag
gekry. '

Nouwonder Brolloksof Malan
kan onthou dat Harms maar net 'n
klein deeltjie van die BSB onder
soekhet, Die generaalkan sy sterre
dank dat die kommissie, lam soos
hy was, net opdrag gekry het om
een streek te ondersoek.

*Die heme I help ons wat Suid
Afrika sou gehoor het as al tien
strekevan die BSB - ensyminister
se roldaarin - behoorlikondersoek
is.

'n Nuwe soorf hofgedoente wat op
fish en chips werk

VRINDE, Oswaldhet homself sub
judice verklaar. Dit praat nie en dit
reageer nie, dit sweef net ontken
nend in die atmosfeer rond.

Seg Miesies Klaagvoort dit is
kompleet soostoeMoederhaar vows
of silence geneemhet, en dit was
hel. Seg Moeder 'n mens moet die
man sy ontvlugting gun, is die hele
land dan nie subjudice nie?

Daar's skaars iets interessants
waaroor jy mag praat, selfs in die
parlementworddiemonde gesnoer
wanneerdaar te veel uitgevra word
na wiedie hofkostegaan betaal van
Zuid-Afrika se besigste en mees
berugte apteker. SegMoeder sy sweer/
haar slaapdruppels kom van Lothar
se Lab,want hullewilook nie werk
nie, maar dis sekerook sub judice.

Ditis moontlikdat Oswald kata
toniesgeraakhetvanskokna Kobie
dinges se aankondigings oordienuwe
hofprosedurewathy ingedagte het.
Jy kan glo met sekere sake voor 'n
bemiddelaar in die gerief van sy
kantoor begin.As dit nie werk nie,
gaanjyna 'nsoorthofgedoente wat
met fishen chipsenander beuselag- ,

EGBERTUS
KLAAGVOORT

tighedewerk. Daama lean jy seker
'n landdros besoek, en dan die
hooggeregshof, en dan dieappelhof,

Wieweet?
Binne vier ofvyfjaar is jou geskil

met die buurman dalk opgelos.
Geliefdes,dit iseg Afrikaansomvir
vereenvoudigings vanonse stelsels

Ie gaan seekin 'ngroterkompleksiteit.
Jare gelede het die prysenswaar
dige gevangenisdiensomtrent 400
komitees gestigom ondersoek in te
stel na maniere om red tape uit te
skakel. Hulle redekawel sweerlik
nog oor agendas, voorsitterskappe
en reels waarvolgens die komitees
moet vergader.

Egbertus se seenwense vergesel
hulle.

TV-vrede

Is dit nie verblydend nie dat die
regering diegeldjies iewers Iron leen
omdie vredesveldtog opTV te loods
nie?

Seg Miesies Klaagvoort ja,
foeitog, as diegeneraal sysaakgewen
het, sou die ministerstraksby hom
kon leen, Broedersmoetmos saam
staan in di6 moeilike tye,

Iedergeval, na 40 jaar aan be
wmd het die ou spul darem nou
besef dat apartheid te duur geword
het. Nou worddaarbloot 'n morele
grondslag gevind vir hierdie eko-

nomiesegewaarwording.
En wat beter as R4 miljoen se

advertensies. Nou kan vrede neer
daalop diegene wat televisiestelle
besit. ' \

Idioties

Mister Cain-Berman van die
Instituut vir rasse-aangeleenthede
het nou van sy goeie werk gaan
staan en ongedaan~sy
ongebreidelde aanval op '. bevryd
ingsbewegingsen die kerkewatnog
'n sosiale gewetehet.

Dit isIaakbaaromdie!rerlreweens
aandadigheid aan die township
geweld te beskuldig. Die stonime
siel slaan die bal skoon mis.

.Die !rerlre hetnie geweldgoedge
praat nie, hulle het hul begrip
uitgespreek virgeweld wat die
bevrydingsbewegings jeens die
onderdrukker pleeg.

Seg dieRaad van Kerke Mister
Cain-Berman se standpunt is ideo
logies. SegMoedernee, dit is idio
ties. Moeder kan 'n ding tog so

delikaatopsom.

Grensoorlog

DieBoere seimperialistiese gees
hetnognie gaan Ienie. Ashulle Iron,
sou baie van hierdie siele seker hul
bure se grond wou verower in
ewigdurende grensoorloe.

Nougee die KP aan die wereld
kennisdat hulle gaan veg vir hulle
grond.

Dalkkanhullegaankersopsteek
by Zimbabwe, al is dit 'no swart
voorbeeld. 'n Agbare minister al
daar bring sy eie gereedskap en
werkers na die florerende plase in
sy omgewing,danoeshyvir die pot.
'n Ou-Ou ministersvooreggie, nie
waarnie?

Broeders? As daar dan beswaar
gemaakword, verwoes sy trekkers
ganselandderye. Nie sIeg nie,dokter
Treurmare, maar onthou tog die
Sannasen Voorlaaiers.

Andersis julle gebrekkigsoos 'n
ongewapende man, en wiekan nou !

laer treksonder grofgeskut?
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JOHANNESBURG

LABIA - OranJestraat
68. (021)245927
'n Keur van films o.a.
One deadly summer.
When the whales
came. a Love story.
love me gently. Bel
gerus hulle is vriende
likemense.

Firmine Richard lewer 'n
kragtoer. - AV

KAAPSTAD

PEUE THE CONQUEROR
Die tema is On Sweedse
seun as moederlose kin
derarbeider op On
Deense plaas con die
einde van die vorige
eeu. Nie On swak prent
nie, maar die regisseur
trap in die slaggat op
die pad van enige kun
swerk wat pooq om
sosiale onreg aan te
spreek: die hoofkar
akter bly tot naby aan
die einde aan die

~ passiewe ontvangkant
van bole traumas. - DP

SEVEN ARTS
Grantlaan. Norwood.
(011) 483-1680
THE MUSIC TEACHER
daagliks 2.00. 6.00.
8.00, 10.00.

Onafhankllke
rolprentteaters

PRESUMED INNOCENT 
onSubtiele.verwikkelde.
filosofieseontleding van
korrupsie wat baie
dieper kyk as die voor
die hand Iiggende ele
mente van On
moordsaak. Alan J
Pakula het die vol
maakte voermiddel
gevind om die
rnensdom sa neiging na
korrupsie uit te beeld.
Volsubtiele ironlee. Har
risonFord.Gretha Scac
chi. Brian Dennehy en
Raul Julia lewer uitmun
tende spel, - PG

MINI CINE - Pretorias
traat 49. Hillbrow. (all)
642-8915:
Vandag en more:
WINGSOFDESIRE.
Maan totWoens: PARIS
TEXAS
Vertonings Is om 3.00 •

, 6.00 en 9.00. •

JOHANNESBURG
Gallery on the Market: groepuitstalling van Susanna
Swart. JacoRoux en Margery Bradfield Schmidt.
Wolhuterstraat 50. Newtown. (011) 492-1028.
Sanderllng-galery: Gioepuitstalling "Afrika Now"
met kunstenaars soos Owen Ndou. Noria Mabasa
en Ronnie van der Walt. Smalstraat-deurloop 7.
Johannesburg. (011) 29-3889. Maandae tot Vrydae
9vm-5nm.Saterdae 9vm-lnm.
Johannesburgse Kunsmuseum: Ukiyo-e: kleurvolle
Japanese houtblok-afdrukke (c.1615 tot 1868).Hier
die afdrukke beeld die hedonistiese wereld van die
stedelike bevolking uit. Dinsdae tot Sendae 10vm
5nm.
Goodman-gallery: Andre van Zijl se "A Sojourn in
America' - na twee Em On half jaar se reis deur
Amerika bied van Zijl on nuwe blik op landskap
skuns. Hyde Park. (011) 788-1113. Dinsdae tot Sater
dae 9.3Ovm - 6nm.
PRETORIA
Kunsmueseum: Alexis Preller(1911-1975). Werkwat
die skilder se hele skeppende loopbaan dek. Ar
cadia Park. TeJ. (012) 3441807.
KAAPSTAD
Natale Labia-museum: Treen - allerlei houtgoeters.
soosJapanese netsukes. kieries ultAfrika en Skandi
nawiesesnuifdosies tot 24Februarie. Hoofweg 192.
Mulzenberg. (021) 88-4106. Dinsdae tot Sondae
lOvm- 5nm.
Irma Stern-museum: on Keur uit die Irma Stern
versameiing.Cecilweg. Rosebank. (021) 685-5686.
Dinsdae tot Sondae lOvm - 1nm; 2 - 5nm.

ROGER aME- New Jour
nalism op sy beste. Mi
chael Moore sa wrange
dokurnenter oor die
onverskilligheid van
groot sake-on
dernemings teenoor sy
werkers. Die prent sou
aanvankiik uit ononder
houd met General Mo
torsse grootbaas Roger
Smith bestaan het.
maar hoe meer Smith vir
Moore ontduik het. hoe
snaakser was die
materiaal wet Moore
versamel het. - AV

LONGTIME COMPAN
ION - Die geskiedenis
van Vigs in dertien af
lewerings. Goeie
propaganda maak nie
altyd goeie flieks nie.
Gesaghebbend en sim
patiek. Die prent het sy
gebreke. maar is on
groot stap vorentoe vir
Hollywood. Bruce Davi-.
sonpalm bale prysa in. 
AV

.SILENCE UKE GLASS- As
'ri regisseur nou 'n prent
oor terminale kanker
moat meek. moet dit
socs "Silence· lyk. Dis
die ware verhaal van
die vrlendskap tussen
twee uiteenlopende
konkerpcslente wat
saam in 'n hospitaal
saal beland. Die
gevaarlike onderwerp
word onsentlmenteel
en met bale sinisme en
w~ede gehanteer. - AV

ROMUALDETJULlmE- 'n
Verregaande Franse
liefdesverhaal oor onwit
sakeman wat verlief
raak op die vrou wat sy
kantoor skoonmaak...
maar nie voor hulle die
lig kan werp op die ver
knorsing van Afrika
immlgrante in Parys nie.

probeer oplos deur ver
lief te raak op on
beeldskone "con-crt-

. ist'. Martin skryf sy al
leenheld daaraan toe
dat hy 'n Fransman in
Londen isen wanneer on
vreemde Franse
egpaar hulle opdrlng.
leer Martin dat emosies
al te wispelturlg ken
wees. Seksuele ob
sessle , verraad en
vervreemding word met
deemisuitgebeeld. - AV

jong vrou wat hy dag en
nag deur sy venster
dophou.Gegrondop on
Georges Simenon-ro
man wat begin met on
rnlsdood. maar voort
gaan om veel meer sa
oor Iiefde en verraad as
die gebruiklike riller.Dit is
'n off-beat liefdesver
haalvol subtlel erotiese
oomblikke. - AV

WILD ORCHID

Chuck NOrriS (2-16)
DAILY 945.1215.230.515,745.11] 00

HOME ALONE

Mickey Rourke,Jacqueline Bisset (2-19)
No 2-19(Proof ofagemaybe reqUired)

DAILY 945.1215.230.515.745.10.00

WILD ORCHID

IMPULSE
Th'eresaRussell,Jeff Fahey (2-18)

DAILY 945. 12 15. 2 30, 5 15. 7.45. 10 00

Matthew Modme,Enc Stoltz (2-10)
DAILY 945,12.15.2.30,515.745.1000

DELTA FORCE 2

DELTA FORCE 2
Chuck Noms (2-16)

DAILY: 945. 1215.230. 515, 745.1000

I" "'
I : I

WILD ORCHID
Mickey Rourke,Jacqueline Bisset (2-19)

No 2-19(Proof ofagemaybe requsec)
DAILy 945.12.15.2.30.5.15.7.45.1000

THE KRAYS

GOODFELLAS
Robert De Niro, Ray Liotta (2-19)

DAILY' 1000 .. 2 30. 5 15. 8.00. 10.30

IMPULSE
Theresa Russell.Jeff Fahey (2-18)

DAILY: 9 45.1215,230.5.15.745. 1D00

Chuck Noms(2-16)
DAILY 9,45.1215.2.30.515.745.10 00

NU METRO FISH HOEK 1·3
MAIN ROAD • 82·2404

DELTA FORCE 2
Chuck Noms (2-16)

DAILY: 9 45. 1215.230. 5 15, 7.45, 10.00

Theresa Russell,Jeff Fahey (2-18)
DAILY 945.1215.2.30.515.7.45.10.00

CHAMBRE A PART 
Michel Blanc. die akteur
wie se mesmeriserende
teenwoordigheid in
"Monsieur Hire' die

. deurslag gegee het,
speel on Fransman wah
sy eensaamheid

MY BLUE HEAVEN
IMPULSE

PartnckSwayze, Demi Moore (2-14)
DAILY:930. 1200. 230. 515. 745.1015

WILD ORCHID
MickeyRourke, Jacqueline Bisset (2-19)

No 2-19 (Proot of agemaybe required)
DAILY:9.45.12.15,2.30.5.15,745,1000

MEMPHIS BELLE
MatthewMedlne. Enc Stoltz (2-10)

DAILY:9 45.12.15,2.30.515.7.45.1000

GHOST

IMPULSE
TheresaRussell,Jeff Fahey (2-18)

DAILY' 9 45.12.15.230,5.15.7.45. 1000

FIGHTING JUSTICE
JamesWoods (2-16)

PLUS

TOllA IS TOPS

MY BLUE HEAVEN
SteveMartin, Rick Moranis (A)

DAILY:9.45,12.15,2.30,515.745. 1000

DARKMAN
UamNeeson,Frances McDormand (2-16)
DAILY 945.12.15,230.515.7.45,1000

SeanConnery,Dustin Hoffman (2-18)

PLUS

DELTA FORCE 2
Chuck NOHis (2-16)

MON~FRI 930. 200. 7 30 SAT 1100. 3 30.8 00

Iotla van der Merwe fA) The No 1 Smash HitFamly MOVie (A)
MON·FRI 930.200. 730 SAT 1100. 3 30. 8 00 DAILY. 9 45. 12 15. 230. 5 15, 745. 10 00

MickeyRourke,Jacqueline Bisset (2-19) Mickey Rourke,Jacqueline Bisset (2-19)
No 2-19 (Proof of agemaybe required) - No 2-19(Proot otagemaybe required)

DAILY:9 45,12.15,230.515.745.1000 DAILY 945.1215.230,5.15.745.1000

Chuck Norris (2-16)
DAILY 945.1215.230.5 15.745. 1000

WILD ORCHID

MONSIEUR HIRE - Moet
nie hierdie klein juweel
van On prent mlsloop
nie. Michel Blanc speel
on eensame Parysenaar .
wat verlief raak op die

teloosheid van sy Iiefde
vir sy talentvolle jong.
sangstudent. Hynooi On
straatsanger en deel
tydse misdadiger na sy ,
huis woor . hy sy
natuurlike sangtalent
ontwlkkel.Sy op die oog
afwrede metodes Isfen
einde Ionend wanneer
die fwee studente hulle
by 'n sangwedstryd In
vyandige geselskap
bevind. -AV

ROCKY V

MEMPHIS BELLE
thrillingAdventure ~, (2-10)
Matthew Mochne. EricStoltz

DAILY:9.45.12.15.2.30.5.15. 745.10.00

Three Men and a
Little Lady

ComedyDrama (Aj
TomSelleck, TedDanson

DAILY 945.12.15.230.515.745,10.00

Problem
Child
F,rrulyComedy (A)

JohnRItter, MichaelOhver
DAILY.9.45.1215.2.30.515.745, 10.00

Problem
Child
Family Comedy (A)

JohnRitter, MichaelOhver
DAilY 945.1215.230. 515. 745.1000

PRESUMED INNOCENT
Thriller (2-18)

Hamson Ford, BnanDennehy
DAILY 930 1200. 2 30. 515. 745,10.15

SylvesterStallone,Talia Shire (2-10)
DAILY 945.1215.2.30,515.745, 1000

THE MUSIC TEACHER 
Ole asembenemende
Franse periodestuk is
Romanties in die ware
sin van die woord. Die
skeppingsgees en die
dcod. albei versier met
kant. On Middeljarige
(getroude). musiekon
derwyser beset die nut-

GHOST
Ahaunting lovestory (2-14)
Partnck Swayze, Dem Moore

DAIlY' 930. 12.00.2,30. 5.15. 7.45. 10.15

WILD ORCHID
AduU SexDrama (2-19)

MIckey Rouril.e. Jacquesne Bisset
No 2-19(Proof of age maybe required)

DAILY'9 45. 1215. 2.30. 5.15. 7.45. 10.00

MY BLUE HEAVEN

WILD ORCHID

TheNO.1 SmashHijFam;~ M<Me (Aj
Macauley Gulkm, Joe Pesci

DAILY 9.4512.15.2.30.5.15.745. 10.00

I"' , I

Hllanous Comedy
Steve Martin, RIckMorams(A)

DAILY 9.45.1215.2.30.515.745.10.15

Cnrne Thnller (2-19)
Robert DeNiro,Raytota

DAILY'1000.230.515.800.10.30

HOME ALONE

GOODFELLAS

Adult SexDrama (2-19)
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset

No 2-19(Proot ofage may be required)
DAILY 945.1215.230.5.15.745. 10.00

• I

weeshuls vol klnders na
die Nazi's se
doodskampe vergesel
het. On uitsonderlike
prent. Wajda sa ver
naamste prestasie isdie
beheersdheid
waarmee hy die hoogs
vlambare onderwerp'
hanteer. - AV

GHOST

ROCKYY

DEATH WARRANT
Jean-Claude Van Damme (2-18)

ANOTHER 48 HOURS
Nick Nolte, Eddie Murphy (2-18)

ROCKY V

DELTA FORCE 2
ChurckNorris, RIchard Jaskel (2-16)

SylvesterStallone, TahaSture (2-10)

S lvester Statlone, Taha Shire 2-10

Steve Martin, RIck Moranis (A)
DAILY:945.1215.230.515.7.45.10 00

Jean-Claude Van Damme (2-18)
DAILY' 945. 12.15.230.515.745.1000

EmBI
DANIE PIETERSE - DP

JAN KONTERDANS • JK
ANDREA VINASSA- AV
PETER GOLDSMID • PG
RANDY LE ROUX- RR

GHOST

MY BLUE HEAVEN

WILD ORCHID'

Robert De Nuo. Ray Liotta (2-19)
DAILY.10 00. 2 30. 5.15. 8.00. 1030

RobertDe Niro. Ray Liotta (2-19)
DAILY' 10.00. 2.30. 5.15. 8.00. 1030

IMPULSE
TheresaRussell, Jeff Fahey (2·18)

DAILY' 945, 12.15.230.515.745.1000

Mickey Rourke, Jacqueline Bisset (2-19)
DAILY:945, 1215.230.515.7.45.1000

DEATH WARRANT

. SteveMartm. Rick Morarus (A)
DAILY 945.1215.2.30.515.7.45.1000

DARKMAN
LJam Neeson, Frances McDormand(2-14)

MY BLUE HEAVEN
SteveMartin. Rick Moranls (A)

DARKMAN
lIam Neeson,Franc s McDormand 2-16

THUNDERING MANTIS
AUStarKarate Action (4-14)

WILD MERCENARIES
FredWilliamson, BoSvensor (4-16)

KORCZAK - Holruggery
soos die "Holoccusf">
tema is, isAndrej Wajda

. se swart-en-wlt hul
deblyk aan 'n Pooise
kinderdokter wat 'n

, I

I I 'I
MON·SAT 945. 12.15.230.515,7.45.1000

SUN'1215 245 515 7451000

ROCKYV'

IMPULSE
Theresa Russell,Jeff Fahey(2-18)

DAILY: 9 45.12.15.2.30,5.15.7.45,1000

MEMPHIS BELLE
Matthew Modlne. Eric Stoltz (2-10)

DAILY 9.45.12.15,2.30,5.15,745.1000 1----=""=--,,------1

MEMPHIS BELLE
Matthew Modine, Eric Stoltz (2-10)

DAILY 9.45.1215.230.515.745.1000

Mickey Rourke,Jacqueline Bisset (2-19)
DAILY: 9.45,12.15.2.30,515,7 45,10.00

WILD ORCHID
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset (2-19)
DAILY 945.12.15.2.30.515.745.1000

GHOST

IMPULSE
. Theresa Russell, Jeff Fahey(2-18)
DAILY' 9.45. 12 15. 2 30. S,15,7 45,1000

Robert De Nco. Ray Lotta (2-19)
DAILY 1000.230.515.800.1030

Matthew Modme. Enc Stoltz (2-10)
DAILY 945,1215,230.5.15,7 45.1000

MY BLUE HEAVEN
Steve Martin. Rick Moranis (A)

DAILY. 9.45.12 15. 2 30. 5 15,7 45. 1000

MEMPHIS BELLE

Hler verskyn
verkorte

resensles van
dIe beste

vermaak. Waar
geen voorletters
verskyn nle, het
ons nog nle kans

gekryom die
betrokke stuk te
resenseer nle.

MY BLUE HEAVEN
Steve Martm. Rick Morarus (A)

DAILY' 945.1215.230.5.15.745.1000

ROCKY V

-IMPULSE
Robert DeNno. Ray Liotta (2-19) • TheresaRussell, Jeff Fahey (2-18)

DAILY: 1000,230.5.15.8.00.10.30 DAILY.9A5. 12.15.2.30.515.7,45.10.00

THE KRAYS
Martin Kemp, Billie Whitelaw (2-18)

DAILY. 930. 12.00. 230, 5.15,745, 10.15

NUMETRO 1·2
ALBERTON ~ 907·2362

IMPULSE WILD ORCHID
DAI~~R~~. ~2~1~II'ljJJ. ~~lh5~Y7 (~5~ ~b.oo ~~ltv ~~~~i ~~~f~~I~~l~,i~~:~, (fa:
DEATH WARRANT PROBLEM CHILD

Jean-Claude Van Damme (2-18) John Ritter, Michael Oliver (A)
DAILY: 9 45.1215.2.30.5.15,7 45.10.00 DAILY:9.45. 12.15.230,5.15.745,1000

DARKMAN Llam~e~O~F~~~~~d(2"6)
Uam Neeson, Frances McDormand (2-16) DAilY· 9 45,12 15, 2 30, 5.15,7.45, 1000

DAILY945.121523O,515745.1000 MY BLUE HEAVEN
WILD ORCHID

NOW SHOWING:· Cynth;a Rothrock. KeijhCook CHINA O'BRIAN (2.16)

LEBA KLERKSDORP (018) 24564

,28/GIDSE
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VOLGENDE AANBIEDINGS
15Feb-PREOATOR 211·18)

• I ',: '

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA

TROOP BEVERLY HILLS
'N IAGWEKKENOE AVONTUUR KOMEDIE'

(AI HOME ALONE

THREEMEN&A LITTlELADY

2·18

VOLGENDE AAHBIEDIHGS
15Feb-POSTCAROSFROM THE

EOGEI"161
15feb- PREOATOR 211"8)

HOME ALONE

Oaaglils 10.00,11,15,1.30 om

HOME ALONE
0"gliks:5,30, 7.45, 1000 om

DEATHWARAANT

(2,18)

TROOP BEVERLY HILLS

---,.,,----·1 ~a\~;_:r:~~"g6,A~~Ni~URKOMEDlfI

THE NEVER ENDINGSTO~~

MARKED FOR DEATH (2'16)
Spes;,le Vertoning Oon, 14 Feb. 10.00 n.m.
POSTCARDS FRUM THE EDGE

0"glrks:18 00,11.15,130,5.30,1,45,10.88 nm

WEEKENDAT BERNIE'S (Z·14)
IIlAGWEKKENDE PREl KOMEOIE'

,~"",""EASTGAtE 1-S. w 4'"

;'C' 622-3617/8 '.'"
D,agllks:l0.00,1115,130,5,30,7.45,1015nm

WEEKENDATBERNIE'S (Z·14)
'N LAGWEKKENOE PRFT KOMEDIE'

REVERSAL OF FORTUNE' (Z'131 (2-10)t------- .,---I
S,116 Feb10 00, 12.15 1---:7=:-::==:-:-:===-=---1
THE LITTlE MERMAID (A)

MARKED FOR DEATH (1·181
HUllE HHOlE VERKEERDE MAN BAlE, BAlE
KWMO GEMAAK'
SpesI.IeVertonlng Don, 14Feb, 1.45n.m.
POSTCARDS FROM THE EOGE

MEMPHIS BELLE (1-10)
NVERHMl VAN OAPPFRIIEIO, II00P fN

OORWINNING' NAKSI.:.:EO:.:.R;c:AM;c:A' 1
0"gliks,10.00.ll.15,130,5.30,800,10.150m

HOME ALONE (A)

THREE MEN&"A L1TTlELAOY (A)

VOLGENDE AANBIEDIHGS
15Feb-POSTCARDS fROM THE

EDGE 1'''1
15Feb·PREOATOR 2\1·18)

VOLGENDE AANBIEDING

15feb-PREDATOR2\""1

M,an,Ooo·11.15, 1,30, 5.30,145 nm
Vq: 11.15, 1.30, 5,30, ],45,1000nm
5'1: 10.00, 11.15,1.30,5.30,745,1000 om
MARKED FOR DEATH (2-18)
HUUlE HE! OlE VFRKEERnE MAN BAlE, BAlE
KWMDGEMMK'
S,19 Feb1000, 12.15
SHORT CIRCUIT

M",·Oon: 10 DO, 1115, 2.30. 530, 7.45 om
Yq 5'1:In00, 1115, 230,530,1,45, 10.00 nm
MEMPHIS BELLE (Z,10)

O~r:vr:I~~I\~,A~ ~~~if~~~AroOp EN .""'''''''''-'''''''''''''' ..~""'''''''
DEATH WARRANT

I: .. e-
: I

NoaRD

VOLGE OEAANBIEDINGS
15Feb-POSTCARDS FROM THE

EOGE (1,161

.,'~< SANDTONCITY "·9 '~"\
,~, 783·4430/1 ~

D..,lIkl:lO00, 11.15,2.30, 5,30, 1.00,1D.15 Am ~--__---==.,...:----i
REVERSAL OFFORTUNE (2·13)

BETHUNE - MAKING
OFAHERO (AI

(2-18)

(2·1~L

(A)

(2·18)

(2,14)

(2,13)

(2·16)

: ...

STER-KiNEKOR
8 FEBRUARIE - 14 FEBRUARIE

VROEE BESPREKINGS BYCOMPUTICKET
NAVRAE (011) 331-9991-ALMAL WELKOM

VOLGENDE AANBIEDING
15Feb· PREDATOR 211.181

ONOEROAK PARKERING BE5KIK8AAR
8Y VOORSlE INGANG NA KINE CENTRE

NA4 NM MAAN·VRY. SAT HElEOM

VOLGENDE AANBIEDING
15Feb_ POSTCARDS FROM THE

EOGE 11·161

ONOEROAK PARKERING BE5KIKBAAR

~,. SOUTHGATE MAll 1-1.,,,,,,>
. 942·2036/7 " . ,

0"gl,Is·1000,130.515,8.00,10.30 nm

GOOOFELLAS (2·191
MARTIN SCORSCESE SE SKOKKENOE WARE
VERtlMl VAN DIE MAfiA'-----------
M",·O" 1000,12.15,130,5.30,145,1000 om
Vq·5,1. 10 00, 1115,1.30, 5.30, 8.00, 10.30 om

THEDIVE (VV2'101

ADVANCE BOOKING AT COMPUTICKET
(HIQUIRIES I021) 21·4715)

Blue Route Centre, Tfl. 75·3030
(jI\ILY 10 OOilnl.i On.5 HI 750.-10 30pm

• ROBEnr OE NERO.

GOODFELLAS
AWARD WINNINGTHRILLER 12·19)
nA!lY 9 ~5arn Ii 00 ll~1 515 7 ,,~. 10O(lP(I\
GL ENNCLOSE. JEREMY IRONS

REVERSAL OF
FORTUNE
ASAGA OF MONEY ANO MysrERY 11,131

OflilY 9 ~5a111 1200.2 30 515.7 -1'1. 10OOpm
SPARKLING r.OMEOY

HOME ALONE
10EAL tlOIIOAY ENIERIAItIt.1l1H IAIII
OI\ILY 9 -1'iam 1215 'I ~5. 5 45.R15. 10 t'ipm

• SHElLnONG • FRIISA! q",m, 'I 00730.510ROO. 10OOpm
TROOP BEVERLY HILLS • At/DREW Mcr.AR1HY • ,
Fun and Lauqhinqlor Evetycne IALl) WEEKEND AT BERNIE S

WilD HILARIOUS COMEDY (2·14)

ell Y, TEL. 2S U20
OMIt- 10OI1,m,l,OO, 5 10 750,10 30pm

, • ROUERT DENERD.
~A?I~';':~~~,~~~~YI5-51,~,~ ,650~olgci':", GOODFELLAS

• ANDREWMc<:ARTllY • AWARD WINNING THRILLER (2,19)

WEEKEND AT BERNIE'S OAIIY.9 45,m1700,115.515.745,10 OOpm
WILDHIIARIOUSCOMEDY (214) • STEVFNSEAGIIL.

OAiIY 9'5,m,nO,nd745pmONIY MARKED FOR DEATH
SPARKLING r.OMEDY DYNAMIC ACTION T1tRILLER (2·18)

HOME ALONE OAlLY, 1000'011130.1'5.515 800 '1015pm
IOfMHOllUAY ENIEOIAIIlMENI (AlII SPARKLING <:OMEDY

OAiLY ,10o·515;.;d'Q iJii;;;;oiliY HOME ALONE
lhe mo~lconlloverSlallllrn y0111l see Ih1syr;1f IOEAlllOUUIiY WTER1AIHMENT IMII

RIVER'S EDGE
CllIISPIIl Glover· Oennls lloPller {2-(1)
IJAllY 9 ~5;'r;.. 1200245.545,800. In OOpm lvqer V311 ry r.p.nllc,Brllvltle Trl 9"18·6110

• SrEVFNSEAG~L • O~ILY'IO 00'''',7 00,5.10750,10 JOpm

MARKED FOR DEATH GOODFEL.LAS
OYNIIMIC ACTION THRILLER (218) AWARD WINNING 1HniLLER (2.19)

n'}6~'~~U~~; ~I i;li~~~~~~ nAllY 9 ~5'''' 1700115515,145,10OOpn,

THREEMENANDAlITTLEl~DY REVERSAL OFFoliTUNE
rEnrECIFAMILYfUIIFOR EVERYOIIE .IAIII AS~GA OF MONEY ANO MYSTERY (Z,131

1'&~"A.I"'IoO.I. ...u.....~SAlIJnn~~~~Kt:~~'i:~~E~~Z'5pm

HOME ALONE
IOEAL HOLIDAY ElllERIAINMEtli IAIII

--~- -- ----------- -----
FOI 9 '5,m. 17 00 1" 5 '5,800.10 15pm
SAT. 5 .'1\Rnnalld \0 ISpmOtllY

• STEVEN SEAG~L •

MARKED FOR DEATH
DYNAMIC ACTION THnilLER (2·18)
OAILY 9 ·l~arn 12l~.l JO 'i 10 8 00 10 15pm

• MAllHEWMODINE •

MEMPHIS BELLE
AN EX111AOROIll'RYAOVEtllUIiE (1·101

SIr< 'NOW SHOWING rmOAy,,4SAIURDAY
8andHEonUARY 1991

IVIC>'VIE-S
CONCESSION PRICES STUDENTS AND
SCHOLARS AT ALL PERFORMANCES

/Kaapstad

(2-19)
VOLGENDE AANBIEDING

15feb.POSTCARDS FROM THE
EDGEI,·1i1

, .'. I'

SlEVAN SEAGAllS lERUG IN AKSIE IN OlE
SPANNINGVOllE DRAMA' '

MARKED FOR DEATH IZ-1B)
AIR AMERICA (Z-161

I:

.J('~N·ClAlJllEVAflllM,I~IE II'DIE AKSJE
BElMIOE AVONllil'n R!llER'

DEATH WARRANT (Z·18)
BAD INflUENCE 12·191

PRElIN OlE SON MET STRAND VLUGBAI' MEl
C mOMAS HOWEll'

SIDE OUT
HOME ALONE

(2-161
12·111

0",1,11:In011,12.15,1.30,530, W,IODO om
MARKED FOR DEATH (2-18)
HUll E11[1 DIE VF nKWWE MAN OAlE.!tAIE
KWMOGEMMK'

MEMPHIS BELLE

MEL GIBSON

(II AIR AMERICA
NAVYSEACS

III VIJ 15:NEVER ENOING STORY

LAASTE WEEK' LAASIE WEEK'

TOLLA IS TOPS
PlusBlesBnoqes
THEDEVIL AND THESONG

(2-14)

PATRCKSWAYZEI

GHOST
CRAZYPEOPLE (2-H)

III ~IJ 15:THREE MEN & AlITTLE LADY

(2.161

VOLGENDE AANBIEDINGS
15Feb-POSTCAROS FROM TIlE

EDGE 1'1'1

15Feb - PREOATOiilR"2,,I' 18..)""" iPi " .."'~

HOME ALONE

VANDAMME!

A.W.O.L.
Absent Without leave
LAMBADA- THE FORBIDDEN DANCE

NVERIIMl VAN OAPPERIIEIO, II"Or EN ••

;;!!I!iiii~i;;i~;!I;i;i;iiiiiiii;!;;;iii~ OORWINNING' MOHOIT NIEMISLOOPNIEI.....,.~I:'TT: MEMPHIS BELLE' (2.10)'11. PRESUMEDINNOCENT (Z-lBI""';&j....0AiII16Oi.... 1.1 Spesl,le VerlonloQ Don. 14Feb,
POSTCARUS FROM THE EDGE

I' .t '

• SYlVESIERSIALOtlE.

ROCKY\,
ElECTRlfliliGACIION (Z,101

--1'WS---
MEL GIBSON. GOLDIE HAWN

BIRD ON A
WIRE

DRIVE~INS *
NIGHTLY AT 8.30 prn
• RI2.00peICar,CDmbloll.D.V~oI2Films •

• SlEVENSFAGAI •

MARKED FOR
, 'I. DEATH

MAIN ROAD,TEL 666 66~9 DYNAMIC ACTI~tt~tRlllER (2·16)
OAlLY.9 '5'1",. 1715 130,5157 'S 1015p'" • JEAN CLAUDE VAN OAMME •

- M~RCFllOMASTROIANNI - A W 0 L
STANNO TUTTI BENE 1I1EYGAVEI~MIIO-CliOICE
(EVERY600Y'S fiNE Iw,'h sub·hll" (~LLI

OAilY 945''''.1110130 515745. 10Ispm~t~~~~~:~I~~~_OAIIIEl A'"EMII • f"'Mltlf RICHARDS

ROMUALD&
JULIETTE

IMAMA, TI1ERE SAMAN It/YOliR 8EOI
FRENCH Willi EliGliSli SII8·lI1USll·161
Oft/LY 9 45am.1215? 30545 AI~.IO IJprn
CHn'SIOI'HrRWAlKEli. nUPOIEVEREIl

COMFORT OF
STRANGERS (219) Ihflll.m"IUI,AclionO""" IPG 2.101
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Handgeweefde
dhurries
(gestreepte
katoensakke) en
silwer juwellersware
van Hepal, Indie en
Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel:
(011) 880-3566

MARK

Tarlef: R15 vir
25 woorde of
'n gedeelte
- daarvan

T(asbgar

r------.
I, I
1STET I
1 STET I
1 STET 1
ILees diejongste I
Stetengaan

I
l sorgelOQS deurdie I

letVe I
1Bestel by: I
I Stet I
1 Posbus 39400 I
1 Bramley 2081 I._-----"

PHAMBILI BOOKS:
Huge selection of Aca
demic Titles
22 PleinStreet
Tel: (011) 29-4944
WANTED: Second-

. hand. left WIng Books
In good condition.
Phamblllis buying
Open:
Mon-Frl 9h00-17h30
Saturday 9hOO-13hOO
SUndays 13hOO-17hOO

present In honour ofDr
Martin luther King. Jr's
Birthday and African
American History
Month.a 14-partvldeo
serles entitled ·Eyes On
The Prize". This award
winning ser1es examines
the American CIvil
RightsMovement. and
the Impact the millions
of whites and blacks
struggling to effect
change had around
the world.
Theseprograms will be
screened on Wed
nesdays at 13:00In the
USIS audltorlum.

FEBRUARY 13:
MISSISSIPPI:

Is this America (1962
1964)
,In the ear1y 1960's. re
sistance to the Civil
Rights Movement In
Mississippi met an
equally strong deter
mlnatfon of organizers
to bring Mississippi
blacks Into the politi
cal process.
Black citizens who had
been denied the rights
to vote stepped for
ward and demanded
It. Medgar Evers. MI
chael scnwemer, An
drew Goodman.
James Chaney. and
many others died In the
struggle.
Butbefore the summer
wasover. a delegation
of the newly formed
Mississippi Freedom De
mocratic party would
challenge the Demo
cra1fc party convention
InAtianflc City.
Youare Invited to brfng
your take-away lun
ches to the USIS audi
torium on the 3rd floor
of the' Aflcan Ufe
Centre. 111 Commis
sioner Street. Johan
nesburg.
Information: 29-3451

614-7297 after5pm

The InstiMe For Philo
sophical Practical and
Teaching offers the
opportu1lty to gain per
spective on existential
crises and problems In
living. For more. Infor
matlon j:i)one (011)648
3079

GEBEURE

SPECIAL SCREENINGS
OFTHE CIVIL RIGHIS

MOVEMENT
"EYES ON THE PRIZE"

During February the US
Information Service will

FAMILY MENTAL HEALTH
IS PRICELESS
This Isthe theme for the
MARCH IS MENTAL
HEALTH MONTH cam
paign. CUlminating In
the MENTAL HEALTH
MONTHCONFERENCE.
on 2 & 4 March 1991
(7h30 - 16hOO ); at
Kohonla. 115Derby Rd.
Judith's Poorl, Johan
nesburg.
The aim of this cam
paign Isto create plbIlc
awarenessof the para
mount Importance of
the emotional and so
cial well-being of rornl
lies.the building blocks
ofsociety. and the role
families play In the de
velopment of healthy
Individuals and there
fore a healthy nation.
We would like as many
femlUes and cOl.ples as
possible to attend the
workshop.
ENQUIRIES: Uz Norman
or loLise Eatock at 725
5800 (Tel) or 725-5853
(Fax)or write to the Na
tional Council for Men
tal Health. PO Box2587.
JHB2000

£k. .i" rtie. om HOE ~cI.. U Jescjsve1'd (S

rrteneer: - c«~ Padol0arl/la.;'[S :>£ a.. &net. L
moei: -bu.spt'ee.C~/L'es he" !

VISUAL ARTCOURSES
learning to see. Eye
trainIng to look at
shape. form. colour.
dlmenslon translated
Into drawing. painffng.
sculpture and crafts.
Classes available day
and evenings for chil
dren and adults. Phone
Maggie van Wezel at

TIK- ENVERTAAlWERK
Bel Louise by (012) 46
6577

•Om'n adoertensie in hierdie kolomme te plaas, bel
. vir Peppy of Cathy (011) 836-2151, [aks (011) 838- '
5901, of sknJ! aan Kleinadvertensies, Posbus 177,
Newtown 2113. Die spertyd vir kleinaduertensies is .
5 nm opdie Dinsdagvoorpublikasie..

BEDREWE VERWER
Hulse.woonstelle. kan
tore. Ultstekende
verwyslngs. VIrverdere
Inlgtfngskakel (011) 728
4678(Vrydae. Soterdae
en Sondae) of skakel
(011) 787-7734 (Maan
dae)

POWA(People Oppo
sing Women Abuse) Is
'n ondersteuring- en In
Hgtlngsdlens vir mlshan
delde en verkragte
vroue. Ons bled ook
werkwlnkels en oplel
dlngsprogramme aan
ocrgeweld teen vroue.
Vir verdere Inllgtlng
skakel (011) 642-4345

DIENSPUG ADVIESOIENS
Virgratis en onafhank
like advles op enlge
navrae oor dlenspllg.
skakel:
Durban - (031) 301-5663
RIchard (w)
P1etermarlfzbug- (0331)
94A079 Mark (h) .
Kaapstad - (021) 689
1194 (5:30nm tot
7:3(hm)
Grahamstad - (0461)
26067Rudl (h) of gaan
na die Metodlstekerk.
Prltchardstraat 79 op
Dlnsdae vanaf 4:30nm
tot7:00nm

Street) .
Johannesburg 2001.
Tel(011) 29-4116/7

DRESSMAKING
& DESIGN

BE QUALIFIED TO START
YOUR OWN BUSINESS
ENQUIRIES
CITY DRESSMAKING &
DESIGN SCHOOL
7th Roor Char1eston
House
161 Commissioner
mreet (between Von
W1elllgh and Delvers

CINCOLlEGE
7th Floor Charleston
House. 161 Commis
sionerStreet (between
Delvers and Von W1e1
IIgh Street.) Johan
nesburg 2001
• Computer courses
• Secretarial courses
• English
• Enrolments

accepted
throughout the year

• Accommodaffon
available

• FreeJob placement
advice given

ENROL NOW
TEl: (011) 29-4116/7
The Mure Is yours
through education

INGEVOERDE
BALE KLERE

Van Dultsland. 200idio
gram bola besklkbaar.
Tel(all) 868-2805 (na
ure) of 665-2631 / 665
3794 (kantoorure)

DIENSTE

POWA TRAINING
COURSE
POWA (People oppo
sing women abuse) Is
a feminist organisation
Which focuses on vio
lence against women.
We are Involved Inpro
viding a support serv
Ice and educational
Intervention. We'll be
running a training
course from March to
April for women who
would like to become
voh.l1teer,members of
the organlsaffon. Any- .

'one Interested can
phone POWA before
15Felbruaryto arrange
an Interview. Tel: 642
4345 (From6to lOpm.)·

Redaksie
Redakteur: Max du Preez
Senior skrywers: Jacques Pauw, Ina van der Linde en Hennle
Sertontein '
Nuusredakteur: HansP1enaar
Sub-redakteur: RyK Hattingh ~

Nuusredaksle: Chrlstelle Terreblanche, Christelle de Jager,
Audrey Brown, Pearlle Joubert, PhlneusTshukudu,lrene Louw
Fotoredakteur: Lise Joubert
Onfwerp: Esma Anderson, Tlnus Hom en Andrea Vlnassa
Vrydag-redaksle: Andrea V1nassa, Koos Prlnsloo en Laetltla
Pople
Sporfredakteur: TInus Horn
Vrye Weekblad Boeke/Books; Koos Prlnsioo, Ryk Hattingh

Bestuur
Adverfenslesenbemarklng:Maille Eagar en LouwrlnsPotgleter
Redakslone/e Cl$$lstent: Cathy Fennessy .
Boekhoudlng: Clara Nkutha .
Kantoorbestuur: JosephMoetaesl, Vemon Zulu, Peppy Marlpan

Buitekantore
Kaapstad':'kantoor: ChristelleTerreblanche. Tel (021) 47-8960 -
en 47-8819 '\. . .'
Pretorla-kantoor: Ina van der Linde. Tel (012)'834 879

Vrye Weekblad kos'R1,33 plus 17cAVB. Ditkos R75 (AVB IngeSlutt)
om vir 'n 'jaer lank in te taken. en R40 (AVa ingesluit) vir ses
maande. In Namibia. Swaziland. Lesotho en Botswana kosdia
koerant Rl.50 piUS verkoopbalasting. Tariewe vIr buitelandse
intekenare Is op navraag by (011) 497-2911 beskikbaar.
Problema met verspreicfng moetgang word Clan Cathy Fennessy
by (all) 836 2151. . . ..,: .

Vrye Weel<blad is 'n onafhanklike weekJikse koeront wat uttgegee
word deur Wending Publikasies Beperk (Reg. no. 88/04168/06).
Die dfrekteurevan Wending Publikasies Beperk IsMax du Preez,
Christo Nel, Chris Otto. Van ZyI Slabbert en Sampie Terreblanche.
Die' aandeelhouers van Wending Publikasles Beperk is die
direkteure en werknemers van die maatskappy.

Wending Publikasies BePerken Vrye Weekblad sa adres Is: Breestraat 153.
Newtown. '
Die posodres isPosbus 177. Newtown 2113.
Die telefoonnommer Is (011) 836-2151-9 en die faksnommer8385901.

Teen slegs R40
(AVB uitgesluit)

salonsu
kleinadvertensie

vier
opeenvolgende

weke in Vrye
Weekblad plaas.
Skakel Louwrins

by 836-2151
NOU en plaas

jou advertensie.
(Slegs 25 woorde

of minder)

Die B1eskoppe teen .
Apartheid wonder no- .
eveel rublcons Isdaar
dan

Die Takhare vir Vrede
saIn die skemer1lg word
ons melancholies en
hunker no die dood

PERSOONLIK
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Curriebeker-krieket:Wat het
ORAL in die land brom mense
oor die huidige Currlebeker
krieketstelsel.

Die toeskouers se dis vervelig.
Die administrateurs kladat dit
nie winsgewend is nie, maar tog
noodsaaklik is vir die ontwikke
ling van die "korrekte krieket
vaardighede". (Engeland, wat nog
al die jare groot klem Ie op rneer
daagse krieket, se patetiese rekord
op sy toer deur Australle slaan
daardie wit leuen die nek in).

Die spelers mor omdat drie
dae glo te min is om 'n wedstryd
af te handel. Rodney Ontong het
selfs vir Clive Rice van seniliteit
beskuldig toe hy toegelaat het dat
nog 'n wedstryd voortsluimer na
'n onbesliste elude, Gelukkig het
laasgenoemde - in die ware
krieketgees - hom weerhou daar
van om' enige uitlatings oor
eersgenoemde se ma te maak, WeI,
in elk geval nie op rekord nie.

Die spelers se vier dae sal be
ter wees,maar die krieketbase se
rekenkunde se as jy die twaalf
toeskouers wat deesdae na 'n Cur.
riebekerwedstryd kyk oor vier
dae versprei, &11 die pawiljoene
nog leer Iyk, en die borge nog
suurder word.

Wie kan hulle verkwalik? Wie
wil sy produk koppel aan 'n reeks
waar niemand wen nie? 'n
Trefspreuk soos" Castle, die bier
vir manne wat onbesliste uitsIae
kan bewerkstelIig!" sal nie juis
wondere vir verkope verrig nie,

~
TIM SANDHAM

Sportskrywers verdedig
natuurlik meerdaagse krieket asof .
hul lewens daarvan afhang en
steun diespelers se pleidooi om 'n
ekstra dag. Hoe anders? Wie wi!
nou in 'n bedompige kantoor wees
asjy in die Wanderers sepersbank
kan \ sit en Coke drink en
toebroodjies eet?

Enlge sportskrywer met 'n
'sweempie selfrespek sal tog sy
regte beskerrn,

Willie Basson het onlangs glo
gese sport moet in die toekoms
ooksy sosiaIe verpligtinge nakom.
Die afskaffing van driedaagse '
krieketis 'n goeie begin. Die kos
wat die persmanne in een krieket
seisoen sou verslind, is genoeg
omdie land se dreigende honger
snood die nek in te slaan,

Ek bet onlangs vir die eerste

keer injare na 'n driedaagse wed
stryd op die Wanderers gaan kyk.
Dit het my nostaIgies laat terogdink
na my laerskooldae;. hoe ons
douvoordag 'n busmiddestad toe
gehaal het, ure gewag het vir 'n
tweede bus na Dunkeld en nog
steeds die begin van die wedstryd
misgeloop het.

Net soos in dieou dae daag ons
nou die dag weer laat op, Die
enigste ses van die dag is reeds
geslaan, maar dit is steeds lekker
om daar te sit in die son en die
vars lug.

So nou en dan sIaan iemand 'n
vier en 'n vyftig.vennootskap bier
en daar gee ons iets om oor hande
te klap.

Maar van groat opwinding is
daar geen sprake nie. Die spelers
toon 'n soort argelose gebrek aan
drmgendheld wat ek laas in
Zambie geslen bet.

Skielik val daar 'n paaltjie 
maar ek is besig om 'n toebroodjle
uit die kosmandjie te haaI. Ek
wag tevergeefs vir die "kyk weer".

Ek Deem my voorom op te hou .
eet en te konsentreer op die
westryd. Dit doen ek toe ook vir
tien minute. Ek volg die bouler
met die verkyker en spoor hom
aan om nog 'n paaltjie te te laat

kantel, maar die kolwer trek sy
kolfuit die pad en kyk hoe die bal
deurskiet na die paaltjiewagter.

'n Meisie van soagtien ofwat
kom in die paadjie afgestap. Sy is
llefllk, AI die ander mans dink
ookso,

Iemand wonder hardop: "Wat
stel sy nou belang in krieket?
Sy's net hier om te tan en ons
aandag van die spel af te trek.II

Dit is ook so, sy sit en trek
haar bloesie uit. Die skare juig
oorverdowend • nog 'n blerrte
paaltjie het geval.

Die volgende kolwer sal ver
sigtig wees, dis immers amper
etenstyd. Dus 'n gawe tyd om
lewwle toetegaan. Ek hetskaars
posgeneem daarbinne ofdieskare
juigweer.

Ek maak gou klaar en haas
my terug na my sitplek, Verniet.
Nog 'n paaltjie is plat en die spe
lers het die veld verlaat om te
gaan eet.

Ons spring oor die heining en
speel 'n potjie krieket met 'n
plastiekkolf en 'n tennisbal. Die
hordes klein seuntjies daar maak
die wereld tewar~vir my eD; ODS

gaan sit maar.
Die namiddag sespel verloop

bale soos dieoggend s'n,op enkele

uitsonderings na, 'n Paaltjle val
net toe ek vir die koeldrankverko
per probeer verduidelik dat ek vir
hom 'n tweerandstuk en nie 'n
twintigsentstuk gegee het nle,

Kort daarna trek 'n gefrus
treerde pa my aandag af toe hy sy
seun 'n vet klap gee omdat hy vir
'n vierde hotdog aeul, Natuurlik
val daar 'n paaltjie.

Die daaropvolgende paaltjie val
toe ek my seun 'nvet klap gee
omdat hy vir 'n vierde hotdog neul.

Dis toe dat die donderwolke al
dreigender begin saampak. My
seun met die seer oor voel dat ons
huis toe moet gaan voor die groot
reen, terwyl ek voel dat die wolke
oor sal waai. Ek het In elk geval
betaal vir die hele dag 'se krieket
en in daardie stadium nog niks
daarvan geslen Die.

Die demokratiese proses wen
, egter en ons is vort.

Die aand sit ek met my rooige
brandelyfen kyk na die nuus. Die
nuusleser se dat die reen weggebly
het. Sy se ook dat die laaste uur
skitterspel opgelewer het.

Ekdlnk terugaan ODS skooldae.
Wat het verander? Niks. Behalwe

"die prys van die toegangskaartjie
endie feit dat ek nou die een is wat
klappe uitdeel.

Van 81. 32_ ", ,

Steroides: wondermiddel of ploag?
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mense wat hul gesondheid skaad,
is diegene watonderwanindrukke
verkeer, soos byvoorbeeld dat 'n
toename in kragen vaart regstreeks
verband hou met die hoeveelheid
steroides wat jy gebruik.

"Nikskan verdervan die waar
heid wees nie, maar hoe kan jy
sportmanne deeglik inIig as die
onderwerp taboe is?" vra hy.

Argumente oor die etiese
probleme verbonde aan "chemiese •
oorlogvoering" op die sportveld
maakookgeenindrukophomnie.

"Regvenligheidbestaan tog Die.
Almal se situasies verskil en ek
voel ek moet as kragopteller so
goed wees soos wat ek kan.
SteroYdes help my om beter te
presteer,"

Hy meen die feit dat Lewis 'n
skoon rekord het, in teenstelling
met Johnson, bewys geensins dat
eersgenoemde sonderhulpmiddeIs
deelneem nie, "Waarvan ons weI
kan seker wees, is dat sy dokter
weet hoe om verbode middels te
verberg."

Omdatdie gebmikvan steroYdes
'n reIatiefnuwe verskynsel is, weet
wetenskaplikes betrekIik min van
die Iangtermyn-gevolge.Niemand
kan met sekerheid ~ hoe dit ge
bruikers oor 30 jaar of wat gaan

. raaknie.
'n Vereenvoudige omskrywing

van die kommersieel-verkrygbare
steroYdes lyk so: Dit is 'nstofwaar
van die chemiese samestelling
ooreenstem met die van die man-

',,-

likenormoon testastoroon. Inname
daarvan vergroot die Iiggaam se
stikstofinhoud, wat soos proteme.
die bou van spierweefsel versneI.

Dit plaas egter groot druk op die
reinigings-organe, die niereen lewer, '
watmet gereelde gebruik beslis tot
grootgesondheidsprobleme kan lei.

Die kragopteller meen egter
alkohol en rook, war sosiaaI aan
vaarbaar is, isminstens netsogevaar
lik en moonlik veel gevaarliker.

"Ek kyk na Ben Johnson, en ek
sien beslis Die 'n man wat.sy Iig-

Sugar Ray Leonard se
geveg teen Terry Norris om
die Wereld Boksraad (WBC)
seJunior
mlddelgewlgkroon Is die
hoogtepunt van die week
op M-NETSupersport. Ander
gebeure wat deur die
betaalkanaal gedek word,
slult Britse sokker,
Internaslonale gholf en
tennis In•.
OleB&H-krleketreeks nader
sy kllmaks, en die
wedstryde tussen Transvaal
en Noord Transvaal, Natal
en die OP, WP en die
Impalas en Vrystaat en'
Transvaal word tussen
vandag en volgende
Vrydag almal regstreeks op
die SAUK se kanale
ultgesaal.

gaam skend rue, maareerder 'nhaas
voImaakte voorbeeld van die mens
like spesie. Hy is geendweImslaaf
Die, maar weI 'n man wat sy lig
gaam tot op sy uiterste ontwikkel
het.

"Wat gee 'n drinkende, rokende
oorgewig beampte, wat veel groter
gesondheidsrisiko's loop, die reg
om hom te veroordeel?"

Volgens Gordon is dit nie so
eenvoudig nie. Selfs al verkeer
gebruikers van steroYdes nie in
lewensgevaar nie, is die risiko's

Die
weekse
TV-Sport

Ole week se volledlge sport
programrooster Is:

SAUK:
Vrydag, 8 Februarfe:
TSS, 13hOO:Rolbal:SA Interprovln
siale toemooi. 14h30:AECI Classic;
17hOO en 21hOO: krleket: B&H wed
stryd tussen Transvaal en Noord
Transvaal in Verwoerdburg.
TV1, 18h30: Gillette World Sport

daaraan verbonde steeds groter as
die voordele.

''Ekkan verstaan dat sportmanne
in die, internasionlae arena
berekende waagstukke aangaan,
omdat daargrootgeldter sprake is.
Maar 'n kragopteller wat hom in
Suid-Afrika aan allerlei gevare
blootstel, word as hy wen met 'n
gasbraaierbeloon. Kan dit dieprys
werd weesT'

WaarskynIiknie. Maar hoe keer
,jy dievloedgolfl Virbale top-sport
manne is die groat kwelling Die

Special.
TV4, 20h35: PowerMania (3)
Saterdag, 9 Februarle
TV1, 12hOQ-1756: Junior Sport;
Rolbal: SA Interprovinsiale toer
nool.; Seiljagvaart (BOC-uitdaag
wedvaart: jongste nuus); Per
dewedrenne vanal Milnerton;
Atletiekvanal Secunda GhoIl:AECI
ClassIc. Tennis:ATP-toemooireeks.
Sondag, 10 Februarle
TSS 13hOO: Junior Sport (heruit-
sending) ,
Maandag, 11 Februarle:
TV1, 21hOO: Krieket-sage: epi
sode 13. Atfetlek vanal Stelleo
bosch.
Woensdag, 13 Februarle:
TSS16h10en21hOO:Krleket:B&H
wedstryd Natal v OP; atletlek:
Transnet-byeenkoms in Germiston
Donderdag, 7 Februarle

hoe hulle beter kan presteer sonder
chemiese hulprniddeIs nie, maar
eerder hoe hulle kan verhinder dat
hulle uitgevang word. .

"Sportmanne moet voor die/oet
getoets word," se Gordon.
"Steekproewe is nie goed genoeg
nie, omdat sportmanne dan nog 'n
kans het om daannee weg te kom,
en niemand glo dat hy-ultgevang
kanwordnie. Bers asjy almal begin
toets, sal jy die risiko vir hulle te
groot maak," -

j "
1
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'Chemiese oorlog' op die sportveld
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inhou.
"Ek weet uit ervaring dat stero'ides

werk . Dit ga an nie van 'n middel
matige deelnemer 'n kampioen maak
nie , maar dit haal beslis 'n paar
persent meeruit 'n top-deelnemer."

Hy stel di t onomwonde dat dit
deesdae byvoorbeeld onmoontlik
sou wees om 'n wereldkampioen in
kragoptel te word sonder sterordes,

"D it sou verkeerd wees om te se
dat sommige kragoptellers 'n on
regverdige voorsprong bo hu l teen
stan ders soek. Die gebruik van
sterordes is so wydve rspreid, dat jy
dit nou gebruik om op gelyke voe t
met jou teenstanders te kan
deelneem."

Na sy mening word die gevare
verbonde aan steroidesuit verband
geruk.

"Ek gee toe, daar is 'n gesond
heidsrisiko, maar die stigma wat
aan steroides kleef, is onverdiend
en vergroot die gevaar.Omdat rre nse
wat die middels gebruik dit nie
openlik kan erken nie, kan hulle nie
inligting inwin wat hulle teen die
gev are beskerm nie."

D is soos alle swat onder die tafe l
gedoen word : van beheer kan daar
geen sprake wees nie. Die bo
genoemde krago pte ller meen die

•
•" " :1."
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Gevare:

Vrye Weekblad, 8 Februarle 1991

lewerkanker

nier-disfunksies

steriliteit

verhoogde bloed
cholestrol

suikerpille neem, onder die indruk
dat dit srerordes is , sal ook vinn iger
vorder, net omdat hy glo dat dit
gebeur.

"Ben Johnson (wat vir twee jaar
geskors is nadat hy by die Olimp
ese Spele in Seoel na 'nwereldrekord
in die lao-meter positief vir die

gebruik van steroides getoets is)
sou Carl Lewis geklop het, of hy 'n
verbode middel gebruikhet ofnie."

'n KragopteUer wat steroides
gebruik, en nie sy naam genoem
wil he nie orndat hy 'n heksejag
vrees , ste m saam dat dit geen
wondenniddel is wat welslae waar
borg nie, maar glo dat dit wei groot
voordele vir sekere sportmanne

verbeterde vaart

meerkrag

groter uithouvermoe

Voordele:

die Transvaalse Rugbyunie, Louis
Luyt,hetdit vanjaar duidelik gestel
dat oortreders swaar gestraf sou
word. As daar nie sprake van
wanpraktyke was nie, sou so 'n
waarskuwing oorbodig gewees het,

Maar hoe effektie f is sterordes
werklik?

Gordon, wat al gesien het hoe

gebruikers van sterotdes byna oor
n ag buitende spiere ontwikke l,
wonder nietemin of die voordele
werklikso groot is as wa t voorstan
ders daarvan meen.

''EkgIodishoofsaaklik 'n sielkun
dige ding. Mense besef nie hoe 'n
groot rol 'npo sitiewe be nadering in
verbeterde verrigting speel nie ."

Hy meen 'n liggaamsbouer wat

••
ro

Keith Gordon, 'n fiksheids
deskundige en gimnasium-eienaar
van Johannesburg, wat 'njarelange
verbintenis met die Transvaalse
rugbyspan gehadher. se die spanIede
het hulle in die tyd nooit aan
wanpraktyke skuldig gemaak nie,
maar waarsku dat dit vorentoe wei
'n probleem kan word.

"S teroides is deesdae so vryelik
beskikbaar , dat die versoeking nou '
gro ter is as ooit. Ek het onlangs
twee lede van my gimnasium
uitgevang w athulse lfmet srerordes
ingespuit het. Ek hethulle weggejaag,
maar ek weet dat liggaamsbouers
by under gimnasiurns aangemoedig
word om stero"ides te gebru ik,
vanwee die kitsresultate war dit bied,"

In Amerikaanse voetbal is spe 
lers wa t nie sterotdes gebruik nie,
glo die uitsondering eerder as die
reel. Rugbyspelers kan ook baat
vindby die kits-krag, -vaart en 
uithouvermoe. Die versoeking is
dus daar.

In Suid-Afrika is rugbyspelers
'verlede jaar vir die eerste keer vir
verbode middels ge toets , maar
volgens spelers was dit 'n klugtige
affere. Die manne w at getoe ts is, is
vooraf met die hand uitgesoek omdat
dit bekend was dat hulle "skoon"
was. Spelers se die president van

Opkikkers en
stero'ides bly in die
nuus, Veral
laa sgenoemde is
In hoogs omstrede
onderwerp, omdat
medici wereldwyd
waarsku dot die
gebruik doarvan
groot
gesondheidsgevare
inhou. Gebruikers,
daarenteen, meen
die doemprofete
oordryt Vir hulle is
die enigste reel dot
jy nle uitgevang
moet word nie.
l iNUS HORN stel
ondersoek in no
die groeiende
probleem en kyk
na die voordele en
.die gevore waf die
verbode rniddels
vir sportmanne en 
vroue inhou

ATLETIEKBASE se reaksie op
volgehoue druk van top-atlete om
gebruikers van verbode midde ls kort
te va t, was bra voorspe lbaar.

Hulle het 'n so ndebok gesoeken
maklik gelay . Die verspring-Spring
bok Francois Fouche is onlangs
positiefgetoets vir die gebruik van
cathine, 'n midde l wat in verskeie
soorte hoesstroop voorkom, en stellig
geen voordele vir 'n atleet inhou
nie.

:- Hyisvirdriemaandegeskorsen
daarmee hoop die Suid-Afrikaanse
Atletiekunie waarskyn lik om die
storm om opkikkers en an der ver
bode middels te laat be daar .

Hulle swyg egter no g soos die
graf oor die Springbok-kaptein Stan
Valentine se bewering dat 14atlete
ve rlede seisoen positief getoets is
vir verbode middels.

Die hoogspringer Desire du Ples
sis he t verlede jaar in 'n onderhoud
aan Vrye Weekblad gese steroides
word steed s op groot skaal deur
deelnemers in vera! die kragnom
mers gebruik.

Waaromhoor 'n mens dan nooit
van hul oortredings in die media
nie? Erens is iemand besig met.u
gro o tskeep se toe smeer-aksie, wat
atletiek se naam groot ska de aan
doe n.

A tletiek is egter nie die enigste
sportsoort met 'n probleem nie. In
kragoptel en liggaamsbou word
steroides as net so 'n belangrike
deel van 'n deelnemers se program
beskou as die ure wa t hulle elke dag

, in 'n gimn asium deurbring.
. En verlede maand het twee Britse

klub-rugbyspelers erken dat hulle
van steroides gebruik gemaak het
om hul verrigting te ve rbeter.

.~.
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