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  Steinhoff – hoe het dit gebeur? 
Met: James-Brent Styan. 
Op Dinsdag 5 Desember 2017 
was die Steinhoff-groep nog 
R199 miljard werd. ’n Dag later 
is meer as R160 miljard daarvan 
uitgewis. Markus Jooste, Steinhoff 
se flambojante grootbaas, het 
per SMS bedank. Wat presies 
het hier gebeur? Wie het wat 
geweet? Wat is Steinhoff, wie is 
Markus Jooste en wat het dit met 
die sogenaamde Stellenbosch-
mafia te doen? Waar pas Christo 
Wiese, Shoprite en Pepkor in, en 
waarheen is die pensioenarisse 
se geld?
10:00

  Tell me your story (gesprekke met 
  bekendes)
Met: Ruda Landman en Deborah 
Steinmar (gespreksleier)
Die welbekende joernalis, 
Ruda Landman, gesels met 
prominente Suid-Afrikaners 
oor hul lewenskeuses en hoe 
verandering hulle beïnvloed 
het. Die mense se dapper en 
eerlike verhale wat in haar boek 
opgeneem is, skep ’n kleurvolle 
mosaïek van uiteenlopende 
ervaringe. Hierdie boek sluit die 
vertellinge in van mense soos 
John Kani, Ferial Haffajee, Pieter-
Dirk Uys, Katlego Maboe, Gugu Zulu, Zapiro, Mam’ 
Khanyi, Arno Carstens, ProVerb, Nick Binedell en Marc 
Lottering.
11:30

  Bloed, dunner as water 
Met: Charné Kemp en Deborah 
Steinmar (gespreksleier)
Die motiewe vir gesinsmoorde is 
dikwels vreemder as fiksie. Ouers 
wat hul eie kinders se lewens 
beëindig; kinders wat hul ouers 
om die lewe bring; broers en 
susters wat eens en vir altyd teen 
mekaar draai - Suid-Afrika het 
talle sulke tragiese voorvalle. 
Deur verskeie gevalle van 
gesinsmoord te ondersoek, werp 
Charné Kemp ’n mate van lig op 
’n baie donker verskynsel. 
13:00

  Wit terroriste
Met: Albert Blake en Kobus du 
Pisani (gespreksleier)
Dié deel van die Afrikaner-
geskiedenis is doelbewus diep 
begrawe: wit terroriste, militante 
Afrikaners, het gedurende die 
Ossewabrandwag-tydperk bomme 
geplant, kragstasies opgeblaas 
en sluipmoorde uitgevoer. Dié 
terreurveldtog het Suid-Afrika in die 
1940’s bitter naby aan ‘n afgrond 
van anargie gebring. Waarvoor 
het dié Afrikaners geveg? Was 
hulle verraaiers of patriotte? Kan gewelddadige dade 
moreel geregverdig word om politieke en maatskaplike 
ontevredenheid op te los? Albert Blake krap rond in 
hierdie ongemaklike deel van die Afrikaner-geskiedenis.
14:30

  Waar rats die ribbok gaan – briewe 
  van Elsabe Steenberg Genre 
Met: Sarel Venter, Elizabeth Venter 
en Betsie van der Westhuizen 
(gespreksleier)
In ’n skoenboks is briewe van Elsabe 
Steenberg ontdek wat sy aan 
Elizabeth Venter geskryf het. Die 
boek vertel die Steenberg-gesin se 
verhaal oor meer as drie dekades: 
haar skryfwerk, haar liefde vir die 
bergwêreld van Clarens, en haar 
stryd met meervoudige sklerose 
(MS). Dit skets selfs met humor 
haar hoop en twyfel en mediese 
ingrypings om herstel te probeer 
bewerkstellig. Ondanks die slopende effek van die 
siekte het haar gees helder gebly en haar siel mooi. 
16:00

  Donderweer Gedagtes en Liefde Wen
Met: Almero Welgemoed
Donderweer Gedagtes is ’n 
versameling skryfstukke oor die 
moeilike en donker dele van die 
lewe. Aanvanklik lyk al die stories 
lukraak maar kort voor lank besef 
die leser al die stories is verwant 
aan mekaar. Liefde Wen is ’n 
versameling gedigte van oor 
die 50 amateur digters. Al die 
gedigte gaan oor een onderwerp: 
Liefde. In al die vorms wat dit kan 
bestaan. Die bespreking handel 
oor hoe skrywers en kunstenaars die balans tussen 
“Donderweer” en “Liefde” handhaaf, en ook hoe dit 
verantwoordelik uitgebeeld word in kuns en literatuur. 
17:30 

Dinsdag 2 Oktober

Wat is Liefde? Hoe beskryf ‘n mens iets wat so 
enigmaties en tog universeel is?

Die wenners van die LiefdeWen Dig kompe tisie 
vang die essensie van Liefde vas in strofes, versreëls 
en beeldspraak. Van gebroke verhoudings, tot 
stories van verlief wees. Van liefde vir dinge, tot 
liefde vir mense. Van liefde wat verloor, tot liefde 
wat wen. Alles is tussen hierdie bladsye vasgevang. 
Lees dit, geniet dit, deel dit.
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  Bloedbande (Om vandag in Suid-Afrika  
  te leef) 
Met: Wilhelm Verwoerd en 
Kabous Meiring (gespreksleier)
Is óf breek óf bewaar werklik 
die enigste twee opsies 
bloedbande? Na jare van 
versoeningswerk tussen eertydse 
vyande in Ierland wil Wilhelm 
Verwoerd vrede maak met 
sy veelbesproke familie. Hy 
kom terug Suid-Afrika toe en 
sonder hom af in die Verwoerd-
strandhuis. Teen die muur hang 
’n gesinsfoto waarop sy oupa, 
die omstrede HF Verwoerd, hom 
as baba vashou en ’n bottel melk voer. Hoe versoen 
hy dié menslike oupa met die gehate onderdrukker 
wat in die vertellings van sy swart bure en vriende na 
vore kom? ’n Soektog na begrip.
10:00

  Oor grense
Met: Ton Vosloo en Johannes 
Froneman (gespreksleier) 
Ton Vosloo is een van die 
mees gerekende koerant- en 
sakemanne in Suid-Afrika. Ton 
Vosloo se memoires oor sy lewe 
in die koerantwêreld in ’n tyd toe 
Naspers nog geveg het om die 
posisie as markleier, ’n tyd toe 
die koerante binne sy stal baie 
na aan die politici van die dag 
gestaan het. Met sy eiesoortige 
humorsin en styl as gesoute 
joernalis vertel Ton Vosloo die storie van Naspers en 
van sy uiteenlopende ervarings as koerantman en 
sakeleier.
11:30

  Dankie, Generaal 
Met: Nico Moolman
Nico Moolman se kleurboek 
bevat tientalle rare foto’s 
uit die Anglo-Boereoorlog. 
Die foto’s bied ’n intieme 
blik op Boerekrygers en 
Britse soldate te velde, 
wys hoe hulle kos gemaak 
het en hoe hulle hulself 
vermaak het. Die foto’s 
word gekomplementeer 
deur Nico se verhale oor 
sy speurtogte, die stories 
wat aan hom vertel is en sy 
pogings om die geskiedenis te bewaar.
13:00

  Selma en Louise 
Met: Susan Coetzer en Phyllis 
Green (gespreksleier)
Selma Barnard se lewe het soos 
’n kaartehuis inmekaargetuimel. 
Eers verloor sy haar man, toe 
haar kinders, en nou is haar hart 
gebreek deur ’n “ridder op ’n wit 
perd”. Hoe kon sy haar so misgis 
het? En waar was Louise, haar 
hartsvriendin van 40 jaar? Indië 
toe, dis waarheen sy sal vlug. Sy 
sal vrou-alleen op die vliegtuig 
klim Mumbai toe, en ’n nuwe 
mens terugkom. 
14:30
 

  Bruistablette vir die lewe
In hierdie praktiese, toeganklike 
en lekkerlees-dagstukkieboek 
is daar elke dag ’n nuwe 
bruistablet om in afsondering te 
geniet, te absorbeer en in jou 
lewe toe te pas. ’n Reis na meer 
egtheid en verdieping vir kinders 
van die Here, sodat ons meer 
kan bruis en minder kan brul.
14:30

  Olga Kirsch: ’n Lewe in Gedigte 
Met: Egonne Roth en Theo Kemp 
(gespreksleier)
Olga Kirsch is die onderwerp van 
hierdie geloofwaardige biografie, 
gebaseer op deeglike navorsing 
en honderde onderhoude. 
Dit ondersoek haar nie net as 
Afrikaanssprekende Joodse 
digter nie, maar dien ook as 
voorbeeld van ’n multikulturele, 
veeltalige immigrantdigter. 
Aspekte van haar persoon wat 
van toepassing is op ontwikkelings in Suid-Afrika en die 
buiteland vandag word ook aangeroer. 
16:00

Woensdag 3 Oktober
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Woensdag 3 Oktober

Donderdag 5 Oktober

  Onder die invloed
Met: Met o.a Emma Bekker, Ryan 
Pedro, Johan Jack Smith en Bibi 
Slippers, asook De Klerk Oelofse, 
Wessel Pretorius, Cintaine Schutte 
en Devonecia Swartz
Digters dra dikwels hulle invloede 
op die mou. Die lang skadu 
van die groot digters wat ons 
voorafgegaan het, lê oor elke 
skrywer se werk. Maar verbeel 
jou daardie groot digters was 
self onder die invloed - letterlik. 
5 digters lees gedigte voor wat 
geskryf is in die styl van invloedryke, ikonniese digters 
wat onder die invloed verkeer, en 4 akteurs lees 
geliefde gedigte voor asof hulle self in die bottel gekyk 
het. 
17:30

  Wie gaan in 2019 regeer? 
Met: Jan-Jan Joubert en Theo 
Venter (gespreksleier) 
In die plaaslike verkiesing van 
2016 is die ANC bloedneus 
geslaan toe hy drie metrorade 
aan die opposisie moes afstaan. 
Gaan die verdeelde regerende 
party onder Cyril Ramaphosa 
kan verenig en in 2019 ’n 
meerderheid by die stembus 
behaal? Of kan die DA en 
die EFF hul groot ideologiese 
verskille oorkom om die ANC 
uit die kussings te lig? Jan-Jan 
Joubert ondersoek alle moontlike 
uitkomste en gesels met ervaring oor wat agter die 
skerms gebeur.
10:00

  Stroomop
Met: Harald Pakendorf  
en Johannes Froneman 
(gespreksleier)
Hoekom bel ’n boosaardige 
eerste minister ’n 
koerantredakteur skuins na 
sonop by sy huis? Waarom 
wil ’n kabinetsminister ’n 
verslaggewer met die vuiste 
bydam? En hoe kry ’n Afrikaanse 
koerant dit reg om tydens die 
apartheidsjare volledig oor ANC-
beleidstandpunte te rapporteer? 
Harald Pakendorf beantwoord 
dié vrae, en nog vele meer, in sy herinneringstog deur 

’n onstuimige tydperk in Suid-Afrika se geskiedenis. 
Die grootkoppe van apartheid kon hierdie “liberale” 
redakteur van Oggendblad (1972–1979) en Die 
Vaderland (1980–1986) met moeite voor hulle oë 
verdra.
11h30

  Daar is ’n engel in my koskas
Met: Willie Strauss en Phyllis Green 
(gespreksleier)
Willie Strauss neem jou op 
’n nostalgiese kosreis. Dinge 
soos vye en kwepers word 
verweef met eg Suid-Afrikaanse 
herinneringe. Wie onthou 
nie die blikkies kondensmelk 
waaruit menige kind die lekkerte 
gesuig het en die wonderlike 
kondensmelkbeskuit wat Ma 
gebak het nie? Alles, van sop 
en brood, hoof- en bygeregte tot poedings, koek en 
koekies, asook konfyt en blatjang word bespreek.
13:00

  Ystervuis uit die see
Met: Arnè Söderlund, Daniël 
Steyn en Gert van der 
Westhuizen (gespreksleier)
Gedurende die Grensoorlog 
het die Spesiale Magte se 4 
Verkenningsregiment tientalle 
heimlike maneuvers ter see saam 
met die SA Vloot onderneem. 
Ystervuis uit die see beskryf 
50 operasies deur 4 Recce, 
ander Spesmag-eenhede 
en die SA Vloot. Die skrywers, 
wat self aan etlike van die 
maneuvers deelgeneem het, 
het ook toegang verkry tot uiters 
geheime dokumente wat intussen gedeklassifiseer 
is. Hul dramatiese vertellings wys hoe veelsydig en 
doeltreffend hierdie elite-eenheid was. 
14:30

  Kinderstories is g’n kinderspeletjies 
Met: Jan de Kinder en Philip de 
Vos
Ondersteun deur die Vlaamse 
Regering en Flanders Literature
Jan de Kinder is een van die 
gewildste Belgiese skrywers wie 
se boeiende kinderboeke ook 
in Afrikaans beskikbaar is. De 
Kinder gesels saam met Philip de 
Vos oor die kreatiewe proses om 
kinderverhale te bedink en wat 
die uitdagings van hierdie genre 
is.
16:00
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Donderdag 5 Oktober

Vrydag 6 Oktober

  Die Avonture van Bal-oog en Brommel - 
  Moord In Ixiastraat 
Hierdie grafiese roman 
is in September 2017 
bekendgestel, en het reeds 
kultusstatus bereik. In die 
strokiesverhaal word die 
avonture van twee tieners, 
Bal-Oog en sy beste vriend 
Brommel, beskryf. Wie het 
Kobus vermoor, en waarom? 
Hulle besluit om ondersoek 
in te stel. Boltjie, Bal-Oog se 
hond, kry snuf in die neus 
en die vriende beland in 
’n spanningsvolle avontuur vol humor. Hulle bevind 
hulle in die donker onderwêreld van Milnerton. Ook as 
teaterproduksie by Aardklop te sien.
17:30

  Ramaphosa’s Turn 
Met: Ralph Mathekga en Jan-Jan 
Joubert (gespreksleier)
Bykans twee dekades nadat 
hy deur Nelson Mandela as sy 
opvolger uitgewys is, het Cyril 
Ramaphosa uiteindelik die 
president van Suid-Afrika geword. 
Maar die land wat Ramaphosa 
geërf het, is baie anders as die 
reënboogland wat Mandela in 
die 1990’s gelei het. Die Suid-
Afrika van 2018 is verdeeld en 
vasgevang in netwerke van 
staatskaping, korrupsie, armoede 
en wanhoop. Sal Ramaphosa Suid-Afrika kan lei op ’n 
pad na herstel, waarop baie mense se hoop gevestig 
is? 
10:00

  As sy weer kom
Met: Marlize Hobbs en Deborah 
Steinmar (gespreksleier)
Iza se lewe vanaf 1978 tot 
2012 word in flitse vertel. 
Haar lewensverhaal reis van 
grootwordjare op die plaas, tot 
by sendingwerk in Hillbrow en 
uiteindelik maatskaplike werker. 
Sy word gereeld in psigiatriese 
instansies opgeneem. Die boek is 
’n reflektiewe vertelling oor haar 
lesbiese oriëntasie en soeke, asook 
die geloofselemente waarmee 
sy grootgeword het. Iza as karakter is saamgestel uit 
skisofreniese karakters en die verhaal weerspieël ook 
die skisofreniese geskiedenis van Suid Afrika.
11:30
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skrywer van score my ’n gwai en flarde

  Drie vroue en ’n meisie – oor die   
  Afrikaner en armoede 
Met: Hans du Plessis
Afrikanerarmoede is nie ’n nuwe 
ding nie, en die hedendaagse 
mens vergeet dit maklik. 
Drie vroue en ’n meisie is ’n 
Noordwes-roman wat handel 
oor Miersehoop en die omtes, en 
’n weeskind vir wie daar nie kos 
gegun word nie. Daaruit ontvou 
nog ’n verhaal en daaruit nog 
een. Hans du Plessis ondersoek 
die hartseer van toentertyd, 
maar ook die manier waarop 
die kerk en die staat ingegryp 
het om die siklus te verbreek. Die 
einde bring hoop – en ’n bietjie liefde.
13:00

  Die braambos bly brand
Met: Pieter Malan, Anita 
Froneman, Christi van der 
Westhuizen en Chris Jones

In hierdie versamelbundel is ’n 
groep uiteenlopende mense 
gevra om elk ’n onafhanklike 
essay te skryf na aanleiding 
van ’n Bybelteks. Daar is 
skrywers, ekonome, musikante, 
akademici en joernaliste. Ons 
almal is medereisigers in hierdie 
verbygaande wêreldse bestel. 
Kom ons luister met ’n oop 
gemoed na mekaar. Enduit. Hoe 
meer jy bereid is om te gun vir mense met ’n ander 
lewens-, wêreld- en spirituele beskouing as jou eie, hoe 
meer kan jy vir jouself opeis.
14:30

  Waarom mans altyd reg is
Met: André le Roux en Phyllis 
Green (gespreksleier)
Wat is dit met vroue en hulle 
alewige inkopietogte? En 
hoekom wil mans nooit dokter 
toe gaan nie? Waarom moet 
’n mansmens dan nou ’n 
huweliksherdenking onthou, 
of, o wee, eintlik was dit haar 
verjaarsdag! Bekende Sarie-
rubriekskrywer André le Roux laat 
kry ’n mens opnuut lag vir die 
hemelsbreë verskille tussen mans 
en vroue. 
16:00
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  SkaRAKArumba – Poësie is groot!
Met: o.a Danie du Toit 
(Spoegwolf), Ruan Fourie, 
Erns Grundling, Loftus 
Marais, Bibi Slippers en 
Almero Welgemoed.
’n Kop-aan-kop-botsing 
tussen Afrikaanse poësie en 
Afrikaanse popmusiek. Die 
Van Wyk Louws staan naas 
die Van Jaarsvelds, “Bybie 
tjoklits” ontmoet “Bitterbessie 
dagbreek”, dis “Kaptein” 
versus die kanon van Afrikaanse digkuns. Sewe digters 
skep nuwe gedigte wat in gesprek tree met van die 
mees populêre liedjies in Afrikaans en die sangers wat 
hulle sing.
17:30

    Toe-val-lig
Met: Amore Bekker en Phyllis 
Green (gespreksleier)
Die geliefde en gewilde Amore 
Bekker se keuse van die beste, 
soms ongelooflike ware stories 
van toeval soos uitgesaai op RSG 
se middagprogram Tjailatyd. 
Luisteraars van regoor die land 
deel hul ervaringe van die 
vreemde toeval wat ons lewens 
soms so onverklaarbaar kan raak. 
Amore het net minder as 100 van 
die beste stories uitgesoek vir ’n 
boek wat jou sal laat lag, laat 
huil, en laat wonder. 
10:00

  16 dinge wat ek nié moes sê nie 
Met: Rian van Heerden en 
Kabous Meiring (gespreksleier) 
Met sy heel eerste verskyning op 
televisie as hoërskool-laaitie het 
Rian van Heerden reeds die volk 
die josie ingemaak. Sedertdien 
het hy dikwels koerantvoorblaaie 
gehaal, en is telkens afgedank 
weens sy omstrede uitlatings. In 
dié boek skryf hy onbeskaamd 
oor al die dinge wat mense 
meen hy eerder nié moes 
gesê het nie. Hy maak vir die 
eerste keer sy hart oop oor sy 
persoonlike lewe, sy worsteling met gay-wees en sy 
eerste liefdesverhouding. Blatant eerlik, skreeusnaaks, 
aangrypend.
11:30

  Sondag  
Met: Irma Venter en Deborah 
Steinmar (gespreksleier)
Sondag. Oukersaand. Ná 
’n inbraak by die Stables 
Estate in Pretoria-Oos word 
sakeman Lafras van Zyl vir dood 
agtergelaat. Die res van die Van 
Zyl-gesin verdwyn spoorloos. 
Kaptein AJ Williams van die 
Brooklyn-speurtak moet inspring 
om te help. Alex Derksen en 
Ranna Abramson is op die spoor 
van Martina Buitendag, wat in 
Johannesburg vermis geraak het, 
en die enigste leidraad is ’n tas met R20 000 kontant. 
Twee misdade. Meer vrae as antwoorde.
13:00

  The Vagabond: is your life worth 
  living? 
Met: Frank Rautenbach en Chris 
Jones (gespreksleier)
Suid-Afrikaners sal Frank 
Rautenbach onthou vir sy rolle 
as Tiaan Terblanche in 7de 
Laan, Angus Buchan in Faith 
like Potatoes en Hansie Cronje 
in Hansie. Na hierdie trefferrolle, 
met rooskleurige vooruitsigte en 
’n uitstekende Hollywood-agent, 
verruil Frank en sy vrou Suid-
Afrika vir ’n lewe in Amerika. Hy 
kon egter geen rolle in Amerika 
losslaan nie. Hy was taxibestuurder en aanvaar later ’n 
nederige werk as opsigter van ’n kerk. Hy was kwaad, 
skaam en het gevoel God laat hom in die steek. ’n 
Meesleurende ware lewensverhaal.
14:30

  Truitjie roer my nie
Met: Schalk Bezuidenhout en 
Erns Grundling (gespreksleier)
Schalk Bezuidenhout en Erns 
Grundling gesels oor Truitjie roer 
my nie. Hulle deel die bisarre, 
snaakse en hartroerende 
dinge waaraan hul onderskeie 
loopbane hulle al blootgestel 
het en verklap die stories ágter 
die stories. 
16:00

ATKV-Boeke-Oase

Vrydag 6 Oktober

Saterdag 7 Oktober
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rede-kabel gesprekkereeks

Woensdag 3 Oktober – 10:00
Afrikaner, Bruin, Afrikaanssprekend, Afrikaan, Kleurling, 
Boer, Khoi-San, Suid-Afrikaner. Wie is ons? En maak dit 
saak? 
 
Donderdag 4 Oktober – 10:00
Sosiale media – euwels en deugde. Wat van fopnuus? 
 
Vrydag 5 Oktober – 10:00
Wat mag mens in Suid-Afrika sê en wat nie? Is daar 
spesifieke riglyne vir wit en swart?

Saterdag 6 Oktober – 10:00
Verkiesing-2019: Moet ek enigsins stem? En vir wie?   

NWU Besigheidskool/ Netwerk24 Feeskafee

  Aktuele Gesprekke

  Netwerk24: Sake & Sauvignon

  Stand-up Komedie

  Landbou & Braaivleis

Tema: Is jou beleggings gepanser vir die toekoms?
 
Dinsdag 2 Oktober – 14:00
Die wiskunde agter beleggings – hoe maak ek seker 
ek het genoeg?
 

 
Dinsdag 2 Oktober – 18:00
Grondhervorming: Watter werkbare en suksesvolle 
oplossings bestaan reeds?

Woensdag 3 Oktober – 18:00
Herlewing van die platteland: Hoe en waar floreer 
dorpe? Die rol van landbougemeenskappe en 
-ondernemings.

Donderdag 4 Oktober – 18:00
Tegnologie: Hoe lyk die landbou en plase van die 
toekoms?

Vrydag 5 Oktober – 18:00
Suid-Afrika ná 2019 se verkiesing: ’n Toekomsblik op ons 
land en die landbougemeenskap.

In vennootskap met: Beeld
Toegang Gratis

Toegang Gratis

Landbougesprekke: Toegang gratis
Landbou & Braaivleis: R120

In vennootskap met: Landbouweekblad

Woensdag 3 Oktober – 14:00
Diversifikasie – is dit die naaste aan ’n eend wat goue 
eiers kan lê?
 
Donderdag 4 Oktober – 14:00
Waarhede en wolhaarstrories oor beleggings.
 
Vrydag 5 Oktober – 14:00
Suid-Afrika 2020 – hoe posisioneer ek myself?

feeskafee skerpskerts

Met: Melt Sieberhagen, Hannes Brümmer, Mariette 
Loubser, Schalk Bezuidenhout, Alfred Adriaan en 
ander Vervaardiger & Verhoogbestuur: Erns Grundling
Kom sluit jou dag met skaterlag af saam met Suid-
Afrika se voorste komediante by Netwerk24 Feeskafee 
- jou tuiste vir stand-up komedie by Aardklop. Ten 
minste drie komediante tree elke aand op en deel hul 
eiesoortige en vlymskerp waarnemings oor die lewe, 
die land waarin ons leef en allerhande ander dinge. 
Verwag vreeslose humor, improvisasie en ’n paar 
verrassende gaste - enigiets is moontlik. In opdrag van 
Media24.
NWU Besigheidskool 4,5,6 Okt 20:00 R120 70 min 
Skerpskerts Geen o/14 Afr Eng

by Netwerk24 Feeskafee


