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Ek verklaar hielmee dat:

'n Vergelykende studie t.o.v. die aktiwiteite van stedelike- en plattelandse Swart Amateur
Gemeenskapsteatergroepe in die apartheidsjare oorspronklik is en my eie navorsing beslaan. Al
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ABSTRAK

In studies oor die swart Afrikaanse amateur gemeenskapsteater is voorheen beweer dat die

platteland geen oorspronklike en noemenswaardige bydra gelewer het nie.

Hiedie studie rig hom op aktiwiteite van hierdie aard in die Wolseley/CereslW oreester-area en

bewys dié soort aannames verkeerd. Die swart Afrikaanse gemeenskapsteater van die area word

hier beskryf gedokumenteer, maar terselfdertyd ook vergelyk met dit wat op dieselfde terrein in

die stedelike gebiede van die Skiereiland plaasgevind het.

Laasgenoemde was in die apartheidsjare meer dikwels openlik deel van die bevrydingstryd. Dit

teenoor die meer sisteembevestigende aktiwiteite op die platteland. Oorsake hiervoor was onder

meer die greep van die kerk op sy lidmate asook ook pogings om die gemeenskap van Ceres en

omstreke op te beur ná die vernietigend aardbewing van 1969. Ook die verliese ná gedwonge

verskuiwing ingevolge die Groepsgebiedewet is deur dié soort vermaak besweer. Hierteenoor het

die middel jare tagtig 'n nuwe, militante generasie leerders op die verhoog gebring.

Uit hulle het die streek se eerste anti-hegemoniese dramagroep voortgekom. Hulle het gesorg vir

hulle eie treffende sisteem- kritiese drama. Hulle het ook grootliks bygedra om die gemeenskappe

in die Boland en Karoo politiek bewus te maak.

Die studie wil hierdie gemarginaliseerde teatergebeure aan die vergetelheid ontruk en so 'n bydra

lewer tot 'n ewewigtiger Suid-Afrikaanse kultuurgeskiedenis.



ABSTRACT

In previous research on black Afrikaans community theatre, it has been alleged that no original

and significant contributions came from the platteland.

'This research focusses on the activities of rural theatre groups in the Wolseley/CeresIWorcester

areas and proves these allegations to be incorrect,

The black Afiikaans community theatre in these areas is described and documented as well as

compared with the activities of its contemporaries on the same level in the urban areas of the Cape

Peninsula.

Urban Afiikaans community theatre has been openly pad of the struggle against apartheid in the

apartheid era. Its contemporaries in the rural areas adopted a more non-critical attitude of the

repressive system The reasons for this attitude and the resulting theatrical outcomes include the

influence the church exercised over its members as well as an effort by theatregroups in the Ceres

area to lift the spirits of the community after a devastating earthquake in 1969. Another factor is

the losses experienced by communities after the forced removals as the result of execution of the

Group Areas Act.

In direct contrasts to these groups, a new militant generation of pupils took to the stage in the

middle eighties. Out of these pupils the areas first anti-hegemonic drama society emerged. They

wrote and produced their own striking system-critical dramas. They were also among the first to

politicise the Boland and Karoo areas.

This study endeavours to reclaim the marginalised theatre activities of the past and in doing so,

render a contribution toward a more balanced cultural history of South Africa.
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1.1 INLEIDING

1.1 HISTORIESE OORSIG

Blanke Afrikaanse amateurtoneel het 'n groot rol in die Suid-Afrikaanse teaterlewe gespeel. Vir

etlike jare was dit die vaandeldraer van die Afrikaanse toneel.Die amateurtoneel het gedurende

hierdie tyd ook gedien as stimulus vir die skep van inheemse dramatekste. Deur middel van die

bemoeiinge van die amateurtoneel, het die Nasionale Toneelorganisasie (NTO) in 1947 tot stand

gekom Uit die NTO het verskillende streekrade van die uitvoerende kunste gegroei. Talle spelers

en tegnici uit geledere van die amateurtoneelgroepe het later hul roeping in die professionele

teater gevind.

'n Staatsubsidie namens die NTO is deur die Federasie vir AmateUltoneelvereniging van Suid-

Afrika (FATSA) ontvang.

1.2 DIE VOLKSTEATER

Tydens 'n saamtrek in Pretoria in 1935 het Anna Neethling-PoW die inisiatief geneem om die

toneelpersoonlikhede wat by die Kaapse Afiikaanse Toneelvereniging (KAT) betrokke was _

onder meer Leonie Pienaar, dr. W. H. van der Merwe, P. 1. du Toit - saam te snoer in die Ons

Teatertjie Toneelgroep. 'n Jaar later, op 12 Desember 1936, het die groep 'n naamvelwisseling

ondergaan wat bekend is as die Volksteater Vereniging.'

Die volksteater, soos met ander teatergroepe, het sekere politieke lojaliteite nagestreef en by

sommige was daar ook sterk politieke ondertone aanwesig. Dit was veral in die dertigerjare

opvallend dat die Afrikaner weerstand teen die Engelse regeling sterk na vore gekom het in die

eenbedrywe, nl. Ruwe Erts (H. A. Fagan), Mara voorheen bekend as Oorlog is Oorlog (1. F. W.

Grosskopf),Moeder Ierland (Yeats, veltaal deur F. V. Lategan) en Dagbreek deur Wynand du

RGN 122/1: Akte van oprigting
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Preez (skuilnaam van Anna NeetWing-Pohl), aldus Du Toit (1988:60).

Met die oorname van die Nasionale Party as hegemonie in 1948, het amateurtoneel weens

finansiële en sosiale probleme begin stagneer. Uit die FATSA-jaalverslag van 1953-1954 kom dit

voor dat die drastiese inkorting van toekenings aan Onderwys vir Volwassenes deur die Tesourier,

die rede vir die stagnasie was. Dié inkorting het meegebring dat toelae waarop toneelorganisasies

jaarliks aangewese was om hul funksies uit te voer, nie meer beskikbaar was nie. Daar was egter

'n aksentverandering: Amateurtoneelgroepe het meer kommersiële en professionele rigtings

ingeslaan volgens Du Toit (1988:88).

Na die ineenstorting van FATSA in 1960 het die Afrikaanse en kultuurvereniging (ATKV) wat

in Augustus 1936 gestig is, besluit om toneel te bevorder. Die ATKV kom tot die amateurtoneel

se redding d.m.v. die aanbieding van toneelfeeste, kursusse en opleiding van regisseurs,

Tot en met 1975 was blanke amateurteater eksklusieften opsigte van anderskleurige deelname.

Vanwee die groot invloed wat die koms van TV in 1975 op die bywoning van amateurtoneel

opbrengs gehad het, moes toneelorganisasie ernstig besin oor die toekoms van die

amateurtoneelspeler. Joy Woods, voorsitter van die Greenwood Tree, het in November 1975 'n

vergadering belê om dié betrokke probleem aan te spreek.

Sewe van die nege blanke toneelverenigings het die vergadeling bygewoon. Sewentig persone,

waaronder velteenwoordigers van Theandaba, 'n "Kleurling-groep", het saamgekom. Die

.Volksteater van Pretoria met sy "politieke lojaliteit" en sterk "politieke ondertone" het geskitter

in hul afwesigheid toe die Eersterus Dramavereniging van Pretoria die eerste swart toneelgroep

word om so 'n vergadering by te woon 27 jaar ná die totstandkoming van die Apartheidsregime

in 1948 (Du Toit, 1988:95).

1.3 APARTHEIDSBELEID

Apartheid het reeds ongeveer drie eeue gelede in Suid-Afrika begin. Voor 1948 was die

Apartheidsbeleid in 'n groot mate ongeskrewe gebruike. Hierdie beleid is egter ná 1948 met

doelgerigtheid, konsekwentheid en meedoënloosheid toegepas en is met behulp van wette deur

2



die bestaande orde van die dag met felle mag afgedwing.

'''Totale Strategie"- die Staat se respons t.o.v. die sosiale opstande van die middel sewentigerjare

het gedeeltelike burgerlike toegang tot die politieke gemeenskap geherstruktureer. Hierdie

herformingsimpulse was slegs geformuleerde premisse wat deur die Veiligheidsestablishment daar

gestel is. "Totale Strategie" het misluk toe die gevolge van die apartheidsbeleid nuwe sosiale

bewegings, onder meer die United Democratic Front, in die burgerlike gemeenskap in die vroeë

tagtigerjare tot stand gebring is.

Die Swart Afrikaanse Gemeeenskapstoneel (SAG) het tydens saamtrekke die platform met

sprekers gedeel en die massas getrakteer met opvoerings wat die onderdrukkende wette van die

heersende hegemonie, krities uitgebeeld het. Hierdie bewegings het staatsgesag met hul

versetveldtogte oralondermyn. Die onbemagtiges, vervreemdes en gewone mense het begin

organiseer met dié wat naaste aan hulle was en gevolglik dáár waar hulle die sterkste kon vasstaan

en optree, naamlik die werkplek, die gemeenskap, die sportklub, die kerk, die skool, die teater,

die straat en die huis.

Dit was die toestande waaronder ook die stedelike en plattelandse SAG vir die verhoog moes

skryf en toneelstukke in hulonderskeie gemeenskappe op die planke moes bring.

1.4 PROBLEEMSTELLING

In teenstelling met die blanke amateurtoneelverenigings met hul voorspoed, staatsubsidies en

groot korps kundiges en professionele toneelgroepe soos TRUK, KRUIK ens., het die SAG nie

die steun van die heersende orde geniet nie.

Vir baie jare moes die SAG sy eie fondse genereer. Talle SAG moes hul eie verhoogtegnieke en

vaardighede ontwikkel, wenke uit rolprente en toneelopvoerings toepas en bou op die bietjie

ervaring wat hulle (insluitende die navorser) in die skool- en kerkopvoerings opgedoen het. In die

beginjare van die stedelike en plattelandse SAG se bestaan, was daar geen sistematiese

boekstawing van kulturele aktiwiteite nie. Gevolglik was daar geen beriggewing van

gemeenskapstoneel bedrywighede in die hoofstroom koerante nie, maar was dit hoofsaaklik
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sporadies blootgestel in die etnies-gerigte koerante en tydskrifte bv. Die Golden City Post, die

Cape Herald, Drum en die sogenaamde ''Ekstra'' etniese koerante.

Daar blyk 'n groot verskil in die opvoeringstrategie tussen die stedelike en plattelandse SAG in

die apartheldjare te wees. Hierdie navorsing ondersoek die redes waarom sommige plattelandse

SAG in hul klein gemeenskappe nie kon waag om die bestaande orde uit te daag, te kritiseer of

te bespot nie. Die vraag is dus: terwyl in werklike sosio-politieke lewe swart en wit toenemend

in konflik teenoor mekaar was, hoe betekenisvol het die plattelandse SAG binne die

konflikterende realiteit te werk gegaan? Om watter rede het die SAG op die plattelandse gebiede

nie met hul mede onderdrukte amateurtoneelgroepe in die stedelike gebiede saamgewerk nie?

Anders gestelde kernvrae wat hulselfin die lig van bostaande m.b.t. die ondersoek terrein opdring,

is: aan watter SOO1t toneelaktiwiteite was swart gemeenskappe blootgestel?

Hoe beduidend was die toneelaktiwiteite m.b.t. die bevestiging of opponering van die hegemonie?

Hierdie vrae sal beantwoord word in die onderhawige navorsingsprojek.

2. DOELWITTE VAN DIE NAVORSINGSPROJEK

2.1 Die dokumentering van vernalatigde entiteite van die Suid-Afiikaanse plattelandse kulturele

aktiwiteite.

2.2 Die bepaling van die doel en strewe van die SAG in die plattelandse gemeenskappe.

·3.NAVORSINGSPROSEDURE

3.1 Na aanleiding van 'n aanname deur Smith (1990:25) dat "geen tekste bekom is uit ander

stadsentra, telwyl op die platteland dit geblyk het dat weinig indien enige oorspronklike

toneelaktiwiteite aldaar, spesifiek met Afiikaans as medium plaasvind" word juis op die

plattelandse terrein nagevors met Wolseley, Ceres en Worcester as studieterrein, omdat hierdie

areas braak lê.

3.2 Onderhoude op band vasgelê, telefoongesprekke, dokumentêre en literêre naslaanwerk sal die

belangrikste wyses van ondersoek wees. Persone wat by die ondersoek betrek sal word, is mense
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wat by swart Afiikaanse gemeenskapstoneel aktiwiteite gedurende die apartheidsjare betrokke

was.

3.3 Daar salook van die literêre artefakte gebruik gemaak word. Vanweë die miskenning van

swart gemeenskapstoneel blyk persdekking deur blanke koerante in die apartheidsjare erg

gebrekkig te wees. Aangesien die navorser gedurende hierdie tydperk selfbetrokke was by die

SAG asook as vryskut joernalis t.o.v. die plattelandse toneelgroepe verslag gedoen het, sal in die

tydskrifte en koerante van die destydse Raad van Verteenwoordigers, die etniese-gerigte koerante

en dramaverslae van die Depaltement van Onderwys en Kultuur, vir inligting nageslaan word.

Die uiteensetting van die navorsing:

Soos die titel aandui, word in die studie allereers gekyk na die SAG in die stad met die klem op

Cape F1ats Players as voorbeeld. Teen hierdie agtergrond word die aandag dan toegespits op die

Wolseley-Ceres-gebied en kortliks ook Worcester om vergelykings en 'n konklusie moontlik te

maak.

4. HOOFSTUK 1

4.1 STEDELIKE SWART AFRlKAANSE GEMEENSKAPSTONEEL (SAG)

5. HOOFSTUK 2

.5.1 TRADISIONELE PLATTELANDSE SAG: MoRESTER AMATEUR TONEELGROEP

(MAT)

6. HOOFSTUK 3

6.1 TRADISIONELE PLATTELANDSE SAG: CERES AMATEUR

TONEELVERENIGING (CAT)
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7. HOOFSTUK 4

7.1 DIE ONTSTAAN VAN DIE RADIKALE PLATTELANDSE SAG: WOLSELEY

YOUTH FOR THE PERFORMING ARTS (WYPA)

Dit is so dat enige ongerappOIteerde kulturele gemeenskapsaktiwiteit wat tot dusver nie

gedokumenteer is nie, die gevaar loop dat sy bedrywighede vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap

verlore sal gaan. Dit is dus belangt-ik dat feite, inligting, statistieke ens., t.O.V. enige

amateurtoneelgroep versamel, georden en gepubliseer moet word ten einde vir die nageslag en

die Suid-Afrikaanse gemeenskap bewaar moet bly.

In hierdie hoofstukke word die volgende ondersoek en geboekstaaf:

i) Die stigting en rede vir die ontstaan van die stedelike SAG, Morester Amateur

Toneelgroep van Wolseley, Ceres Amateur Toneelvereniging en Wolseley Youth for the

Performing Arts.

ii) Hoe die groepe binne hulle leefiuimte met die politiek van die dag ingeskakel het.

iii) Watter tematologiese voorkeure in die jare van huloptrede bestaan het.

iv) Watter toneelmedium deur die groepe geïmplementeer is.

v) Die nut van dramakursusse en die uitwerking daarvan op die toneelgroepe.

8. GEVOLGTREKKING

8.1 Daar sal bewyse gelewer word dat die plattelandse SAG wel gedurende die apartheidsjare

bestaan en gefunksioneer het. Aanvanklik het die amateurtoneelgroepe a-politiese opvoerings

. aangebied telwyl daar in die latere stadium progressie was in die rigting van die opvoering van

anti-hegemoniese toneelstukke.

8.2 Dit word aan die lig gebring dat daar wel plattelandse SAG was wat gedurend die jaar

1984 tot 1988 sisteerokritiese dramas geskryf en opgevoer het en op dié wyse 'n anti-hegemoniese

bewustheid by die teaterganger aangewakker het.
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9. HOOFSTUK 1.

STEDELIKE SWART AFRIKAANSE AMATEUR

GEMEENSKAPSTONEELGROEPE

9.1 INLEIDEND

Van die belanglikste aangeleenthede ter bevordering van die amateurtoneel wat deur die

voormalige Depaltement van Klemlingsake geïnisieer is, was die jaarlikse toneelkompetisie aldus

mnr. Gerrie Tersiens.?

Mnr Tersiens het aan die begin van 1974 as assistent Opvoedkundige Beplanner in die Onderwys

en Kultuur van die Raad van Velteenwoordigers begin werk en het ook gedien as persoonlike

skakel tussen SAG's dwarsoor die land.

Voordat mnr. Tersiens hom hier in die Kaap kom vestig het, was hy 'n leerkrag aan die St.

Philomena's Sekondêre Skool in Durban. In 1965 voer hulle Henry The Fifth van Shakespeare

inDurban op. Wyle mnr. Calter Ebrahaim, voormalige lid van die Arbeidersparty was die afiigter

en mnr. Reggie Nonis, 'n Australiër, was die produksieleier. Mnr. Tersiens selfhet die rol van die

koning van Frankryk vertolk. Mnr. Tersiens het sy debuut as akteur gemaak in die Spaanse drama,

Blood Wedding van Garcia Lorca. Later het mnr. Tersiens ook 'n rol in Shakespeare se

Midsummernight's Dream vertolk. Hierdie komedie was deel van die voorgeskrewe werk van

daardie jaar se matrikulante.

9.2 HISTORIESE OORSIG

. 9.3 RAAD V1RKULTUUR EN ONTSPANNING

Volgens mnr. Tersiens is die Raad vir Kultuur en Ontspanning deur die destydse Minister van

Kleurlingsake in September 1967 in die lewe geroep om hom te adviseer aangaande kultuur- en

ontspanningsaangeleenthede. Uit afsonderlike komitees is 'n komitee gestig vir toneel, ballet,

musiek en operas, sport en ontspanning, vroueorganisasies en jeug aktiwiteite.

2Onderhoud met mnr. Genie Tersiens: 28/06/1996
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Mnr. Gerrie Terstens voormalige Assistent en Opvoedkundige Beplanner in die Departement

Onderwys en Kultuur van die Raad van Verteenwoordigers wat aktief betrokke was by die swart

Afrikaanse amateurgemeenskapsteater.

'n Baie jonger mnr. Gerrie Terstens in die rol van die koning van Frankryk in Henry the Fifth

van Shakespeare.
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Die Raad vir Kultuur en Ontspanning het vanaf Februarie 1968 begin funksioneer. Aanvanklike

het die Minister van Klemlingsake en later die Uitvoerende Bestuur van die Velteenwoordigende

Kleurlingraad, dew' die Departement van Kleurlingsake, geadviseer met betrekking tot kulturele

en ontspanningsaangeleenthede. Finansiële hulp en onafhanklike toneelorganisasies is ook

aanbeveel.

9.4 TONEELAKTIWITEITE

Volgens mnr. Tersiens het die toneelkomitee wat in die sewentigerjare tot stand gekom het, 'n

aanbeveling gemaak dat 'n toneelprojek van stapel gestuur moes word sodat letterkundige

voorgeskrewe werk in hoërskole gedramatiseer word en dat bruin leerders in hul gemeenskappe

aan die toneelkuns blootgestel moes word.

Die Suid-Afiikaanse Rade vir Uitvoerende Kunste het die opvoering aanvanklik in 1969/1970

behartig, 'n Jaar later het die Depaltement sy eie groep van Suid-Afiikaanse professionele

toneelspelers onder leiding van Limpie Basson op die been gebring, Mnr Tersiens voer verder aan

dat sedert 1981 van verskillende toneelorganisasies in die verskillende provinsies gebruik gemaak

is. In 1983 is sestig senior sekondêre skole vir die Afiikaanse opvoerings en tagtig vir die Engelse

deur 'n dramatiseringstoer aangebied. Die komitee het ook naas hierdie opvoedkundige-

georiënteerde toneelaktiwitiete, twee dramakompetisies van stapel gestuur waalvan een vir Engels

en een vir Afiikaans.

9.5 NASIONALE TONEELFEESTE

. Die eerste nasionale toneelfees is in die Joseph Stone Ouditorium in die Athlone woongebied,

Kaap, van stapel gestuur. Deltien toneelverenigings het deelgeneem en by hierdie geleentheid is

trofeë en sertifikate aan die wenners en naaswenners oorhandig. Tot dusver is nog geen anti-

hegemoniese toneelopvoerings op die planke gebring nie, aldus mnr. Tersiens.

In 1981 was daar aktiewe deelname van 52 groepe in die kompetisie. Die Afiikaanse toneel het

35 inskrywings teenoor die 17 Engelse inskrywings geregistreer. Onder die Afiikaanse amateur

toneelgroepe was Typro van Tygerberg die wenner met Antigone. Die naaswenner was Heidedal

van Heidelberg, Kaap, met Kanna Hy Ká Hystoe van Adam Small. Small se toneelstuk was dan
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ook die eerste toneelproduksie wat ontvlugting uit die sosio-ekonomiese toestand waarin

verdrukte swartes hulle bevind het, aanspreek.

Die Stellenbosch Farmers Winery het volgens die huidige produksie bestuurder van die

Kellerprinz-groep, mnr. Tersiens Swanepoel, vertel dat sy voorganger mnr. Al. Roux die

maatskappy se borgskap vir dramakompetisies wat bekend sou staan as die Kellerprinz- Dramafees

inAugustus 1982 aangekondig het. Die doel van die borgskap sou wees om ''inheemse drama in

die Wes-Kaap te bevorder".'

Die eerste Kellerprinz-Dramafees is op Stellenbosch vanaf September 1982 tot Maart 1983

gehou. Ongeveer 9 groepe het jaarliks aan die kompetisie deelgeneem Kontantpryse van R1000

(beste produksie), R750 (tweede beste produksie) en R500 (derde beste produksie) is toegeken.

Verder is 6 trofeë toegeken vir beste toneelspeler en vir tegniese aspekte soos beligting en regie

aldus Du Toit (1988: 113). Hierteenoor was die inisiële prysgeld verbonde aan die eenbedlyf-fees

van die voormalige Dept. van Kleurlingsake 'n eerste prys van R500 aan die wengroep, R200 aan

die naaswenner, RIOO aan die beste akteur en R100 aan die beste aktrise."

Die dramafees van die Kellerprinzgroep het die volgende oorspronklike Afiikaanse dramas

waalvan die oorgrote meerderheid anti-hegemonies was opgelewer:

1982 :Asseblief Meisies (Peter Braaf)- Cape Flats Players.

1982 : Dit Sal Die BIeddie Dag Wees (Melvin Whitebooi)- Cape Flats Players. Wenners van

die eerste prys.

198'6 : Die Bulldozers Het Gekom (Vivian Braaf)- Peninsula Group for the Performing Arts,

:Koning van die Ashoop (Freddie Filander)- Windhoek Players. Gesamentlike wenners.

:Min Genade (Peter Snyders} Unison Players.

:Daai Tony de Villiers (Peter Butler)- Dream Express.

: Political Joke (Peter Snyders)- Belhar Cast.

: Krismis van Map Jacobs (Adam Small)- Robertson Dramagroep.

"Telefonlese gesprek met mnr. T. Swanepoel: 12/02/1995

4ALPHA Vol. 13 nr. 5 Junie 1975 bl. 31
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:Dié Kant, Daai Kant (Melvin Whitebooi)- Cape Flats Players.

: Lucy Strata (Ben Dehaeck)- Breughel. Gesamentlike wenners.

Hierdie opvoering het in essensie die kem van anti-hegemonies of anti-apartheidstoneelstukke

gevorm wat deur stedelike SAG in die Kellerprinz-Dramafeeste op die planke gebring is. Hier

moet die leser homself afvra waarom die skielike toename in toneelopvoerings wat anti-regering

was, of die politieke lewenstoestande van die dag aangespreek en uitgebeeld het.

Volgens Smith (1990:87-98) kan drama wat op die stedelike SAG betrekking het hoofsaaklik in

vier afdelings verdeel word, naamlik: sosiaal-politieke dramas, religieus-didaktiese dramas,

sentimenteel-romantiese dramas en nie-gekategoriseerde dramas. Van hierdie vier tipes is die

sosiaal-politieke dramas veneweg die meeste geskryf en opgevoer, aldus Smith (1990: 100).

Een goeie rede wat sterk na vore kom vir die skryfvan sosiaal-politieke dramas na aanleiding van

hierdie navorsing, is die apartheidstoestande waarin die stedelike SAG hulself in die

apartheidsarea bevind het. Die Kellerprinz-Dramafees, wat los van die bestaande hegemonie

gestaan het, het aktief 'n bewustheid van die sosiale omstandighede van die tyd aangewakker en

'n doelbewuste vooruitstrewende rol vervul.

In direkte teenstelling met die Kellerprinz- Dramafees was die Administrasie- Dramafees

depolitiserend en derhalwe is daar d.m v. hierdie navorsing ervaar dat die SAG veralop die

platteland, toneelstukke vir kompetisie ingeskryfhet wat nie politiserend was nie uit vrees dat

. hulle opvoerings gepenaliseerd sou word of as anti-hegemonies gebrandmerk sou word.

Die uiteindelike doel van sommige van hierdie plattelandse SAG was om te' wen. En om dié

paadjie van streekskompetisies te loop om sukses te behaal en aan die einde van die dag in die

finale dramafees uitgeskakel te word, sou nie slegs 'n emosionele letsellaat nie, maar sou ook die

herinnering wek van vervoer- en ander kostes en die verterende gedagtes van die spesiale en

geheime agente van die bestaande orde van die dag, wat daagliks kort op hulle hakke mag volg.

Vrees was dus 'n basiese motivering. Kom ons stel dit só dat die plattelandse SAG eerder binne
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die voorgeskrewe reëls van die Dramafees van die Depaltemente van Onderwys en Kultuur wou

fungeer as buite. In 'n Departementele memorandum, "Aanhangsel A", sit die Depaltement die

reëls uiteen vir die ''Toneelfees vir Eenbedrywe". Onder meer, dat die aard en inhoud van die stuk

voorgelê moet word.

Die vrees van die plattelandse SAG was nie ongegrond nie, want die Depaltement was 'n

verlengstuk van die onderdrukkende regering. Die wrede optrede van die vorige hegemonie

teenoor sy teenstanders was voor die hand liggend soos ook tans sterk na vore kom in die sittings

van die Waarheids- en Rekonsiliasie Kommissie t.o.v. die gmsame bedlywighede van die duistere

agente van die verskeie Departemente van die Apartheidsregime.'

In die korpus swart Afiikaanse dramaturge/skrywers word onder andere gevind dat dit juis die

denkers van die swart gemeenskappe was - die akademici, kerkleiers, onderwysers, joernaliste,

studente - wat die leiding geneem het om die werkersklasse d.m.v hul dramas te politiseer en

sensitiefte maak vir die onderdrukkende wette van die heersende orde van die dag.

Opsommend kan gestel word dat die onmenslike apartheidswette die onderdmktes aangespoor

het om hul ervaring deur middel van die kunste, veral die verhoog oor te dra. Hierdie inisiatief om

kontra-hegemonies te skryfhet nie by die ongeskooldes of die werkersklas berus nie. Die inisiatief

het volgens hierdie navorsing duidelik by die geleerdes in die Wes-Kaap berus, soos in die

volgende afdelings duidelik sal word.

9.6 IKONE VAN DIE STEDELIKE TEATER-AANSLAG TEEN APARTHEID

Die meeste tekste deur die stedelike SAG geskryf en opgevoer bevat sosiaal-politieke ondertone,

soos blyk uit hierdie ondersoek. Vervolgens word die oorwegings waaruit hierdie dramas deur

stedelike SAG geskryf is, ondersoek.

t

5Die Burger 2 Oktober 1997 bl. 2 kol. 2, 3 en 4; Vlakplaas man wil familie van
vermoorders ontmoet. Die Burger 2 Oktober 1997 bl. 2 kol. 5,6 en 7; De Kock vergelyk
Vlok met Hitler. Die Burger 2 Oktober 1997 bl. 2 kol. 5 en 6; Moordenaars moes seker
maak slagoffers is dood.
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9.6.1 MELVIN WIDTEBOOI

'n Onderhoud met Melvin Whitebooi in sy kantoor by Rapport het aan die lig gebling waarom

hy so 'n treffer drama, Dit Sal Die Blerrie Dag Wees geskryf'het."

Whitebooi is as kind saam met sy ouers as gevolg van die groepsgebiedewet gedwing om hul

woning in South End te ontruim en na 'n huis in Schauderville , 20kIn. verder uit die middestad

van Port Elizabeth te trek.

Alle inkopies kon binne loopafstand in South End gedoen word. Nadat hulle verskuifis, was hulle

ekonomiese lewe ingrypend anders.

Met die gedwonge verskuiwing van die inwoners van Distrik Ses na die Kaapse Vlakte, het

Whitebooi gewonder wat die respons sou wees as één persoon besluit om nie te skuif nie. Hierdie

vraag het aanleiding gegee tot die skryfvan Dit Sal Die Blerrie Dag Wees. Dit Sal Die Blerrie

Dag Wees handeloor die protagonis, Mogamat Salie en sy gesin se weiering om uit Distrik Ses

pad te gee nadat die eens swart woonbuurt as 'n blanke woongebied verklaar is. In die motoriese

moment neem die antagonis - die handlangers van die Staat naamlik, die gewapende polisie,

stelling in om Mogamat Salie en sy gesin wat die laaste oorblywende huisgesin was, met alle mag

te ontruim Daar is egter 'n verwikkeling waarin verskillende organisasies, kerke en die Black

Sash 'n bing om die huis van Mogamat vorm Die polisie begin skiet op Mogamat se huis. In die

stygende handeling voel Mogamat dat die onskuldige en simpatieke ondersteuners nie ter wille

van sy standpunt moet sterfnie. Die drama bereik 'n hoogtepunt wanner Mogamat Salie by die

. voordeur uitstap.

Sy seun volg hom en word saam met sy vader in die proses doodgeskiet.

In die dénouement wel die emosies op teen die Staat wat ook as die aggressor en vyand van die

swart verdruktes uitgewys word.

Volgens Whitebooi was hierdie drama so 'n groot sukses dat dit na die twintig jaar nog steeds

6Onderhoud met M. Whitebooi: Kasset nr. 4 gedateer 29/07/1996
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voor vol sale deur Cape Flats Players vir wie hy dit aanvanklik geskryf het, opgevoer word.

Whitebooi is die mening toegedaan dat die vol sale nie te danke is aan simpatie vir Mogamat en

sy gesin nie, maar omdat die gehoor homselfkon identifiseer met die tema en derhalwe kon leer

om 'n sterker standpunt teen die regeling van die dag in te neem.

Uithierdie navorsing kom dit voor dat sosiaal-politieke dramas geskryf en opgevoer is deur SAG

in stedelike gebiede. Later het toneelorganisasies ook hierdie boodskappe na die swart

woongebiede op die platteland geneem. 7

Nagevorsde redes vir die skryf en opvoer van sosiaal-politieke dramas is dat ervarings t.O.V.

ontberings, gedwonge verskuiwings, polisiegeweld en brutaliteit nie in isolasie plaasgevind het nie ..
Die digte bevolktheid van die inwoners in Kaapstad met al sy voorstede in ag geneem, was basies

die oorsaak dat die nuus vinnig versprei het en dat derduisende swartes kollektief deur die

verskillende onregverdige apartheidswette geraak is. Die onmenslike wette het groot ontberings

en emosies tot gevolg gehad en aanleiding tot opstande, die stigting van weerstandsorganisasies,

massa-optogte en boikotte, gegee.

Gevolglik het dramaturge gepaste toneelstukke geskryf en dit is ook so opgevoer om gehore

verder bewus te maak van die ellende, lyding en wreedheid wat swartes aan die hand van die

sisteem moes verduur.

9.6.2 ADAM SMALL EN DIé WAT HY BEïNVLOED HET.

Adam Small, lektor en voormalige hoof van die Depaltement Maatskaplike Werk aan die

Universiteit van Wes-Kaapland, word deur die meeste studente wat lede van die Dramsac was,

as die vader van die anti-hegemoniese teater-beweging in die Wes- Kaap besko~. 8

Twee uitstaande akteur/skrywers wat lede van die Dramsoc (UWK) was, naamlik Andries

Oliphant en Peter Braaf se dramas Die Oordeel en Senzinina onderskeidelik, het opslae gemaak

7Onderhoud met CFP: Kasset ID". 2 gedateer, 09/11/1996

8Onderhoud met Peter Braaf tydens die Afrikaans Skrywers Vereniging konferensie,
Vredenburg 28/09/1996
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en hulle het derhalwe gemerkte en vervolgde teenstanders van die apartheidsregime geword."

Ten opsigte van Die Oordeel van Andries Oliphant het wyle prof Robert Mohr (UK) in 'n

gesprek met mnr. Genie Tersiens hom as volg uitgespreek: "Ten years of drama festivals would

have been worth it if anything would be produced like Andries Oliphant's play, Die Oordeel."

Volgens mnr.Tersiens het die Spesiale Eenheid van die destydse S.AP. hierdie teks

gekonfiskeer. 10

In die drama Die Oordeel van Oliphant is die karakter, dramatiese handeling en die dialoog as

belangrike dramatiese tekens ingespan om 'n ruimte van grusame vervolgingswaansin en

geweldadige optrede na die gehoor oor te dra. In die "handelingsegment"" t.o.v. die verhoor, is

dit duidelik dat die karakter Skaal en sy makkers vir Josef, Malia en hul dogter Maagda onder

kruisverhoor plaas omdat hulle standpunt in verband met geregtigheid in God geanker is. Die

verhoorgroep vorm hier 'n kontrasterende beeld met die liefde, vrede en geregtigheid wat Josef

nastreef

In die eksposisie word Josef se protes t.o.v. die swak werkerstoestand en die uitbuiting van die

werkers as sy sonde teen die owerheid beskou.

Verskillende motoriese momente volg op Josef se isolasie as doring in die vlees van die status

quo. Daar word geweldadig teen hom en sy gesin opgetree. Sy vrou en dogter word onteer deur

robotagtige konstabels. Die drama bereik 'n klimaks in Josef se verweer wanner hy 'n boodskap

aan Skaal deurgee dat 'n mens as gevolg van die sondeval, bedorwe en konup geraak het. Josef

verwys ook subtiel na die "dierlike toestande" en uitbuiting van die proletariaat sodat die

ongelykheid in die Kapitalistiese samelewing krities bloot gestel word. Die aanval op Josef en sy

gesin openbaar 'n onmenslike bestel wat in stand gehou moet word deur onmenslike optrede. Die

afleiding is dat die Staat 'n monster word, die geboorteland 'n slawekamp en die geregshof 'n

9Onderhoud met CFP: Kasset nr. 2 gedateer, 09/11/1996

IOOnderhoud met mnr. Gerrie Tersiens op 28/06/1996.

lI'n Term gekies deur Dorothea van Zyl bo die Van Der Kun en Conradie se
''handelingsgeheel'' in Die Markplein b1.4
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malhuis.

In die ontknoping word dit onomwonde gestel dat ten einde 'n ongelyke bestel uit die weg te

ruim, 'n heldhaftige aanslag nodig is.

In Adam Small se Joanie Galant-hulle word die swak sosiale omstandighede, euwels en

onworteldes van die Kaapse Vlakte uitgebeeld; in Political Joke van Peter Snyders word verder

van die haglike maatskaplike lewensomstandighede vertel waarin gegoedes hulle noodwendig

n.a.v. verskuiwings tussen smokkelhuise moes bevind"

InSenzinina en What About De Lo van Peter Braaf en Adam Small respektiewelik, word 'n prent

geskilder van rassediskriminasie, uitsetting, uitbuiting en verdrukking. Eersgenoemde opvoering

bevat 'n sterk element van swart verset en brutale gevalle van polisie optrede teen die reeds

veronregtes."

Melvin Whitebooi verwys in Dié Kant, Daai Kant na moord, verkragting, drankmisbruik en

selfinoord wat direk toegesryfkan word aan die apartbeidsisteem So kan die lys voortgaan met

'n verskeidenheid sosiale misdrywe, politieke kwessies wat met apartheid saamhang en die oproep

deur sommige dramaturge om in tye van smart, lyding en verdrukking op God te vertrou vir

uitkoms."

Velvolgens gee ek 'n beskrywing van die aktiwiteite van een van die Wes-kaap se bekendste SAG

wat sedert die vroeë sewentigerjare tot die hede aktief op die verhoog verkeer.

9.6.3 CAPE FLATS PLAYERS (CFP)

Soos die naam aandui, is dié toneelgroep almal woonagtig in die Kaapse Vlakte. Vandaar ook die

naam, Cape Flats Players. Dit is 'n toneelgroep wat die langste in die Wes-Kaap bestaan.

l2Onderhoud met Peter Snyders, Pretoria op die 02 /25/1997.

13Onderhoud met CFP: Kasset nr. 2 gedateer 09/11/1996.

"Ondedioud met M. Whitebooi: Kasset nr. 4 gedateer 29/07/1996.
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CAPE FLATS PLAYERS VAN DIE KAAPSE VLAKTE

Die Toneelgeselskap, Cape Flats Players wat oor die jare bekendheid verwerf het vir hul anti-

hegemoniese toneelopvoerings.

Die toneelgroep het hom in die apartheidsjare toegespits om gehore in die stedelike- en

plattelandse gebiede te "conscienttse ". Hierdie bewusmakingsveldtog het hulle vanafKaapstad

tot na Durban en terug via Johannesburg geneem.

As gevolg van hul kontra-hegemoniese toneelstukke het hulle sterk teenkanting van die regering

van die dag beleef Die politieke drama Senzinina wat in Schotsekloof in die Bo-Kaap vir die

UDF opgevoer moes word, is in die stadskoerant van 1985 verbied en hulle was gevolglik deur

die polisie verhoed om die saal te betree waar die opvoering dié betrokke aand moes plaasvind

Die lede van die CFP op diefoto is:

Voor van links Peter Braaf, Sandra Braaf, Phlancia Adams, Brenda Sylvester en Ellen Botha.

Agter van links is Ivan Sylvester, Bertram Adams, Mario Brown en Eben Sauls.
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As 'n student van UWK was Peter Braaf een van die SAG wat by Dramsoc (UWK) wat deur

Adam Small in 1972 op kampus gestig is, aangesluit het. In 1973, volgens Braaf15 het studente-

onluste oralop kampusse uitgebreek en die normale verloop van klasse emstig ontwrig.

Baie studente waaronder Dramsoc-lede, het die kampus verlaat en gevolglik hul studie tydelik

gestaak omdat lesings tot stilstand gedwing is.

Dramsoc-lede van UWK het tussen Julie en September 1973 hergroepeer en onder leiding van

Adam Small, Cape Flats Players gestig. Lede wat teenwoordig was, was onder meer Sharleen

Dreyer, Johnnie IsseI, Jonathan Sam, Colin Ringwest, Ivan Sylvester en Peter Braaf

Aanvanklik het die toneelgroep Adam Small se produksies op die planke gebring, JOG/zie Galant-

hulle was die eerste maatskaplik-politieke drama wat die CFP-groep opgevoer het, aldus Braaf

Joanie Galanl-hulle is die verhaal van Joanie en haar familie wat homself uit die ruimtelike

situering te Woodstock in 'n gegoede buurt bevind. Die tyd is gesitueer in die sestigerjare toe

gedwonge verskuiwings 'n aaneenlopende proses was. As gevolg hiervan verskuif Joanie en Davy

met wie sy in die huwelik bevestig is, na die Kaapse Vlakte waar hulle 'n nuwe lewe in 'n

munisipale huis voer.

Dié ruimtelike situering lewer die twee uit aan geweld wat verskeie nuwe motoriese momente of

velwikkelings in die gebeure in die hand werk. Eerstens word Davy met 'n mes in die mg gesteek.

Dit laat hom verlam en werkloos. Later word die gesin uitgesit en moet hulle noodgedwonge na

'n plakkerskamp trek waar hulle baba sterf

Hierdie tragiese moment lei na spanning as Joanie weier om haar baba 'n armsalige begrafuis te

gee. Sy sit drie dae met die lykie op haar skoot. Die berig bereik die koerante wat dan weer op

hulle beurt verdere opslae maak.

150nderhoud met Peter Braaf Kasset nr. 2 gedateer 09/11/1996.
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Daar is 'n ommekeer in die drama wanneer die owerheid besluit om die plakkerskamp plat te stoot

in plaas van om na die behoeftiges se behoefte om te sien. Die ontknoping loop uit in 'n totale

katastrofe vir Joanie in die slot toneel.

Met hierdie drama wil Small die wreedheid van die gedwonge verskuiwings, die ommekeer van

ekonomiese en sosiale lewensbestaan en die ongenaakbaarheid van die sisteem uitbeeld.

Die lot van Jeanie Galant-hulle vir wie daar geen ontvlugting was as gevolg van toenemende

verslegtende omstandighede gedurende die apartheidsjare nie, was die lot van derduisende

swartmense in Suid-Afiika gedurende die 40jaar van die NP-bewind.

In die onderhoud wat met Braaf gevoer is, beklemtoon hy hoe gemotiveerd die lede van Dramsoc

was om townshipbewoners van die ''Black Consciousness Movement" in die sewentigerjare bewus

te maak.

Hul programme het gewoonlik met gedramatiseerde musiek en sang begin. Daarna is toneelstukke

opgevoer. Hierdie bewusmakingsveldtog het hulle vanafKaapstad tot na Durban en terug via

Johannesburf gebring,

In samewerking met die United Democratic Front (UDF) het hulle gepoog om die werkersklas

teen die bestaande orde te mobiliseer.

Een van die versies wat Braaf sterk helinner aan die mag wat in die werkersklas opgesluit was,

is ''Hanoverstraat se bus" wat uit Kyk die Evangelie van Adam Small afkomstig is:

Soggens as die plekke nog nie oepe is

Saans wag op Hanoverstraat se bus

Hoe call djulle ons?

Die city commuters,

Die labour force

Die labour potencial

en die labour source.
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Met Adam Small se veltrek na Johannesburg in 1976 het die toneelgroep vir ses maande hulself

besig gehou met optrede by huispartytjies waar hulle poësie voorgelees het en gaste op musiek

en sang getrakteer het.

Met die aanbreek van die tagtigerjare het protesteater sterk na vore getree. 'n Nuwe verskynsel,

naamlik die gebruik van kras taal, het deel uitgemaak van die dialogiese kodes, volgens Ivan

Sylvester. 16

Veel kritiek is aanvanklik uitgespreek teenoor toneelgroepe wat hulself aan hierdie gebruike

skuldig gemaak het. Later is die gebruik van kras taal deur baie gehore aanvaar.

Eie dramas van Cape Flats Players wat die NP-regering se apartheidsbeleid op die een of ander

wyse aangespreek het, is onder meer die volgende: Asseblief Miesies deur Peter Braaf (1982) wat

gebaseer is op die Marlene Lehnberg en Choekoe skêrmoord-hofsaak; Senzinina (ook deur Peter

Braat: 1985) en Aluta Continua (1985), Mix Masala (1986), Love Lust or Guilt (1987), Aikona

wat gesamentlik geskryf is en Die " Invisibles" en Damned Intolerance wat Ivan Sylvester

geskryfhet.

Cape Flats Players het a.g.v. hul politieke opvoerings sterk teenkanting van die NP-regeling in

die jare 1985, 1986 en 1987 ervaar.

Die politieke drama, Senzinina wat in Schotsekloofin die bo-Kaap vir die UDF opgevoer moes

.word, is in die Staastskoerant van 1985 verbied. Hiervan was die dramagroep onbewus totdat 'n

verslaggewer van die Cape Times hulle van die verwikkeling verwittig het. Met die toneelgroep

se aankoms by die saal in Schotsekloof was die deure by die hoofingang met planke toegespyker.

Polisie was oral om die gebou ontplooi om die opvoering te verhoed.

Op Grahamstad is die toneelgroep se inligtingstukke, plakkaarte en ander belangrike dokumente

aangaande hul geskeduleerde optredes in 1986 deur die veiligheidspolisie gekonfiskeer, opgeskeur

"Onderhoud met CFP: Kasset nr.2 gedateer 09/11/1996.
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en in die snippermandjies binne die saal waar opgevoer moes word, gevind.

Daar was toe geen opvoerings na hierdie voorval moontlik nie en die toneelgroep moes onverrigte

sake Grahamstad verlaat.

Gewapende polisie-optrede op Oudtshoorn het in 1987 vir groot probleme gesorg voordat 'n

middagvertoning kon plaasvind. Met die toneelgroep se aankoms by die saal in die bruin

woonbuurt Bridgeton, is hulle gekonfronteer deur gewapende polisie wat aan die toneelspelers

'n keuse gestel het: CFP kon die opvoering van Senzinina kanselleer en vertrek ófhul toneelstuk

opvoer terwyl die polisie die opvoering verfilm ter getuienis t.o.v. enige anti-regeringsuitsprake,

opswepery en enigiets dergliks wat deur die toneelgroep gemaak word. Cape Flats Players het

besluit om voort te gaan met die opvoering ofskoon die polisie beheer van die beligting

oorgeneem het. Ten spyte van polisie-teenwoordigheid en intimidasie het die inwoners die saal

volgepak. Daar was aan die einde van die dag groot bewondering en respek vir die dappere besluit

van die besoekende toneelgroep.

Cape Flats Players het hul opvoering met die sang Nkosi Sikelel 'i Afrika afgesluit terwyl die saal

gedreun het soos die gehoor getoi-toi het, aldus Peter Braaf

In 1984 en 1985 het polisie op Touwsrivier 'n poging aangewend om die opvoering Senzinina te

verhoed, maar die 'inwoners wat erg anti-regering gesind was, het die polise in hul vangwa met

klippe verdryf sodat die opvoering daarna ongehinderd kon voortgaan.

By 'n later geleentheid het die plaaslike NP-jeugtak Cape Flats Players in 1987 uitgenooi om in

Parlement Adam Small se What About De Lá op te voer. Braafvertel dat Piet Koornhof en wyle

Andries Treurnicht en Connie Mulder ook in die gehoor was. Aan die einde van die opvoering is

almal versoek om die Nkosi Sikelel 'i A:fiika staande te sing. Van die NP-jeuglede het saamgesing,

maar vir die politici was dié geleentheid 'n groot verleentheid.

By ses geleenthede was Cape Flats Players op die verhoog met opvoerings aktiefwaar projekte

t.o.v. die ANC van stapel gestuur is. En volgens die toneelgroep het die ANC hulle nog nie een
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keer erkenning gegee vir hulle optredes d.m.v. die teater, teen die vorige regeling nie. 'n

Hoogtepunt sedert hul bestaan is die opneem van 'n dokumentêre televisieprogram wat handel

oor hulontstaan en verhoogaktiewiteite om die verskillende veronregte gemeenskappe polities

te "conscientise".

Anthony "Speedo" Wilson, regisseur van Arts Unlimited wat oor kanaal 3 van die SAUK-TV op

Donderdagaande gebeeldsend is, het vir die Heritage-reeks hierdie dokumentêre program van 30

min. opgeneem. Dit is op 30 September 1996 gebeeldsend. Ander hoogtepunte behels die rolle

wat toneelspelers van hierdie toneelorganisasies TV-reekse en rolprente losgeslaan het. Wayne

Bauman en Jacques Klein het rolle inDie Allermans van Melvin Whitebooi vertolk. Ivan Sylvester

was te sien in Yorkman, Phlancia Adams in Suidpunt Hotel, Sandy en Peter Braafin Halfmansput,

Beltrum Adams en Sharleen Surtee-Richards in Kanna is Coming Home.

Alhoewel die toneelgroep sejongste lede, naamlik Ellen Botha, Mario Brown en Brenda Sylvester

nog nie met hul kollegas kan saampraat nie, het hul deelname in die toneelgroep se produksies

groot genoegdoening meegebring.

Ander toneelgroepe wat sterk op die voorgrond was sedert die vroeër sewentigerjare met die

skryf en opvoer van protesteater, is Township Life (1983) van Willie Adams en Leonard Koza,

Chosen Few (1997) van Peter Kaleb, Alpha Omega (1971) van P. A. Jacobs, Union Players

(1975) van Peter Snyders, Peninsula Group for the Performing Arts (1985) van Vivian Braaf

Belhar cast (1979) van Ivan Abrahams en Pulsar Drama Society (1983) van Chris Prins.17

17Die navorser van hierdie verhandeling het noue kontak met die meeste van hierdie
toneelgroepe ofhul skrywers as medestudent of as verslaggewer gehad.
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10.HOOFSTUK 2

10.1 TRADISIONELE PLATTELANDSE SAG:

MoRESTER AMATEUR TONEELGROEP (MAT)

Anders as wat Smith (1990:25) bevind, nl dat op die platteland weinig indien enige oorspronklike

toneelaktiwiteite plaasvind, spesifiek met Afiikaans as medium, was daar etlike swart

amateurtoneelgroepe op die plattelandse dorpe bedrywig sedert die vroeë sestiger- tot en met die

begin van die negentigerjare. Drie daarvan was Morester Amateur Toneelgroep van Wolseley, die

Ceres Amateur Toneelvereniging en die Witzenberg Youth For The Performing Arts wat ná

hierdie tradisionele amateurtoneelgroepe ontstaan het. Ek gee velvolgens 'n beskrywing van elk

van die drie in die oorblywende hoofstukke.

10.2 MoRESTER: AANLOOP TOT SY ONSTAAN

Toneelspel het informeel, baie jare gelede in die Sondagskool van die Nederduits Gereformeerde

Sendingkerk (tans bekend as Verenigende Gereformeerde Kerk of VGK) begin voordat

organiseerde amateur toneelspelop die dorp die lig gesien het.

Volgens 'n lid van dié gemeente op Wolseley, Isak Manuel, skoolhoofverbonde aan W. F. Loots

Primêre Skool en voormalige lid an MAT, is 'n opvoering slegs eenkeer per jaar deur die

Sondagskoolpersoneel en hulleerders in die vorm van 'n kersspel in die destydse NG Sendingkerk

aangebied. IS

Hierdie kersopvoering is goed bygewoon deur die gemeenskap en gevolglik het die

Sondagskoolleerders reeds ''weke en weke te vore begin oefen" en was die kersspel 'n reuse

sukses, aldus Manue1.

Mev. Johanna Afiica, voormalige onderwyseres aan, en eggenote van 'n voormalige skoolhoof

van D. F. Loots Primêre Skool, wyle mnr. Henry Africa, was orreliste en verantwoordelik vir die

afrigting van die Sondagskoolleerders tydens oefeninge vir die jaarlikse kersspel.

ISOnderhoud met MAT: Kasset ID". 1; 20/09/1995
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Manuel herinner hom hoe hulle as kinders rondgeval het om kostuums vir die wyse manne tuis

in die hande te kry.

Kostuums is op hierdie stadiums nie ontwerp nie. Gewone klere is aangepas om te dien as

kostuums vir die verskillende karakters. Slegs die krone van die wyse manne is van karton geknip

en kleurvol versier. Volgens Manuel het die gemeenskap ná die opvoering van die kersspel skielik

besef dat hierdie gebeure 'n hoogtepunt in hul jaarprogram was. Met ander woorde, volgens

Manuel het hulle bewus geword van 'n leemte t.O.V.kultuuraktiwiteite in die gemeenskap.

Later toe Manuel en sy vriende as jongmense by die Christelike Jeug Vereniging (CN) aansluit,

het hulle besef dat toneelspelook 'n wyse is om 'n boodskap aan die gehoor dell' te gee. Die

toneelspel het die jeug inderdaad bymekaar gehou, het Manuel verder aangevoer.

Ná standerd 6 moes die jeug na hoërskole elders gaan om hulle studies VOOltte sit. Sommige

leerders is na Worcester en ander na Wellington. Wanneer die jeug van die hoërskole teruggekeer

het met vakansie, was daar iets om tuis na uit te sien. By die oefen saal van die toneelgroep is daar

aan die lede tekste uitgedeel deur Rina en haar suster Sarah Crotz, wat ook die tekste uitgeskryf

en die rolverdeling behartig het. Daama is daar hard geoefen om gereed te maak vir die groot

aand êrens in Desember."

10.3 DIE STIGTING VAN MAT

Amateurtoneelspel vir sommige lede van die gemeenskap het volgens Rina Crotz in die vroeë

. sestigerjare onder leiding van mev. Johanna Afiica begin. Me. Crotz herinner haar dat kollegas,

onder meer Thys Adams en Sarah Crotz, deel was van die groep wat die toneelstuk, Haar

Grootste Offer (Trienie Meij-Louw) opgevoer het. Rina het die hoofrol vertoik.

Haar Grootste Offer is 'n toneelstuk in drie bedrywe. Die drama maak voorsiening in die

rolverdeling vir drie mans en ruie vrouens en is spesiaal geskryf vir jong katkisante. Die

teatersemiotiek is simplisities en die dialoog bestaan uit eenvoudige kortsinne. Die didaskalia

bevat die karakterlys, 'n kort beskrywing van die toneel, die tyd en die karakter - handeling binne

"Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995
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die toneel.

Die tyd - ruimtelike is Kaapstad in die vroeë vyftigerjare. Die drama is die verhaal van Sonstraal,

mediese student aan die Universiteit van Kaapstad (UK) wat die spoor byster geraak het. Marie,

lektor aan UK, het probeer om haar suster se drankmisbruik vir haar blinde moeder mev. Jooste,

te verbloem Mnr. Jooste, hul vader, het per toeval Sontraal se swakheid ontdek. In die konflik

wat hierna ontstaan het, het Sonstraal haar broer Pieter, haar suster Marie en haar ouers as haar

antagoniste beskou. Derhalwe het haar verhouding met haat familie versleg nadat sy ontdek het

dat sy haar finale eksamen gedruip en Pieter dit geslaag het.

Hierna het Sonstraal ontvlugting gesoek en gevolglik haar erfporsie by haar vader opgeëis en

veltrek na die Goudstad waar sy in die verkeerde sosiale stroom beland het. Later het sy dieper

in sonde en ellende verva1.

Die drama neem hierna 'n klassistiese vorm 20aannadat Sonstraal tot inkeer gekom het. Sy het

genoeg moed bymekaar geskrap en daarna na haar ouerhuis teruggekeer. Die konfliksituasie in

die drama word opgelos wanneer sy tuis vergifuis van haar moeder en redding van haar sonde

ontvang. Haar aanvaarding deur Pieter bring die ontknoping tot 'n gelukkige slot.

Mev. Africa wat die rol van regisseur velvul het, het ook die rol van die blinde moeder veltolk

terwyl Rina Crotz die rol van Sonstraal, die verlore dogter (volgens die Bybelse verhaal van Die

Verlore Seun), veltolk het. Volgens Rina Crotz was die drama 'n ware traantrekker. Me. Crotz

vertelook dat dié morele les, wat só dramaties en vol emosie deur haar en die ander lede oorgedra

is, vir haar groot genoegdoening verskafhet omdat dit 'n boodskap bevat het wat ander se lewens

ingrypend kon verander.

Die gedagte het toe juis onstaan om 'n eie amateurtoneelgroep te stig. ''Ek het my gewig hier in

gegooi omdat ander my toneelspel aangemoedig het. Hulle was van mening dat ek my rolle

20yolgens Pfister impliseer 'n klassistiese vorm (ook geslote dramavorm) dat alle
konflikte 'n afloop het, dat geen onafgehandelde tonele agterbly nie en dat daar 'n
duidelike slotaanduiding gegee word d.w.s. "goed" of "sleg". (Mouton, 1989:162)
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fantasties vertolk het," was Rina se kommentaar."

10.4 KONFLIK IN DIE KERK

Soos reeds velmeld was die VGK destyds die tuiste van die Sondagskool, die CfV en ander

kerkverenigings. Met die koms van ds. Abraham Phillips in 1968, wat volgens Isak Manuel"

"miskien té verlig was" vir die baie konserwatiewe gemeenskap wat hul sake op 'n uiters rigiede

manier gedoen wou hê, was konflik en misverstand aan die orde van die dag.

Ds. Phillips se wêreldbeskouing t.o.V. organisasie het met dié van die gemeente gebots. Die

veranderinge wat die predikant in die kerk wou implimenteer, onder meer dat MATnie meer in

die kerk mag optree nie, was vir die gemeente te radikaal. Ontevredenheid met die optrede en

uitsprake van die resident-predikant het later uitgekring. Manuel verduidelik verder:"As ons

grootmense destyds met die optredes van 'n predikant ontevrede was, en hulle 'n besluit teen

hom geneem het, dan moes die jeug dié besluite van die gemeente gehoorsaam."

Teen hierdie tydstip, volgens Manuel, was dit duidelik dat die jeug nog nooit selfstandig opgetree

het nie. Die vorige jaar (1967), kon die jeug Twee is beter as Een (1. T. Martens) in die kerk

opvoer. Twee is beter as Een is 'n eenbedryfvir agt karakters. Die teks is gebaseer op 'n gedeelte

uit Pred. 4:9-10:

''Twee is beter as Een,

want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.

Want as hulle val, kan die een sy maat opteL .."

Hierdie religieus-didaktiese drama handeloor die groot behoefte aan sendingwerkers in

Masjonaland. Die werwer, dr. Jasper Durandt, middeljarige sendinggeneesheer wat 'n ou vriend

van die Oosterhagens is, oorreed Sannette Oosterhagen, 'n verpleegster, om saam met haar

skoolmaat, Rika du Toit en haar verloofde Louis Fouche, 'n onderwyser, na die sendingveld te

gaan. Nicolaas Diemont, 'n jong geneesheer, 'n ou skoolmaat van Sannette, ontmoet haar ná sy

21Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995

22Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 120/09/1995

26



hy dit uitdruk, "Twee is beter as een want, as hulle val, kan die een sy maat optel".

Volgens ervarmg, het verskeie kerke, bv. die Metodistiese kerk, die Apostoliese Geloof

Sendingkerk (AGS), die Anglikaanse kerk en die destydse NG Sendingkerk onafhanklik

gefunksioneer. Dit beteken dat die verskillende kerkgenootskappe nie hul kerke ofhul kerksale

vir ander denominasies uitgeleen of verhuur het nie.

Sedert die CN-toneelgroep hul eie kerk vir toneelopvoelÏllgs ontneem is, moes hulle 'n

interkerklike toneelgroep word om aanvaarding te geniet. Die jeug stig 'n amateur

gemeenskapsteatergroep vroeg in die eerste kwaltaal van 1968 en voer hulle eerste stuk in die

kerksaal van die Ou Apostoliese kerk in Maalt 1968 op. Die toneelgroep speel voor 'n oorvolsaal.

Talle mense wat nie binne akkomodeer kon word nie, kyk van buite af deur oop vensters. Die

groot gehoor is letterlik meegevoer deur die vertolking van die hoofspelers in Twee is beter as

Een. Daar is trane afgevee, geskater lag en luidkeels gehuil vir vyf of tien minute op 'n keer,
volgens Manuel.

Na hierdie suksesvolle opvoering is die toneelgroep na Malmesbury waar hulle weereens 'n

suksesvolle opvoering in Junie 1968 gelewer het.

Die mate van sukses wat die groep ervaar het, lei tot 'n identiteitskrisis. 'n Naam moes gevind

word. Na hul terugkeer van Malmesbury, word die kwessie rondom naamgewing geopper.

Volgens Manuel het hy skertsend verwys na die Pacaltsdorp-toneelgroep en gesê: "As hulle hulself

'Dagbreek' noem, waarom kan ons onsselfnie 'Morester' noem nie?" Daarna het die toneelgroep
dié naam behou."

10.5 MoRESTER KRY 'N LEUSE

Met die hewige konflik en emosionele verandering wat die CN in hul kerk ervaar het, besluit die

amateurgemeenskapstoneelgroep om 'n leuse te aanvaar wat sou dien as motivering in tye van

probleme en nood. Tydens 'n gesprek ná die opvoering op Malmesbury het die toneelgroep die

gebeure van die voorafgaande ses maande in oënskou geneem. Hulle kom tot die gevolgtrekking

23Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995
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dat indien hulle nie saam gestaan het teen die predikant nie, sou die bestaande progressie in die

toneelgroep nooit plaasgevind het nie. "Twee is beter as Een", beaam almal eenparig."

Henry - Sam Africa, voorsitter van Morester en toe voltydse student aan UWK. moes by die

taalmense vasstel wat die Latynse weergawe van hulleuse sou wees. Lede van MAT was baie in

hul skik met Henry - Sam se navorsingsopdrag.

Op 'n dag het Henry - Sam teruggekeer en bekend gemaak dat ''Dua Maior Una Est" die Latynse

vertaling van hulleuse is.

Met die aanbreek van Lente het MATbesluit om vir die weeskinders by Steinthalkinderhuis _ en

skool 'n gratis opvoering voor kersfees aan te bied. Na die afloop van 'n suksevolle seisoen, wat

in Desember 1968 ten einde geloop het, is die lede uitmekaar vir die vakansie.

10.6 ELKEEN TERUG BY SY BELANGE

Teen Januarie 1969was MAT 'n goed gestruktureerde toneelgroep. Henry - Sam Africa was die

voorsitter en het vroeg in Februarie na UWK. vertrek om studies te hervat. Petro Erasmus, die

sekretaresse, was kleremaker vir 'n modewinkel op die dorp en moes die tweede week in Januarie

haar werksaamheid hervat. Ersamus het die regie vir MAT behartig.

Andrew Pheiffer, Isak Manuel en Thomas Fredericks het einde Januarie na die Hoërskool Esselen

Park op Worcester vertrek. Yvonne Crotz en Patrick Petersen is ingeskryf by die Hoërskool

Bergrivier op Wellington virverdere studie. Rina en Sarah Crotz het hulselfteen middel Januarie

terug in die tuig aan die W. F. Loots Primêre Skool op Wolseley bevind. Met die aanbreek van

die Maartvakansie het die lede weer bymekaar gekom vir repetoires in die Ou Apostoliese

kerksaal.

Patrick Petersen het hom later as predikant bekwaam en was hoof van die Verenigende

Gereformeerde Kerk op Vredenburg tot en met sy tragiese dood in 'n motorongeluk op 7 Julie

1997. Ds. Petersen was ook bekend as digter, skrywer en uitgewer en voorsitter van die

24Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995
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Afiikaanse Skrywers Vereniging.

10.7WERKSAAMHEDE VAN MAT

Teen September moes elke lid sy teks uit die hoofken vir die daaropvolgende opvoering. Isak

Manuel, Patrick Petersen en Henry-Sam Africa is die taak opgelê om vir ontwikkeling in die

gebruik van byklanke te sorg. Die nodige toerusting is aangeskaf waarmee die driemanskap die

nodige klanke uit die natuur, bv. die gehuil van die wind, die sang van voëls en dieregeluide kon

opneem

Daarna is die nodige materiaal aangeskaf vir die bou van die dekor wat kon opvou. Donasies vir

die aankoop van die materiaal is verkry van die werkende lede van die toneelgroep.

'n Nuwe toneelstuk, My Seun, My Seun (Sara van Niekerk) is op die planke gebring. My Seun,

My Seun is 'n toneelstuk in vier bedrywe en is geskryf vir die deelname van vyf mans en drie

vroue. Volgens ds. Thomas Fredericks is die opvoering, My Seun, My Seun gegrond op die

Bybelse tema uit Lukas 15:11-32, wat die verhaal van die gelykenis van die Verlore Seun

uitbeeld."

Dir rolverdeling was soos volg: Die vader figuur, Patrick Petersen; die Verlore Seun, Thomas

Fredericks; die oudste seun, Isak Manuel; die vrou in die huis, Sarah Crotz; die vrou in die

vreemde, Rina Crotz.

MAT het gedurende sy bestaansjare geen subsidie of donasie vir sy aktiwiteite van die regering'

of enige ander instansie ontvang nie. Fondse is gegenereer uit die opbrengs van opvoerings

aangebied op verskillende dorpe. Die toneelgroep het sy eerste toer in 1969 na die Suid-Kaap per

bakkie onderneem Die toer het twee weke geduur en het in George geopen en ook omliggende

dorpe, onder meer Rosemoor, Blanco en Pacaltsdorp, ingesluit waar Haar Grootste Offer,

opgevoer IS.

In George isMorester gratis gehuisves en gevoed deur ds. Charles Petersen en sy eggenote, suster

25Telefoon gesprek met ds. Thomas Fredericks: 11/11/1996
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van Petro Erasmus. Volgens Isak Manuel het so 'n toer hulle slegs R300 aan velvoerkoste gekos

en dan het mnr. Frans Vergotine, 'n vervoerkontrakteur. ook nog op die reis 'n bydrae gemaak

met etes. Op die toer huiswaarts, is Heidelberg, Swellendam, Zuurbraak en Ashton aangedoen vir

geadverteerde opvoerings. Ongekende gasvryheid is op hierdie dorpe aan die besoekers deur die

inwoners getoon. Vrywilligers het aan die toneelgeselskap gratis herberg en etes voorsien.

Met die tuiskom het die toneelgroep as 'n reël by wyle mnr. Jan Crotz, vader van die Crotz-

susters se huis vergader waar die inkomste getel en onmiddellik na hul vernaamste rekening,

naamlik die vervoer, omgesien is. Gewoonlik ismeer as RIOOO op so 'n uitgebreide toer geïn. Die

wins is aan die plaaslike kerke en die Steinthal Kinderhuis en -skool, geskenk.

10.7.1 DIE DOELSTELLINGS VAN MAT

Die Morester-groep het hom ten doel gestelom die gebrek aan sosialisering wat in die

gemeenskap ontstaan het, uit te skakel. Een van die aspekte wat mense in die gemeenskap

bymekaar bring, is toneelspel, aldus Isak Manuel.

Die politieke omstandighede van die era was van so 'n aard dat die bruin bevolking van elke dorp

in die Republiek van Suid-Afiika onderhewig was aan die gedwonge verskuiwings vanweë die

Groepsgebiedewet. Mense uit alle stande het hulle bymekaar in nuwe omgewings en

omstandighede bevind. In sulke omstandighede het daar niks op kulturele gebiede gebeur nie.

Ekonomies was die mense ook nie by magte om êrens heen te gaan om kultureel verryk te word

nie, volgens Rina Crorz. In hierdie behoefte wou Morester voorsien.

Die lede van MAT het nooit gepoog om hul eie dramas te skryf nie. Al hulopvoerings is

gesentreer rondom stukke met religieuse-didaktiese inslag. Die rede hiervooris die dominante

invloed wat die kerk op die gemeenskap, waarvan Morester deel was, uitgeoefen het.

Dit is juis om hierdie rede dat die toneelgroep dit ook hul doel gemaak het om kerkinstansies en

hulpbehoewende inrigtings finansieël te ondersteun uit inkomste wat die groep d.m,v. opvoerings

gegenereer het. Ook voer die voormalige spelers aan dat hulle aangevuur is deur die bevrediging
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wat hulle aand na aand uit die spel geput het. 26

10.7.2 ADVERTENSIES

Die Morester Amateur Toneelgroep het nooit van duur advertensiemiddele gebmik gemaak nie.

En tog het hulle oral voor vol sale opgetree. Die groep het hul opvoerings in al die kerke plaaslik

en elders twee Sondae opeenvolgend van die kansel aflaat afkondig. Om opvoerings deeglik vas

te lê, is plakkate op strategiese plekke in die dorpe en woonbuurte laat opplak. Hierdie wyse van

bekendstelling was baie effektief op die plattelandse dorpe waar almal vir almal geken het, aldus

Manuel."

Wanneer toere onderneem is, was die reël dat briewe deur hul sekretaresse reeds in September

aanjeugverenigings gepos word met die inligting vir advertensiedoeleindes en kaartjieverkope vir

opvoerings in Desember. Na verneem word, was die toegang nooit meer as Rl.OO per volwasse

persoon nie.

10.7.3 VERHOUDING MET DIE GEHOOR

Die Dagbreek Amateur Toneelvereniging van Pacaltsdorp was onder meer vanweë gunstige

nuusdekking in verskeie koerante, 'n baie bekende en gewilde toneelgroep. Hulle het ook reeds

ook oor eenderse kleurbaadjies beskik. Dit was 'n kledingstuk waaroor MAT op daardie stadium

slegs kon droom In 1969 tree MAT binne hierdie toneelgroep se vesting op. Die Dagbreek

Toneelgroep neem sitplekke in, in die twee voorste rye. Die saal in Pacaltsdorp is tot bartens toe

<; vol gepak. 'n Doodse stilte valoor die gehoor toe die gordyne lig en die saal se ligte verdof sodat

die besoekers met Haar Grootste Offer kon begin. 'n Anderhalfuur later begin die grootvader in

die gehoor vlak voor die verhoog droewig te sniI. Hy bars later ook onbeheers in trane uit. Terwyl

die gordyne vir die laaste keer sak, breek 'n dawerende applous oor die gehoor uit. Oomblikke

later was al die lede van die Dagbreek Toneelgroep op die verhoog en in die kleedkamers met

gelukwensing en gunstige kritiek.

Onder die ander lede van die gehoor wat groot waardering t.o.v. die boodskap in die opvoering

26Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995

27Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995

31



gehad het, was die persoon wat so emosioneel deur die toneelstuk geraak is. Hy het beken dat

Haar Grootste Offer 'n spieëlbeeld van die gebeure in sy eie huis was en dat dit hom getrefhet.

Tonele soos hierdie, voer Sarah Crotz aan, het hulle byna op elke dorp afgespeel waar die

Morester Toneelgroep opgevoer het."

Op Worcester was die verhouding met die gehoor so positief dat 'n plaaslike toneelgroep op 'n

stadium die grimering vir MAT-spelers gedoen en daarna opbouende kritiek t.o.v. die besoekers

se jongste opvoering gelewer het.

10.7.4 PROBLEME

Omstandighede op Heidelberg noop MAT om 'n verandering in hul toerrooster aan te bring: in

plaas van om soos in die reël, op 'n Saterdag die toneelstuk aan te bied, word daar vir die eerste

keer op 'n Vrydagaand opgevoer. Op dié betrokke aand was die gehoor aan die begin van die

opvoering uiters stigtelik. Maar gaandeweg was daar 'n groepie wat te hard gepraat het toe hulle

eintlik moes stil wees. Die ander wat stilte verlang het, het probeer om die rumoeriges tot stilte

te dwing. Daar het 'n gestoeiery plaasgevind wat die toneelspelers vreesbevange in 'n hoekie laat

skuiling soek het. Later, toe die orde weer herstel was, kon die spelers weer rustig voortgaan. Dit

was dan ook die laaste Vrydag waarop toneel gespeel is, aldus Sarah Crotz. Volgens Isak Manuel

was die rumoer toe te skryf aan 'n klompie besope mans wat moontlik eers 'n draai by die

buiteverkope gemaak het om die Vrydagaand te kan geniet.

Op Tulbagh moes Rina Crotz improviseer om die probleem van oorkrabbers wat sy in die

kleedkamer vergeet het, met handgebare op te los. Maar volgens Isak Manuel, is daar nooit

werklik ernstige probleme ervaar nie. Hy vertel dat die studente die probleme wat opgeduik het,

afgelag het. Die werklike probleme is deur die hoofspelers selfhanteer.

Rina en Sarah Crotz moes die toneelstukke bestel vanaf Pro Christo Dienste op Worcester en

C.S.v. Boekwinkelop Stellenbosch. Ook was dié twee dames gemoeid met die uitskryfvan

28Onderhoud met MAT: Kasset m. 1; 20/09/1995
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tekste, die verdeel van rolle en die behartiging van korrespondensie."

10.7.5 HOOGTEPUNTE

'n Hoogtepunt van dié toneelgeselskap is die stigting van Morester as 'n interkerlike

amateurgemeenskapstoneelgroep. MAT se vrees om in die teenwoordigheid van die Dagbreek

Toneelgroep te speel, is eindelik ter ruste gelê met die genoemde opvoering van Haar Grootste

Offer. Die groot applous, die erkenning deur die Dagbreek Toneelgroep dat Morester homself

oortrefhet en die vergeetlike onthaal deur 'n gevestigde toneelgroep, was volgens Isak Manuel,

verreweg die hoogtepunt van Morester se bestaan.

Rina en Sarah Crotz het groot drome t.o.v. die verhoog vir hulself aan die begin van hul verskeie

toneel ervarings gekoester. Ofskoon daardie drome nie gerealiseer het nie, besefhulle dat hul spel

ander mense geïnspireer en groot genot verskaf het. Vir hierdie twee was die diens aan

gemeenskappe die hoogtepunt van hul bestaan as amateur toneelspelers."

10.7.6 ONTBINDING VAN MoRESTER

Op 'n vraag waaraan die verbinding van Morester in 1971 (vier jaar na sy ontstaan) toegeskryf

kan word, was Isak Manuel se antwoord dat dit onvermydelik was: Teen 1971 het al die studente

verbonde aan MAT gematrikuleer en het die meeste van hulle verder gaan studeer. Andrew

Pheiffer is na Groote Schuur Hospitaal waar hy 'n beroep as manlike verpleër gevolg het. Patrick

Petersen en Thomas Fredericks is beide na die Universiteit van Wes-Kaapland en kweekskool om

hul as predikante te bekwaam. Ds. Thomas Fredericks beklee tans 'n pos in die hoedanigheid as

.direkteur van die Toevlug Rehabilitasiesentrum op Worcester. Yvonne Crotz het aan die Bellville

Opvoedkundekollege gaan studeer en haar bekwaam in Menslike Ekologie terwyl Henry-Sam

Africa aan die UWK afstudeer en later rektor van Athlone Opvoedkundekollege in die Paarl

geword het.

29Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995
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10.8 SAMEVAITING

10.8.1 TEMATOLOGIESE VOORKEURE

Uit hierdie ondersoek is dit duidelik dat al die lede van die MêresterToneelgroep aan die een of

ander denominasie verbonde was. Die kerk was die dominante faktor in die gemeenskap wat die

geestelike en sosiale lewens van sy gemeentelede vanafhul kinderjare in die Sondagskool tot hul

jeugjare in die C.l V. en later as lidmate gefatsoeneer het. Dit is daarom opvallend dat die kerk

die toneelgroep se tematologiese voorkeure sterk beïnvloed het.

Van die dramas wat oor die vier jaar van Morester se bestaan opgevoer is, kan as volg

gekategoriseer word:

Religieus-didaktiese dramas

My Seun, My Seun, spreek die rebelse lewenswyse, die soeke na wêreldse plesier en die dekadente

lewe van die jeug aan, maar dit beeld ook die vaderlike plig t.o.v. die opvoeding van die kind uit.

Die morele les wat hieruit na vore korn, is dat geen ouer sy kind só lief moet hê dat die ouer sy

belangrikste beginsels moet prysgee sodat die kind 'buite perke kan optree nie.

Wanneer die kind fouteer, moet die ouer egter ruimte maak vir vergifuis en versoening na

aanleiding van Lukas 15:11-32, waarop dié drama gebaseer is.

Sosiaal-godsdienstige dramas

Haar Grootste Offer spreek die sosiale misdrywe aan van drankmisbruik en ander euwels waarin

.Sonstraal- jongste dogter van die Joostes - as tersiêre student verval het. Sonstraal, wat haarself

as mediese dokter wou bekwaam om haar moeder van blindheid te red, faal in haar poging en raak

die spoor byster. Haar ouer suster Marie, 'n bekeerde, verklap Sonstraal se swakheid aan haar

ouers. Dit laat Sonstraal soos 'n uitgeworpene voel Sy verlaat haar ouerhuis en verval in misdaad

in die vreemde.

Twee jaar na Sonstraal se verdwyning met haar erfporsie wat sy in die vreemde verkwis het,

bevind mev. Jooste haar by die venster waar sy op die terugkoms van haar ''verlore dogter" wag.
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LEDE VAN DIE MóRESTER TONEELGROEP VAN WOLSELEY.

Patrick Petersen IsakManuel Thomas Fredericks

Hier is die voormalige vrouelede van MA T wat in die verskeie toneelstukke saam opgetree het.

Van links sit Rina Crotz, Yvonne Crotz en Sarah Crotz.

Die Morester Toneelgroep het vroeg in 1968 tot stand gekom en was aktief op die verhoog tot

Desember 1971. Hulle het toere na die Suid-Kaap en omliggende dorpe onderneem. Die

toneelgroep het die toneelstukke Twee is beter as Een, My Seun. My Seun en Haar Grootste

()JJk!:. met welslae opgevoer.
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Pieter, Sonstraal se broer, is erg gekant teen sy suster se terugkeer omdat haar optrede die

oorsaak was van haar vader se dood. Pieter smeek sy moeder om Sonstraal te vergeet. Mev.

Jooste veltel dat dit ontmoontlik is omdat sy snags in haar drome die huilende baba-stemnietjie

van haar dogter hoor soos die nag toe sy Sonstraal as baba van 'n gewisse vlammedood gered het

en in die proses haar oë moes prysgee.

Ofskoon Marie, Pieter en mnr. Johannes Basson hul prokureur, mev. Jooste probeer oorreed om

Sonstraal telwille van haar verswakkende gesondheid te vergeet, glo sy onwrikbaar dat haar

verlore dogter weer sal terugkeer.

Nadat mnr. Basson 'n koerantberig lees dat Sonstraal uit 'n tronk ontslaan is nadat sY haar vonnis

vir gewone winkeldiefstal uitgedien het, by mev. Jooste 'n visioen dat Sonstraal gearresteer is

en in gevaar verkeer. Mev. Jooste bid onophoudelik tot haar God om haar dogter te red en tot

ander insigte te bring.

Op 'n dag keer Sonstraalterug en ontmoet Pieter, wat haar verwyt en beveelom hul huis te

verlaat. Mev. Jooste kry weereens 'n visioen waarin sy haar dogter sien terugkeer. Sy hoor

voetstappe by die deur. Sy stuur Marie om te bevestig dat dit Sonstraal is. Marie antwoord

bevestigend. Mev. Jooste roep angstig na Sonstraal telwyl sy die huis verlaat. Sy hoor die

bekende stem en keer terug, sak langs haar moeder neer en smeek om vergifuis. Mev. Jooste

vergewe haar dogter en deel haar mee dat daar ook redding vir haar is.

. Die onversoenende Pieter, ook geraak deur die snikkende Sonstraal, vat haar aan die skouer. Sy

gryp sy hand en druk dit teen haar wang. Hy sing uiteindelik met hul saam, ''Ek kan hoor my

Heiland roep my".

Romanties-religieus

Die spreekwoordelike, "ou liefde roes nie", tree sterk na vore in die twee-bedryf toneelstuk, Twee

is beter as Een. Die verhaal speel afin Pretoria in die vroeë sestigerjare. Die ostensie t.O.V. die

speehuimte is 'n weelderige woonkamer van Sannette Oosterhagen se woonstel. Volgens die teks

vir die bemiddelaarsfiguur, is dit oggend en "as die gordyn oop gaan, is die verhoog leeg. Die
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voordeurklokkie lui, en dit word gevolg deur een harde en drie sagte kloppies wat onmiddellik

herhaal word en eindig met 'n harde klop". (Martens, 1963:3).

Hierdie toneelstuk handeloor 'n romanse wat tussen Sannette Oosterhagen (protagonis) en

Nicolas Diemont (antagonis) op universiteit onstaan het. Die twee verliefdes is uitmekaar toe

Diemont hom oorsee as mediese dokter gaan bekwaam het. Daar het aanvanklik korrespondensie

tussen die twee ontstaan wat met verloop van tyd doodgeloop het. Nadat Nicolas teruggekeer het

om by 'n Kaapstadse hospitaal te praktiseer, is daar 'n verwikkeling wat Nicolas en Sannette weer

bymekaar uitbring. Hy besluit om Sannette te besoek. Met sy aankoms by haar woonstel maak

hy gebruik van die kode-klop wat in die verlede net aan hulle twee bekend was. Sannette maak

die deur oop en skrik haar boeglam toe sy Klaas, soos sy hom genoem het, na baie jare weer in

lewende lywe voor haar sien.

Nicolaas vertel Sannette dat hy die vermaarde dr. Nicolaas Diemont is. Terwyl Sannette vir

Diemont tee voorberei, stap hy in die vertrek rond en let die gesin se familiewapen teen die muur

op. Hy lees die woorde, "Twee Zijn Beter Dan Een" en verneem na die oorsprong van die

Nederlandse woorde. Sannette deel hom mee dat die familiewapen 'n ontwerp van haar stamvader

is en dat hy die leuse uit Prediker 4:9-10, geneemhet. Die Oosterhagens was almal sendelinge.

Nicolaas vertolk die ontwerp as 'n tekening van 'n man wat besig is om sy maat wat blykbaar

geval het, op te help.

Sannette deel Nicolaas mee dat sy besig is om koekies te bak vir 'n partytjie wat daardie betrokke

.aand in haar ouerwoning sou plaasvind. Sy vertel aan Nicolaas dat daar 'n sendingveldtog in die

stad aan die gang is. Dr. Jasper Durandt, afgevaardig uit Masjonaland om werwingswerk in die

Suide te doen, sal die spreker wees. Ná die byeenkoms kom 'n handjievol uitgesoekte gaste in hul

huis bymekaar vir dié partytjie.

Sannette skink vir haar en Nicolaas tee. Terwyl die twee tee drink, vertel Nicolaas hoe hy hom

as dokter oorsee bekwaam het. Hy verwyt Sannette omdat sy korrespondensie met hom gestaak

het. Sy blameer hom ook omdat hy nie daarna met skryfvolgehou het nie.
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Die gesprek verander na dr.Durandt se vergadering wat later daardie aand sou plaasvind. Sannette

nooi Nicolaas uit na die vergadering en maak melding dat dit as gevolg van 'n heldedaad deur

Nicolaas op laerskool was dat sy vroeër 'n besluit geneem het om as verpleegster na die

sendingveld te gaan. Daar sal sy in die behoeftes van die minderbevoorregtes kan voorsien.

Nicolaas die antagonis gaan Sannette se besluit teë en raai haar af, maar Sannette bly vasbeslote

om dié droom te verwesenlik.

Die klimaks in die verhaal word later die aand in die vergadering bereik wanneer Nicolaas

opdaag, maar kort daarna na die hospitaalontbied word om 'n ernstige geval van 'n

selfmoordpoging te behandel. Die tragiese moment lei ook dan na 'n ommekeer in Nicolaas se

lewe.

Na die vergadering kom die Durandts, Louis Fouché en Rika du Toit sy verloofde en die egpaar

mnr. Arend en Susanna Oosterhagen by laasgenoemde twee se woning aan. Terwyl die twee

onderwysers, Rika en Louis, die gaste met verversings bedien, vertel Sannette hulle van haar

ontmoeting met dr. Nicolaas Diemont en dat sy hom vir tee uitgenooi het. Dr. Diemont -daag op

net voordat Rika en Louis vertrek. Nadat hy gegroet en verskoning aan dr. Durandt gemaak het

dat hy die vergadering nie voluit kon bygewoon het nie, vertel hy van die selfinoordvoorval wat

hy by die hospitaal moes behandel. Later word dit ook bekend dat Rika en Louis na die

vergadering hulself aangemeld het om as onderwysers in die sendingveld diens te gaan doen.

Dit kom ook aan die lig dat die praatjie van dr. Durandt uit Joh.:4 hulle beïndruk en oorreed het

'om 'n positiewe besluit t.o.v. sendingwerk te maak.

Sannette herhaal die teksvers: "As jy geweet het wie Hy is wat vir jou sê, 'Gee Vir My water om

te drink', soujy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het".

Volgens mev. Susanna Oosterhagen was die Samaritaanse vrou se vraag aan Jesus hoe Hy water

sonder 'n skepding uit die diep put kon kry, baie belangrik. Louis sien die vraag as 'n besondere

treffende toepassing van dr. Durandt naamlik, dat die diep put met lewende water 'n beeld is van

die goeie tyding - "diep, en buite die bereik van heidense verstand. En dan die gebrek aan 'n
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skepding" wat as menslike instrument beskou kan word.

Nicolaas se kommentaar hierop is dat hy die "skepding" as 'n tekort aan werkkragte beskou. Hy

beken ook dat hy nog nooit só aan die woord gedink het nie.

Nadat die verloofdes vertrek het, deel Nicolaas sy vriendin mee dat hy deur dieselfde woorde

aangekla is en dat hy ook geroepe voel om God in die sendingveld as dokter te dien. In die

moment van laaste spanning gee Nicolaas met pastorale hulp van dr. Durandt, hom volkome oor

aan God. Hy besluit in die ontknoping om Sannette na die sendingveld te vergesel want soos hy

dit uitdruk, ''Twee is beter as Een". Hierop antwoord Sannette as volg: ''Want as hulle val, kan

die een sy maat optel!".

j
Die Morester Toneelgroep het vroeg ontdek dat klank ook gebruik kan word om die werklikheid

10.8.2 TONEELMEDIUM

van die toneel te dramatiseer. Die stemming van sekere omstandighede kan met sekere

klankeffekte gerealiseer word, bv.: die gesang van voëls stel rustigheid voor; die gehuil van die

wind, 'n storm. In die eerste bedryfvan Haar Grootste Offer word die vroeë oggendtoneel ingelei

met die gesang van voëls en die sporadiese geblaf van 'n hond. In die derde bedryf word 'n ander

dimensie van klank, naamlik musiek, gebruik om die emosionele tonele uit te beeld. Wanneer

Sonstraal met haar familie eindelik versoen raak, eindig die toneel met sagte klavier musiek en die

gesing van, "Ek kan hoor my Heiland roep my".

'Beligting

Volgens 'n lid van die Morester Toneelgroep, het beligting nie 'n belangrike rol in die opvoerings

gespeel nie. Inteendeel, die Morester Toneelgroep se probleem was altyd swak 'beligte verhoog.

MAT kon ook nie 'n eie draagbare beligtingstelsel bekostig nie. MAT het natuurlik die fasiliteite

in sale wat beligting kon beheer, as 'n groot voordeel beskou.

Kostumering en grimering

MAT het weinig toneelstukke opgevoer waarvoor spesiale kostuums benodig is. Daar is slegs by

die geleentheid toe die religieuse drama, My Seun, My Seun opgevoer is, van die Bybelse klere-
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drag gebmik gemaak. Die mans het met wye rokke en handdoeke om die middellywe vasgemaak,

'n tulband of doek wat met 'n tou of band op die kop vasgebind is, sandale en 'n wandelstok in

die hand opgetree.

Die vrouens het ook lang rokke, kopdoeke en skouerdoeke oftjalies en sandale gedra. Ander

toneelstukke soos Haar Grootste Offer en Twee is beter as Een het die gebruik van gewone

ontspanningsdrag en deftige formele kleredrag vereis. Grimering en haarstyl is aangepas by die

tyd en era waarin die toneel hom afgespeel het. (Ter verduideliking van kostumering, besigtig die

illustrasies op die volgende bladsy.)

StelOntwerp

Soos blyk uit die onderhoud met oud-lede van die MAT-groep, het hulle gereeld 'n dekor gebruik

waarop geboue, tuine met berge in die agtergrond geskilder is. Hierdie panoramiese toneel het

met die speelruimte saamgesmelt. In Twee beter as Een het die panele die wie binnemure van die

sitkamer met sy vensters, gordyne, portrette en familiewapen bevat. Die rekwisiete het bestaan

uit 'n koffietafel, 'n wie-sitplek rusbank en twee enkel leunstoele. Die stelontwerp het die

leefwêreld van die welgestelde gesin uitgebeeld. Dieselfde ontwerp het gegeld vir die karakters

in die opvoering, Haar Grootste Offer. My Seun, My Seun, het dieselfde panele gebruik. Op die

agtergrond is 'n panoramiese woestynuitsig uitgebeeld. Geen rekwisiete is in die toneelstuk

gebruik nie."

Toneelspel

Die styl waarvolgens MAT toneel gespeel het, was deurgaans met die aard van die dekorstyl. Die

panoramiese uitsig wat op die dekor in die toneelstuk My Seun, My Seun geskep is, het bv. die

ruim hart en vergewensgesindheid van die sagmoedige vaderlike figuur in die drama weerspieël.

InHaar Grootste Offer was die toneelspel tussen Sonstraal die ''verlore dogter" en haar moeder,

mev. Jooste, by hulle herontmoeting na bewering só eg, dat lede van die gehoor hardop gereageer

31Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995
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het met "fooitog" en "vergewe haar". Ander mense in die gehoor het die emosiebelaaide toneel

te veel gevind en het in trane uitgebars.

Die toneelgroep het in hierdie stuk ook gebmik gemaak van die handgebare en gesigsuitdmkkings

wat die belangstelling verhoog het. 32

10.8.3 DIE NUT VAN DRAMAKURSUSSE

Die eerste dramakursus wat deur die voormalige Depaltement van Kleurlingsake van stapel

gestuur is, is in Junie 1971 in Bellville-Suid onder leiding van wyle prof Robert Mohr, wat toe

hoofvan die Departement Spraak, Lees en Drama by UK was, aangebied. Altesaam 16 ervare

toneelspelers het die kursus bygewoon. Kursusgangers wat die kursus voltooi het, het elk 'n

sertifikaat ontvang."

Dit is ongelukkig die geval dat ''Die Nut Van Dramakursusse" t.o.v. die MAT-groep irrelevant

is omdat hierdie toneelgroep lank voordat dramakursusse aangebied is, ontstaan het. MAT het

in Januarie 1971 net voordat dramakursusse later in Junie aangebied is, ontbind.

Daar word wel in die volgende hoofstuk in detail oor die nut van dramakursusse, 'n bespreking

aangebied. Die Ceres Amateur Toneelvereniging wat hierdie kursusse bygewoon het, word in die

verband behandel.

32Onderhoud met MAT: Kasset nr. 1; 20/09/1995

33ALPHA vol. 14 nr. 6: Augustus 1976, bl. 6
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11. HOOFSTUK 3.

11.1 CERES AMATEUR TONEELVERENIGING: SY ONTSTAAN

Een belangrike gegewe wat telkens tydens hierdie navorsing onagterhaalbaar geblyk het, was die

datum waarop 'n spesifieke amatew10neelgroep gestig is. Omdat die SAG soos Smith (1990) in

die voorwoord tereg noem, nie binne die literêre navorsingsveld gereken was nie, het hierdie

belangrike statistieke oor diejare heeltemal verlore gegaan. AI wat in die meeste gevalle veneken

kan word, is 'n twyfelagtige maand, maar 'n definitiewe jaartal van stigting. Smith (1990:37 -40)

CAT kom tot stand in Maart 1974. Twaalf ywerige amatem10neelspelers neem deel aan die

stigting wat in die Rietvallei Biblioteek plaasvind. Die struktuur in die vereniging sien uit as volg:

Mnr. Louis Pietersen (voorsitter)

Mnr. Absolom de Vlam (o/voorsitter)

Mev. Susan de Vlam (sekretaresse)

Lede:

Mev. Magda Jordaan

Mev. Ragmat Lintnaar

Me. Marcelle Hercules

Me. Velma Geldenhuys

Me. Lilian Amsterdam

Mnr. Piet Minnaar

Mnr. James Boer

Mnr. Doughlas Cleophas

Mnr. Sarel Wagner

'n Jaar later het die skrywer van hierdie verhandeling en die volgende nuwe lede ook by CAT
aangesluit:

Mev. Marie Deerling

Me. Jacquiline Cloete

Mnr. Aubrey Lintnaar

Mnr. Jacob Mepomie

Mnr. Nicolaas Wagenstroom

Mnr. Nico Minnaar

Mnr. Willem Visagie
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11.1.1 DRAMAS OPGEVOER

Die volgende inligting het gedurende 'n onderhoud met mnr. en mev. De Vlam aan die lig

gekom 34 Die toneelgroep het besluit om 'n ernstige drama as eerste toneelstuk in 1974 op die

planke te bring. Dié spesifieke aand word die toneelgeselskap onkant betrap toe die gehoor op

Ceres begin lag vir 'n bebloede karakter wat op die verhoog ineengestort het in Sybrand die

Watermaker van Eugéne N. Terre Blanché.

11.1.2 Sybrand die Watermaker

Hierdie drama is die tragiese verhaal van die protagonis Sybrand, 'n boorman wat na geluk en

voorspoed op soek is op sy eie plaas in die Kalahari. Die ironie is dat hy vir ander boere kon

onderaardse water aanwys en raakboor, maar op sy eie plaas nie daarin kon slaag nie.

In sy laaste poging boor sy seuns, Francois en Wynand, meer as 'n duisend voet sonder om water

te vind. Die vrugtelose boordery maak die seuns moedeloos veralomdat dié twee glo dat hulle

nie water in die woestyn sal raakboor nie. In die motoriese moment wat lei na die hoogtepunt in

die drama, het die laaste water by die krip opgedroog en het reeds 70 beeste gevrek weens gebrek

aan water. As antagoniste in die verhaal, glo die twee seuns nie meer dat hul vader sukses sal

behaal met sy boordery op die plaas nie. In 'n verwikkeling is dit slegs Sybrand se vrou Debora

wat vertroue het dat daar 'n deurbraak sal kom

Francois en Wynand besluit dat hulle genoeg gehad het van die opdraande stryd en wil terugkeer

na die boer Sarel du Toit. In die dramatiese gebeure wat volg, verkeer Sybrand in 'n emstige

woordewisseling met sy seuns. Hy raai sy seuns af om, soos sy gesin vroeër, weer bywoners van

die Du Toits te word. Hy wil graag van die bywonerstigma ontslae raak sodat hulle selfstandige

boere kan word. Al wat tussen hulle voorspoed en 'n bywonerslewe staan, is die water wat net

nie te voorskyn wil kom sedert die bestaande boorgat se water opgedroog het nie.

34 Onderhoud met die De Vlams: Kasset nr. 3; 28/05/1996.
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CERES
AMATEUR TONEELVERENIGING

Die loodsgroep wat die Ceres Amateur Toneelvereniging in Maart 1974 van stapel gestuur het,

is (van links voor) me. Valery Geldenhuys, me. Lilian Amsterdam, mnr. Louis Pietersen, mev.

Magda de Vlam. Agter van links staan mnr. Piet Minnaar, mev. Ragmat Lintnaar, mnr. James

Boer, Doughlas Cleophas, Sarel Wagner en me. Marcelle Hercules.

Kursus in rama

Die kort kursusse in toneelkuns wat sedert 1971 elke jaar deur die destydse Raad vir Kultuur,

Sport en Ontspanning van die Administrasie van Kleurlingsake vir amateur toneelspelers gereël

is, het later Insituasie geskep waar lede wat die kursus bygewoon het, hul dikwels in die rol van

regisseur bevind het. Die oplossing was 'n kursus in regie wat in 1975 vir die eerste keer

aangebied is. Sestien ervare toneelspelers het hierdie kursus in die Junievakansie in Bel/ville

bygewoon.
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Wanneer dit lyk asof Sybrand sy seuns, al sy beeste en sy plaas gaan verloor, sit hy die

boormasjien aan die gang met dinamiet voor in die boorpunt. Maar in die moment van die laaste

spanning, voordat die dinamiet ontplof, word 'n springaar raakgeboor.

Die water spuit bokant die boortoring uit. Jubelend wys Sybrand die verskynsel aan sy gesin, deur

die venster. Daar vind 'n ommekeer in die dramatiese handeling plaas as hy besluit om die

brandende lont afte sny. Francois waarsku sy pa om dit nie te doen nie. Hy en Wynand sit sy pa

agterna om hom te keer. 'n Oorverdowende ontploffing ruk die boor uitmekaar.

Na 'n kort rukkie dra die seuns Sybrand die huis binne. Bloed vloei uit 'n wond uit sy bors. Hy

is ernstig beseer en prewel dat hy die lont wou afsny. Hy was so naby. Hy versoek Francois om

Sarel du Toit te velwittig dat hy 'n springaar raakgeboor het. Debora besef dat haar man se einde

aangebreek het. Sy skeur 'n stuk van haar voorskoot af en druk dit oor die gat in Sybrand se

bors.

Hierna sterf'hyen laat sy seuns verbysterd. Die dénouement laat die gehoor met 'n bitter smaak

in die mond. Die ontydige en tragiese dood van Sybrand, het die verwagting van 'n gelukkige

einde nadat 'n springaar raakgeboor is, verydel.

Volgens mev. De Vlam het hulle hierop besluit om liewer weg te beweeg van ernstige dramas en

hul toe te lê op komedies.

Die jaar daarna het CAT verskeie komedies, onder meer die volgende, opgevoer:

f?,.

11.1.3 Ai Tog Die Vroumense (Joan Retief)

Hierdie blyspel bestaan uit vier bedrywe wat afspeel in die smaakvolle voorkamer van die Roux-

gesin.· Die gesin bestaan uit Betsie, 'n l3-jarige skooldogter, haar ouer suster Karin (25), hul

middeljarige moeder Susanna, hul bejaarde tante, Ou Tannie en Rudolf de Villiers, 'n aantreklike

Jongman.
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In hierdie verhaal wat in die huidige afspeel, beheef Karin 'n liefdesteleurstelling wat haar

belangstelling in die teenoorgestelde geslag op die oog af, heeltemal uitdoof

Haar tante wat die rol van bemiddelaar vertolk, is bekommerd dat nog 'n vrou in die Roux-familie

bakoond toe op pad is. Betsie, die jonger suster met haar nuwerwetse taalgebruik en -houdings

bots gereeld met Kalm omdat sy haar tyd met poësie skryfverwyl. 'n Nuwe onderwyser kom by

die laerskoolonderrig gee. Betsie is doloor haar nuwe klasonderwyser omdat hy begrip het vir

haar optredes en stadium van ontwikkeling. Betsie voelongelukkig omdat hy by die hotel,

waaraan daar 'n stigma kleef, inwoon.

Susanna, hul moeder, verneem by die Vrouevereniging dat Rudolf de Villiers nie graag by die

hotellanger wil inwoon nie. Sy besluit om hom as loseerder in te neem en kry 'n kamer in die huis

gereed. Hy trek by die Roux's in. Dit bring groot blydskap vir Betsie, maar sterk protes uit Kalm

se geledere.

Almal vind De Villiers aangenaam, maar Karin is versigtig om met hom vriende te wees. Later

bewerkstellig Ou Tannie 'n manier om Karin en Rudolf bymekaar uit te bring. Na vele

struwelinge vind die twee mekaar en besluit om in die huwelik verenig te word.

11.1.4 Die Braaiboud (Gerhard Beukes)

Die Braaiboud is 'n eenbedryfwat geskryf is vir vyfkarakters. Die tyd-ruimtelike is die huidige

'en die speelruimte is die voorkamer van die Prinsloo gesin wat op die platteland woon.

Leonore (21) het so pas, 'n dag voor Nuwejaarsdag, uit Johannesburg vir 'n reiinie met haar ouers

en broer opgedaag. Sy ontdek 'n briefin die voorkamer wat aan haar ouers geskryfis. Sy lees

die inhoud en ontdek dat haar vader se familie met wie sy nie goed klaar kom nie, ook vir

Nuwejaarsdag kom kuier.

Sy voel hieroor baie ongelukkig, veralomdat sy 'n gesellige en rustige Nuwejaarsdag met haar

familie wou deurbring. Vir mev. Prinsloo ·gaan dit nie oor die skoonfamilie nie, maar oor 'n
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braaiboud wat nog nie van die slaghuis af opgedaag het vir die volgende dag se ete nie.

Intussen verskyn Roelf (18), met sy kunstenaarsvoorkoms in die voorkamer. Hy hou hom digter

en is doloor sy pa se familie, veral die skone Angeliena - 'n niggie vir wie hy heeltemal aanbid.

Hy het 'n gedig getiteld ''Engelien'' aan haar opgedra en ook al sy gedigte aan haar gestuur.

Mev. Prinsloo bel die slaghuis en ontdek dat mnr. Prinsloo nie 'n bestelling vir 'n braaiboud

geplaas het nie. Later as mnr. Prinsloo tuiskom, ontmoet hy sy dogter Leonore, en merk op hoe

mooi sy in die vreemde geword het. Sy verneem wat in die sak is wat hy by hom dra. Spontaan

haal hy bottel na bottel wyn met 'n beskrywing van elk uit die sak. Hy vertel hoe sekere van die

wyne vóór en ná die braaiboud saam met sy familie, veral tant Antjie, geniet sal word.

As mev. Prinsloo meld dat daar geen braaiboud gaan wees nie, is dit vir mnr. Prinsloo

ondenkbaar. Mev. Prinsloo versoek haar eggenoot om sy sakke van alle papiere en rekeninge leeg

te maak. Sy ontdek die braaiboudbestelling wat mnr. Prinsloo moes aflewer, tot sy diepe

ontsteltenis nog steeds in sy baadjiesak.

Volgens mev. Prinsloo sal die familie 'n blikke Bully Beef in die plek van 'n braaiboud vir

Nuwejaarsdag eet.

Daar is 'n klop aan die voordeur. Stienie, die bediende, beantwoord die klop. Sy kom die veltrek

binne met drie briewe wat sy aan mev. Prinsloo oorhandig. Mev. Prinsloo gee een brief elk aan

Leonore en Roelf Sy skeur haar brief oop en ontdek dat die skrywe van haar man se familie, van

wie Leonore nie 'n groot dunk het nie, afkomstig is. Mev. Prinsloo lees dat tant Antjie 'n

boerebraaiboud aangestuur het ter voorbereiding van hul koms."

Op 'n vraag waarom CAT nie na ernstige dramas teruggekeer het nie, was mnr. De Vlam se

antwoord dat die gemeenskap op daardie stadium nog nie geskool was om ernstige dramas te

waardeer nie. Met ander woorde, die ernstige dramas was nie dié somt toneelstukke wat polulêr

was en vol sale getrek het nie.

35 Uit die bundel: Kerse III Die Wind; Van Schaik, Pretoria, 1973
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CAT het 'n groot aanhang onder mense van alle range, stande en ouderdomsgroepe gehad. Dr.

Henry H. Beets, voormalige leraar van die destydse N.G. Sendingkerk op Ceres, was van dié

toneelgroep se grootste aanhangers. Die leraar was van mening dat die opvoerings 'n klep

gevorm het waardeur mense van hul frustrasies kon ontslae raak. Deur die leraar gereeld op

hoogte van hul opvoeringsprogram te hou, kon CAT van tyd tot tyd die H.M.Beetssaal vir

opvoerings huur of gratis kry, het mnr. De Vlam toegevoeg.

Daar was nooit in die stadium van die apartheidsera 'n ingesteldheid by CAT om doelbewus met

protesteater doenig te wees nie. Hoewel Twee Rand Trek (S. O'Casey) opgevoer is, is dit bloot

op die planke gebring omdat dit so skreeusnaaks is en nie juis om die sinneloosheid van apartheid

in 'n poskantoor uit te beeld nie.

11.1.5 Twee Rand Trek

TweeRand Trek is 'n eenbedryf en maak voorsiening vir drie karakters wat in 'n woordewisseling

binne 'n poskantoor betrokke raak. Die spelers bestaan uit 'n toonbankklerk wat gespeel is deur

Jacqueline Cloete, 'n poskantoorkliënt wat gespeel is deur Absolom de Vlam en 'n vriend van die

kliënt wat gespeel is deur Aubrey Lintnaar.

Die erg beskonke kliënt bevind hom in die poskantoor besig om twee rand uit sy spaanekening

te bekom. Hy is egter te besope om die vorms behoorlik te voltooi en word derhalwe deur die

klerk versoek om die volgende dag, wanneer hy nugter is, die geld te kom trek. Hy verseg om

·die poskantoor sonder die geld te verlaat en versoek sy vriend om die vorms namens hom te

voltooi.

Die beskonke vriend, wat graag moeilikheid wil voorkom, sukkel al wat hy kan om sy maat uit

die gebou te kry. Die humor in die toneelstuk is gesetel in die aksies van die beskonkenes, die

herhaalde wegwysing van die trekker, sy weiering en die heen-en-weer getrekkery tussen die

besopenes.

Indien daar 'n ~gesteldheid was om teen die hegemonie van die dag deur middel van die verhoog
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op te tree, was daar nie geskikte gepubliseerde toneelstukke beskikbaar in die Rietvallei Biblioteek

nie. Geen een van CAT se lede het die talent aan die dag gelê om op daardie stadium protes-

toneelstukke te skryfnie, aldus mnr. De Vlam.

Die De Vlams was die enigste van die Ceres Toneelgroep se lede wat as getroude paar aktiefwas.

Gevolglik het hulle etlike kere saam as egpaar dié rolle in toneelstukke vertolk. Hulle het goed

gevaar in Die Náientjie Het Planne (ook Mamma Het Planne) geskryf deur Gerhard Beukes.

Mamma Het Planne kom voor in die bundel, "Kerse In Die Wind" en is in 1973 uitgegee deur 1.L.

van Schaik, Pretoria.

Die rolle van egpaar word ook aan die De Vlams toegesê in Ai Tog Die Vroumense, Die

Braaiboud, Sybrand die Watermaker (reeds bespreek), Die Ring (H. Pienaar, De Klerk) en Die

Rooi Duiwel se As (D.G. Richard).

Die volgende is 'n opsomming met 'n didaktiese inslag wat poog om ouers te laat besef dat

ouerlike inmenging by die keuse van 'n lewensmaat vir hul seun of dogter, liewers aan die kinders

self oorgelaat moet word.

11.1.6 Die N()ientjie Het Planne

Die Náientjie Het Planne handeloor die lief en leed in alledaagse situasies soos in die huisgesin

beleef Die blyspel is 'n eenbedryf en die rolle word vertolk deur vyf karakters, naamlik Jan

Swart, 'n 48jarige prokureur, sy vrou Helene Swart (45), hul dogter Hester Swart (25), Jochem

.1.1. Jurie Jansen-Van Rensburg en Piet Ras.

Die toneel begin by die ontbyttafel waar Jan en Helene besig is om te eet. Oudergewoonte sit Jan

met 'n koerant voor sy gesig wanneer hy eet en hiermee het sy vrou 'n probleem. Sy kry sy

aandag na vele gesukkel en herinner hom daaraan dat hulle dogter oor 'n paar dae 28 jaar oud

word en nog steeds ongetroud is. Hy moet help sodat hulle vir Hester 'n man aankeer.

Aanvanklik wil Jan hom nie inmeng in die private sake van sy dogter nie. Hy verneem van sy vrou

wat die kriteria vir so 'n man moet wees. Wanneer Helene aan hom veltel dat die persoon hoflik.,

galant en sjarmant moet wees, beveel hy vir Piet Ras, 'n kliënt aan. Volgens Helene is dié naam
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te plat en eentonig. Dit moet iets wees soos Pieter H. Hendrik van Zederbergen-Ras. Jan beveel

daama 'n ander kliënt met die naam Solomon Tinus van Tontelberg aan, maar voeg by dat hy

R20000 verduister het.

Mnr. Swart belowe 'n nuwe motor aan mev. Swart as sy vir Hester 'n man kan aankeer. Hester

kom op daardie moment die veltrek binne en hoor die laaste sinne. Sy vemeem wat van haar gesê

word. Haar vader belowe aan haar 'n pelsjas as sy sonder haar ma se hulp 'n man kan kansel toe

sleep.

Terwyl Jan opstaan om werk toe te gaan, steek Hester 'n blom, in sy lapel. Hy weet dat sy hom

afpers en vra wat sy verlang. Hester antwoord dat sy R20 nodig het. Op 'n vraag waarvoor sy

die geld nodig het, antwoord sy dat die nêientjie planne het. Jan vertrek en wens haar voorspoed

toe.

Telwyl Hester by die voordeur uitstap, kom Van Rensburg, 'n verkoopsman, daar aan. Hy is

sjarmant en 'n fyn geklede kêrel. Hy versper haar weg, neem haar hand en gee haar 'n outydse

klapsoen daarop. Hy stel hom voor as Joehen 1.1. Jurie Jansen-Van Rensburg, verteenwoordiger

van die Sononder-Borsel Maatskappy. Hy maak met elke toesprakie 'n buiging. Hy verkoop nie

gewone borsels nie, slegs Super A-I produkte, ten volle gewaarborg vir deltig dae. Hy open die

tas en plak die borsels na 'n beskrywing, een vir een in haar hand. Hester vererg haar en,los die

bondel borsels toe hy die laaste een in haar hand druk. Die spul beland op die tapyt en telwyl hy

spartel om dit op te tel, stap sy kop in die lug die deur uit.

Terwyl hy met die tas in die hand voordeur toe stap, kom Helene die veltrek binne. Sywil weet

wie hy is. Hy antwoord en beïndruk haar met sy goeie taalgebmik en manier van sake doen. Sy

ontdek in Van Rensburg die perfekte man vir Hester. Sy bied hom drankies aan. Hy weier eers,

maar later geniet hulle die drankies saam Sy veltel hom van Hester se goeie eienskappe en

vemeem ofhy getroud is. Van Rensburg gee Helene 'n indirekte antwoord en ontdek dat Helene

hom wil vastrek as 'n skoonseun. Hy wil wegkom maar Helene druk hom stewig op die rusbank

vas en nooi hom vir middagete en 'n aand uit met Hester na die fliek. Hy wil hierna in alle ems

wegkom
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Buite lag Hester, haar pa en Piet Ras lekker. Hester stap styf ingehaak met Piet die veltrek binne

en beveel haar ma om haar nuwe skoonseun te ontmoet. Helene is verbysterd toe sy verneem dat

Hester met Piet Ras getroud is. Helene stel Hester voor aan die man wat sy heimlik vir haar

aangekeer het. Hester herken vir Van Rensburg en verneem waarom hy nog steeds daar is.

Helene is verbaas om te verneem dat Hester vir Jochem ken. Hierna maak Helene asof sy nie vir

Van Rensburg ken nie.

Terwyl Hester vertel wie Van Rensburg is, begin hy sy storie van voor af: Ek verkoop borsels ...

Helene bars in trane uit - baie vernederd - omdat sy 'n borselverkoper aan haar verfynde dogter

wou afsmeer. Sy val flou agteroor. Gelukkig is Jan agter Helene om haar net betyds te vang.

Telwyl Hester op haar ma afstorm, draai Van Rensburg hom na Piet Ras, stel hom bekend as

borselverkoper van Super A-I produkte, top kwaliteit, spesiaal vir die bruidegom, vir sy

wenkbroue, sy bene, sy tone, sy rug ...

11.1.7 Die Ring (H. Pienaar, De Klerk)

Waar die spel meestalop die egpaar in die vorige toneelstukke gefokus het, verskuif die klem in

hierdie blyspel na die jeug, naamlik Mietsie, die jongste dogter van die Snyman egpaar.

Mietsie en haar broer Boetman, strooi vir hul ouer suster Marina. Sy tree met Ferdinand in die

huwelik. Ferdinand het Mietsie laas gesien toe sy nog 'n klein skooldogter was. Met die troue

het Mietsie in 'n aantreklike jong dame ontluik en sy bevind haar in 'n stadium waar sy in die

. teenoorgestelde geslag belangstel.

Terwyl sy aantrek vir die troue, fantaseer sy oor haar eie troue met Seppie le Roux, haar kêrel.

Ferdinand kom die huis binne en betrap Mietsie voor die spieël terwyl sy hardop "Ja" uitroep. Sy

skrik en verneem ofhy Ferdinand is. Hulle maak kennis en sit 'n vurige gesprek oor die liefde

aand die gang. Ferdinand vind Mietsie bekoorlik en spreek die wense uit dat hy liewer met só 'n

mooi vrou soos Mietsie voor die kansel sou verskyn. Sy neem dit ter harte omdat sy vroeër vir

Marina gesien huil het en dit geihterpreteer het dat sy nie meer met Ferdinand in die huwelik wou

tree nie.
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Sy verneem ofhy nog met Marina wil trou. Ferdinand ontwyk die vraag en versoek haar om 'n

brief aan Malina te gee omdat hy haar nie mag sien voor die huwelik nie. Hy gee Mietsie 'n soen

op die hand en dit laat haar dink dat Ferdinand en Marina nie meer kans sien vir mekaar nie. Dit

laat haar ook voel dat sy Malina se plek voor die kansel kan inneem. Boetman kom die vertrek

binne en verneem of Ferdinand die pand saamgebring het. Hy gee die ling aan Boetman vir

bewaring, Mietsie sien dat Boetman die ling in sy baadjiesak sit en beraam 'n plan om dit in die

hande te kry. Sy borsel Boetman se baadjie af en neem die geleentheid om die trouring in haar

besit te kry. Voordat die gevolg na die kerk vertrek, verneem Ferdinand of die ling nog veilig is.

Wanneer Boetman die ling aan Ferdinand wil wys, ontdek hy dat dit soek is. Die rumoerige

soektog na die ring lok Marina nader om ook te kom soek. Na die kerkklokke begin lui het,

suggereer mnr. Snyman dat sy vrou haar trouring vir Malina gee. Malina weier om die ring te

aanvaar en begin huil. Ferdinand kniel voor Malina. Hulle kyk mekaar in die oë en met al die

liefde in sy stem, anders as wat hy dit aan Mietsie beken het, sê hy aan Marina: "Cora Mia!".

Mietsie word so kwaad dat sy die versteekte ring te voorskyn bring en dit voor die bruidspaar

neersmyt. Sy skel Ferdinand uit as 'n bedrieër, 'n lafaard en 'n leuenaar. Hierna bars sy in trane

uit.

Ferdinand nooi sy broer, Louis, die huis binne. Hy sien vir Mietsie en troos haar. Nadat

Ferdinand die misverstand tussen homself: Mietsie en Malina aan die familie verduidelik het,

vertrek die gevolg na die kerk. Mietsie weier om saam kerk toe te gaan, maar met oorreding van

Louis se kant af, besluit sy om saam met hom.na die kerk te gaan.

Dit blyk uit die inhoud van die bostaande teks dat Mietsie sterk beïnvloed is deur haar suster

Marina se huwelik met Ferdinand. Die gebeure laat haar fantaseer oor haar eie troue met Seppie

le Roux. Mietsie word ook maklik gevlei as Feminand beken dat hy haar bekoorlik vind en graag

met haar sou wou trou. As gevolg van haar onervarenheid t.O.V. die ware liefde vertolk sy

Ferdinand se kus op haar hand as sy verwerping van Marina en 'n besluit om met haar in die

huwelik te tree. Sy aanvaar sumier ook as hy vra om 'n brief aan Marina te oorhandig dat hy die

voorgenome huwelik beëindig. Mietsie se optrede hierna verongeluk byna die huwelik tussen

Marina en Ferdinand. Wanneer die troupand soek raak, sluit Marina by hulle aan om die ling te
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help soek. Hierna bevestig Ferdinand sy liefde aan Marina anders as wat hy dit aan Mietsie

verklaar het. Dit verpletter Mietsie se drome om met Ferdinand in die huwelik te bevestig te

word. Sy bring die troupand te vore en weier om hul huwelikseremonie by te woon.

Nadat Ferdinand sy broer, Louis, die huis binne genooi het, en Louis aan Mietsie voorgestel word,

kan die wispelturigheid van kalwerliefde bespeur word as Louis vir Mietsie troos en sy weer op

hom aangetrokke raak en besluit om met hom die huwelikseremonie by te woon.

11.1.8 DIE OORGANG VAN KOMEDIE NA ERNSTIGE DRAMAS

In 1979 breek die Ceres Toneelgroep vir die eerste keer weg van die komedie. Hulle bring 'n

eenakter op die planke wat 'u dramatisering van die kortverhaal Die Rooi Duiwel Se As, is."

Die Rooi Duiwel Se As (D.G. Richard)

Hierdie rilstuk bevat 'n element van die bonatuurlike en lewer baieverrassings op. Ses karakters

vertolk die rolle. Hulle is Petra Joubert (35), Joubertjie (Petra se man), Hendrik Brandmuller

(Petra se broer), Otto Brandmuller (Petra se oom en broer van Phineas, in lewe eienaar van die

plaas, Die Krans), Maria Brandmuller (Phineas se weduwee) en Venneuien die familieprokureur.

Die familie Joubert en Brandmuller het mekaar se bewegings in die voorkamer van die plaashuis

op Die Krans waar 'n bottel bokant die kaggel gestaan het, fyn dopgehou. TerwylOtto, Petra

. en Hendrik hard probeer het om dié inhoud van die bottel te ondersoek, het verskillende skynbaar

bonatuurlike dinge plaasgevind, soos die ligte wat afskakel, gille wat gehoor word, bloedstollende

gelag en skaduwees van die oorledene wat sigbaar teen die gordyne was.

'n Jaar na Phineas Brandmuller se dood en verassing moes die testament gelees word deur

produreur Vermeulen in die voorkamer van Phineas se plaashuis op Die Krans. Eindelik daag

Vermeulen 'n paar minute na middernag op om die testament te lees. Tesame hiermee is daar ook

36 Die Rooi Duiwel Se As deur D. G. Richard is 'n korverhaal uit die bundel: Die
Swart Wa; Dagbreekpers, Johannesburg.
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'n verrassinkie wat op die agtergeblewenes wag.

Terwyl almal angstig gereed sit om die inhoud van die testament te hoor, haal Vermeulen die

dokumente uit sy tas en lees daaruit soos Phineas dit aan hom gedikteer het. Phineas verduidelik

dat daar 'n stukkie papier is waarop hy in eie handskrifbevestig het dat die persoon wat die moed

aan die dag lê om dit uit die as te haal, die helfte van sy erfenis sou ontvang. Sou n.iemand die

moed hê om die papier uit die fles te velwyder n.ie,word sy erflating gelykop verdeel.

Vermeulen maak die fles oop, krap daarin, maar kry geen papier nie. As hy die inhoud van die

fles bokant 'n tydskrif op die tafelomkeer en almal die inhoud van naby beskou, gaan hulle aan

die n.ies. Die familie ontdek dat dit peper i.p.v. menslike oorskot is. Vermeulen lees voort uit die

testament hoe Phineas met die groep spot oor die gen.iesery. Die oorledene verseker die gehoor

dat sy as te spesiaal is om in rondgekrap te word.

Hierna openbaar Vermeulen dat die persoon wat dit gewaag het om die papier uit die fles te haal,

R80 000 ryker sal wees indien hy na vore wil kom daarmee. Almal is verbaas want n.ieeen van

hulle was dapper genoeg om in Phineas se "oorskot" te krap n.ie. Joubertjie, die kleinste onder

almal, 'n man wat deur sy vrou verag is omdat hy niks wou waag n.ie en derhalwe geweier het dat

hy haar ''Petratjie'' moes noem, beken dat hy die papier geneem het.

Nadat die egtheid van die papier deur Vermeulen bevestig is, wens hy Joubertjie geluk.

Vermeulen bevestig dat elke lid RIOOOuit die boedelontvang. Phineas se weduwee ontvang 'n

.maandelikse inkomste. Hy lees verder dat Phineas die gelukkige persoon vra om 'n sikspens (sic)

van sy R80 000 afte knyp om vir Joubertjie 'n fopspeen te koop. Petra wat altyd op haar man

neergesien het, is nou skielik trots op hom.

Voordat Vermeulen vertrek, veltel Joubertjie hom hoedat hy die geheim van die flessie

agtergekom het. Daarna het hy almal probeer weghou van die flessie af met bangmaakmetodes

wat hy selfuitgedink het. Hy trek ook Phineas se groot jas en hoed aan en vra spottend hoe hy

in die Rooi Duiwel se klere lyk.

55



GEVOLGTREKKING:

Dit kom voor asof Joubertjie sy minderwaardigheidkompleks met 'n handeling van dapperheid

oorbrug het. As gevolg hiervan dwing hy ook bewondering af by Petra, sy vrou. Sy het hom

vroeër verag omdat hy lafhartig was.

11.2 CAT: SY DOELWITIE

Die doelwitte van die Ceres Toneelgroep was om die kulturele bedrywighede op die dorp, wat

heeltemal dood was na die aardbewing van 31 September 1969, weer op te wek. Die groep het

hom ook ten doel gestelom sy gemeenskap wat reeds deur die apartheids-regime onderdruk was,

op te hef, gelukkig te hou en hul van hul swaarkry en verliese veral na die aardbewing, te laat

vergeet, aldus mnr. De Vlam.

CAT het hom ook ten doel gestelom kerk-instansies en hul verenigings, skole en sportklubs te

help met hul fondsinsameling. Ander insette was die aanbieding van kindervertonings om 'n

gevoel vir toneelspel by hulle aan te wakker. Vanweë die aard van die spelers se professionele

verpligtinge (byna al die lede was onderwysers) kon die toneelgroep nie aandag skenk aan

werkswinkels waar voomemende lede touwys gemaak kon word nie. Maar volgens mev. De

Vlam het die spelers individueel hul kennis aan leerders oorgedra wanneer geoefen is vir

toneelopvoerings by hul skole.

11.3 DEELNAME AAN TONEELFEESTE

Die Ceres Amateur Toneelvereniging se eerste deelname aan 'n toneelfees van die Depaltement

van Onderwys en Kultuur in die Huis van Velteenwoordigers vind op streekvlak plaas in Maalt

1976. Die groep kom op Stellenbosch te staan teen die Breughel-groep. Hulle voer Die Rooi

Ferweeljas (Josephina Niggli) op. CAT word met die afloop van die kompetisie aangewys as die

tweede beste groep. In September 1975 vorm die toneelgroep deel van die weeklange

dramakursus wat by die destydse Hewat Opleidingskollege aangebied is. Hieroor is volledig belig

in ALPHA van September 1976 en die aangeleentheid word ook later in hierdie hoofstuk onder

die opskrif DIE NUT VAN DRAMAKURSUSSE T.O.V. TONEELTEGNIEKE (12.3) in detail
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behandel. 37

'n Groot eer val CAT te beurt wanneer hy aan die toneelfees in die Wynbergse stadsaal in ApIiI

1978 deelneem en die Sertifikaat: Beste Opvoering, Streekfees van die Departement van

Onderwys en Kultuur, inpalm.

In 1979 kom CAT te staan teen die Heidal Drama Organisasie van akteur Goliath Davids wat op

Heidelberg, Kaap gevestig is. Die kompetisie het plaasgevind in die Senior Sekondêre Skool-saal

op Woreester.

Vir mnr. De Vlam was dit 'n persoonlike eer om teen 'n ervare akteur soos Goliath Davids te

kompeteer om die toekenning: Beste Akteur. De Vlam het die hoofrol in Die Jammer Hart

(W.A. de Klerk) gespeel. Hierdie aktuele treurspel is die verhaal van 'n moeder met 'n jammer

halt vir haar kind wat aan 'n ongeneeslike siekte gely het. Sy wik en weeg om hom met 'n

genadedood uit sy lyding te verlos. Uiteindelik gee sy hom 'n dodelike inspuiting.

Om teen Goliath Davids as tweede beste manlike akteur aangewys te word, was vir Absolom de

Vlam 'n groot eer en prestasie. Dit was ook grootmoedig van Davids om na De Vlam oor te stap,

sy hand te skud en te beken dat De Vlam hom strawwe kompetisie gegee het."

Almal met wie onderhoude gevoer is, is dit eens dat die toneelgeselskap sy suksesse aan Louis

Pietersen te danke het. Sy bywoning van dramakursusse in toneelkkunde en sy ervaring as

amateur toneelspeler het tot die sukses van CAT se opvoerings bygedra. As leier was hy streng.

Mnr. Pietersen het die Ceres Toneelgroep aangespoor om goeie insette tydens repetisies te lewer.

Wyle mev. Magde Jordaan was die toneelgroep se beste vroulike toneelspeler. Haar ervaring in

die produksie van die rolprent Johnnie in 1974 is baie nuttig geïmplementeer en deurgegee

gedurende die toneelbedrywighede van CAT.

37 ALPHA: vo114, DI 7; September 1976 bl. 8,9.

Onderhoud met die De Vlams: Kasset DI. 3; 28/05/1996.38
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Die Ceres Amateur Toneelvereniging (CAT) het in Maart 1974 tot stand gekom en was ook die

suksesvolste van die amateurtoneelgroep wat in die Boland gedurende die sewentiger-en

tagtigerjare bedrywig was.

CAT het aan verskeie dramafeeste deelgeneem en is ook by twee geleenthede met toekennings

vir beste opvoerings bekroon CAT het onder meer die sentimenteel-romantiese dramas, Ai Tog

Die Vroumense, Die Nóientjie Het Planne, Die Ring en As Die Nefie Kom Kuier opgevoer. Van

die sosiaal-sentimentele dramas wat CAT opgevoer is, was Die Braaiboud en Die Rooi Duiwel

SeAs.

As gevolg vanfaktore buite CAT se beheer het die toneelgroep se bedrywighede in 1988 tot 'n

einde gekom.

Die Ceres Amateur Toneelvereniging soos die toneelgroep in 1976 daar uitgesien het: Van links

agter is Absalom de Vlam (a/voorsitter), Aubrey Lintnaar, Jacob Mepomie, Louis Pietersen

(voorsitter), Nicolaas Wagenstroom, Nico Minnaar en Willem Visagie. Van links voor is Magda

Jordaan, Susan de Vlam (sekr.) Gerrie Tersiens (Dept. van Onderwys en Kultuur), Jaquiline

Cloete en Valery Geldenhuys.
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11.4 ADVERTENSIES

Die onderwysers met 'n kunsaanleg, onder andere me. Marcelle Hercules en C. January (skrywer

van hierdie verhandeling), het die advertensies namens CAT behartig. Plakkate is by die twee

ouderwysers se onderskeie skole gedurende kunsperiodes gereed gemaak en in die dorpe

opgeplak. Daar is ook van die media gebmik gemaak om 'n spesifieke opvoering blootstellling

te gee. Berigte t.o.v. CAT se optrede het gewoonlik in die "Die Burger-Ekstra", "Rapport-

Ekstra" of "Cape Herald" verskyn. So 'n berig het 'n voorskou bevat. Die plek, datum, tyd en

toegangsfooi asook 'n telefoonnommer vir meer besonderhede oor die aangeleentheid het altyd

die hoofberig gevolg.

Kaartjies is by die plaaslike drukkers gedruk wanneer opvoerings in deftige gemeenskapsale

aangebied is. Wanneer kleiner sale besoek is, is kaartjies deur lede getik, op A-4 velle afgerol en

tot die regte grootte gesny. Gewoonlik was een blad in agt kaartjies verdeel. In die reël is die

kaartjies versprei deur die instansie vir wie die opvoering aangebied is.

11.5 PROBLEME

Van die ontstellendste probleme het voorgekom wanneer die toneelgroep moes optree in lokale

waar geen verhoog bestaan het nie. Sommige kere moes die toneelgroep optree op Vlugtekratte

wat teen mekaar gepak en met seile bedek was om as verhoog te dien. Dan moes die spelers

versigtig beweeg omdat daar soms gate of los planke was. Soms het die kratte gewip en die

toneelspeler van balans gebring wat tot ongevraagde gelag gelei het. Waar daar soms geen

gordyne voor die verhoog was nie, het die groep maar net voortgepeel en die gehoor het die

opvoering net so aanvaar. In 1979 moes die Ceres Toneelgroep in Bellville-Strid sonder dekor

speelomdat die bestaande dekor nie gou genoeg herstel kon word nie. Dit het gedurende 'n

opvoering in die Paarl waar die groep aan kompetisie deelgeneem het, losgebreek en te pletter

geval ..

59



11.6 HOOGTEPUNTE

Van die belangrikste hoogtepunte wat CAT in sy bestaan as amateurtoneelgroep ervaar het, was

toe hulle op Stellenbosch in Maart 1976 by 'n streekkompetisie aangewys is as tweede beste

groep. Hulle het te staan gekom teen die gevestigde en ervare Brenghel-groep.

CAT het van krag tot krag gegaan en in April 1978 tydens die streeksfees van die Depaltement

van Onderwys en Kultuur, 'n sertifikaat: Beste Opvoering, ingepalm. Geen groter toekenning kon

CAT op hierdie stadium, vier jaar na sy ontstaan te beurt val nie.

'n Individuele prestasie wat gevolg het, is die toekenning vir tweede beste manlike akteur wat

Absolom de Vlam toegeken is na afloop van die dramakompetisie waarin hy teen Goliath Davids

in die opvoering Die Jammer Hart op Worcester te staan gekom het.

Nog 'n prestasie was die hoofrol wat mev. Magde Jordaan losgeslaan het in die Suid-Afrikaanse

rolprent Johnnie, wat die maatskaplike euwel van drankmisbruik in die huis aangespreek het. Dan

het me. Marcelle Hercules die enigste CAT-lid geword wat suksesvol in 'n oudisie was om deel

te neem aan die skooldramagroep wat in 1976 die land deurgereis het om voorgeskrewe werk

waaronder Macbeth (Shakespseare) by hoërskole op te voer.

11.7 DIE ONTBINDING VAN CAT

. Dit het onlangs in 'n gesprek met mnr. Absolom de Vlam aan die lig gekom dat CAT nooit

werklik ontbind het nie, maar dat dit wel 'n geleidelike dood gesterfhet. Die De Vlams, wat op

Ceres onderwys gegee het, het in 1979 'n woning op Worcester begin bou. 'In Oktober 1979

word mev. De Vlam na Worcester oorgeplaas terwyl mnr. De Vlam 'n jaar later skoolhoof

geword het van die De Tuine Primêre Skool Die De Vlams se vertrek na Worcester het 'n groot

leemte in CAT gelaat. Vir Worcester se gemeenskap waar hulle gevestig is, was hul koms 'n

groot aanwins.

11.8 DIE BELANGRIKHEID VAN INDIVIDUE
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Ek brei vervolgens uit oor die De Vlams se optrede op Worcester omdat hul bedrywighede in die

toneelkluns en talentvolheid as amateurtoneelspelers nie onderskat kan word nie. Hierdie inset

benadruk die balangrikheid van individue.

In 1979 stig mnr. De Vlam die Parklane Amateur Toneelvereniging. Weereens is dit onderwysers

wat by die vereniging aansluit en betrokke raak. Dié toneelvereniging behaal spoedig groot

sukses omdat die meeste spelers reeds ervaring op die verhoog opgedoen het. Spelers wat hier

op die verhoog bedrywig was, is die De Vlams, James Dean Belelie, Cindy Robertson, Ruweida

Faroa, Carol Phylis, Neville King, Joan Cupido en Josie van Wyk. Hulle voer op As die Nefie

Kom Kuier (Gerhard Beukes), Die Ring, Mamma het Planne en Sondag Kos 5 Pesos (Josephine

Niggli). 3~ulle voer hierdie toneelstukke op in Worcester, Bellville, Villiersdorp, Saron en Ceres.

11.8.1 As Die Nefie Kom Kuier

Hierdie blyspel speel afin die sitkamervan 'n meisiekoshuis op Tweespruit. Daar is vyfkarakters

in die komedie, naamlik Anna van der Plank (17), Sarel Reyneke (18), Sarie Strydom (16),

Gotliep Jacob Stoltz (50) en Juffrou Anna Richter (40) die koshuismoeder.

Anna van der Plank is gehok omdat sy met Kosie Jooste gesels het net na die studie klok gelui

het. Sarel Reyneke loer deur die sitkamervenster van Anna Richter se woonstel, waar Anna van

der Plank 500 strafreëls moet uitskryf Sarel klim ongenooid deur die venster en verneem waarom

Anna op 'n lente-Saterdag gehok is. Sy vertel hom die verhaal en dit laat hom jaloers voel op

.Kosie Jooste.

Hy let op dat sy skryfpapier voor haar het en verneem waarmee sy besig is. Sy deel hom mee dat

sy met ene mnr. Gotliep Stoltz korrespondeer. Sy het Gotliep se versoek in 'n advertensiekolom

gesien. Gotliep wou korrespondeer met 'n middeljarige vrou met die oog op 'n moontlike

huwelik. Sy openbaar dat sy reeds ses maande met Gotliep korrespondeer en dat sy 'n volledige

beskrywing van juffrou Richter, in plaas van haarself aan Gotliep gestuur het. Op daardie oomblik

kom Sarie Strydom die vertrek binne met 'n briefvan Gotliep wat sy aan Anna gee. Anna lees

39 Telefoongesprek met J.D. Belelie op 30/04/1997.
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'n Komiese toneel uit die blyspel Twee Rand Trek wat deur CAT opgevoer is.

Op die foto verskyn die spelers van links: Jacquiline Cloete (klerk), Lilian Amsterdam, Absolom

de Vlam (beskonke kliënt) en Aubrey Lintnaar (beskonke vriend).

Van Links:

Mnr. Absolom de Vlam, mev. Susan de Vlam voormalige lede van CAT en C. January skrywer

van hierdie verhandeling.
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die brief en ontdek dat hy kom kuier. Terwyl hulle die briefbespreek, betrap juffrou Richter vir

Sarel by Anna en belet hom haar sitkamer. Sy straf Anna verder deur haar reëls na 1000 te

vermeerder. Anna word ook die hele kwartaal i.p.v. net die naweek gehok. Richter vertel aan

Anna dat sy raadop en moedeloos is oor die probleme met die meisies en spreek die wens uit om

haar dienste te beëindig.

Nadat Richter die sitkamer verlaat het, glip Sarel weer in en hoor hoedat Anna haar kommer

uitspreek oor Gotliep wat kom kuier. Sy vrees dat sy geskors sal word as Richter haar planne

ontdek. Hierna hoor hulle voetstappe na die voordeur toe kom. Sarel duik onder die tafel in.

Sarie kom die sitkamer binne om die nuus aan Anna oor te dra dat Gotliep opgedaag het. 'n

Rukkie later kom Gotliep die vertrek binne op soek na Anna van der Plank. Hy beskryf die

koshuismoeder haarfyn na aanleiding van die briewe wat hy ontvang het. Anna versoek Gotliep

om die koshuismoeder nie by haar naam te noem nie omdat dit haar sou kwaad maak. Ook moet

hy hom nie vererg as sy kortaf is nie. Anna hoor juffi:ou Richter se voetstappe nader kom en duik

ook onder die tafel in waar sy vir Sarelontdek. Richter kom die veltrek woedend binne om te

verneem hoe ver Anna aan haar 1000 strafi:eëls geskryfhet. Sy versteen toe sy Gotliep sien en

verneem wat hy in haar private sitkamer soek.

Gotliep groet beleef en veltel dat hy na die koshuismoeder op soek is en dat hulle ses maande

korrespondeer. Sy ontken dit hewig. Gotliep loop agter haar aan telwyl sy retireer. Hy geniet

die speletjie en probeer haar in 'n hoek vasdruk. Hierna gee sy hom 'n geweldige klap, maar kry

hom daarna jammer. In sy verweer noem hy dat oom Freek de Lange en sy vrou tante Mieta

verheug was toe hulle verneem dat hy na Richter by die koshuis op pad is. Dit wek haar

belangstelling omdat sy ook dié oom en tante in die Swartland waar Gotliep aan was, ken.

Gotliep noem dat hulle 'n doos appels uit die kloof en 'n slopie biltong met homvir haar gestuur

het. Sy is verheug oor die nuus. Hy noem verder dat hy 'n vrou nodig het om sy rykdom, sy huis

en sy plaas met hom te deel. Hy raai haar af om verder dienste te lewer by 'n werkplek waar sy

nie waardeer word nie.

Net terwyl Gotliep nader kom om Richter te soen, bars Sarel en Anna uit van die lag. Hulle word

onder die tafelontdek. Juffrou Richter stuur Anna om die meisies onverwyld die koshuis binne
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te bring. Oomblikke later keer Anna terug met 'n boodskap van ou Ai Katriena dat die meisies

in ds. Lombaard se tuin Vlugte steeL Dit was dan ook die laaste strooi. Sy stuur Anna hierna

dadelik na ds. Lombaard met die boodskap dat sy haar betrekking as koshuismoeder en

onderwyser onmiddellik bedank en besluit dan ook net daar om met Gotliep Jacob Stoltz te trou.

'n Tweede kleurvolle eenbedryf wat van Josephine Niggli deur CAT opgevoer is, was die

Meksikaanse volksblyspel, Sondag Kos 5 Pesos. Hier volg 'n opsomming daarvan.

11.8.2 Sondag kos 5 Pesos

Die blyspel handeloor die vurige temperament van Tonia, Berta Cantu, Salome Molina en

Celestina Garcia wat in die dorp, Viermieliestronke woon. Fidel Duran, wat op Berta verlief is,

woon ook in dieselfde dorp.

Dit is Sondag en soos gewoonlik, neem die meeste mense 'n middagslapie. Fidel kom deur die

poort gestap na Berta se woning. Sy wil graag met Fidel trou, maar is te trots om dit te beken.

Sy is ookjaloers op Celestina met wie sy Fidel die vorige dag op die dorpsplein gesien stap het.

Met hul ontmoeting val Berta vir Fidelonmiddellik aan oor sy skynbare verhouding met Celestina.

Hy probeer aan Berta verduidelik dat sy aan hom inligting deurgegee het dat haar vader, dom

Nimfo Garcia, 'n nuwe kerk in Topo Grande gaan bou. Dit beteken dat hy, Fidel, die

beeldsnywerk op die twee deure van die kerk sal doen. Met dié inkomste wat oor drie jaar sal

.strek, sal hy 'n bruidsuitset vir Berta kan koop sodat hulle kan trou. Sy weier om dit te glo en

stuw" hom terug na Celestina met die boodskap dat sy 'n geitjie met vier sterte is. Teleurgesteld

gaan veltel hy aan Tonia en Salome dat hy nie weer na Berta sal terugkeer nie ..

Na sy vertrek beraam hulle 'n plan met die medewete van Berta om hom van besluit te laat

verander. Hulle stel hom in kennis dat Berta in die put geval het, gered is en daarna baie siek

geword het. Indien hy haar beterskap wil bewerkstellig, moet hy kerse in die kerk brandsteek en

die Heilige maagd om verskoning vra omdat hy vir Berta kwaad geword het.
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Hy vertrek na die kerk om die instruksies uit te voer. Intussen kom Celestina briesend by Berta

se woning aan. Sy ontdek dat Berta nooit in die put geval het nie. Fidel daag ook op en hoor

hoedat Berta hom om die bos gelei het. Hy verlaat die meisies briesend.

Intussen lay Celestina haar gereed om met Berta slaags te raak omdat hy haar vroeër beledig het.

Salome waarksu vir Celestina dat dit Sondag is en om op dié dag te baklei 'n boete van 5 pesos

beteken. Sy beveelliewer 'n vingerspeletjie aan sodat die een wat verloor die 5 pesos betaal.

Daaarna kan hulle maar werklik baklei, selfs op Dinsdag ook, omdat die boete op daardie dag

afgeskaf word.

Terwyl Celestina vir die vingerspeletjie gereed maak, betrap sy vir Salome wat 'n teken vir Berta

gee om te begin. Sy haak af en gee Salome 'n klap en stap daarna huis toe met 'n dreigement dat

sy op Dinsdag sal terug wees om met Tonia en Berta afte reken. Berta is bang maar hou haar

dapper. Telwyl sy by die put oor die aangeleentheid sit en huil, kom Fidel daar aan met die nuus

dat hy die kontrak vir die beeldsnywerk gekry het en dat hy die Maandag gaan vertrek. Sy stem

onmiddellik in om met hom te trou toe hy haar vra, sodat sy die bakleiery die volgende Dinsdag

kon vryspring.

11.9 DIE AKTIWITEITE VAN DRAMSOC WORCESTER

In 1986 aanvaar Uoyd Davids (BA Drama) 'n onderwyspos op Worcester en stig daarna Dramsoc

Worcester. Die toneelvereniging skenk aandag aan die genres drama, kuns, musiek en ballet.

onder leiding van Davids voer die vereniging onder meer Boesman en Lena (Athol Fugard) en

Joanie Galant-hulle (Adam Small) op.

Onder die inspirasie van die De Vlams en die multikulturele bedrywighede op Worcester, begin

James Dean Belelie in die tagtigerjare aan drie dramas te skryf Dit behels Geld vir Brood,

Francios My Kind 40 en Die Dromer ...

40 Die naam "Francios" word deur J.D. Belelie as sulks in die oorspronklike teks
gebruik.
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Die dramas handeloor die sosio-ekonomiese omstandighede in die gemeenskap. In die eerste

twee genoemde dramas vind 'n stryd om oorlewering plaas wat later in die verhale tot kriminele

bedrywighede aanleiding gee.

Op 'n vraag waarom hy slegs oor sosio-ekonomiese omstandighede en nie oor protes-teater in

die apartheidsera geskryfhet nie, was sy antwoord dat dit hom gepas het om die gemeenskappe

d.m v. die verhoog bewus te maak van die sosiale probleme en euwels wat verantwoordelik was

vir die sosiale agteruitgang van gesinne in hul gemeenskappe. Deur die gemeenskappe op hierdie

wyse op te voed, .kon ~y hulle in staat stelom werkloosheid, armoede, drank-en dwelmmisbruik,

kindermishandeling en -verwaarlosing hok te slaan.

Belelie is die mening toegedaan dat protes-teater nie 'n groot impak sou maak nie aangesien

Worcester die hoofkwartier van die spesiale polisie- optrede teen anti-regeringsbedrywighede in

die Boland gedurende daardie tyd was. Daar was reeds onderdrukte groepe wat op ander terreine

die hegemonie van die dag opponeer het.

11.9.1DIE VERBROKKELING VAN CAT WAT TOT SY ONTBINDING GELEI HET.

CAT is op Ceres verder verswak toe die skrywer van hierdie verhandeling die toneelvereniging

in 1983 verlaat het om hom aan verskeie tersiêre inrigtings verder akademies te bekwaam.

In 1974 verlaat Louis Pietersen die toneelgroep om hom as leraar aan die Teologiese Departement

van UWK te bekwaam Jacob Mepomie en Marcelle Hercules het hierna die leisels van CAT

oorgeneem maar in 1985 het die doodsklokke vir die vereniging begin lui toe Mepomie ook na

UWK is om hom in die regte te bekaam 'n Netelige knou word die vereniging verder toegedien

met Aubrey Lintnaar se vertrek na die Opvoedkundekollege Sëhnge op Worcester waar hy hom

as onderwyser laat oplei het.

Intussen is me. Jacquiline Cloete in die huwelik bevestig en moes sy ook CAT verlaat omdat haar

vrye tyd ingekort is. Willem Visagie het in 1987 by die Korrektiewe Dienste aangesluit en Valerie

Geldenhuys het in dieselfde jaar 'n onderwyserspos op Victoria-Wes aanvaar. Hierdie verbrokke-

66



Mnr. James Dean Belelie dramaturg van Worcester wat in die tagtigerjare die dramas, Geld vir

Brood, Francios my Kind en Die Dromers geskryf het. Mnr. Belelie se dramas handeloor die

sosio-ekonomiese lewensomstandighede in die gemeenskappe op sy dorp. Mnr. Belelie het sy

gemeenskappe d.m. v. die verhoog bewus gemaak van die sosiale probleme en euwels wat

verantwoordelik was vir die sosiale agteruitgang van gesinne en hulle geleer hoe om dit hok te

slaan.

Mnr. Belelie is stigterslidvan Worcester Kultuurverenigingwat in 1989 in die lewe geroep is.

Hy was verantwoordelik vir die genre drama en was instrumenteel in die aanbieding van

dramafeeste op Worcester.
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ling het om alle praktiese redes in 1988 'n einde aan CAT se aktiwiteite gebring.

12. SAMEVATTING

12.1 TEMATOLOGIESE VOORKEURE
Soos hul kollegas, die Morester Amateur Toneelvereniging op Wolseley, was die meeste lede van

CAT volwasse amateurtoneelspelers. Die oorgrote meerderheid lede was onderwysers wat

verbonde was aan verskillende skole op Ceres. Die ander lede was leerders aan die hoërskool op

die dorp. Daarbenewens was die lede ook godsdienstig verbind met die Verenigende

Gereformeerde Kerk, die Anglikaanse Kerk en die AME-Kerk. Lede van CAT wat as

onderwysers in diens van die destydse Depaltement van Onderwys en Ku1tuur was, moes die

morele kodes wat hulle status beskerm het, handhaaf. Dit het beteken dat, sou 'n onderwyser in

die hofbeland en skuldig bevind word aan 'n morele, politieke ofkriminele oortreding dit tot sy

skorsing sou lei.

Dit is duidelik uit hierdie ondersoek dat die kerk ook hier op religieuse wyse die geestelike en

sosiale lewens van die toneelspelers ten goede gefatsoeneer het. Die rigiede reëls wat deur die

Staat t.o.v. sy onderwyserskorps neergelê is, het dan ook tesame met die kerk, die toneelgroep

se tematologiese voorkeure sterk beïnvloed en bepaal.

Dus het die ondersoek aan die lig gebring dat van die dramas wat deur CAT gedurende die twaalf

jaar van sy bestaan opgevoer is, geen anti-hegemoniese elemente bevat het nie. Vervolgens, word

die toneelstukke kategories uiteengesit:

12.1.1 Sentimenteel-romantiese dramas

In die komedies Ai Tog Die Vroumense en Die Noientjie Het Planne, tree die ouers offamilie se

besorgdheid oor 'n dogter wat na die bakoond op pad is, sterk na vore. Daar word ook ernstige

planne beraam om die betrokke dogter aan 'n huweliksmaat verbind te kry.
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Beide toneelstukke eindig op 'n gelukkige noot omdat die dogters in elk van die komedies die

huweliksmaat van hul keuse raakloop. InDie Ring verongeluk Mietsie byna die trouplanne van

Ferdinand en haar suster, Malina. In hierdie toneelstnk wend Mietsie 'u mislukte poging aan om

self met Ferdinand te trou. In As Die Nefie Kom Kuier, bewerkstellig Anna van der Plank die

huwelik tussen die oujongnooi-koslruismoeder, juffrou Anna Richter en die wewenaar, Gotliep

Stoltz.

Die idees waaraan die gemeenskappe in hierdie opvoerings blootgestel was, is dat vrouens nie op

die bakoond behoort nie en dat die huwelik 'n instelling is wat deur jongmense sowel as

weduwees en wewenaars geïmplementeer moet word. Dit is hul goddelike reg.

12.1.2 Sosiaal-sentimentele dramas

InDie Braaiboud en Die Rooi Duiwel Se As word familie-en skoonfamilie-twiste aangepak. In

Die Braaiboud is dit duidelik dat Leonore Prinsloo volgens haar uitsprake nie van haar vader se

familie hou nie. Haar broer Roelf daarenteen, is liefvir hulle veral vir sy niggie Angelien. Tante

Antjie, mur. Prinsloo se suster op wie Leonore neersien, red die Prinsloo-gesin betyds uit 'n groot

verleentheid.

In die rilstuk, Die Rooi Duiwel Se As, word die swak menseverhouding wat Phineas BrandmuUer

teenoor sy familie gedurende sy leeftyd beoefen het, geaksentueer. Selfs ná sy dood probeer

Phineas nog steeds die lewens van die agterblewe familie deur middel van sy testament beheer.

Maar Phineas misreken hom met sy skoonseun Joubertjie, vir wie hy nog graag wou verneder.

12.1.3 Sosiaal-godsdienstige drama

InDie Jammer Hart word die etiese vraag of 'n mens die lewe van 'n terminaal-sieke wat jy baie

liefhet, moet neem om hom uit sy lyding te verlos, of nie. Die sensitiewe vraag word baie subtiel

aan die gehoor oorgedra om te beantwoord.
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Inhierdie drama word die ouers gekonfronteer met die ongeneeslike siekte en lyding van hul seun.

Die vader en moeder worstel met die vraag of dit eties korrek is, al dan nie, om hul kind met 'n

genadedood uit sy lyding te verlos. Uiteindelik kry die medelyde in die moeder die oorhand en

sy dien haar seun die genadedood toe.

12.1.4 Sosiaal-ekonomiese drama

Lank genoeg was Sybrand en sy gesin in Sybrand die Watermaker ondergeskik aan Sarel du Toit

op wie se plaas hulle bywoners was. Dit was 'n vernedering, maar Sybrand het d.m.v. harde werk

'n eie plasie in die Kalahari bekom Hier het hy hard probeer om ekonomies onafhanklik te word.

Die ironie is dat hy water vir ander boere onderaards kon aanwys en raakboor .maar nie vir

homselfnie. Sy deursettingsvermoë stel hom in staat om 'n springaar raak te boor toe die droogte

reeds sy plaas geruiileer het.

Ongelukkig kom die sterk water met 'n hoë prys. Dit kos sy lewe. In Sybrand die Watermaker

word 'n sterk boodskap aan die gemeenskap deurgegee. Moenie met bywonerskap tevrede wees

nie. Wees vooruitstrewend en raak ekonomies onafhanklik van ander mense. Voorspoed en sukses

kom met moeite en soms met 'n prys maar, dit is die kans wat 'n mens moet neem om te seëvier.

12.2 TONEELMEDIUM

12.2.1 Klank

Die gebruik van klank was nie 'n dimensie wat dew- CAT in alle toneelstukke benut is nie. Die

musiek is slegs gebruik indien die toneelteks dit voorgeskryfhet.

InDie Ring het die platespeler baie hard die huweliksmars uitgeblêr terwyl Mietsie op die maat

daarvan die passies in haar kamer uitgeoefen het.

In Sybrand die Watermaker is die geluid van 'n werkende trekker op band vasgelê om 'n

werkende boormasjien voor te stel. 'n Groot klapper is brand gesteek en onder 'n leë 251. kan
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geplaas om die dinamietontploffing na te boots.

Die rugby wedstryd waarna Roelf in Ai Tog Die Vroumense geluister het, is vooraf op band

opgeneem vir dié doel in die opvoering.

Gevolgtrekking

Soos dit blyk uit die.CAT -groep se gebmik van klank in hul opvoerings, het hulle nie slegs die

klanktoerusting gebmik wat voorgeskryfis in die toneelteks nie, maar ook vindingrykheid aan die

dag gelê. Die CAT-groep het bv. hul eie klankeffekte geskep.

12.2.2 Beligting

Die beligting is veral baie effektief gebmik in Die Rooi Duiwel Se As. In hierdie riller was die stel

aan die begin van die produksie donker en met die verskyning van die karakters is die stel

stelselmatig verlig. 'n Variasie, naamlik 'n swak beligte stel, is aangewend by die ondersoek van

die fles by die kaggel en uitgedoof tydens die bloedstollende gelag, gille en die skaduwee van die

donker figuur van "Phineas" wat deur die venster gordyn sigbaar geword het. Dit het bygedra tot

die meelewing en 'n gevoel van verwagting deur die gehoor volgens Aubrey Lintnaar wat in die

beheer van die beligting was.

Algemene gevolgtrekking

.Dit word heeltemal duidelik uit hierdie ondersoek dat die bywoning van dramakursusse deur die

CAT-groep se lede 'n groot rol in hul produksies gespeel het. Die lede wat verantwoordelik vir

die toneelmedium was, was nie net goed op hoogte daarmee nie, maar het ook sukses t.o.v. klank

behaal, bv. klankeffekte om 'n dinamietontploffing in Sybrand die Watermaker voor te stel. Wat

beligting inDie Rooi Duiwel Se As betref: het die effektiewe implementering van die variasies van

lig sterk bygedra tot meelewing en die gevoel van verwagting en spanning in die rilstuk.

12.2.3 Kostumering en grimering

Deurdat lede van CAT op 'n gereelde basis kursusse in drama bygewoon het, was die groep op
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hoogte van die jongste tegnieke wat in die sisteme kostumering en grimering toegepas is. Vir die

opvoerings Die Rooi Ferweeljas en Sondag kos 5 Pesos, is spesiale Meksikaanse kostuums vir

die karakters ontwerp en geproduseer deur Susan de Vlam, Magda Jordaan, Lilian Amsterdam

en Valery Geldenhuys.

Indie ander toneelopvoerings, onder meer Die Nóientjie Het Planne, Ai Tog Die Vroumense, Die

Rooi Duiwel Se As, Die Jammer Hart ens., is geen spesiale kostumering benodig weens die

alledaagse teenwoordige situering van die opvoerings. Met die uitsondering van Die Ring, moes

al die karakters formeel gekleed wees. Dit was geen probleem volgens mev. De Vlam nie, omdat

die klere vir die bruidspaar geleen is en die strooijonker en strooimeisie formele kleredrag besit

het vir hulonderskeie rolle.

Ruikers vir die bruid en strooimeisie is deur Magda Jordaan gemaak en die grimering en haarstyl

van die twee betrokke karakters deur Marcelle Hercules versorg.

In die toneel waar Sybrand, in Sybrand die Watermaker, in die ontploffing in die bors noodlottig

beseer word, is die beserings en bebloede liggaam lewensgetrou nageboots met kleursel en verf

deur Marcelle Hercules.

12.2.4StelOntwerp

Dieselfde rekwisiete, naamlik twee leunstoele, 'n rusbank, buffet met glaseware en 'n boekrak is

. gebruik inAi Tog Die Vroumense, Die Nóientjie Het Planne en Die Ring. 'n Lessenaar met 'n

tikmasjien is bygevoeg vir Kalin in Ai Tog Die Vroumense. InDie Náierujie Het Planne is 'n

ekstra kombuistafel en twee kombuisstoele bygevoeg vir Helene en Jan Swartvir ontbyt.

Geen dekor is gebruik in bogenoemde opvoerings nie. Die enigste toneelstukke wat 'n dekor

benodig het, was die Meksikaanse komedies Sondag Kos 5 Pesos en Die Rooi Ferweeljas.

Sondag Kos 5 Pesos speel voor die huise in die straat af wat op die panele van die dekor

uitgebeeld is.
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12.2.5 Toneelspel

Die meeste produksies wat CAT op die planke gebring het, was komedies. Derhalwe moes die

groep spel-kodes implementeer wat ekspressionisties was. In Twee Rand Trek het die

gesigsuitdrukkings, handgebare en komiese bewegings van die beskonke poskantoorkliënt en sy

vriend die gehoor laat skater.

InDie Náientjie Het Planne moes Jochem van spraaktegnieke gebruik maak terwyl hy sy borsels

die een na die ander adverteer het. Dit het die eentonigheid teëgewerk. Ook het hy met konstante

handgebare, liggaamlike bewegings en vertoonkuns die aandag van die gehoor op hom gevestig

gehou. Van hierdie tegnieke is ook gebruik in die twis tussen Karin en Rudolf in die

slaapkamertoneel in Ai Tog Die Vroumense, die ernstige gesprek tussen Wynand, Francois en hul

vader Sybrand, in Sybrand die Watermaker en die konfrontasie tussen Anna Richter en Gotliep

Stoltz in As Die Nefie Kom Kuier.

Daar is gedurende hierdie groep se bestaan nooit progressie in terme van spel-kodes soos

vertelling, mimiek of direkte deelname deur die gehoor waargeneem nie. Op 'n vraag aan mnr.

De Vlam waarom CAT in gebreke gebly het om vordering in hierdie spel-kode te toon, was sy

antwoord dat die gemeenskap nog nie ryp vir dié soort progressie was nie.

Ofskoon CAT van realistiese teatermetodes gebruik gemaak het, kon die gehoor nooit as staties

ofverwyderd van die toneelopvoerings.beskou word nie. Daar was altyd 'n lewendige respons

en groot waardering te bespeur waar CAT ookalopgetree het, volgens mnr. De Vlam 41

12.3 DIE NUT VAN DRAMAKURSUSSE T.O.V TONEELTEGNIEKE

KOlt kursusse in toneelspel is sedert 1971 elke jaar deur die destydse Raad vir KUltuur, Sport en

Ontspanning van die Administrasie van Kleurlingsake vir amateur toneelspelers gereël.

Gedurende die Junievakansie van 1976 het die Administrasie vir die eerste keer 'n kursus in regie

te Bellville-Suid aangebied omdat so baie kursusgangers hulle in die rol van regisseur bevind het.

Die regiekursus het sedertdien 'n jaarlikse instelling geword. Louis Petersen wat die rol van

regisseur van CAT behartig het, was een van die sestien ervare toneelspelers wat die kursus

41 Telefoongesprek met mnr. De Vlam op 15/05/1997.
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DRAMAKURSUS AAN DIE OPVOEDKUDEKOLLEGE HEWAT IN JUNIE 1975

Pieter- Dirk Uys (links) is hier te sien saam met 'n deel van die kursusgangers wat sy lesings oor

kostumering bygewoon het. Die dramakursus is in die Junievakansie van 1975 in die

Opvoedkundekollege Hewat aangebied

Die hoogtepunt van so 'n dramakurus is die oorhandiging van 'n Sertifikaat van Meriete aan

elke lid van 'n toneelgroep wat die kursus bygewoon het. Mnr. De Waal Hoofkringbestuurder

van Skole, oorhandig hier 'n sertifikaat aan mnr. Absolom de Vlam van die Ceres Amateur

Tonee lvereniging.
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bygewoon het. Sy bywoning van die kursusse was uiters betekenisvolomdat hy groot welslae

behaal het met opvoerings wat CAT plaaslik, elders een tydens dramakompetisies opgevoer het.

In die Septembervakansie van 1975 het die destydse Raad vir Kultuur en Ontspannig van die

Administrasie van Kleurlingsake weer eens 'n kursus in toneelkuns gereël om toneelspelop

amateursvlak te bevorder. Die kursus wat in die Opvoedkundekollege Hewat vir SAG-lede oor

sewe dae aangebied is, was 'n platform vir die land se bekendste akteurs, skrywers, dramaturge

en verhoogtegnici Intensiewe lesings, demonstrasies en werkwinkels in die verskillende elemente

van die teater is deur hierdie deskundiges gelewer.

12.3.1 Beligting

Absolom de Vlam herinner hom dat Hennie Aucamp die belangrikheid van beligting as sinjaal

uitgelig het. Hy het aangevoer dat die gebruik van beligting in 'n opvallende differensiasiepatroon

behels-enersyds in 'n ten volle verligte stel aan die begin en 'n vinnige of stadige doofeinde om

die einde van die toneel voor te stel. Soms vind beligting andersom plaas, d.w.s. karakters

verskyn op die verhoog aan die begin van 'n toneel op 'n stikdonker verhoog, terwyl die stel

verlig word om die aanvang van die toneel te suggereer. 'n Enkele lig word soms op 'n karakter

gegooi om op dié persoon te fokus. By ander geleenthede word die kollig van karakter tot

karakter geplaas om die belangrikheid van die karakter of die dialoog te aksentueer.

12.3.2 Klank

Ofskoon klank nie deel was van Aucamp se aanbieding nie, was hy bereid om gedurende die

.vraesessie sy indrukke t.o.v. die gebmik van klank in die teater mee te deel, aldus De Vlam.

Aucamp was van mening dat soos beligting in 'n stel gebmik word vir kommunikasiedoeleindes,

klank ook op dié wyse aangewend kan word om die werklikheid van die toneel te dramatiseer.

Die stemming van sekere omstandighede kan met sekere klankeffekte gerealiseer word, bv.: die

gedreun van voertuie, 'n besige straat, die gehuil van die wind, 'n storm.

'n Ander dimensie waarin klank gebmik kan word, is d.m v. musiek. Dit kan baie effektief

aangewend word om 'n stemming van weemoed of vrolikhied in 'n toneel te skep. Solo-

instrumente soos 'n klavier, viool, kitaar of'n trom dra ook grootliks by om die stemming van 'n
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toneel te weerspieël.

Vir die oorgrote deelnemers aan die plattelandse SAG met wie die navorser in gesprek was, het

beligting nooit 'n belangrike rol in hul toneelteks gespeel nie. Inteendeel, die plattelandse SAG

se probleem was altyd 'n swak beligte verhoog. Hierdie groepe kon ook nie 'n eie

beligtingsisteem bekostig nie. Musiek is wel deur baie van die groepe gebruik slegs waar dit in

die toneelteks voorgekom het.

12.3.3 Kostumering en grimering

Valery Geldenhuys, Marcelle Hercules en Susan de Vlam het die werkswinkel vir kostumering

en grimering bygewoon. Susan de Vlam se oorsig van die werkwinkel is as volg: Pieter-Dirk Uys

en John Caviggia het kostumering en grimering respektiewelik as onontbeerlike elemente van die

teater beskou. Uys was die mening toegedaan dat kostumering die tyd, milieu, karakter en stand

van 'n persoon uitbeeld. Deur die karakter te oordeel aan sy kostuum kan die gehoor agterkom

dat die karakter 'n polisieman, soldaat, verpleegster of huisvrou voorstel. Verskillende

klemkodes speelook 'n rol in kostumering, bv. swart stel voor die dood of die burokrasie; wit

stel voor reinheid of skoonheid.

Cavaggia het poneer dat grimering ook tot die gehoor spreek en die karakter voorstel volgens die

teks, milieu, tydvak, ouderdom, stand ens. Om hierdie rede was dit volgens hom belangrik om

'n goeie grimeerder te wees. Cavaggia het ook aangevoer dat grimering karakters moet voorstel

asjongelinge, bejaardes of in 'n emosionele of''n siek toestand. Grimering word ook aangewend

. om 'n karakter komies, beeldskoon of afgryslik voor te stel. Hy het die kursusgangers verseker

dat verskillende tegnieke oefening verg om perfek op karakters of op sigself aan te wend.

Die navorser het bevind dat die plattelandse SAG weining toneelstukke opgevoer het wat spesiale

. kostuums benodig het. Dit is bv. slegs die Ceres Toneelgroep wat van die kostuums gebruik

gemaak het in hul deelname aan die 1978-dramafees. CAT het Die Rooi Ferweeljas opgevoer.

Later het hulle ook Sondag Kos 5 Pesos opgevoer, wat dieselfde tipe Meksikaanse kostuums

benodig het. Bypassende grimering en haarstyl het gesorg vir 'n byna getroue voorstelling van

die Spaans-Meksikaanse karakters in dié opvoerings.In latere produksies het die meeste groepe
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John Caviggia het die studente in verrukking gehad met sy lesing t.O.V. die geskiedenis van

grimering. Hier is hy besig om die metode van grimering op 'n vrywillige te demonstreer.

Hierdie geleentheid was die dramakursus wat gedurende die Junievakansie 1975 in die

Opvoedkundekollege Hewat deur die destydse Raad van Kultuur, Sport en Ontspanning van die

Administrasie van Kleurlingsake aangebied is. Al die lede van CAT het hiedie kursus bygewoon.
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toneelstukke opgevoer wat konvensionele kleredrag vereis het. Plattelandse SAG wou wegbreek

van die uitheemse dramas en so min onkoste moontlik rakende opvoerings aangaan.

In die tagtigerjare het die Witzenberg Youth For the Performing Arts (WYPA) van Wolseley,

bekende toneelgroepe soos Cape Flats Players en Peninsula Group For The Performing Arts

nageboots met toneelstukke waarin slenterdrag gebruik is. Die WYPA-groep het in hul

opvoerings van Kroeskop, gepaste kostumering t.O.V. die karakters- die landros, die polisie en

staatsaanklaer- geïmplementeer.

12.3.4 Toneelspel

Me. Marcelle Hercules se belangstelling was in toneelspel en sy het derhalwe al die lesings t.O.V

hierdie aspek van die toneelkuns bygewoon. Haar terugvoering het die volgende behels:

Ester van Ryswyk, Christine Basson en Pieter Fourie was om die buurt verantwoordelik vir sekere

aspekte van die toneelspel gedurende die dramakursus van sewe dae. Basson het die belangrikheid

van beweging in samehang met die stelontwerp wat in die toneelteks voorkom, benadruk. 'n

Volledige ingeklede stellaat min ruimte toe vir beweging terwyl 'n minimaal ingeklede stel meer

ruimte vir beweging toelaat.

Van Ryswyk se lesing oor spraak het artikulasie, temo, intonasie, resonasie en die ekspressiewe

t.o.V gebare, gesigsuitdrukking en beweging geaksentueer. Die doel van mimiserende gebare en

die uitwerking wat dit op die gehoor uitoefen, is in besonderhede as kommunikasiemiddel deur

Van Ryswyk gedemonstreer.

Pieter FOWle se lesing t.o.v. die vertelling het gehandeloor 'n akteur wat hom doelbewus tot die

gehoor deur die sogenoemde "vierde muur" wend.f

Die navorser het bevind dat die SAG op die platteland toneelkuns verkies het wat 'n minimaal

ingeklede stel voorskryf veral omdat die meeste SAG uit agtergeblewe gemeenskappe kom en nie

maksimaal ingeklede stelle kon bekostig nie. 'n Ander rede is die groot kostes verbonde aan die

42Telefoongesprek met me. M. Hercules op 26/04/1997.
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vervoer van so 'n maksimaal ingeklede stel.

Sommige plattelandse SAG wou hul gehore sien lag. Ruimte op die verhoog was om hierdie rede

'n bate omdat dit karakters in staat gestel het om komiese bewegings, wat die gehoor laat skater

het, uit te voer. Die gebruik van gebare, gesigsuitdrukkings, bewegings asook mimiek is ook

tekens wat aanleiding tot die komiese gee. Twee Rand Trek wat deur die CAT opgevoer is, was

'n voorbeeld van so 'n opvoering wat die meeste van genoemde tegnieke kombineer om lag te

wek.
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HOOFSTUK4.
DIE ONTSTAAN VAN DIE RADIKALE PLATIELANDSE SAG: DIE

WITZENBERG YOUTH FOR THE PERFORMING ARTS (WYPA)

13.1 DIE STIGTING VAN WYPA
Twaalfjaar nadat die Morester Toneelgroep op Wolseleyontbind het, verskyn 'n nuwe geslag

toneelspelers op die toneel. Die spelers is jonk, militant en die ideologiese doelwitte waarna hul

strewe, vorm 'n sterk kontras met hul voorgangers. Die protesteater wat hul opvoer, weerspieël

hul harde stryd na dit wat hulle besing, nl. vryheid.

Die WYPA-toneelgroep word in 1984 gestig en funksioneer tot 1988. Die struktuur van dié

toneelgeselskap het as gevolg daar uitgesien:

Felton September (voorsitter)

Sam Muller

Estelle Mehl

(o/voorsitter)

(sekr.)

Lede:

ElTol McClune

Maxene January

Maria Adams

Rudolf Williams

Appolis Frans

Pieter Heradien

Die toneelgroep het bestaan uit leerders van die destydse Fred Gaum Sekondêre Skool op Ceres.

Na die studente opstande in 1986, is die skool se naam na Ceres Senior Sekonêre Skool verander.

S. Muller was die enigte lid wat 'n BA-student aan die Universiteit van Wes-Kaapland was.

WYPA was 'n goed gemotiveerde, radikale toneelgroep wat aktief deel was van die stryd teen

die orde van die dag en wat met bakstene en klippe in die hand die rubberkoeëls en lewendige

ammunisie van die onderdrukkend magte van die destydse regering aangedurfhet.

Hierdie stryd teen die Suid-Afrikaanse Polisie, die ongevalle en arrestasies wat gevolg het, het
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Die Witzenberg Youth For The Performing Arts (WYPA) is in 1984 op Wolseley gestig. Dit is

twaalfjaar nadat die Mórester Toneelgroep op die dorp ontbind het. WYPA was In nuwe geslag
.

jong, militante toneelspelers wat aktief deel was teen die orde van die dag en wat met bakstene

en klippe in die hand die rubberkoeël en lewendige ammunisie van die onderdrukkende magte

van die vorige regering aangedurf het.

Die Witzenberg Youth For The Performing Arts is agter van links op diefoto: Pieter Heradien,

Sam Muller (o/voorsitter), Errol McClune, Felton September (voorsitter). Van links voor:

Appolis Frans, Maria Adams, Maxene January, Estelle Mehl (sekr.) en Rudolf Williams.

81



gedien as materiaal vir die skrywe van protes-toneel wat juis uit baie jong dramaturge se pen

gevloei het. Felton September en Sam MulIer van Wolseley, Jolene Arendse en C. 1. Lottering van

Ceres, was van die jong dramaturge wat die gemeenskappe in die Boland met hul sosiaal-politieke

dramas "geconscientise" het. Vervolgens gee ek 'n beskrywing van elk van die dramas wat deur

die radikale jong dramaturge geskryf en opgevoer is:

13.1.1 Myne. Joune. Ons s'n (G. J. Lottering)

Lottering seMyne, Joune, Ons s'n (03/06/1986) handeloor Paul 'n hoërskoolleerder, wat hom

voorberei om 'n vergadering toe te spreek. Hy sou die munisipale huurders daarop attent maak

dat hulle reeds al oor die jare heen die munisipale waarde van hul huise oor en oor afbetaal het.

Hy sou ook aanvoer dat dié huise teen daardie tyd hulle besittings behoort te wees ..

Paul het egter 'n voorgevoel dat hy iets sou oorkom Derhalwe skryfhy 'n brief aan sy vader,

Hendrik. Aanvanklik is sy vader onbetrokke. Paul se tante verwittig hulle dat hul vader nie so

onskuldig is soos wat hy voorkom nie. Hendrik was ook al 'n tronkvoël. Hy is op 'n stadium in

die sestigerjare vir politieke bedrywighede sonder verhoor vir drie weke aangehou en gemartel.

Hendrik verklaar homself hierna bereid om saam met sy seun die stryd teen die hegemonie te

begin.

KOlt voordat die vergadering sou begin, word Paul deur die veiligheidspolisie gearresteer, maar

hy slaag tog daarin om die brief aan sy suster Denise, te oorhandig. Sy gooi haar ook hewig in die

stryd. 'n Oorvol saal begroet Denise en haar vader toe hulle in die saalopdaag. Sy neem haar plek

langs haar pa in op die verhoog. Terwyl die gehoor in spanning wag om te hoor wat sy wou sê,

lees sy die blief waarin Paul verskoning maak vir sy afwesigheid. Hy moedig die huurders aan in

die stryd met:

"[ ...] om met 'n halssnoet te sterfis nie

so erg nie. Om dood te gaan is nie so erg nie.

Apartheid is die ergste ..."
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"Our coming here tonight is the beginning.

Our staying together is progress and working together

is success.

Let's stay and work together for our freedom .."

(G. J. Lottering; 1986:20 ongepubliseerd)

Pa Hendrik gaan voort met 'n opruiende toespraak. Aan die einde van die toespraak word almal

in die saal deur die polisie beveel om dit te ontruim Denise en haar vader is die laaste twee

persone om die saal te verlaat.

Die drama is opgedra aan Melly43omdat hy Lottering met sy werke geinspireer het: Die drama

is later in 1986 in gewysigde vorm deur die WYPA-groep opgevoer. Die leier van WYPA, Felton

September, se eie werke behels Kroeskop van die Kaap af(1985) en Agter doringdraad en

tralies. (1987)

13.1.2 Kroeskop van die Kaap af

Kroeskop van die Kaap afis die tragiese verhaal van Gabba, wat'n goeie opvoeding in 'n gegoede

plattelandse woning ontvang het. Die wyse hoe bruines op die platteland deur sekere blankes

behandel is, het hom nie aangestaan nie. Hy is later Kaap toe waar hy toe deel van die politieke

opset geword het wat aan optogte en boikotte deelgeneem het. Kroeskop is egter deur die

veiligheidspolisie identifiseer as 'n oproermaker. Daar is verskeie klopjagte op sy woonplek

uitgevoer om hom vas te trek, maar sonder sukses.

Kroeskop, soos sy maats op sy tuisdorp hom genoem het, het teruggekeer na sy ouerhuis waar

hy in hegtenis geneem is. Hy is later skuldig bevind op die aanklagte van oproerigheid, maar het

uit aanhouding ontsnap. Hy is uiteindelik by sy ouerhuis aangekeer en terwyl hy met hande in die

lug die voordeur uitgestap het, is hy met 'n sarsie skote dood neergeval.

43Skuilnaam van Melvin Whitebooi van Rapport Metro.
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'n Toneel uit die anti-hegemoniese toneelstuk, Kroeskop van die Kaap af (F. September) wat in

1986 in die Boland deur WYPA opgevoer is. Op die foto verskyn in die hooftoneel van links,

Kroeskop (Felton September), die staatsaanklaer (Maxene January), die landdros (Sam Mullerz)

en die konstabel (Appolis Frans).
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13.1.3 Agter doringdraad en tralies

Agter doringdraad en tralies is die verhaal van twee gevangenes wat hul ervaring buite die

gevangenis met 'n bewaarder deel. Hulle raak ook van die omstandighede binne die gevangenis

kwyt d.m.v. kritiek ten opsigte van die regstelsel wat anderskleuriges se lewens polities,

ekonomies en maatsakplik benadeel het.

Hulleuitgesprokenheid bring hulle in onguns by die Korrektiewe Owerhede en gevolglik boet

hulle tot vermaak van die ander gevangenes wat nie hulle politieke sienswyse deel nie.

13.1.4 Liefde is nie alle§ nie (S. Muller)

Muller se drama handeloor twee studente wat op die universiteit oor die kleurgrens heen verlief

raak. Klasie Jantjies ontmoet Elsa du Toit tydens 'n studentesaamtrek op die kampus van die

Universiteit van Kaapstad. As voorsitter van die Studenteraad raak Jantjies betrokke by die

politiek. Hy word gedurende 'n klopjag op radikale studente in hegtenis geneem Sy verhouding

met Du Toit kom in die gedrang. Elsa se besoeke aan Klasie word onder die aandag van haar

konserwatiewe ouers gebring wat daarna Elsa belet om verdere besoeke aan Klasie te bring.

Terwyl Klasie in aanhouding gemartel word (eneryds, omdat hy met "anti-regeringspolitiek

bedrywighede" besig was en andersyds omdat hy 'n verhouding met 'n blanke student

aangeknoop het). is sy kommentaar aan sy martelaars dat die liefde nie alles behels nie, die stryd

om vryheid wel.

. Klasie Jantjies is een nag in wat deur die bewaarders beskryfis as 'n "ongeluk", oorlede.

Volgens Felton September was Kroeskop van die Kaap afverreweg die gewildste van dié

toneelstukke wat hulle opgevoer het. Dit het vol sale op Ashton, Tulbagh, Ceres, Wolseley en

Gouda getrek. 44

44Onderhoud met F. September op 23/11/1996.
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Felton het ook vertel hoedat hy saam met twaalf skoolmaats tydens 1985 se protes-optog by die

hoërskool op Ceres met 'n kopie van Kroeskop van die Kaap af in sy sak deur die polisie

aangekeer en opgesluit is. Volgens Felton het hy die kopie goed aan sy liggaam versteek en dit

die oggend met hul verskyning op die plaaslike hof, blitsig in sy ma se handsak gedruk. Volgens

hom is al die skoolseuns op 'n aanklag van oproerigheid skuldig bevind en elk 'n opgeskorte

vonnis van vyfjaar opgelê. Felton September het in 1987 die WYPA- Toneelgroep verlaat omdat

die polisie na bewering hul huis gereeld dopgehou het.

13.2 ONDERHOUD MET MELVlN WHITEBOOI

In 'n onderhoud met Melvin Whitebooi op 29 Julie 1996, het hy gewag geniaak van 'n

skooldogter wat gedurende die 1985-1986 protes-optogte by die voormalige Fred Gaum Senior

Sekondêre Skool op Ceres, begin skryfhet aan 'n lang verhaal en 'n drama wat betrekking op

dié ontstuimige tyd gehad het.

Hierdie werke hoort myns insiens by die beeld van die toneelaktiwiteite in dié era en ek voeg

daarom vervolgens besonderhede oor haar werk toe.

13.3 ONDERHOUD MET JOLENE ARENDSE

Volgens me. Jolene Arendse van Ceres, het sy reeds as 16-jarige skooldogter aan lang verhale en

'n drama begin skryf Die volgende is 'n beskrywing van haar werke:

·13.3.1 Sneeu op Matroosberg

Sneeu op Matroosberg (1985) is 'n romantiese verhaal wat die ongeoorloofde verhouding tussen

'n matriekskooldogter en haar klasonderwyser beskryf

Die verhouding het sy ontstaan met 'n uitstappie na die sneeubedekte Matroosberg waar die

klasonderwyser en sy leerders in die sneeu baljaar. Tydens die speletjie beland Maryna de Wee

op mnr. James Philander in die sneeu. Wanneer hy haar ophelp, kyk hulle diep in mekaar se oë.

Sedertien het 'n vurige verhouding tussen dié twee ontstaan. Later toe die ongeoorloofde

verhouding verklap word, het die owerheid mnr. Philander na 'n ver afgeleë skool verplaas.
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Melvin Whiteboot. dramaturg van Kaapstad wie se sosio-politieke dramas soos, Dit Sal Die

Blerrie Dag Wees groot opslae gemaak het. Whitebooi het in 'n onderhoud vertel van die

konfiskering van die werke van me. Jolene Arendse van Ceres.

Me. Jolene Arendse van Ceres was een van die jong skrywers wat in die tagtigerjare anti-

apartheid toneeltekste en romantiese verhale geskryf het.
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Daarna was die winter sneeu op Matroosberg 'n soete herinnering van Maryna se verbode liefde.

13.3.2 Rose vir Rosa

Rose vir Rosa (1986) is 'n sosiaal-politieke drama wat me. Arendse geskryfhet toe sy in Matriek

was. Volgens haar het die idee ontstaan 'n dag nadat die polise in 1986 op die terrein van die

destydse Fred Gaum Senior Sekondêre Skool van die skoolmeisies wreed met sambokke en

knuppels aangerand het. Haar moeder was die betrokke dag by die skool om haar te midde van

die oproerigheid te kom haal, nadat sy van die polisie-optrede verneem het.

Me. Arendse het later gewonder hoe haar moeder sou opgetree het as een van die aangerande

skoolmeisies haar eie kind moes gewees het.

Rose vir Rosa handeloor 'n moeder wie se seun gesterfhet nadat hy deur die veiligheidspolisie

noodlottig aangerand is. Rosa, die moeder, het probeer protes aanteken saam met ander ouers wat

simpatiek teenoor die skoolkinders gestaan het.Later het Rosa alleen teen die polisie te staan

gekom en vanweë hul brutale optrede, ook haar eie lewe verloor. Rose is op dié plek geplaas waar

sy beswyk het. Vandaar die titel, Rose vir Rosa.

Me. Jolene Arendse was deel van die versetbeweging wat by die Eilandvakansie-oord hul strategie

vir aksie gedurende skoolure beplan het. Hier het sy verneem dat 'n sekere bruin predikant na

bewering 'n lys met hul name aan die veiligheidspolise oorhandig het.

Na hierdie waarskuwing, het me. Arendse haar manuskripte in die sorg geplaas van 'n

skoolvriend wat op Tulbagh gewoon het. As gevolg van die name wat op die sogenaamde

"rooilys" was, is 'n klopjag op die vriend se woning uitgevoer. Die manuskripte is gekoufiseer nog

voordat die vriend dit vir bewaring aan sy suster wat in Kaapstad woon, kon gee. Hierdie

manuskripte wat me. Arendse se enigste kopieë was, het sy nooit teruggekry nie.

In Augustus 1995 het me. Arendse by die Waarheids- en Rekonsiliasie Kommissie aansoek

gedoen vir die herwinning van die betrokke manuskripte. Tot die hede was daar nog geen

terugvoering t.O.Vdie manuskripte van die Kommissie nie, aldus me. Arendse.

88



In 1990 het me. Arendse 'n verkorte weergawe van die toneelstuk, Rose vir Rosa saam met die

Matrieks van die Senior Sekondêre Skool Wolseley op dié dorp opgevoer.

Na die verloop van tien jaar het me. Arendse weer begin skryf aan 'n lang verhaal wat sy later

beoog om te voltooi."

13.4 OPSOMMING: DIE WYPA-TONEELGROEP

Die Witzenberg Youth For The Performing Arts kom tot stand a.g.v. die anti-hegemoniese skole-

opstande van die tagtigerjare. Hul opvoerings val in die kader van die stedelike SAG wat sosiaal-

politieke opvoerings op die planke gebring het om onder meer hul gemeenskappe te

"conscientise".

Hierdie nuwe geslag plattelandse toneelspelers het geen formele toneelopleiding gehad of

dramakursusse bygewoon nie. Hul optrede op die verhoog was gegrond op natuurlike aanleg wat

hulle met oefening vervolmaak het.

13.5 GEVOLGTREKKING T.O.V. HIERDIE VERGELYKENDE STUDIE

Die stedelike SAG het in die apartheidsjare die leiding geneem met anti-hegemoniese

toneelaktiwiteite. Aanvanklik het die tradisionele plattelandse SAG nie deel uitgemaak van die

stryd om die heersersorde d.m.v. die toneel in die apartheidsjare te opponeer nie. Die skole-

boikotte en protesoptogte van die tagtigerjare het 'm nuwe geslag toneelspelers op die platteland

'op die voorgrond geplaas. Hierdie militante plattelandse SAG wat sterk onder die invloed van die

stedelike SAG gekom het, het self in die proses anti-apartheidstoneeltekste begin skryf en dit in

verskeie gemeenskappe opgevoer. Hul optrede het hulle in solidariteit met hul kontemporêre

toneelspelers in die stedelike gebiede gebring. Die hoofrede vir hierdie aksie was die revolusionêre

gesindheid wat die hoërskoolleerders en studente in die tagtigerjare op die plattelandse dorpe

teenoor die heersersorde van dag geopenbaar het.

Hierdeur het hierdie spesifieke SAG 'n bydrae kon lewer in hul poging om die vorige regering

45Onderhoud met me. Jolene Arendse. Kasset nr. 5; 09/08/1996.
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Il

d.m.v. die teater op die platteland te opponeer.

Na aanleiding van hierdie gegewens word Smith (1990) dan ook gekorrigeer ten opsigte van sy

aanname dat SAG nie op die platteland gedurende die apartheidsjare bedrywig was nie.

13.6 SLOT

Soos hierbo oorvloedig aangetoon is, was en is die SAG op die platteland 'n verwikkelde

verskynsel wat die aandag van navorsers waardig is - nog meer aandag as wat binne die bestek

van 'n mini-skripsie moontlik is.
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Kaapstad.

Willemse, Hein, 1982: Die Swart Protesdigters in Suid-Afrika: 'n Voëlvlug". Ongepubliseerde
Referaat.

ONGEPUBLffiEERDETEKSTE
14.1

Belelie, James, D. :DieDromer, Francios My Kind, Ge/d vir Brood.

Lottering, G. 1. :Myne, Joune, Ons s'n.

Muller, Sam :Liefde Is Nie Alles Nie.

September, Felton :Kroeskop Van Die Kaap Af.

Sylvester, Ivan :Die "Invlsibles",

TYDSKRIITEIKOERANTARTIKELS
14.2
ALPHA, Vol. 12, nr. 10 Desember, 1974, p. 23
ALPHA, Vol. 13, nr. 5 Junie, 1975, p. 31
ALPHA, Vol. 14, nr. 6 Augustus 1976, p. 5
ALPHA, Vol. 14, nr. 7 September 1976, pp. 8,9. Artikel: C. JANUARY.
BURGER, DIE: 02/10/1997, bl 2 kol, 2, 3 en 4; Vlakplaas man wil familievan vermoordes

ontmoet.
02/10/1997, bl. 2 kol. 5,6 en 7; De Kock vergelyk Vlok met Hitler.
02/10/1997. Bl. 2 kol. 5 en 6; Moordenaars moes seker maak slagoffers
is dood.

BURGER, DIE:
BURGER, DIE:

ONDERHOUDE
14.3
Kasset nr.1; Opname 20/09/1995; Die Morester Toneelgroep,
Kasset nr.2; Opname 09/11/1996; Cape Flats Players.
Kasset nr.3; Opname 28/05/1996; A. en S. de Vlam
Kasset nr.4; Opname 29/07/1996; M. Whitebooi.
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~ Kasset Dr.S; Opname 09/08/1996; 1. Arendse.

Onderhoud.Braaf, P.
Onderhoud:Crotz, R. et al.
Onderhoud:September, F.
Onderhoud: Snyders, P.
Onderhoud:Tersiens, G.

(28/09/1996)
(12/01/1997)
(23/07/1996)
(02/05/1997)
(28/06/1996)

Telefoongesprek:Belelie,1. D. (30/04/1997)
Telefoongesprek:De Vla~ A. et aI915/05/1997)
Telefoongesprek:Fredericks, T. (11/11/1996)
Telefoongesprek:Hercules, M.(26/04/1997)
Telefoongesprek:Swanepoel, T. (12/02/1995)

DOKUMENTE
14.4
Raad vir Kultuur en Ontspanning: Toekenning; Ceres Amateur Toneelvereniging: Beste
Opvoering, Streekfees, Wynberg, 1978.

Raad vir Kultuur en Ontspanning: Verklaring van kursus in drama bygewoon in Toneel en Regie
t.o.v. Mev. S. de Vla~ 01/04/1985.

RGN 122/1: Akte van oprigting.

BRIEWE
14.5
Administrasie van Kleurlingsake: Kennisgewing van verowering van eerste prys tydens die
streekkompetisie van die Toneelfees vir Eenbedrywe wat te Wynberg in 1978 aangebied is.

'n Skrywe van dankbetuiging aan CAT deur mnr. V. O. Hercules prinsipaal van die Morrisdale
Primêre Skool, Ceres t.o.v. 'n opvoering wat ten bate van die skool deur CAT aangebied is.

Bewyse van ontvangs van R400 vir tweede plek in 'n Dramafees aan Worcester
. Kultuurvereniging.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering: Worcester Kultuurvereniging 13 Februarie 1991.

FOTOGRAmESEBYDRAE
14.6
Al die fotografiese materiaal is beskikbaar gestel deur Crystal Photographic Studio, Eerstelaan
31, Wolseley, 6830.
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DIE RAAD VIR KULTUUR EN ONTSPANNING
THE COUNCIL FOR CULTURE AND RECREATION

........................~.~?.~.: .

VOORSliTER: DIE RAAD VIR KULTUUR EN ONTSPANNING

CHAIRlr\AN: THE COUNCIL FOR CULTURE AND RECREATION

""~.«i«:
'e' '?tJ:¥~~

~~

DIE ADMINISTRASIE VAN KLEURLINGSAKE
THEADMINISTRATION OF COLOURED AFFAIRS
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REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS (COLOURED AFFAIRS)
DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE AANGELEENTHEDE (KLEURLINGSAKE)

COUNCIL FOR CULTURE AND RECREATION
RAAD VIR KULTUUR EN ONTSPANNING

§tut l? ttl r n t 'Brrklurtng

IT IS HEREBY ST.ATED HIER;\lEE WORD DIT GETUIG

that dat

..................................M~~.~~ ..u~O'Y.) o\.e. ~lQ.m .

attended a course in 'n kursus in

from bygewoon het van

to tot

. )/}~'//........~._ .....k.':.~) ..::.: ?:-;'J.7." c'O.r;}.~ .
Chairman: The Couhci! for Culture'. and Recreation
Voorsitter: Die Raad vir Kultuut/en Ontspanning

. '
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Telegramadres:
Telegraphic Address:

"KLEURSAKE" Kaapstad
S:,3pe Town

Pes: Privaatsak. 'sóos Kaapstad
Post: Private Bag. • Cape Town

8000

Navrae: Mnr.
Enquiries: Mr

REPUBLIEK VAN SUID·AFRIKA-REPUBLIC DF SOUTH AFRICA

ADMINISTRASIE VAN KL:i-;JRLINGSAKE
ADMINISTRATION OF COLOURED AFFAIRS

ROELANDSTRAAT 37
37 ROELAND STREET

TEL. 45-56-11

KAAi'STAD
CAPE TOWN

8001

}ley. S. de Vlam
TIie Sekretaresse
Ceres ,Amateur Toneelvereniging
::raudéstraa.t'
C3R3S
6835

Geagte Mevrou De Vl2l1

Namens die Administ:::'8.sie V8.n Kleurling3alcs en die Raad vir
Kultuur en Ontspanning het ek genoe~ om u ~ee te deel dat
u groep die eer3te :Jrys verower aet 't~,dens die streekko:upe-
tisie v an die Toneelfees vi r Eenbedrywe ',fat te ':iynberg a.an-
gebied ','/Ss.

:Jie sertifikaat wat Il groep tydens die 'bogenoemde streekfees
-verwerf het, word hierby ingesluit.

,
t
i

t

I
[

Voorts wil die Adrmm etrr as Le ook sy opregte geLukwenaáng aan
u greep oordra met hul prestasie en die hoop uitspreek dat u
toneelorganisasie sal vooz-ebou op die sukses wat behaal is en
groot hoogtes in al sy werksaamhede sal ber eLk,

Nogmaals ve aLs geluk.

Die uwe

~
~KOl.'.1MISSARIS V A.J."'{ KLEURLINGSAKE
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080624r.----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~_,KAAPSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE - CAPE PROVINCIAL ADMINISTRATION

MEMORANDUM I TELEFOON:
TELEPHONE:

UITBR.:
EXT.: I DATUM:

DATE:

U VERWYSING NO.:
YOUR REI"ERENCE NO.:

MY VERW. NO.:
MY REF. NO.:

ONDERWERP:
SUB,JECT:-

I..



ADMINISTRASIE: RAAD VAN VERTEENWOORDIGERS, " ", ....

ADMINISTRATION,: HOUSE OF REPRESENTATIVES

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE

Adresseer alle briewe aan die
DIREKTEUR-GENERAAL
All commutvcetions to be

addressed to tne
DIRECTOR-GENERAL

Navrae
EnqUIJles

Ver ......ysingsno,·',
Reference No, 7/41/3/Kl/2'

Ae['t'J~'If'. "a~ 5011:' A.:". ë
F.et:....:-.r,c,· ~'=',J:. t."':c. LIBERTY LIFE TOWERS

ROELANDSTRAAT 37 ROELAND STREET
PRIVAATSAK/PRIVATE BAG 9006
KAAPST AD'CAPE TOWN
80-:>0IJ)~f-ac

• ' Il •• Il Il ••• Il' •••••• Il • Il ••• Il Il.

1989-06- 2 3

co. !=-.?~.(~.~.. geda t.e er-

L__ _j

DRAMAFEES 1989: FINALE

Die Departement ~il graag va~ hierdie geleentheid gebruik maak deur u hartlik geluk
'te ....-ens rnet ti pr-e st as i e behaal.

• __ , -= I L CO r'll . __
v es . . ,. • .,- ••• '"/ ,.. •••• Il Il' c:.:;:.

Les~ ....=ró vert:ro~ dE~ u met dieseJfd~ e~toesiasme verdere aso0~ meer ambiseuse produksies
. .

::::,2;j 2:~:-pa.Y: .

.vIR~

.,. :. . : :..



·.\\'oreBster l~ultuul'\'erBlli!lill!J
POSBUS 2230

WORCESTER 6850
d

,ONS VERI.IVSING ..
OUR REFERENCE
TELEFOON
TELEPHONE , .

""')
•

,,'(n'eesU~r uunuut 8nelnty 'I ~

BOX 2230
I.IORCESTER 6850

U VERWYSING •...•.•..•.._......•.••••.•...
YOUR REFERENCE
ORTUM 1..~....E.~.J;l.r...~.9..r..1.e 1 99 1
DRTE

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING
GEAGTE LID
Hiermee word kennis gegee van die ALGEMENE JAARVERGADERING op

,MAANDAG, 25 FEBRUARIE 1991, te .. l;..ff~!~<i~~AL. .~.).~t1"!G.E; .\$.9Y-.t;lqi;..om 20:00 (8:00 nm.).
AGENDA
1. Openig en verwelkoming
2. Lees van kennisgewing van belegging van die vergadering
3. Lees van Notule van Algemene Jaarvergadering gehou op

Maanda~, Z6 Februarie 1990, te Sohnge Kollege, Worcester.4. Bespreking uit die Notule .
5. Goedkeuring en ondertekening van Notule
6. Korrespondensie '
7. Voorsittersrede - Mnr. M. C. Carolus
8. Sekretariële Verslag - Mej. S J. Fransman
9 . Fin an si ë 1e Ge -0 ud,ite u rdeVe r sla g - Mnr. L. B.O. Joh n son
10. Verslae van Sub -Komitees
10.1 Ballet - Mej. R. Jacobs
!0.2 Drama - Mnr. J D. Bilelie
10.3 Musiek - Mev. P. Jacobs
11. Trusees Verslag
12. Tentatiewe Jaarprogram
13. ALGEMEEN: besprekipgspunte waarvan 24 uur voor vergadering

skriftelik kennis gegee is.
14. Kiesing van Amptenare

I,

Ons maak staat op u teenwoordigheid.
Die uwe
~~ .
(Mej. S. J. Fransman)
SEKRETARESSE

M. C. Carolus)
VOORSITTER

,"~-.


