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OPSOMMING 

Op 3 Mei 1848 het 'n aantal blanke nedersetters van Ohrigstad in Soutpansberg aangekom; 'n 

pioniersdorp, onder leiding van Hendrik Potgieter, is gestig en primitiewe huise is opgerig. In 

1855 het Stephanus Schoeman die leiding oorgeneem en die dorp na homself vemoem. Die 

plaaslike owerheid het bestaan uit die kommandant-generaal, 'n landdros met heemrade en an

tler regeringsamptenare sowel as dorpsbeamptes. 

Tropiese koorssiektes het soms epidemiese afmetings aangeneem en talle mense het gesterf 

soos die kerkhof met sy rye grafte getuig. Die nedersetters, gehard deur hul swerwersbestaan, 

het die siektes en ontberings verduur. 

Vir 16 van die 19 jaar was daar nie 'n vaste predikant nie tot ds N] van Warmelo in 1864 horn 

in Schoemansdal gevestig het Hy het horn beywer vir die opheffmg van die inwoners op 

geestelike en onderwysgebied. Die mense was konserwatief en meestal ongeletterd. Hulle was 

bedagsaam, maar daar was ook ongure en opstandige persone. Hulle klere was eenvoudig en 

meestal tuisgemaak, en hulle het graag sosiaal verkeer. 

Verskeie beroepe is beoefen: houtsaery was betalend en hout was oorvloedig; jag was die 

winsgewendste, want wild en olifante was volop en jagprodukte, veral ivoor waarvan tonne 

verhandel is, het goeie markpryse behaal. 

Die swartes wat reeds in die gebied gewoon het, het die blankes met wantroue bejeen. Blankes 

het hulle gevestig, grond toegeeien en onbeperk gejag, terwyl die swartes vir hulle moes werk 

en belasting betaal. Ongehoorsame swart hoofmanne is aangeval, vee is gebuit en vrouens en 

veral kinders is weggevoer as inboekelinge. Dit het tot openlike vyandelikhede gelei. 

Veldtogte is gevoer, maar die blankes kon die swartes, weens hulle oninneembare vestings, nie 

onderwerp nie. Die swartes het gewere op onwettige wyse bekom. Die handel het begin kwyn, 

smouse en handelaars het weggebly en die inwoners het verarm en onder mekaar getwis. Die 

blankes het in die skans in Schoemansdal saamgetrek en Paul Kruger is met 400 man deur die 

Transvaalse regering gestuur om die Venda te onderwerp. Die paging het misluk en op 15 

Julie 1867 is Schoemansdal ontruim. Enkele maande later is 'n paging deur Schoeman aange

wend om die dorp te herwin, maar ook dit was onsuksesvol. 



Schoemansdal sou nooit weer herbou word nie en was die eerste vesting wat die blankes aan 

die swart meerderheid sou oorgee. 



SUMMARY 

May 1848 a number of white settlers from Ohrigstad arrived in the Soutpansberg. Under the 

leadership of Hendrik Potgieter, a pioneer town was developed. In 1855 Stephanus Schoeman 

replanned and renamed the town. The local government consisted of the commandant

general, a landdrost, heemrade, government officials and town officers. 

The region was unhealthy and fever stricken. Numerous graves in the graveyard are the tragic 

signs of many deaths. However, hardy Trekkers, endured the sickness and hardships. 

For 16 years there was no minister until, in 1864, the Rev Van Warmelo settled in Schoe

mansdal and worked zealously for the spiritual and educational uplifunent of the inhabitants. 

Most people were conservative and illiterate. Their clothes were plain and usually home-made, 

and they were very sociable. 

There were different occupations. Woodcutters were well paid and wood was abundant. 

Hunting was lucrative because there were plenty of wild animals and elephant, and hunting 

products, especially ivory, had good market value. 

Black communities, which already inhabited the area, distrusted the whites. The whites settled, 

annexed the land and hunted wherever they wanted, while the blacks were compelled to work 

and pay taxes. Military campaigns were undertaken against headmen who were regarded as 

disobedient, livestock was seized, women, and children, were abducted under the indenture 

system. All this caused open hostility. 

Campaigns were launched against the blacks but they could not be subjected because of the 

mountainous terrain. The blacks obtained weapons illegally. Trade deteriorated and the 

whites became poorer and started to quarrel amongst themselves. The white inhabitants 

moved into the fort and Paul Kruger was sent by the Transvaal government with 400 men to 

force the Venda into submission. The attempt failed and on 15 July 1867 the town was 

evacuated. Schoeman, with a small army, also made an unsuccessful attempt. Schoemansdal 

would never be rebuilt and was the first white settlement to surrender to black majority. 
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INLEIDING 

Gedurende Desember 1964 het skrywer besluit om 'n besoek aan die eertydse pioniersdorp 

Schoemansdal te bring. Die terrein waarop die dorp gevestig was, is sowat 13 km wes van 

Louis Trichardt op die plaas Ashfield van mnr Sybrand Mostert gelee. 

Die besoek het nie veel interessanthede opgelewer nie. Van die dorp het weinig oorgebly; 

enkele oop kolle hier en daar het plekke aangedui waar woonhuise eens gestaan het. 'n Paar 

verwaarloosde granaatboompies is al wat oorgebly het van die heining van generaal Stepha

nus Schoeman se huis wat ook as pastorie gedien het. Die kerkhof is nog kenbaar, omdat 

die Schoemansdalterrein deur die jare vir Geloftefeeste gebruik is, die kerkhof ommuur en 

kliphopies op die sowat 135 grafte gepak is. Slegs twee grafte is duidelik herkenbaar aange

sien hulle ge1dentifiseer is. Dit is die graf van Hendrik Potgieter uit Tarka en die van Josina 

van Warrnelo uit Nederland, wat hier begrawe is. 

My belangstelling het deur die jare lewendig gebly en eindelik het ek in 1990 besluit om na

vorsing te doen en die geskiedenis van hierdie dorp te probeer rekonstrueer. Gedurende 

my navorsing het verskeie vrae ontstaan waarop ek antwoorde probeer vind het. Dit sou 

byvoorbeeld insiggewend wees om vas te stel waarom 'n groep mense van Europese afkoms 

so ver noord getrek het en in 1848 'n dorp in die wildemis gestig het. Dit was nagenoeg 400 

km van die naaste dorp, Rustenburg, en net so ver van Pretoria. Mense het 19 jaar lank in 

die dorp gebly: hoe het die huise gelyk waarin hulle gewoon het? Was daar 'n plaaslike ower

heid wat toesig gehou het en was daar dorpsregulasies, of het elkeen gedoen wat hy of sy 

gedink het goed was? Op die oog af het dit gelyk of die dorp beplan was, maar was daar 

noodsaaklike geboue soos 'n landdroskantoor en 'n skool? Daar was sekerlik, soos in elke 

dorp, gegoede en minder gegoede mense, maar watter beroepe het hulle beoefen? Die 

streek was baie ongesond en die vraag ontstaan hoe mense wat net in besit was van een

voudige patentemedisyne en slegs boererate geken het, daar kon oorleef. 

Schoemansdal is nie in 'n ontvolkte streek gevestig nie. Dit was 'n grensdorp wat gelee was 

in 'n grensgebied waar verskillende bevolkingsgroepe hulle bevind het. 'n Belangrike doel

stelling van hierdie studie is om aan te toon <lat Schoemansdal as dorp sou kon voortbestaan 

as die handel, wat grotendeels vir die dorp se opbloei verantwoordelik was, ongehinderd 
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kon voortgaan. Die gespanne verhouding tussen blank en swart, as 'n belangrike oorsaak 

van die verval van die handel en die ondergang van die dorp word ondersoek. Gelee in die 

Soutpansberggebied het die dorp en streek aan al die kenmerke van H Giliomee se omskry

wing van 'n "oop grens" voldoen, veral wat die verhouding en interaksie tussen blank en 

swart betref, en wat die geskiedenis van Suid-Afrika oorheers het. 1 

In Schoemansdal was die interaksie tussen blank en swart 'n baie belangrike faktor in die 

voortbestaan van die dorp. Voorts was <lit 'n betwiste gebied waar verskillende gemeen

skappe naas mekaar gewoon het met botsende aansprake op die grond, en nie een van die 

partye was in staat om onbetwiste beheer oor die gebied uit te oefen nie. Daarby was nie 

een van die groepe werklik by magte om die ander polities of deur middel van gewelddadige 

optrede te oorheers nie.2 Die blankes kon ten spyte van 'n aanvanklike voorsprong op 

militere gebied - die perd en geweer - die Venda nie onderwerp nie en dieselfde geld vir die 

Venda wat 'n groot getallevoorsprong bo die blankes gehad het. Die Venda het die Sout

pansberggebied reeds lank voor die koms van die blankes bewoon. Die blankes het die ge

bied binnegetrek en, sonder om die Venda in ag te neem, 'n nedersetting gevestig en 'n dorp 

gestig. Die blankes was 'n jagtersgemeenskap3 wat gejag het soveel as wat hulle wou en waar 

hulle wou. Hulle het heen en weer oor en deur Vendagrondgebied getrek, op Vendagrond 

gejag sonder toestemming van die Vendaleiers en hulle grense dus na willekeur uitgebrei. 

Namate die swartes toenemend in besit gekom het van vuurwapens het swart jagters, soos 

die blankes, olifante en ander wild op groot skaal gejag en sodoende deel gehad aan die 

plundering van die streek se ryk dierelewe. Toe konflik later openlik geheers het, het beide 

groepe hulle skuldig gemaak aan oor en weer plundering van mekaar se besittings, soos die 

roof van vee. 

Die behoefte om met mekaar handel te dryf, het die blankes en swartes aanvanklik nader 

aan mekaar gebring en die streek het meer handelsgeorienteerd geraak. Die verskillende 

1 H Giliomee, 'Die Oosgrens, 1770-1812', H Giliomee & R Elphick (reds), ~ Samelewing in wording: S11id-Afn"ka 1652-
1840,p4BJ. 

2 Giliomee, 'Die Oosgrens', p438; J Boeyens, 'Zwart Ivoor: Inboekelinge in Zoutpansberg,' Sllid-Afn"kaanse historiese joer
naal 24 (1991), p49. 

3 R Wagner, 'Zoutpansberg: the dynamics of a hunting frontier, 1848-1867', S Marks & A Atmore (eds), Economy and society 
in pre-industrial So11th Africa, p323. 
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groepe het effektiewe handelsbondgenote geword.4 Van die blankes het ruilhandel met die 

swartes bedryf en op hierdie wyse hulle veestapels aangevul. Vir beide die blankes en die 

swartes was vee, en veral beeste, 'n bron van rykdom.5 Koperdraad, krale, materiaal en selfs 

vuurwapens was vir die swartes gesogte artikels wat van die blankes verkry is. Ivoor is goed

koop van die swartes geruil en teen 'n wins aan die smouse en handelaars verkoop. Met

tertyd het die handel tot spanning en konflik gelei weens die onwettige handel in vuurwa

pens, ammunisie en swart kinders. Blankes en swartes het deelgeneem aan ruilhandel in 

swart kinders. 

Die Venda het as arbeiders in blanke <liens getree, dog die Schoemansdallers het die siening 

gehandhaaf dat swartes diensbaar moes wees en verplig was om vir hulle te werk. Die 

blankes het die inboekstelsel toegepas wat 'n vorm van slawemy was. Boonop is die swartes 

verplig om belasting aan die blanke owerheid te betaal. Dit alles het daartoe gelei dat die 

swartes se onafhanklikheid in gedrang gekom het en konflik was onvermydelik. 

'n Verdere doelstelling van die studie is om te bepaal watter soort mense in die dorp gewoon 

het en watter karaktertrekke hulle gehad het. Volgens H Giliomee is 'n verdere kenmerk 

van 'n grensgebied die gebrek aan 'n enkele owerheid wat onbetwiste gesag oor almal in die 

gebied kan uitoefen. Owerhede kon wel 'n mate van gesag oor hulle volgelinge handhaaf en 

hoewel die meerderheid onderhoriges die owerheid as wettig aanvaar het, was daar tog ander 

wat hulle teen die owerheid verset het, wat dikwels te swak was om op te tree.6 Die meer

derheid Schoemansdallers was in hierdie opsig rustige mense, maar soos in 'n tipiese "oop 

grens" -gebied was daar inwoners in Schoemansdal en distrik wat hulle teen die owerheid 

verset het en omdat die regterlike gesag nie die nodige hulpmiddels gehad het nie, kon daar 

nie teen die opstandiges opgetree word nie. 

'n Groot leemte in die studie van die geskiedenis van Schoemansdal is dat die opteken van 

gebeure of karaktersketse en beskrywing van spesifieke leiersfigure karig is. 'n Belangrike 

rede hiervoor is dat die meeste inwoners van Schoemansdal ongeletterd was. Sommige 

amptenare wat leiding moes neem, het gesukkel om verslae op te stel, terwyl gewone bur-

4 Wagner, 'Zoutpansberg', p330. 

5 Giliomee, 'Die Oosgrens', p445. 

6 Giliomee, 'Die Oosgrens', p439. 
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gers dit soms moeilik gevind het om hulle handtekeninge op memories te plaas. Boonop 

was die meeste blankes in 'n stryd om te bestaan en te oorleef gewikkel en sou daarom min 

tyd en geleentheid gehad het om gebeurtenisse op skrif te stel. In briewe aan die regering 

het die landdroste tog moeilike en opstandige karakters uitgewys, maar die gebrek aan 

hofverslae en ander korrespondensie het die studie van sulke gevalle erg bemoeilik. Daarby 

is die administrasie van die landdroskantoor in 1864 deur 'n kommissie as onvolledig en 

wanordelik beskryf.7 Weens die pioniersomstandighede het baie dokumente verlore gegaan. 

Dit was moontlik tydens die ontruiming wat halsoorkop plaasgevind het, terwyl briewe en 

ander korrespondensie in private besit waarskynlik tydens die Anglo-Boereoorlog vemietig 

1S. 

Die geskiedenis van Schoemansdal en Soutpansberg het oor die jare heen die belangstelling 

van talle mense gaande gemaak. In die geskrif wat hy gewy het aan die omstandighede 

waarin die swart mense hulle in Transvaal bevind het, het ds P Huet in 1869 'n veertigtal 

bladsye aan Schoemansdal en Soutpansberg gewy. Die wildryke gebied wat dit 'n ware 

jagtersparadys gemaak het, was vir horn opvallend en hy kon nie nalaat om die potensiaal 

van wildprodukte wat verkry is, te meld nie. Volgens sy beskrywing het die blankes egter nie 

die swartes goed behandel nie. Die blankes se houding teenoor sendelinge en sending en 

hulle mishandeling van die swartes word genoem. Huet het die blankes se sieninge, hulle 

geloofsoortuiginge en benadering van godsdiens te berde gebring en nie geskroom om die 

owerheid in Schoemansdal se gedrag wat nie altyd onberispelik was nie, op skrif te stel. Dit 

alles het daartoe gelei dat hy by Stephanus Schoeman baie ongewild was, wat wou verhoed 

dat Huet die Hervormde Kerk-gebou in Schoemansdal kon inwy en later verhoed het dat hy 

as predikant na Schoemansdal beroep is. 'n Belangrike siening van die aard en karakter van 

die Schoemansdallers word in hierdie werk gevind. Hoewel van sy uitsprake in verband met 

die Schoemansdallers se verhouding met die swartes soms skerp was en hy nie met hulle 

saamgestem het nie, het hy sy uitsprake later teruggetrek.8 Nogtans was sy waarnemings van 

hierdie omstandighede in Schoemansdal korrek. 

7 SS58, RS69/64: Opname van landdroskantoor te Schoemansdal, 10-12 Augustus 1864. 

8 W J de Kock & D W Kriiger (reds), Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek II, pp330-331. 
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In 1879 het 'n werk van D Fernandes Das Neves9 verskyn waarin hy sy avonture en erva

rings te boek gestel het. Das Neves het 'n goeie beskrywing van die dorp wat in 'n bos- en 

boomryke omgewing gelee was gegee, sowel as die besproeiing van erwe waarop vrugte

bome en graan verbou is met behulp van die goeie watervoorstelsel. Volgens horn het die 

gebied vanwee sy ryk diere- en plantelewe 'n uitstekende handelspotensiaal in die vorm van 

uitvoere van jagprodukte en hout gehad. Die grond was baie vrugbaar en landbouprodukte 

kon uitgevoer word, maar die swak verbindingswee met die hawens het die handel gekort

wiek. Das Neves verwys ook na sy persoonlike kontak met die Schoemansdallers. Preller, 10 

wat baie oor die Voortrekkertyd en die vestiging in Transvaal geskryf het, het in 1923 in 'n 

bundel 'n hoofstuk aan die beskrywing van die geskiedenis van Schoemansdal gewy. Preller 

het die voorreg gehad om met 'n oorlewende uit Schoemansdal, H J Grobler, te gesels en 

die hoofstuk bevat talle interessante opmerkings. Preller was egter geneig tot 'n oordrewe 

en eensydige benadering van die dorp se geskiedenis en het byvoorbeeld nie na die ver

houding tussen die blankes en die swartes verwys nie. Die hoofstuk is nie objektief geskryf 

nie. Potgieter en Theunissen het in 1938 'n werk oor die stigter van die nedersetting, Hen

drik Potgieter, die lig laat sien.11 Beskrywings van Hendrik Potgieter is skaars en karakter

sketse van horn is ook nie volop nie. In die werk word Potgieter egter in 'n simpatieke lig as 

'n leier voorgestel en het die werk nie 'n groot bydrae tot die geskiedenis van Schoemansdal 

gelewer nie. Bulpin 12 het in 'n boek 'n hoofstuk aan die beskrywing van Schoemansdal gewy, 

dog ook dit is uiters oppervlakkig geskryf en in 'n styl om die belangstelling te prikkel, maar 

die beskrywing werp nie lig op belangrike aspekte van die geskiedenis van Schoemansdal nie. 

Oor die jare heen het meer as 30 artikels oor Schoemansdal en Soutpansberg in verskillende 

tydskrifte en koerante verskyn. Die meeste van hierdie outeurs het die vestiging, dorpstig

ting, bewoning en ontruiming van Schoemansdal en Soutpansberg uit 'n eensydige oogpunt 

gesien. Die oorheersende tema is dat die pioniers die Kaapkolonie verlaat het en na vele 

omswerwinge en ontberinge probeer het om die Westerse beskawing in die woesteny te 

vestig, maar die vyandiggesinde swartes met wie die blankes in vrede wou leef, wou dit nie 

9 D Femandes Das Neves, A h11nting expedition to the Tnmsmal.. 

10 G S Preller, Oorlogsoormag en ander sketse en verhale. 

11 C Potgieter & N H Theunissen, Kommandant-generaal Hendrik Poftieter. 

12 T V Bulpin, Lost trails on the low veld.. 
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toelaat nie. Tog bevat heelwat van die artikels baie bruikbare inligting wat benut kon word 

in die beskrywing van die geskiedenis van Schoemansdal. 

Proefskrifte, verhandelinge en akademiese werke, waar meer objektief na die vestiging in 

Soutpansberg en die stigting van die dorp verwys word, het ook verskyn. In die meeste 

gevalle word egter op die verloop van die geskiedenis van Soutpansberg gekonsentreer en 

nie op die geskiedenis van die dorp self nie. In 1939 het Naude13 'n waardevolle verhan

deling oor die geskiedenis van Soutpansberg geskryf. Dit is duidelik dat Naude die chro

nologiese volgorde van die verloop van gebeure in die geskiedenis van Soutpansberg sedert 

die koms van die blankes, goed begryp het. Die werk handel egter oor die geskiedenis van 

die streek en nie oor die geskiedenis van die dorp nie. Tog laat Naude nie na om die invloed 

wat Potgieter in sy kortstondige verblyf op die dorp gehad het, te beskryf nie. Die koms na 

en invloed van ds Van Warmelo op Schoemansdal word kortliks aangeraak en die ver

slegtende verhouding tussen blank en swart word ook uitgelig. Die oorsake hiervoor word 

nie duidelik behandel nie en ook nie die werklike oorsake vir die agteruitgang van die handel 

en die uiteindelike ondergang van die dorp nie. Daar is egter 'n goeie beskrywing van die 

laaste dae van Schoemansdal. 

Hudson14 het in 1948 die onderwys in Soutpansberg in 'n proefskrif behandel. Waarskynlik 

weens 'n gebrek aan bronne en inligting oor onderwys en onderwystoestande wy Hudson 

heelwat aandag aan 'n algemene beskrywing van die dorp en streek se geskiedenis Die 

proefskrif is 'n nuttige bron van verwysing na die ontwikkeling van die onderwys en onder

wystoestande in Schoemansdal, maar bevat nie werklik baie inligting oor die geskiedenis van 

die dorp nie. 

De Vaal15 het die rol van Albasini, die Portugese handelaar in Soutpansberg, in die Trans

vaalse geskiedenis beskryf en sy belangrike invloed op die geskiedenis en gebeure in Schoe

mansdal aangetoon. Nuttige inligting oor die handelspotensiaal van Soutpansberg asook die 

verbinding met Inhambane en Delagoabaai word verstrek. Albasini se planne om 'n ver-

13 PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg, 1836-1867' (MA, Unisa). 

14 E H Hudson, 'Die geskiedenis van die onderwys in die gebied Zoutpansberg met verwysing na die maatskaplike ver
band' (D Ed, UP). 

15 J B de Vaal, 'Die rol vanJoiio Albasini in die geskiedenis van Transvaal',Argiefjaarboek vir S Ageskiedenis, vol 16, no 1. 
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eniging tussen die Portugese gebiede en Soutpansberg, met Schoemandal as een van die be

langrike handelsentra, word breedvoerig behandel. Manekose (Soshangana) se Gazaryk 

moes net vernietig word en die swartes daar moes onderwerp word. De V aa1 laat egter na 

om te meld dat, toe hierdie visioen van Albasini nie verwesenlik kon word nie, hy begin het 

om sy eie belange te dien. Dit is duidelik dat Albasini begin het om homself te verryk, nie 

altyd eerlik was in sy amp as opgaafinvorderaar nie en ook, hoewel diskreet, tog ywerig aan 

slawehandel en die koop en verkoop van swart kinders deelgeneem het. De Vaal wys ook 

nie daarop dat Albasini nie die ander owerhede in Schoemansdal se gesag wou duld nie en 

slegs met hulle sou saamwerk as hulle gedoen het soos wat hy beplan het. Die aandag word 

nie pertinent op Albasini se inmenging in die swartes se huishoudelike sake gevestig nie. 

Pont16 het in 1955 'n proefskrif oor ds. NJ van Warmelo voltooi. Die drie en 'n halwe jaar 

wat Van Warmelo as herder en leraar in Soutpansberg opgetree het, word beskryf en lig 

word gewerp op Van Warmelo se verhouding met die inwoners. 

In 1977 het Ferreira17 'n proefskrif oor die lewe en optrede van Stephanus Schoeman vol

tooi. Hoewel Schoeman nie sy lewe aan die dorp en sy voortbestaan gewy het nie, het Fer

reira die invloed wat Schoeman op die dorp gehad het, deeglik aangetoon. Die dorp wat na 

horn vernoem is en sy huwelik met die weduwee Potgieter het horn laat optree asof hy 'n 

waardige opvolger van Hendrik en Piet Potgieter was. Dit is verder duidelik <lat hierdie 

twee mylpale Schoeman aangespoor het om selfs hoer te mik en wel na die amp van presi

dent van Transvaal. As leier van Schoemansdal en Soutpansberg het hy daarin geslaag om sy 

volgelinge agter horn te verenig en omdat hy so 'n "woelkop" was, het hy vir horn en Sout

pansberg die onguns van die Transvaalse regering op die hals gehaal, wat daartoe gelei het 

dat die dorp en streek in 'n staat van blokkade geplaas is. Ferreira wys ook daarop dat 

Schoeman die vermoe gehad het om met die swart mense te onderhandel en dat die geskie

denis dalk anders kon verloop het as hy sy aandag ten volle aan Schoemansdal gewy het. 

Ongelukkig - en dit word duidelik deur Ferreira uitgebeeld - het Schoeman later nie die on

dersteuning van al die Schoemansdallers en Soutpansbergers gehad nie. Wetteloosheid het 

kop uitgesteek, hy het met individue gebots wat sy leierskap nie meer wou aanvaar nie en 

van die Schoemansdallers het Schoeman kwalik geneem dat hy onverskillig teenoor die kerk 

16 AD Pont, Nicoiaas Jacobus 1JC111 W armelo, 1835-1892 (Doctor Godgeleerdheid, Utrecht, 1955). 

17 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D Litt et Phil, Unisa). 
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gestaan het. Hy het horn aan Schoemansdal onttrek en die dorp leierloos gelaat. Ferreira 

slaag goed daarin om Schoeman in sy rol as bevelvoerder van die vrywilligerskorps wat 

Schoemansdal wou herwin, uit te beeld en hoewel hy sy prestige wou herstel, dit te laat was 

om Schoemansdal te red. Volgens Ferreira was Schoeman se rol in die geskiedenis kortston

dig, maar kragtig. 

Wagner18 het in 1980 'n kort maar vemuwende studie oor Soutpansberg, Schoemansdal en 

die blanke jagtersgemeenskap geskryf. Dit ontleed die vestiging van die blankes, hulle 

samewerking met swartes op jaggebied, asook die handel in swart kinders wat deur sowel 

blanke pioniers as swart handelaars gedryf is. Dit is ook die eerste outeur wat Schoemansdal 

en Soutpansberg as 'n grensgebied beskryf het, met al die aspekte wat daaruit voortgevloei 

het. Die outeur toon ook aan dat Albasini saam met J H Jacobs, P Vercuiel en andere, hulle 

met die swartes se interne sake bemoei het. Wagner behandel die boere as grensbewoners, 

mense wat terwille van oorlewing geplunder het en soms verplig was om met ander gemeen

skappe saam te werk. Boeyens19 het ook 'n deeglike studie oor die verhouding wat tussen die 

blankes en Venda geheers het in 1985 die lig laat sien. Die wetenskaplike en chronologiese 

beskrywings van gebeure en feite in die geskiedenis van Soutpansberg, maak die werk uiters 

waardevol. Boeyens wys ook duidelik op die inmenging van Albasini en ander amptenare in 

die swartes se huishoudelike aangeleenthede asook op die optredes van die blankes en Alba

sini se Tsongamag, hulle onmenslike behandeling van die swartes tydens veldtogte teen hulle 

wat alles daartoe gelei het om die kloof tussen blank en swart groter te maak. Boeyens slaag 

goed daarin om die Venda se kant van die verhouding met die blankes uit te beeld. Van den 

Bos2° het die moeilike taak op sy skouers geneem om inligting rakende die persone, families 

en geslagsregister wat beskikbaar was van die Schoemansdallers, na te vors. Die werk is 'n 

bruikbare en insiggewende bydrae. 

In die Transvaalse argiefbewaarplek berus daar dokumente wat belangrike inligting oor 

Schoemansdal en sy inwoners bevat. Herinneringskrifte van Vorster,21 Oelofse,22 Churc-

18 Wagner, 'Zoutpansberg', 

19 JC A Boeyens, 'Die kontlik tussen die Venda en die blankes in Tranvaal, 1864-1869' (MA, UP). 

20 J van den Bos, 'Herkoms en genealogie van enkele Schoemansdalse families' (Diploma Museumkunde, UP). 

21 W126, Herinneringsboek van BJ Vorster. 

22 Al 721, N T Oelofse-versameling. 
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hill,23 Goodwin24 en veral Coetzer wat onder andere die kinders en hulle vermake beskryf, 

werp lig op gebeure van daardie tyd25 en saam met HJ Grobler26 getuig dit dat hulle som

mige Schoemansdallers persoonlik geken het. Een van die interessantste dokumente wat 

goeie beskrywings van die dorp, die mense, hulle gewoontes en gebruike, hulle voorkeure en 

handelswyses asook hulle voorkoms bevat, is die reisbeskrywing van priester Montanha.27 

Hy het opdrag gehad van die goewemeur-generaal van Mosambiek om na Schoemansdal te 

reis en die moontlikheid te ondersoek om handelsbetrekkinge met Soutpansberg aan te 

knoop. Montanha moes na die handelspotensiaal kyk en so ver moontlik alles wat hy ervaar 

en beleef op skrif stel. Die geselskap onder leiding van Montanha het op 25 Mei 1855 uit 

Inhambane vertrek en hy het elke dag se gebeure opgeteken. Op 5 Julie het hy met Sout

pansbergers kontak gemaak en op 6 Julie die eerste keer 'n ossewa gesien. Montanha het 

baie aandag aan detailbeskrywing van sy ontmoeting met die Soutpansbergers gegee en lig 

gewerp op die samesprekings tussen sy geselskap en die Schoemansdallers onder leiding van 

Stephanus Schoeman. Montanha en sy geselskap het 'n jaar in Schoemansdal gebly en ge

leentheid gekry om interessante inligting oor die Schoemansdallers se sosiale bedrywighede 

op te teken. Enkele belangrike wetenswaardighede is neergeskryf, soos die prosedure wat 

onder die kommando's gevolg is na afloop van 'n militere ekspedisie, die presiese datum 

waarop die pioniersgroep in Soutpansberg aangekom het, die gewasse en vrugte wat verbou 

is asook die hoeveelhede koffie, tee, suiker, tin, lood en kruit wat jaarliks verbruik is. Die 

geweldige hoeveelhede ivoor en ander wildprodukte wat jaarliks uitgevoer is, moes beslis op 

Montanha indruk gemaak het. Belangrik ook is die beskrywing van die voorkoms van die 

dorp, die tipe huise en geboue wat bestaan het asook die soort werk wat die mans en 

vrouens gedoen het. 

Die nagelate briewe van N J van Warmelo28 in die Hervormde Kerk se argief bevat heelwat 

inligting. Die predikant en veral sy vrou, Josina, was fyn waamemers en het sommige van 

die alledaagse gebeure baie humoristies beskryf. Van die briewe verwys veral na die mense 

23 A17,J F Churchill-aanwins. 

24 W139, J F Goodwin-dagboek. 

25 A1594, T G Coetzer-versameling. 

26 HJ Grobler, 'Storie van 'n vergane V oortrekkerdorp', Die Brandwag, 24.12.1919. 

27 A81, Verslag van priester Montanha 

28 LIII/1-3: Versameling dokumente van ds NJ van Warmelo. 
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se spreekwyse, hulle algemene leefwyse en hulle gewoontes - van die mees vooraanstaandes, 

soos Maria Simoes, tot die eenvoudiges wat die predikant as 'n paaiboelie aan die kinders 

voorgehou het. Sonder insae in die briewe van Van Warmelo, saam gelees met die ker

kraadsnotules, sou 'n belangrike aspek in die leefwyse van die Schoemansdallers, hulle 

godsdiens en godsdienstige oortuigings, nie beskryf kon word nie. 

Schoemansdal-museum is in besit van 'n insiggewende argeologiese verslag deur S M 

Miller.29 Miller het wetenskaplik te werk gegaan deur eers 'n intensiewe studie van alle 

beskikbare inligting oor Schoemansdal te maak en daarna argeologiese navorsing te doen. 

Opgrawings het waardevolle inligting oor die dorp aan die lig gebring. Hoewel hy nie alles 

kon aanwys nie, is die ligging van die meeste geboue aangedui. Die materiaal wat opgegrawe 

is, het vir Miller 'n aanduiding gegee van wat die voorkoms van sommige van die geboue was 

en watter soort boumateriaal gebruik is. Hy het verder gegaan en die voorkoms van die "ou 

dorp" en die "nuwe dorp" gerekonstrueer tesame met die waterbesproeiingstelsel wat 

bestaan het. Oorblyfsels van gebruiksvoorwerpe is opgegrawe, van kleipype wat gerook is, 

tot porseleinware. Miller het selfs vasgestel aan watter soort vleis die Schoemansdallers 

voorkeur gegee het deur deeglike opgrawings te doen op die kerkterrein waar die Nagmaal

gangers gestaan het en op die terreine van verskillende huise. Sonder hierdie verslag sou die 

beskrywing van die wonings, geboue en boumateriaal wat die Schoemansdallers gebruik het, 

onmoontlik gewees het. 

Hierdie studie oor die geskiedenis van Schoemansdal bestaan uit drie afdelings. Hoofstuk I 

tot III konsentreer op die gebied en terrein waar die pioniers hulle gevestig het, die dorp 

gestig het en die soort geboue wat opgerig is. Die tweede gedeelte, hoofstuk IV tot IX, 

handel oor die pioniers, hulle aard en karakter, hoe hulle geleef het op maatskaplike en so

siale gebied, hul godsdiens, onderwys en die gesondheidstoestande, veral die koorssiektes 

waarmee hulle te kampe gehad het. Derdens word in hoofstuk X tot XIII aandag gegee aan 

die handel wat Schoemansdal die mees vooruitstrewendste dorp in Transvaal gemaak het. 

Die verhouding van die blanke inwoners met hulle swart bure word beskryf asook die ver

skille en konflik onder die blanke burokrate wat uiteindelik tot die ontruiming aanleiding ge

gee het. Daar word ook aangedui dat die regering in Pretoria nie kennis gedra het van die 

29 Schoemansdal-museum, bron 442: S Miller, Die grond vertel. 
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ware toedrag van sake nie en buitendien nie die omstandighede in Schoemansdal en Sout

pansberg begryp het nie. Die rol van Stephanus Schoeman en sy vrywilligers wat die Venda 

vir eens en vir altyd wou onderwerp en die dorp weer wou opbou, word ook beskryf. 
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HOOFSTUKI 

DIE SOUTPANSBERG 

Die Soutpansberggebied waarheen die blanke pioniers in 1848 getrek en Soutpansbergdorp 

(later Schoemansdal genoem) gestig het, is in die noorde van die eertydse Transvaal gelee. Die 

streek het sy naam te danke aan die Soutpansbergreeks. Die hele gebied is nagenoeg 66, 461 vk 

km groot.1 Aan die suidwestelike kant word dit deur die Waterberge en die Mogalakwenarivier 

begrens, terwyl die Limpoporivier 'n natuurlike grens in die weste en in die noorde vorm. Die 

oosgrens is die gebied tot teen die Mosambiekgrens wat al langs die Lebomboberge afloop en 

in die suide vorm die Olifantsrivier, wat van wes na oos loop, die grens. 

Die Soutpansbergreeks verdeel die gebied in werklikheid in twee dele. Die een deel noord van 

die Soutpansberg is 'n warm, droe gebied met 'n lae reenval en min riviere. Die enigste redelike 

sterk rivier is die Ndzhelelerivier in die ooste. Dit is 'n rivier wat sy oorsprong in die berg het, 

deur vier spruite gevoed word en noordwaarts loop om in die Limpoporivier uit te mond. Die 

antler riviertjies is nie van belang nie en loop slegs gedurende die reenseisoen. Die Limpo

poriviervallei aan die noorde- en die westekant van Blouberg, 'n bekende bergkop in die weste 

wat sowat 2051 m ho seespieel is, is 'n droe gebied waar die tsetsevlieg, malariamuskiet en 

bosluis veral in die somer verskeie siektes veroorsaak het. Die soutpan, waaraan die bergreeks 

sy naam ontleen, is aan die noordwestelike kant in sanderige boswereld gelee. 2 Die streek 

word verder gekenmerk deur gebroke veld, met verspreide koppies en rotse, soos die granaat

koppe wat tot oor die steenbokskeerkring strek. Mineraalbronne word in die gebied noord van 

die Soutpansbergreeks aangetref waarvan Tshipise die bekendste is. 

Die Soutpansbergreeks is blokberge met breuke - valleie en klowe - en het organies gedurende 

die middel-krytperiode tussen 1800 en 1900 miljoen jaar gelede ontstaan. Die bergreeks strek 

oor 'n afstand van ongeveer 130 km van wes na oos al met die 23° suiderbreedtelyn langs. Dit 

verrys oos van die dorpie Vivo en loop geleidelik dood in die ooste by die V endagrens langs 

die Nasionale Krugerwildtuin. Letjume, die hoogste piek, le 1747 m ho seespieel.3 Die Sand-

1 J WN Tempelhoff, 'Die okkupasiestelselin die distrik Soutpansberg 1886-1899' (D Lltt et Phil, Unisa), pl. 

2 W HJ Punt, Ltmis T richardt se laaste skof, p41; H A Stayt, De Baventh, pp2, 4. 

3 WR Tarboton, 'Die Soutpansberg', FamJ11 & Flora, 47, 1990, pl. 
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rivier, hoewel nie baie waterryk nie, vloei noordwaarts van die suidelike vlaktes deur die 

skouspelagtige Wylliespoort. Die wydte van die bergreeks wissel van 17 tot 30 km met groot 

tafellande en die bergland bestaan uit paralellopende berge met komme tussenin wat 'n in

drukwekkende verskeidenheid landskapsvorme tot gevolg het. 

In die ooste ontvang die bergreeks 'n gemiddelde jaarlikse reenval van 2000 mm wat geleidelik 

weswaarts afueem. Die bekende Hanglip wat ongeveer in die middel van die reeks le, kry 

ongeveer 1000 mm per jaar, terwyl dit naby Vivo, waar die bergreeks begin, sowat 400 mm 

ontvang. Die bergreeks het ook 'n buitengewoon groot verskeidenheid plante. In die hoe 

reenvalgebied word die misgordel wat uit immergroen woude bestaan, aangetref. Die grootste 

woud is ongeveer 1800 ha groot, maar word kleiner weswaarts. Die grootste geelhoutbome in 

Soutpansberg word by Letjume, aangetre£ In die rotsagtige gebiede groei stamvrugte en die 

woudkoorsboom kom in laerliggende klowe voor. Die Entambenistreek met sy hoer reenval 

het digte en soms ondeurdringbare woude met reusagtige varings. In kontras hiennee word in 

die laereenvalgebied in die westelike helfte van die berg, semi-woestynstruikgewasse aangetref.4 

Die hele Soutpansberggebied is in die somerreenvalstreek gelee met 'n gemiddelde reenval in 

die omgewing van die huidige dorp, Louis Trichardt, van ongeveer 700 mm per jaar met 'n 

wisseling van 300 mm tot 1500 mm per jaar.5 Donderstorms het dikwels voorgekom en hael

buie met haelkorrels so groot soos ganseiers, maar die meeste reenbuie was volgens die sen

deling, Stefanus Hofmeyr, sag en deurdringend, en riviere standhoudend met volop eetbare 

vis.6 J Klok het in die 19de eeu geskryf van 'n droogte in Soutpansberg aangesien dit vir vier 

agtereenvolgende maande nie gereen het nie.7 Punt het gevind dat die reenval wat Louis Tre

gardt in sy dagboek aangeteken het 'n sterk ooreenkoms getoon het met die huidige, want 

Februarie is steeds 'n goeie reenmaand in Soutpansberg.8 

Oor die-hele gebied varieer die klimaat en die reenval. Ongeveer die laagste en die hoogste 

temperatuur wat noord van die Soutpansberg aangeteken is, is 2,5°C en 43,3°C, terwyl in 

4 Tarboton, 'Die Soutpansberg', ppl-3. 

s Schoemansdal-museum, bron 442: S Miller, Die grond vertel, p12; DJ Potgieter (ed) Standard Enrydopaedia of SONthem Africa, 
vol 10, p598. 

6 S Hofmeyr, Twintigjaren in 'Zmdpansberg, p4. 

7 J Klok, De Boemi-Republieken in 7.uid-Afrika, p11. 

s Punt, Louis Trichardt, p30. 
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Marabastad en op die Pietersburg-plato wat suid van die bergreeks is, matig tot warm tem

perature aangeteken is. Dit is betreklik vogtig in die ooste en dor in die weste. Die Houtbos

berggebied in die suidooste en veral die Wolkberggebied is weer 'n hoereenvalstreek. In die 

ooste is dit vogtig in teenstelling met die laeveldgedeelte van die Olifantsrivier tot teen die 

Limpopo in die noorde wat 'n dor klimaat met uitermate hoe temperature het.9 Die gebied 

suid van die Soutpansberg is nie rypvry nie en Van Warmelo het op 2 Augustus 1864 aan sy 

suster geskryf: "Het is nog winter, en 's/morgens en 's/avonds vinnig koud; meestal rypt het 

's/nachts".10 Stayt noem dat dit tussen Mei en September winter is met koel nagte en fus og

gende terwyl swaar ryp teen die suidelike berghange voorkom en dit clan uiters koud is. Noord 

van Soutpansberg kom ryp by die riviere voor. Die gemiddelde temperatuur gedurende die 

somermaande suid van die berg is ongeveer 30°C. Gewoonlik is al die riviere gedurende 

Februarie in vloed. Noord van die berg kom droogte meer en langdurig voor en dit is van so 

'n aard dat, vandat mense dit bewoon het, hulle dikwels by hulle voorspoediger bure suid van 

die Soutpansberg voedsel gekoop het.11 P Setton het oor die klimaatsomstandighede van 

destyds die volgende opmerking gemaak:"Ons doen die beste deur ons klimaatsomstandighede 

waaronder die Voortrekkers geleefhet min of meer voor te stel soos die van vandag: d.w.s. ons 

moet aanneem dat nat jare en droogtes mekaar grillig afgewissel het, terwyl ons nie met seker

heid kan se of die gemiddelde iets hoer oflaer as vandagwas nie".12 

Die gedeelte suid en oos van die berg gelee, is 'n waterryke streek met die Levuvhu- en die 

Mutalirivier wat standhoudend is en die gebied vrugbaar maak met oorvloedige plantegroei. 

Die Levuvhu begin oos van die dorp Louis Trichardt, loop ooswaarts en clan noordwaarts met 

die Zindi-, Mutshindudi- en Mutalirivier as sytakke en bereik die Limpopo noordoos van die 

huidige V endaland. Die Mutshindudirivier, met die Phiphidiwaterval, ontspring in die berge 

bokant die Funduzimeer en vloei deur digte, bykans ondeurdringbare bosse in die meer. Dit 

hervat weer noordoos van die meer en bereik clan die Levuvhu. Die Funduzimeer is in die hart 

van die berge en kan slegs te voet, te perd of met spesiale voertuie langs smal voetpaadjies 

bereik word. Die meer is ongeveer 5 km by 3 km groot en word ook deur die Mutalirivier 

9 T empelhoff, 'Die okkupasiestelsel', pp2-6; Stayt, The Bavenda, p2. 

10 LIII/3, Briewe ds N J van Waanelo, brief2, 2.8.1864. 

11 Stayt, The Bavmda, pS. 

12 P Serton, 'Aardtykskunde van die Trek', Die Hnisgenoot, Gedenkllitgawe, Desember 1938, p35. 
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gevoed. 'n Groot rots- en grondstorting het die rivier in die vallei geblokkeer en begrens deur 

die berge is die meer gevorm. Krokodille kom daarin voor en die feit dat dit op die oog af slegs 

water ontvang met geen uitloop nie en nie voller word nie, maak die meer vir die Venda heilig. 

Die valleie en berge met waterryke laaglande en digte woude en wye plato's vertoon 'n indruk

wekkende verskeidenheid natuurtonele. Die netwerk van riviere wat die Mutali en Levuvhu 

voed, vorm vrugbare valleie, ryk weivelde en digte bosse. Daarom is die streek ook digter be

woon as noord van die berg.13 Die suidelike hange van die berge, met 'n gemiddelde hoogte 

van tussen 60 m en 80 m, is 'n gesonde streek. Suidoos, langs die berg af, is beskutte laagtes en 

klowe.14 Die kranse en hellings het natuurlike skuiling aan die inwoners gebied. 

V anwee die wisseling in gemiddelde reenval in die verskillende gebiede van Soutpansberg, 'n 

gemiddeld van 200 mm tot 400 mm, is 'n verskeidenheid boom-, plant-, bossie- en grassoorte 

daar te vind, terwyl wisseling in temperature 'n groot rol in die voorkoms van die plantegroei 

speel. Noord van die Soutpansberg tot by die Limpopovallei word tipiese bosveldbome 

gevind, waaronder bekendes soos hardekool, maroela, mopanie, tambotie en die kremetart. 

Struike soos suurpruim, wildedruiwe en rosyntjiebos groei welig in die kalkagtige sanderige 

grond. Nader aan die hoereenvalgebied soos die hange van die berg en laer af aan die suidekant 

word borne gevind wat waardevolle hout lewer soos geelhout, stinkhout, nieshout, rooiaman

del en ysterhout en verskillende doringboomsoorte. Daar word byvoorbeeld 15 verskillende 

mimosasoorte aangetref. T amboekiegras en dekgras, soet buffelgras en krulgras kom veral in 

die grasvlaktes voor en gras groei plek-plek hoer as 'n man se lengte. Norbert Hahn het 

byvoorbeeld meer as 535 spesies en subspesies van borne in Soutpansberg getdentifiseer. Die 

Soutpansberggebied, wat die noordelikste bergreeks in Transvaal is, met sy diep klowe en bree 

valleie vorm 'n skerp kontras met die gelyk bosveldvlakte. Die bergreeks is een van die oor

sake \Vaarom die gebied so 'n groot rykdom aan borne het, groter as enige ander gebied in 

Transvaal. Dit wissel van immergroen woude tot harde barre bosveldplantegroei.15 Die baobab 

(kremetart) dateer uit die oertyd en nog 'n boom wat bekendheid dwarsoor Suid-Afrika vir sy 

ouderdom verwerfhet, is die broodboom (sikadee). 

13 Stayt, The Bavenda, pp2-4. 

14 Punt, Lmis Trichardt, pp27, 37; J Flygare, De Zo11tpansbetgen en de Baumda natie, pS. 

15 N Hahn, Tree k:rt of the S011tpansbetg, ppl-98; JG Milais,A breath from the veldt, pp77-80. 
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Wat die Soutpansbergse fauna betref, kan 'n besoeker aan die gebied horn of haar slegs in die 

gees voorstel hoeveel verskillende diersoorte daar was toe die blankes in 1848 'n nedersetting 

daar gestig het. Grobler wat as kind in Schoemansdal gewoon het, het vermeld dat wild in 

oorvloed teenwoordig was. Wild was so oorvloedig dat lank nadat die dorp gestig is, jagters te 

voet al die bekende wildsoorte soos sebras, hartbeeste, springbokke en rooibokke kon jag.16 

Roofdiere was net so baie. Leeus, luiperds, hienas en jakkalse was volop en het die veeboere 

veral baie skade berokken. Die getuienis word gestaaf deur die handelaar Joseph Churchill wat 

Soutpansberg in 1856 besoek het en Coetzer wat 'n inwoner van Schoemansdal en Soutpans

berg was. Churchill het byvoorbeeld aan sy broer geskryf: "I could fill pages with anecdotes of 

adventure with Lions, Rhinoceros, Elephant and Buffalo that I have heard from the hunters 

here", 17 terwyl Coetzer bevestig het hoe baie ongediertes daar was.18 Olifante is aanvanklik 

ook te voet gejag en toe die jagters 'n genadelose slagting onder hulle aangerig het om ivoor te 

bekom, het hulle die wyk geneem. 

Tot die tagtigetjare van die 19de eeu was die Soutpansberggebied, wat sy dierelewe en ontsag

like groot- en kleinwildtroppe betref, 'n ware lushof vir die oog en 'n paradys vir die natuur

liethebber om besoek in af te le of te deurreis. Grootwild van alle soorte, behalwe olifante en 

kleinere wildsoorte soos die bosbok, duiker, steenbok en wildevarke was talryk in die gebied. 

Wilde voels en roofvoels waarvan die berghaan die aanskoulikste is, was volop asook sekre

tarisvoels, tarentale, korhane en patryse.19 In die riviere was meer as genoeg eetbare vis, naam

lik kurpers, karp, babers en palings,20 wat 'n aanduiding is dat die riviere standhoudend was. 

Gaandeweg het veral die mens se meedoenlose en onbeheerste jag op wilde diere en indringing 

in Soutpansberg daartoe bygedra dat die wild begin verdwyn het. Distant en Stayt het verklaar 

dat die getalle van veral grootwild in die negentigetjare skerp begin afgeneem het.21 Gelukkig 

hied die digbegroeide en in sommige gevalle, bykans ondeurdringbare woude, nog skuiling aan 

16 HJ Grobler, 'Storie van 'n vergane Voortrekkerdorp', Die Brandwag, 24.12.1919, p218. 

17 Joseph Churchill, 'To William Churchill, Rhenoster Poort, September 13th, 1856', D Child (ed), A merchant fami!J in ear!J Natal, 
p74. 

1s A1594, Herinneringe van J H Coetzer, p8. 

19 Milais,A breath, p78; Stayt, The Bavenda, p4. 

20 Hofmeyr, Twintigjanm, p4. 

21 W L Distant, A naturalist in the Transvaal, p96; Stayt, The Bavenda, pS. 
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sku diersoorte soos die kleiner roofdiere, verskillende katsoorte, nagape, die rooiduiker, grys

bok, aardvark, ietermago en reuserietrotte wat veral in die hoerreenvalgebiede hou.22 Die 

meeste reptielsoorte het hoofsaaklik natuurlike vyande gehad sodat dit nie aan uitwissing deur 

die mens blootgestel was nie. Krokodille is nog volop in die oos- en noordwaartse riviere en in 

die Funduzimeer waar dit 'n belangrike rol in die V endageloof en -tradisie speel. 

Studies en navorsing deur argeoloe en paleontoloe by Makapansgat, naby die huidige Pot

gietersrus, toon dat die gebied lank reeds deur menslike wesens bewoon is. C van Riet Lowe 

het opgemerk dat studies hieroor "shows that this Continent has echoed the tread of near

human and human feet literally for hundreds of thousands of years" .23 Daar kan met seker

heid aanvaar word dat halfinenslike en menslike wesens, wat lank gelede reeds uitgesterf het, 

die Limpopovallei, die Soutpansbergreeks en die Soutpansberggebied bewoon het. Die Ma

kapansomgewing bevat beenreste wat tussen 2 miljoen en 3 miljoen jaar terug dateer. Reste 

wat uit die vroee-, middel- en laatsteentydperk dateer, word hier gevind. Uit die as van ou vure 

is bene gehaal wat deur Homo erectus, die eerste menslike wese wat regop geloop het, geeet 

is.24 Homo erectus het die aarde sowat 2 miljoen jaar gelede bewandel. 

Naby Mphephu se nedersetting in Vendaland het geleerdes 'n menslike voetspoor in klip ont

dek en langs die Mutalirivier mens- en bokspore in klip.25 So is talle klipwerktuie gevind wat 

oor die Soutpansberggebied versprei is. Dit is heeltemal aanvaarbaar dat mense honderde

duisende jare gelede in die Soutpansberggebied wat 'n ideale woongebied was, gewoon het. Al 

die faktore wat vir die mens vir vestiging nodig was, was teenwoordig, soos water, hout, volop 

voedsel en goeie beskutting. 

Bouvalle wat uit verskillende tydperke dateer, is gevind. Die Dzatabouvalle is gelee in die 

Ndzheleleriviervallei naby die Funduzimeer. Uit die bouvalle wil <lit voorkom of groepe 

mense waarskynlik in vyandskap met mekaar geleef het, want dit skyn asof die woongebiede 

gefortifiseer was. F Franz, 'n sendeling in Vendaland, het in 1895 'n lang sloot met geraamtes 

gevind. Dit was moeilik om hierdie mense te identifiseer, want al die geraamtes het kop teen 

22 R Carr, 'Lesser known mammals', F- & F/(lfQ, 47, 1990, pp12-19. 

23 C van Riet Lowe, 'Prehistory and the Humanities', SA Journal ef Scimce, vol 47, 1950-51, p6. 

24 L Wynne, 'Makapansgat valley', The di!fing stit:k, vol 12, nr 3, November 1995, pp4-5. 

2s Stayt, The Bavenda, pp8, 376. 
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voet op hulle rue gele, terwyl die swart mense tradisioneel oorledenes in 'n gehurkte posisie 

begrawe het.26 

Argeoloe het verder gevind dat baie belangrike rotsgravure in skuilings, onder oorhangkranse 

en in grotte in Soutpansberg deur swartes gemaak is; daar is sowat 50 vindplekke.27 In die 

westelike deel van Soutpansberg, in die Limpoporiviervallei, is rotstekeninge gevind van vet

stertskape. Rotstekeninge van gewone skape is op vyf ander plekke in Soutpansberg gevind, 

maar die vetstertskape toon dat die San waarskynlik in vrede met die ander mense, voor die 

koms van die Venda, geleef het. Die koms van die Sotho in 'n later stadium het miskien die 

goeie verhouding versteur. Mense uit die vroee-ystertydperk het wel skape gehad en een so 'n 

nedersetting was digby Schoemansdal gelee.28 Rotsgravure is gevind in 'n grot digby die sout

pan.29 Die San en die Ngona het die Soutpansberggebied voor die Venda bewoon en ver

moedelik was hulle vir die rotstekeninge verantwoordelik. Van die tekeninge word geklassi

fiseer as Negro1de-kliptekeninge. Verf moes van verskillende kleure klei gemeng met vet ver

vaardig gewees het, en met 'n stokkie of 'n veer of met die vingers aangewend gewees het. 

Daarom verskil die Soutpansbergtekeninge van die in die res van die land in die sin dat dit ro

wer van voorkoms is.30 

Onbekende inwoners het spore van hulle verblyf dwarsoor die Soutpansberggebied gelaat, 

onder andere bouvalle noord van die berg asook besproeiingswerke, veral by Tshipise. Hier

die mense moes handel gedryf het in goud, koper, grafiet, yster, houtsoorte en ivoor. Tekens 

van groot vanggate, waarskynlik om olifante in te vang, is gevind. lvoor was 'n belangrike uit

voerproduk. In die Limpopovallei, met die huidige dorp Messina as middelpunt, is daar tekens 

van kopermyne. Die groot kopergordel het gestrek oor 'n afstand van 40 km met skagte wat 

tot 25 m diep was waar duisende ton koper ontgin is. 

Van die-belangrikste bouvalle is die van 'n baie ou nedersetting in die noordweste op die plaas 

Verdun, sowat 4 km van Mopani. Tekens dat paaie gebou is, is gevind en die stene wat vir 

26 A18, RH Gage-aanwins: B H Dicke, The Development of the Northem Transvaal, p2. 

21 S Miller, 'Rock-art conservation in the Soutpansbex:g', The rSggmg stick, vol 8, nx: 3, November 1991, p3. 

28 E Eastwood, W Fish & C Cnoops, 'Sheep painting in the rock art of the Llmpoporiver valley and the Soutpansbex:g', The 
digging stick, vol 2, nx: 3, November 1995, ppl-2. 

29 Dicke, The development', p2. 

30 S Hall & F Prins, 'Late white rock paintings of central and Southern Africa', Lmtem, vol 42, nx: 2, Mei 1993, pp31-34. 
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bouwerk gebruik is, is egalige baksteenvormige klippe met klei gemessel. Daar is ten minste 

nog vier ruihes wat met die by Verdun ooreenstem.31 Die bouvalle het gebly, maar die geskie

denis het vervaag en al wat oorgebly het, is mites en legendes. 

Die bekendste nedersetting in die Soutpansberggebied is Mapungubwe wat op 31 Desember 

1932 deur E S G van Graan bekend gemaak is. Oorblyfsels van 'n baie ou kultuur asook goue 

voorwerpe en krale wat uit die agtste eeu dateer, is op die plaas Greefswald gevind. Tot nog 

toe kon nie met sekerheid vasgestel word wie die oorspronklike inwoners van Mapungubwe 

was nie. Volgens oorlewering was dit 'n bruin ras, maar waar die goud vandaan gekom het, wie 

dit gegiet het, wie se krale en potskerwe dit was, is vrae wat nog beantwoord moet word. Dit 

wil voorkom of die Ferabouvalle sowat 95 km noordoos, aan Mapungubwe verwant kan 

wees.32 Volgens potskerwe wat by Mapungubwe gevind is, kom dit voor of hierdie mense en 

die wat die Zimbabwebouvalle gebou het, ook verwant kon wees.33 

Die belangrikste groep in die Soutpansbergstreek, wat historiese bande met baie ou Afrika

gemeenskappe gehad het, is die Venda. Volgens oorlewering het die Venda oorspronklik in 

die omgewing van die groot mere gewoon. Die groep het stadigaan suidwaarts beweeg en met 

die Rozwi in die huidige Zimbabwe vermeng, en daar bestaan sterk kultuurooreenkomste tus

sen die twee groepe. Die Venda het waarskynlik in die 15de of die 16de eeu oor die Limpo

porivier gekom en die San en die Ngonahier aangetref; hulle is mettertyd by die Venda ingelyf. 

Die Venda se koms was kort nadat die Rozwi die huidige Zimbabwe betrek het. Die Venda 

het nou met die Lemba saamgewerk.34 Dit is nie seker of die Lemba voor of saam met die 

Venda suidwaarts getrek het nie. Die Lemba was bedrewe "ambagsmanne" - mynwerkers, 

pikmakers en wapensmede - en het waarskynlik die Venda van koperringe en ysterartikels 

voorsien. Omstreeks dieselfde tyd het 'n Sothostam oor die Limpopo gekom en 'n Shonagroep 

in die omgewing van Mapungubwe aangetref met wie hulle vermeng het.35 

31 Stayt, The Bavenda, p6; C van Riet Lowe & B D Malan (eds), The mon11111ents of So11thAjrmz, pp167-168. 

32 Schoemansdal-museum, bron 377: J B de V aal, Die wordingsgesleiedenis van die S011tpansbergdistrik tot 1867, p3. 

33 BM Fagan, S011themAfrica timing the iron ~e, p20. 

34 Fagan, SONthemAfrica, p165. 

35 De Vaal, Die wordingsgesleiedenis, p4. 
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Die Venda se voorouers was klaarblyklik bedrewe bouers en dit kom voor of hulle in 'n stryd 

gewikkel was met die Sotho en Shona. Dit kan ook wees dat die verskillende V endagroepe 

mekaar bedreig het, want oral in die huidige V endaland word oorblyfsels van oninneembare 

verskansing en skuilings aangetref. Uitkykposte wat deur krygsmanne beman was en skuilings 

in die kranse wat slegs met toue bereik kon word, kom oral voor. By sommige van hierdie 

vergane V endanedersettings is daar klippe met 'n falliese voorkoms wat 'n sterk ooreenkoms 

met die Zimbabwebouvalle toon.36 Die ondeurdringbare stellings waarin die Venda gewoon 

het, het dit vir vrybuiters, stropers en plunderaars baie moeilik gemaak om hulle aan te val. 

Selfs die magtige Ngoni en die Ndebele van Mzilikazi kon die Venda in later jare nie skade 

berokken nie. Daarom was die Venda selde indien ooit versteur en het hulle 'n onafhanklike 

bestaan gevoer toe die blankes met hulle in aanraking gekom het. 

Volgens oorlewering was 'n opvolgkwessie die oorsaak vir die Venda se verskuiwing na Sout

pansberg. Hulle het hulle in die Ndzhelelevallei, by die Funduzimeer en by Dzata gevestig en 

die Vhangonastam gevind en hulle onderwerp. Hoewel die Venda met bokke geboer het, was 

beeste reeds so vroeg as in die laatystertydperk in Soutpansberg teenwoordig.37 R Inskeep is 

van mening dat die Venda se direkte voorouers juis uit hierdie tydperk dateer,38 terwyl Miller 

en Tempelhoff meen dat 'n verskeidenheid swart gemeenskappe hulle vanaf die 13de eeu in 

Soutpansberg gevestig het wat later tot die vorming van die V endagemeenskap aanleiding ge

gee het.39 Daar is sterk aanduidings dat mense digby die blanke vestigingsterrein, Schoe

mansdal, gedurende die vroeeystertydperk gewoon het. Potskerwe en 'n bykans volledige 

menslike geraamte is gevind.40 Van die blankes het van die klippe wat hierdie mense gebruik 

het, ook vir die bou van hulle huise gebruik. 

Die fauna en flora in die gebied waar die dotp Schoemansdal gevestig was, is veral deur die 

blankes erg vemiel en benadeel. Die vlaktes het deur die jare veranderinge ondergaan. Selfs in 
-

die dertigetjare van die 20ste eeu het die gras in die omgewing nog welig gegroei. Gras, water, 

36 Stayt, The Bavenda, p 7. 

37 E de Wet-Bronner, 'Late iron age cattle herd management strategies of the Soutpansberg region' SA Arrhedop BllUetin, 49, 
nr 160, December 1994, p90. 

38 R Inskeep, The peopling of SONthemAfrica, pp132-133. 

39 SMMiller&J WN Tempelhoff, 'Die romantiek van 'ngrensterrein', Fauna &Flora, 47, 1990, p34. 

40 M Steyn & H Prinsl<X>, 'An early icon age human skeleton from the Soutpansberg district, South Africa', S Aj1J11t11ai of science, 
vol 90, nr 10, October 1994, pp552-555. 
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borne en bos was sedert Schoemansdal se stigting volop, want die omgewing was vrugbaar en 

spruite waarin vis gevang is tot in die sestigetjare, bestaan nie meer nie.41 

Soutpansberg is, wat natuurskoon en vrugbaarheid betref, een van die juwele in suidelike Af

rika en was bestem om een van die verste grensgebiede te word waar die Groot Trek geeindig 

het, maar waar etlike faktore 'n rol sou speel om die pioniersdorp, Schoemansdal, tot niet te 

maak. 

41 Miller, Die grond, p10. 
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HOOFSTUKII 

DIE VESTIGING VAN BLANKE INWONERS 

Die vestiging van blankes in die Soutpansberggebied en die stigting van Schoemansdal was 

'n direkte gevolg van die Groot Trek. Teen die jaar 1834 was die trek gepropageer en geor

ganiseer en die leiers van die Trekbeweging het dit op hulle geneem om hulle volgelinge oor 

die Oranje- en Vaalrivier oor 'n afstand van bykans 2000 km te lei. Drie kommissies is uit

gestuur om die wereld vorentoe te verken en een so 'n kommissie het tot so ver as Sout

pansberg gevorder.1 Dit is nie bekend wat die kommissie by sy terugkoms gerapporteer het 

nie, maar as dit sy werk deeglik gedoen het, sou die verslag oor groot wildtroppe, uit

gestrekte grasvlaktes oorkant die Vaalrivier en die ongesonde Laeveldstreek in die noord

ooste gehandel het. 

In Soutpansberg het die kommissie die Buyse ontmoet.2 Hulle was die eerste groep mense 

wat die Kaapkolonie doelbewus verlaat het en in die binneland 'n heenkome gesoek het. 

Hulle het hulle uiteindelik in die Soutpansberggebied gevestig - die eerste nedersetters van 

Europese afkoms in Soutpansberg.3 Die groep is deur die stamvader Coenraad de Buys ge

lei. In die Kaapkolonie was hy in verskillende insidente van geweld en opstand bettokke. 

Hy het 'n gekleurde en ook swart vrouens gehad en het mettertyd gevoel dat dit wenslik was 

om die blanke gemeenskap te verlaat en na die binneland uit te wyk. De Buys het die Sout

pansberggebied bereik waar sy lieflingsvrou oorlede is. Sy was volgens oorlewering 'n lig 

gekleurde vrou met die naam van Maria. Daama het De Buys sy kinders opdrag gegee om 

in Soutpansberg te bly en in die bosse verdwyn en niemand het horn ooit weer gesien nie.4 

Die Buysgroep kon aan die kommissie nuttige inligting verskaf oor die weersomstandighede, 

wild en die vrugbaarheid van die grond. Hulle het waarskynlik verdere inligting oor die han

del met-swart groepe en die Portugese hawens gegee. 

1 SF N Gie, Geskiedmis virSNid-Afrika (1795-1918) II, p297; AJ H van der Walt,J A Wild, AL Geyer (reds), Geskiedmis 
van S11id-~ka, p199; G S Preller, 'Trekkers en Trekboere', Historikus (red), Spore van die Kakebeenwa, p42; D W 
Kriiger, 'Die weg na die see' (D Litt, PU vir CHO), p52. 

2 P J van der Merwe, Nog verder noord, p38; M Nathan, The Voorlrekkers ef So11th Aftica, pl19. 

3 J W N Tempelhoff, 'Die okkupasiestelsel in die distrik Soutpansberg 1886-1899' (D Litt et Phil, Unisa), p8. 

4 A E Schoeman, 'Coenraad de Buys the first Transvaler' (ivt: A, UP), pp13, 14, 54; S Hofmeyr, Twintigjaren in 'Zo11tpansberg, 

pp8-9. 
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Nog twee blanke groepe het deur Soutpansberg getrek, maar hulle nie daar gevestig nie. Die 

eerste was die groep onder leiding van Lang Hans van Rensburg. Hulle het die tweede trek

geselskap, die van Louis Tregardt, by die Vaalrivier ontmoet. Die twee trekgeselskappe het 

naby mekaar noordwaarts getrek en by Sebitiela se nedersetting van mekaar geskei. Dit mag 

wees dat Van Rensburg sy geduld met die oorversigtige Tregardt verloor het en vooruit 

getrek het. Tregardt was 'n vermoende man met groot getalle groot- en kleinvee.5 So 'n 

man sou versigtig vorentoe trek en nie groot risiko's neem wat sy besittings in gevaar kon 

stel nie. Van Rensburg en sy groep was volgens die getuienis van Carel Tregardt, die seun 

van Louis, arm, 'n bietjie ru en het byna geen vee gehad nie.6 Die groep was waarskynlik 

gretig om handel te gaan dryf met swartes en die Portugese. Hulle het by die soutpan in 

Soutpansberg aangekom en daarvandaan noordooswaarts getrek. Geen blanke het hulle 

ooit weer gesien nie. Hulle is heel waarskynlik uitgemoor. 

Louis Tregardt het al op die Van Rensburggroep se waspore getrek. In Junie 1836 het AH 

Potgieter aan die hoof van 'n verkenningsgroep van 11 man by Tregardt in die Soutpans

berggebied aangekom.7 Volgens bespiegeling sou die twee leiers in oorleg met mekaar die 

terrein gekies het waar die dorp later uitgele sou word.8 Tregardt het 15 maande op Pot

gieter gewag en toe die nie opdaag nie, het hy en sy groep op 23 Augustus 1837 met hulle 

trek na Delagoabaai begin. Van die 53 mense het slegs 26 die koorsaanvalle oorleef en Tre

gardt en sy vrou het ook later aan die koors beswyk.9 

A H Potgieter het besluit om te trek totdat hy 'n plek kon vind waar hy en sy volgelinge 'n 

vry, onafhanklike bestaan kon voer. Op 13 November 1848 reeds het hy aan sir Harry 

Smith geskryf dat hy sou trek "tot wy een plekje gronds vinden waar wy vry kannen 

blyven".10 Hy het 'n bykans blinde drang gehad om weg te trek van die Engelse invloedsfeer 

5 GS Preller, Dagboek van !Jmis Trichardt (1836-1838), pLIV; GS Preller, Sketse en opsteile, p31. 

6 J de V Roos, 'Carel Trichardt', Die Huisgenoot, 24.10.1930, p37. 

7 W HJ Punt, !Jmis Trichardt se laaste skof, p39; B H Dicke, The Northern Transvaal Voortrekkers, Argiefjaarboek vir SA 
geskiedenis, vol 4, nr 1, p92. 

8 0 J 0 Ferreira, 'Schoemansdal: vergane Voortrekkervoorpos', Taalgenoot, 41(3), Februarie 1973, p6; J B de Vaal, 'Schoe
mansdal die verlate Voortrekkerdorp in die Zoutpansberg', Die Naweek, 8(5), 10 Junie 1948, p22. 

9 Punt, LJ>uis Trichardt, p55; Preller, Dagboek, p304; Preller, Sketse, p67. 

10 R158/48: AH Potgieter - Sir HG Smith, Potchefstroom, 13.11.1848, HS Pretorius & D W Kilger (reds), Voortrekker
argiefstukke 1829-1849, pp342-343. 
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en oorheersing. Sy seun het <lit later so gestel: "Hy wou onder die Engelse juk uit om een 

vrye natie te worden".11 In Junie 1845 het hy en sy volgelinge Andries-Ohrigstad in die 

oostelike Transvaal aangele en sou Delagoabaai as 'n hawe gebruik. Toe hulle met die 

Volksraadparty van J J (Kootjie) Burger bots, het hulle besluit om noordwaarts te beweeg.12 

Ander redes het 'n belangrike rol gespeel in die besluit van Potgieter om na Soutpansberg te 

gaan en horn met sy volgelinge daar te vestig. 

Eerstens was daar reeds in November 1847 tydens twee algemene byeenkomste te Maga

liesberg en Potchefstroom besluit "<lat een nieuw dorp zal worden aangelegd aan de Water

berg voor het distrikt van Zoutpansberg, op zodanige plaats als die Hoofde Kommandant 

en Commissie het meest geschikt zulle oordeelen" .13 Tweedens het Potgieter die Engelse 

owerheid nie vertrou nie en die Britse invloedsfeer het so ver gestrek as 25° suiderbreedte. 

Potgieter het later, toe hy in Soutpansberg gevestig was, met die Portugese in Delagoabaai 

onderhandel om "agter de Portugeesche Hawens van den 29 tot den 10 graad ZB" te 

woon.14 In Soutpansberg washy buite die Britse invloedsfeer en op die Portugese hawens 

Delagoabaai en Inhambane aangewese. Die derde rede was gelee in die aard en karakter van 

hierdie Trekkers. Sodra hulle met mekaar of met 'n antler party in 'n geskilpunt betrokke 

geraak het, wat nie na hulle sin bevredigend opgelos kon word nie, of die gebied waarin 

hulle gewoon het hulle nie meer geval nie, het hulle hulle waens opgepak en getrek. In die 

noorde, het hulle geglo, het die Soutpansberggebied vry en ongerep gele met onbeperkte 

lewensruimte, want die gebied noord van die Vaalrivier was immers van Mzilikazi verower 

en vrygemaak. Potgieter was hulle leier en geen antler owerheid het oor hulle seggenskap 

gehad nie. 'n Avontuurlike gees moes horn van hierdie mense meester gemaak het. En 'n 

vierde en belangrike rede was dat die Soutpansberggebied ontsaglike rykdom deur ivoorhan

del gebied het. Olifante was so volop dat hulle van 'n ryperd se rug gejag kon word. Groot 

jageksp(_'.disies bestaande uit talle jagters, met ossewaens, osse, swart drywers en bediendes, 

sou ondemeem word. Jagters, deur hebsug aangevuur, sou 'n ongekende slagting onder oli-

11 A 787, Prellerversamelling, band 224: Historiese inligtingsleer van Genl AH Potgieter, p56. 

12 'Herinnringe aan AH Potgieter jr'; GS Preller (red), Voortnkkermense V, p31. 

13 J H Breytenbach & H S Pretorius (reds), SA OT[jeftlllkke, Tvl. Nr 1, Bylaag 15, 1847, punt 5, p235; Kruger, 'Die weg', 
p111. 

14 R247a/50: AH Potgieter - Goewemeur-Generaal, Mosambique, 23.12.1850, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaalse 

Ofl,ieft/l/kke, p58. 
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fante aanrig om die kosbare ivoor te bekom. Bernard Lottering het waarskynlik namens 

Potgieter se volgelinge gepraat toe hy gese het dat Soutpansberg die Trekkers se Kanaan 

was; hulle was die Israeliete en Potgieter was hulle Moses wat hulle na Kanaan gelei het.15 

In April 1848 het die trek plaasgevind van Ohrigstad en omgewing, oor die Steen

kampsberge naby die nedersetting van Sebitiela verby, deur die Strydpoortberge oos van die 

huidige Pietersburg onder leiding van veldk Jan Valentyn Botha. Potgieter het nie die trek 

gelei nie, want hy moes na Potchefstroom gaan. Die trekgeselskap het uit verskeie families 

bestaan en nie almal het tot by die eindbestemming getrek nie. Van hulle het in die Pieters

burg-omgewing agtergebly.16 

Botha en die res van die geselskap het op 3 Mei 184817 sowat 13 km wes van die huidige 

Louis Trichardt uitgespan. Daar kan ongelukkig nie met sekerheid bepaal word hoeveel 

mense aanvanklik op die terrein aangekom het nie, aangesien 'n volledige naamlys van die 

trekgeselskap nie bestaan nie en inligting hieroor op herinnerings berus.18 Preller het aan

vaar dat die trekgeselskap uit ongeveer 40 gesinne bestaan het.19 Potgieter het waarskylik vir 

Botha vooraf verduidelik waar presies uitgespan moes word, want na Potgieter se terugkoms 

van Potchefstroom het die trek nie weer verskuif nie. Botha het dadelik laer laat trek - 'n 

aanduiding dat die Trekkers 'n Venda-aanval gevrees het. Die mense moes teen moontlike 

invallers asook wilde diere beskerm word, want leeus, luiperds en ander roofdiere was vol

op.20 

Na die vestiging van die dorp en die inbesitneming van die plase deur boere, is bevind dat 

die nedersetting nie sentraal aangele was nie. Toe dit in 1852 weens die strawwe koorsepi

demie tydelik verlaat is en na Kerkbult verskuif is, is bevind dat Kerkbult, sowat twee uur te 

1s Moerschell C, Der Wilde LJihie. Begleiter Livingstone's H11d letz!er der Voortrekker, p45. 

16 HJ Grobler,' Storie van 'n vergane Voortrekkerdorp', Die Brandwag, 24.12.1919, p 218; HJ de Jager, 'Schoemansdal, 
verste voorpos van Boerebeskawing', Fleur, Mei 1948, p9; G S Preller, Oorlogsoormag en ander sketse en verhale, pp152-153; 
G G Munnik, Kronieke van Noordelike Transvaal, p3. 

11 A81, Verslag van priester Montanha, p93. 

18 Grobler, 'Storie', pp218-219; Preller, Oorlogsoormag, pp152-153. 

19 Grobler, 'Storie', pp218-219; Preller, Oorkgsoormag, pp152-153. 

20 Grobler, 'Storie', pp218-219. Punt beweer dat die tsetsevlieg hulle verplig het om die dorp daar te stig. Hulle kon nie 
verder noord gaan nie: sien W HJ Punt, Liuis Trichardt, p35. 
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perd in 'n suidwestelike rigting, meer sentraal viral die bewoners langs die voet van die berg

reeks was. Die inwoners het sowat vier weke later terug getrek.21 

Nadat voorsiening gemaak is dat water vir die mense in die laer bekombaar was en geen 

vyandelikhede teen die laer te bespeur was nie, het die Trekkers begin om vir hulle huise te 

bou. Die wereld was vreemd, woes en ongetem en gevolgelik is huise naby aan mekaar ge

bou. Dit het ook 'n gevoel van samehorigheid en eenheid teen moontlike gevare van buite 

geskep. Daar was 'n behoefte aan wet en orde, godsdiens, onderwys en opvoeding, sosiale 

omgang en ekonomiese aktiwiteite. Deur bymekaar te woon kon in hierdie behoeftes voor

sien word. Am die begin van die vestiging is daar nie vooraf 'n uitlegplan opgestel nie, met 

die gevolg dat die mense, soos Breedt dit gestel het, "sonder reelmaat of orde, rond en bont 

gebou het". Spoedig het daar sowat 50 huise gestaan.22 

Soos in die geval van alle pioniersdorpe in Transvaal, was die plek waar die dorp in Sout

pansberg gestig sou word naby 'n permanente waterbron gelee. Die gebied was redelik 

gelyk met genoegsame helling in twee rigtings sodat leiwater altyd beskikbaar gestel kon 

word.23 Watervoorsiening vir die dorp was natuurlik een van die eerste en belangrikste take 

wat die mense moes aanpak en hulle het dadelik begin om '"n watervoor uit te haal".24 Op 

die huidige plaas Sarum net noord van die dorp is twee baie sterk fonteine, sodat dit selfs 

tans nie nodig is om boorgate op die plaas te sink nie. Die eerste watervoor vir die dorp is 

waarskynlik van die twee fonteine op Sarum gegrawe. Voorlopig sou watervoorsiening 

daarvandaan vir die dorp voldoende wees25 en hierdie watervoor is volgens oorlewering deur 

ene Du Preez uitgemeet.26 Die voor het die ou gedeelte van die nedersetting van water 

voorsten. 

21 GB A Gerdener, Ons kerk in Trcmsgariep, p243; GS Preller, Oorlogsoormag, p156. 

22 'Herinneringe vanJ A Breedt', GS Preller (red), Voortekkermense IV, p145. 

23 Schoemansdal-museum, bron 442: S M Miller, Die grond vertel, pS. 

24 PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg, 1836-1867' (MA, Unisa), p14; EH Hudson, 'Die geskiedenis van die 

onderwys in die gebied Zoutpansberg met verwysing na die maatskaplike verband' (D Ed, UP), p28; Grobler, 'Storie', 

pp218-219. 

25 Miller, Die grond vertel, p87. 

26 SS F Mansvelt, 'Schoemansdal- eers 'n bloeiende Voortrekkerdorp, nou 'n volksfeesterrein', Die Huisgenoot, 20.11.1942, 
p29. 
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Die dorp het aanvanklik nie 'n bepaalde naam gehad nie.27 Botha wat die trek gelei het, het 

voorgestel dat die dorp na horn vemoem moes word.28 Potgieter wou nie die voorstel aan

vaar nie. Blykbaar wou van Potgieter se ondersteuners die dorp Potgietersdal29 noem, maar 

die naam het nie inslag gevind nie, aangesien hy reeds met die stigting van Potchefstroom en 

Andries-Ohrigstad vemoem is. Allerhande name is vir die dorp voorgestel,30 maar daar is 

meestal na die dorp as "Oude Dorp" verwys.31 Na rype beraad is eenparig besluit om dit 

"Soutpansberg'' te noem, omdat daar so 'n ryk soutpan noord van die bergreeks se westelike 

punt gelee was.32 Die dorp is na geen mens vemoem nie en volgens oorlewering is afguns 

so vermy.33 

Die pionierslewe in die dorp het voortgegaan. Hendrik Potgieter is in 1852 oorlede en sy 

seun Pieter het in 1854 in die veldtog teen Mokopane gesneuwel. Hoewel die landdros as 

hoof van die dorp opgetree het, het die mense in die dorp en distrik leierloos gevoel. Tot 

hulle vreugde het Stephanus Schoeman ingewillig om horn vir die amp van kommandant

generaal verkiesbaar te stel, en op 19 Februarie 1855 is hy "door het gansche Publiek van 

Zoutpansberg" verkies.34 Schoeman was vol ywer en entoesiasme en wou aan die Sout

pansbergers toon dat hy die pos waardig was. Reeds tydens hierdie byeenkoms het hy ten 

opsigte van die dorp bepaal dat die skans voltooi moes word. Dit was 'n vesting wat in die 

dorp gebou is en waar die mense vir beskerming bymekaar gebring kon word as 'n vyand 

hulle sou bedreig. 'n Nuwe en groter watervoor moes aangele word. Drie dae later het 

Schoeman weer 'n volksvergadering gehou, waartydens Nicolaas Snyman as waterfiskaal van 

Soutpansberg gekies is. 'n Verdere opdrag van Schoeman was dat 'n "publieke markt" en 'n 

27 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D Litt et Phil, Unisa), p45; Anoniem, 'Schoemansdal die Voortrek
kerdorp wat verdwyn het', Historia Junior, nr 21, Februarie 1961, p9. 

28 Anoniem, 'Feest te Schoemansdal', De Volkstem, 19.12.1917, p7; Grobler, 'Storie' p218; Ferreira, 'Schoemansdal', p5; 
Hudson 'Die geskiedenis', p28; Hoewel Botha graag die dorp na horn vemoem wou he, het hy nie lank in die dorp 
gewoo~ nie. Hy en sy vrou Petronella Magdalena het op die plaas Goedgedacht in Soutpansberg gaan woon. Albei is 
voor 28 Junie 1851 ootlede en daar begrawe: sien SP Engelbrecht, Die Nederduitsch Hervormde gemeente Pietersbuf! (Zout
pansbet?) 1852-1952, p8. 

29 Anoniem, 'Feest te Schoemansdal', p7. 

30 C Potgieter & N H Theunissen, KDmmandant-generaal Hendrik Potgieter, p204. 

31 Munnik, Kronieke, p34; Mansvelt, 'Schoemansdal', p19; De Jager, 'Schoemansdal', p9; W L Maree, Lig in Soutpansberg, 
p39. 

32 Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p45; Grobler, 'Storie', p218. 

33 Munnik, Kronieke, pl 7. 

34 SS7, R765/55: Notule van publieke byeenkoms, 18.2.1855. 
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"publieke kantoor" opgerig moes word.35 Op 27 Februarie 1855 het hy die Landdros en 

Heemrade saam met die publiek opgeroep "ten einde zodanige middelen of plannen te 

beramen ter verbetering van het Dorpe". Soutpansberg moes vinnig uitbrei en daarom is 

bepaal dat elke eienaar van 'n erf binne drie maande daarop 'n huis moes laat bou. Die 

vooruitgang van die nedersetting was vir Schoeman van groot belang, want volgens die ver

slag van die vergadering is die besluite "genoomen door den Komt Generaal S Schoeman".36 

Aanvanklik was slegs een plan van die nuwe dorpsuitleg bekend, naamlik die sketsplan wat in 

Die Brandwag van 1919 verskyn het en deur 'n oud-inwoner, H J Grobler, in samewerking 

met G Preller opgestel is. Die sketskaart is geteken volgens wat Grobler kon onthou, 52 

jaar nadat die dorp ontruim is. Die kaart gee 'n aanduiding van die aantal strate, straat

blokke, die Jigging van belangrike geboue soos die skans, die kerk, die pastorie, die skooI37 en 

die landdroskantoor, asook die identiteit van sommige erfbewoners. Geen straatname word 

gemeld nie; die breedtes van die strate en die groottes van die erwe word ook nie aangedui 

nie.38 

'n Tweede sketsplan waarvan navorsers aanvanklik nie bewus was nie en wat heelwat meer 

inligting bevat, is gevind.39 Schoeman het na die vergadering van 27 Februarie 1855 aan 

landdros A Duvenage opdrag gegee om 'n uitlegplan van die dorp op te stel, want Breedt 

meld dat Duvenage die hele dorp uitgemeet het.40 Duvenage was die eerste landdros en 

daarom een van die kundigste persone in die gemeenskap. So 'n kundige persoon het ge

woonlik die uitlegplan van 'n pioniersdorp opgestel.41 Duvenage het beheer oor die uitleg 

van die dorp oorgeneem en dit het 'n einde aan die onbeplande bouery gebring; daar was 

35 SS7, R765/55: Notule van publieke byeenkoms, 18.2.1855. 

36 SS7, R774/55: Verslag van vergadering, 27.2.1855. 

37 Daar is nog nie met sekerheid vasgestel of 'n skoolgebou opgerig en presies waar dit gelee was nie. 

38 Grobler, 'Storie', p220. 

39 SS702, R4773/85 gevoeg by R4778/82. Die plan is deur JC A Boeyens opgespoor: sien Schoemansdal-museum, bron 
430: J C A Boeyens, 'Nuwe lig op die uitleg van Schoemansdal', Suid-Afrikaanse Tjdskrif vir Kultuur en Kunsgeskiedenis, 
1987, vol 1, nr 2, p183. 

40 'Herinneringe van Breedt', p145. 

41 Miller, Die grond vertel, p5. 
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nou orde en reelmaat.42 Hy het in 1855 'n nuwe dorpgebied sowat 'n kilometer noord van 

die ou woongebied uitgemeet. Die twee woongebiede kan vandag nog waargeneem word. 

Die nuwe gebied is in die vorm van 'n reghoek uitgele. Die reghoek is in 'n ruitnet verdeel 

en die grootte van die blokke in die ruitnet het gewissel van 110 m by 110 m, 110 m by 64 

m, 110 m by 55 men 64 m by 55 m. Die erwe was reghoekig, deurgaans 27,4 m, 55 m of 37 

m breed. Die grootte van die blokke het dus bepaal hoeveel erwe in 'n blok uitgele kon 

word. Voorsiening is gemaak vir die kerkplein, die markplein, die terrein waarop die skans 

gebou is, asook vir saaierwe en erwe waar vrugteboorde en wingerde aangele kon word.43 

Die erf vir die kerk en pastorie is waarskynlik aan die kerk geskenk, terwyl gewone erwe aan 

die publiek per openbare veiling verkoop is. Die huise is in rye langs mekaar op die straat

fronte gebou, dit wil se op die voorkant van die erf. Die agterkant van die erf waarop die 

buitegeboue gelee was, was tussen die huis en die groentetuin. Buitegeboue het gewoonlik 

bestaan uit die waenhuis, stalle, skure, hoender- en varkhokke. Die agterplaas is verder ge

bruik vir die verwerking van groente, vleis en vrugte en die huisvrouens het hier gewas of 

laat was, gestryk, seep gekook, vet uitgebraai en brood gebak. In die groter gedeelte van die 

erf is wingerde, tuine en vrugtebome aangele. Erwe is omhein met kweper en granaat

lanings en selfs houtheinings. Waar die pastorie gestaan het, kan vandag nog granaatboom

pies gesien word. Die markplein waar handel gedryf is, was in Duvenagestraat. 

Daar was 'n dorpsgrond, ook die meent genoem, aan die noordekant van die dorp. Die 

dorpsgrond het gedien as gemeenskaplike weiding, ook vir besoekers. Veekrale wat hoog en 

sterk gebou moes word, is opgerig.44 Daar was perdestalle, jagveld, kampplek vir reisigers 

om uit te span, speelplek vir kinders, en veewagters het soms daar gewoon. Die grootte van 

die dorpsgebied is bereken as 'n sirkel met 'n straal van 'n halfuur te perd van die middel

punt van die dorp af.45 

42 'Herinneringe Breedt', p145. 

43 Boeyens, 'Nuwe Llg', p183; J J Basson, 'Vestiging en dorpstigting: 'n Kultuui:historiese studie van Transvaalse pio
niersdorpe' (MA, UP), p164. 

44 Potgieter & Theunissen, Kommandant-generaal Hendrik Potgjeter, p204. 

45 Basson, 'Vestiging en dorpstigting', p176. 'n Uur te perd is gereken as 'n afstand van 6 myl (±9,4 km): sien Van der 
Merwe, Nog wrder noord, p 112. 
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Schoeman was gretig om die dorp te laat ontwikkel; daarom is dit Schoemansdal genoem. 

De Vaal meld dat die dorp eers in 1858 "Schoemansdal" geword het, dog hy kyk die eersug

tigheid in Schoeman se karakter mis. Schoeman het horn in die dorp kom vestig en sou 

beslis nie drie jaar wag vir die eer om vemoem te word nie. Die Potgieters was glo hieroor 

baie ontevrede, omdat Hendrik Potgieter nooit die eer vir homself wou inpalm nie. "Dog 

as dit die gevoel was, het hulle van Potchefstroom en Andries-Ohrigstad vergeet''.46 Die 

dorp het vanaf 1855 tot die ontruiming in 1867 as Schoemansdal bekend gestaan en die dis

trik as "Zoutpansberg". 

Die strate van die dorp was reghoekig en breed. Priester Montanha wat van Inhambana af 

Schoemansdal in 1855 en 1856 besoek het, het ook opgemerk dat die strate reguit, baie lank 

en breed was. Daar was ses lang strate en ses dwarsstrate ongeveer 6 vaam breed (1 vaam = 
1,8 m), dus 10,8 m breed.47 Goodwin het die inligting onderskryf en genoem dat die strate 

redelik dig met gras begroei was omdat daar nie swaar verkeer was nie.48 Langs elke straat 

was perskebome.49 Die strate was so breed dat 'n wa en osse met gemak in 'n straat kon 

draai; dit was 'n kenmerk van pioniersdorpe. Die lang strate het van oos na wes geloop en 

was volgens die sketsplan 9,14 m breed.50 Daar was eerstens Schoemanstraat, wat na 

Stephanus Schoeman vemoem is; tweedens Duvenagestraat, wat na landdros A Duvenage 

vemoem is en derdens Potgieterstraat wat na Andries Hendrik Potgieter vemoem is. Die 

dwarsstrate het van noord na suid geloop en was 7,32 m breed. Die eerste dwarsstraat aan 

die suidekant, was Weeberstraat. Die twee broers Pen J A Weeber het in die dorp gewoon 

en J A Weeber was ook 'n volksraadslid vir Soutpansberg.51 Markstraat was die volgende, 

gevolg deur Kerk- en Burgerstraat. Dit is nie seker na wie Burgerstraat vemoem is nie. Die 

vyfde dwarsstraat was Jacobsstraat, waarskynlik na kommandant J Jacobs52 vemoem . 

46 Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p45. 

47 Verslag van Montanha, p99. 

48 W139, Herinneringe van J F Goodwin, 1855-1888, p80. 

49 D Fernandes Das Neves, A hunting expedition w the Transvaal, p141. 

50 Boeyens, 'Nuwe Jig' p184. 

51 Breytenbach & Pretorius (reds), Tvl nr 3, pp125, 281. 

52 Breytenbach & Pretorius (reds), Tvl nr 3, p281. 
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Namate die dorp ontwikkel en uitgebrei het, het die erwe en die strate vermeerder. In latere 

aansoeke van gewese Schoemansdallers om kompensasie-erwe in Pietersburg, word na erwe 

verwys wat hulle in Schoemansdal sou besit het, met erfnommers so hoog as 241. Straat

name wat nie op die uitlegplan van Schoemansdal voorkom nie, naamlik Hoogstraat, Lang

straat, Kantoorstraat, Middelstraat, Predikantstraat en Pretoriusstraat word vermeld.53 

Daar is besluit om 'n tweede watervoor vir die nuwe aanleg van Schoemansdal te bou. Dit 

is uit die dorpsrivier aangele en het nagenoeg agt kilometer langs die voet van die berg ge

loop en het verskeie strome en fonteine opgevang.54 Volgens Miller was daar 'n derde wa

tervoor, maar dit kon nog nie gelokaliseer word nie.55 Die watervore was standhoudend. 

Water is in die leivoor afgekeer en na genoegsame gebruik is die leivoor toegemaak. Met sy 

besoek het Montanha opgemerk: "In al die strate is daar stromende water in vore of oop 

kanale in die grond opdat [sodat?] almal vlak voor hulle huise water het. Die water kom uit 

die rivier wat daar in die berg is en word verdeel oor al die strate, op party plekke is daar 

brugge om oor die voor te gaan".56 Das Neves het ook later melding gemaak van die lang 

watervoor waarin water in oorvloed gevloei het en dat leivore gebruik is om die grond te 

besproei.57 Daar was watervore aan die suidekant van die ooswestrate en aan die westekant 

van noordsuidstrate. Die vore was nie geplavei nie behalwe by sommige plekke waar die 

vore die strate gekruis het. Hier is die vore uitgeplavei met klippe van verskillende groot

tes.58 Die watervoorstelsel het vlot gefunksioneer. Dit was 'n reusetaak om die vore te 

grawe, maar hulle was doeltreffend en is deur al die inwoners benut om tuine nat te lei, hulle 

53 Boeyens, 'Nuwe Lig', p184; SS702, R3948/86 gevoeg by R4478/82: Acte van Transport van Hans Human, Schoe
mansdal, 22.12.1864; R1735/84 gevoeg by R4478/82: Acte van Transport van F Haenert, Schoemansdal, 31.3.1865; 
R2029/84 gevoeg by R4478/82: Acte van Transport van] J A Vercuiel, Schoemansdal, 8.3.1866; R4478/82: Acte van 
Transport van John Goodwin, Schoemansdal, 22.12.1864. 

54 Miller, Die grond vertel, p88; J B de V aal, 'Die rol van Joao Albasini in die geskiedenis van Transvaal' (D Phil, UP), 
p13. 

55 Miller, Die grond vertel, p90. 

56 Verslag van Montanha, pp99-100. 

57 Das Neves, A h@ting expedition, p141; Herinneringe van Goodwin, p80; GM Thea!, History ef SONth Africa, vol 4, nr 8, 
p477. 

58 Miller, Die grond vertel, p91. De Vaal se dat die vore met kalk uitgemessel was: sien De Vaal, 'Die rof, p13. Miller en 
Hudson meld dat dit nie gedoen is nie: sien ook Hudson, 'Die geskiedenis', p42. Basson herhaal die stelling naamlik 
dat die vore uitgemessel was. Sien Basson 'Vestiging en Dorpstigting', p 175. Miller as argeoloog se getuienis is die 
mees aanvaarbare. 
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vee water te gee en vir eie gebruik.59 Die waterfiskaal het sy taak goed verrig, want daar was 

nie klagtes oor die amptenaar nie. P J Eloff is in 1858 as watervoorman teen 'n vergoeding 

van 100 rds per jaar aangestel. Op 9 Oktober 1863 het die hof die landdros gemagtig "tot 

het in orde brengen van watervoren en wegen voor het dorp Zoutpansberg"60 en op 14 

Oktober 1864 het landdros J Vercuiel pres M W Pretorius in kennis gestel dat J Haager 

aangestel is as onder andere waterfiskaal vir die welvaart van die distrik.61 

As gevolg van die goeie jagpotensiaal het baie inwoners van ander nedersettings na Schoe

mansdal gekom, die dorp as basis gebruik en gejag en handel gedryf en na die jagseisoen huis 

toe gegaan. Daar was dus heelwat meer mense gedurende die winter as in die somer. En

gelbrecht meld dat daar in 1856 na skatting sowat 200 mense in Schoemansdal gewoon het62 

en hierdie getal word deur Pelzer onderskryf.63 Ds P Huet wat Schoemansdal in 1858 be

soek het, het opgemerk dat die dorp digter bewoon was as menige ander dorp in die Trans

vaalse Republiek - daar was nie juis baie ander dorpe in 1858 nie - en uit 40 of 50 huise 

bestaan het.64 Huet het in 'n stadium daagliks vir 50 tot 60 kinders onderwys gegee.65 Vol

gens Das Neves was Schoemansdal in 1861 'n klein dorpie met ongeveer 70 huise.66 Die 

inligting sluit goed aan by die getuienis van Huet en Lugtenburg. 

Montanha wat die dorp gedurende 1855 tot 1856 besoek het, meld dat daar nie baie meer as 

260 gesinne in die "Zoutpansberg kolonie" was nie. Die bevolking in die streek was by be

nadering 1800 blankes met sowat 300 mans wat die wapen kon opneem.67 Die streek het uit 

Schoemansdal, Rhenosterpoort en Groot- en Kleine Spelonken bestaan.68 In 1862 het 

James Macqueen wat Montanha se verslag gepubliseer het, dit vertolk dat die dorp 1800 in-

59 Miller, Die grond vertel, p90. Miller het bereken dat daar nagenoeg 7500 kub m grond versk:uif moes gewees het met 
die grawe van die vore. 

60 N aude, 'Die geskiedenis', p92. 

61 SS60, R905/64: J Vercuiel- Pres, 14.10.1864. 

62 SP Engelbrecht, Die Nederduitsch Hervormdegemeente Pretoria, 1855-1955, p9. 

63 AN Pelzer, Geshedmis van die S11id-Afakaanse &publiek, Deel I, W()fdinggare, p 9. 

64 P Huet, Het lot der z.warten in Transvaal, pl9. 

65 AH Lugtenburg, 'Geskiedenis van die onderwys in die Suid Afrikaanse Republiek 1836-1900' (D Litt, UP), p61. 

66 Das Neves, A hunting expedition, p140. 

67 Verslag van Montanha, p93. 

68 Boeyens, 'Nuwe lig', p184; JC A Boeyens, 'Die konflik tussen die Venda en die blankes in Transvaal, 1864-1869' Ar
giefjaarboek vir SA geshedenis,vol 2, nr 53, pl. Vir spelling van Rhenosterpoort: sien Boeyens, 'Die konflik', p33. 
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woners gehad het wat 278 huise bewoon het.69 Sommige historici het hierdie dwaling later 

as juis aanvaar.70 Uit die Afrikaanse vertaling wat in die Transvaalse Argief is, blyk dit duide

lik dat Montanha na die streek verwys het en nie, soos Macqueen aangeneem het, na die 

dorp nie. Die bouvalle en oorblyfsels op die terrein dui daarop dat daar nie naastenby 278 

huise in die dorp was nie. V erdere argeologiese bevindings toon dat daar nooit meer as 100 
. . 71 

gesmne was me. 

Gedurende die sestigerjare en veral vanaf 1864 het die dorp en distrik se getalle begin af

neem.72 Daar was heelwat huise wat nie meer bewoon is nie en die dorp se inwonertal het 

tot 150 en selfs laer gedaal. De Zuid-Afrikaan het in 1864 berig dat sowat 150 mense in 20 

huise gewoon het73 en De Transvaalsche Ar;gus van 3 Julie 1866 het gemeld dat die getal mense 

in daardie jaar tot 100 gedaal het.74 Goodwin wat 'n inwoner van die dorp was tot die 

ontruiming in 1867, het gemeld: "The dorp consisted of about 30 houses or more".75 

Schoemansdal was gestig en die inwoners gevestig, maar die verbindingswee met ander 

dorpe soos Lyden burg, Pretoria, Potchefstroom en Rusten burg was swak. Daarby was die 

vervoermiddels stadig en ongerieflik en dikwels was 'n reis moeisaam. Dit moes by die in

;voners 'n gevoel van afsondering gewek het. 

Aanvanklik was daar geen paaie na Schoemansdal en Soutpansberg nie, en geen brug oor 

enige rivier nie, maar slegs spore wat na die nedersetting gelei het. Die eerste wapad wat 

Schoemansdal met Pretoria verbind het, het gelei van Pretoria langs Buyskop by Warmbad 

verby, verby Kranskop naby Nylstroom, oor die Springbokvlakte, deur Strydpoort, langs 

69 J Macqueen, 'Journey from Inhambane to Zoutpansberg by Joaquim De Santa Rita Montanha', ]1111171ai of the Rqyal Geo
graphical Society, vol 32, 1862, p67. 

70 Potgieter & Theunissen, Knmmandant-genemal Henrik Potgjeter, p205; M Juta, The pace of the ox, p84; A D Pont, Nzi:olaas 
Jacobus van Warmelo (Doctor Godgeleerdheid, Utrecht, 1955), p55; De Vaal, 'Die rof,p13; HJ de Jager & P de Vaal 
(samesfellers), E1!11faes-Gedenkboek, 1848-1948, p12; De Jager, 'Schoemansdaf, p9; Mansvelt, 'Schoemansdaf, p2; An
oniem, 'Schoemansdaf, p9; Ferreira 'Schoemansdal', p5; Preller, Oorlogsoormag, p153; Pietersburg Skakelkomitee, Die 
verhaal van die tJestigjng van die blanke beskawing in Pietersburgdistrik, p9; Hudson, 'Die geskiedenis', pp50, 74. Boeyens het 
die verslag korrek vertolk: sien Boeyens, 'Nuwe lig', p183 en so ook Potgieter: sien F J Potgieter, 'Die vestiging van die 
blanke in Transvaal', Argiefjaarboek vir SA geskiedenis, vol 21, nr 2, p46. 

71 SM Miller & J W N Tempelhoff, 'Die romantiek van 'n grensterrein', Fauna & Flora 47, 1990, p36. 

72 D C McGill, 'A History of the Transvaal 1853-1864' (D. Phil, UC1), p416. 

73 De 'Zuid-Afrikaan, 28.7.1864. 

74 The Transvaa!Ar;g11s, 3.7.1866. 

75 Herinneringe van Goodwin, p79. 
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Marabastad by Pietersburg, deur Rhenosterpoort tot by Spelonken en daarvandaan na 

Schoemansdal.76 Teen 1850 het die verkeer uit die suide na Schoemansdal deur Makanpan

spoort naby Potgietersrus gegaan en het meegebring dat twee roetes gevolg kon word,77 

veral toe die verhouding tussen die blankes en die hoofmanne Mokopane en Mankopane in 

die omgewing van Potgietersrus versleg het. 

Die paaie was meestal sleg en dikwels onbegaanbaar. Daar was geen gemaakte driwwe nie78 

en die sukses van elke reis, met perdekar en veral ossewa, het by die bekwaamheid van die 

drywer berus.79 Die wadrywer moes baie keer in lewensgevaar deur riviere en oor slegte 

paaie sy vrag veilig besorg. Gedurende die reentyd was die paaie dikwels modderig en swaar 

gelaaide waens het vasgeval, wat 'n oneindige beslommemis vir wadrywers veroorsaak het.80 

'n Tog oor die Springbokvlakte kon uiters moeitevol wees en reisigers van en na Schoe

mansdal het hierdie vlakte dikwels probeer vermy omdat klei onder die osse se pote en aan 

die wawiele aangepak het.81 Die swak paaie het selfs beteken dat ds A Murray, wat Water

berg en Soutpansberg in 1850 wou besoek om herderlike werk te doen, by Warmbad moes 

omdraai.82 So is die Schoemansdallers hulle belangrike kontak met 'n herder en leraar ont-

neem. 

Swart draers het die handelsartikels tussen Schoemansdal en Inhambane en Delagoabaai 

vervoer en dit het 42 dae van Inhambane af na Schoemansdal geneem.83 Dit was bykans 

onmoontlik om met ossewa of perdekar oor die onbegaanbare Drakensberge en deur tset

sevlieggebied te ry. Die Lebombobergreeks op pad na Delagoabaai was 'n emstige hin

demis en om tsetsevliee te probeer vermy, moes snags gereis word.84 S Hofmeyr was nie 

gretig om met wa en osse na Potchefstroom te reis nie, omdat longsiekte gedurig onder die 

76 A 18, RH Gage-aanwins: B H Dicke, The development of the Northern Transvaal, p11; B H Dicke, The Northern 
Transv~al Voortrekkers,Argiejjaarboek virS Ageskiedenis, vol 4, nr 1, p117; Potgieter, 'Die vestiging', p57. 

77 Dicke, The development, pp105, 107; Potgieter, 'Die vestiging', pl 73. 

78 SP Engelbrecht, 'lets oor die oudste geskiedenis van Transvaal', Die Nuwe Brandwag, vol 5, nr 1, Februarie 1933, p19. 

79 LIII/3, Briewe ds NJ van Wannelo, brief 18, 26.1.1867. 

so Herinneringe van Goodwin, p 171. 

81 Potgieter, 'Die vestiging', p98. 

82 Potgieter, 'Die vestiging', p47. 

83 Dicke, The development, pll; De Vaal, 'Die ror, p35; Potgieter, 'Die vestiging', p59. 

84 Potgieter, 'Die vestiging', pp58-59. 
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vee voorgekom het.85 Die vervoerprobleme het stremmend op die Schoemansdallers en 

Soutpansbergers se handel met ander gebiede ingewerk en uitgawes laat styg. Die swak han

delsroetes moes hulle in baie gevalle afgeskrik het om die natuurlike bronne te ontgin. 

Die ossewa was die Schoemansdallers se belangrikste vervoermiddel. So 'n wa was gemid

deld 4,5 m lank, 100 cm breed en kon 'n vrag van tussen 1600 en 1800 kg vervoer en is ge

woonlik deur 'n span van 12 osse getrek.86 Die binnekant van die wa was dikwels met 'n 

verebed toegerus87 en dit kon gerieflik wees op 'n stamperige pad. Toe Montanha Sout

pansberg in 1855 besoek, het Albasini horn tegemoet gegaan "met 'n voertuig met vier wiele 

wat hulle 'n wa noem en wat deur 10of12 osse getrek word".88 Diak.en PA Venter het in 

1864 met twee ossewaens van Schoemansdal na Pietermaritzburg gereis om die predi

kantspaar ds Nicolaas en Josina van Warmelo te gaan haal. Op 9 Mei 1864 het die reis te 

Pietermaritzburg begin. Die tog in die stamperige ossewa oor slegte paaie was moeilik, maar 

die Van Warmelo's, vir wie die ondervinding vreemd was, het die reis "voortreflik verduur". 

Op 21 Mei het hulle die Vaalrivier (naby die huidige Standerton) bereik, op 28 Mei was hulle 

in Pretoria en het aan die begin van Julie in Schoemansdal aangekom. 89 

Die nedersetting was van die ossewa afhanklik vir die vervoer van transportgoedere en han

delsvragte van Pietermaritzburg en Grahamstad. Die transportwa was groter en swaarder as 

die gewone ossewa en die onderdele daarvan het onafhanklik van mekaar beweeg om te 

verhoed dat die wa maklik breek, en is gewoonlik deur 'n span van 16 osse getrek. Vir die 

handelaars was daar groot koste verbonde aan die besit van 'n eie wa en osse of die huur 

daarvan. Dit het 'n handelaar £15 gekos om 'n wa en osse plus drywer te huur vir 'n tog 

van Soutpansberg na Grahamstad.90 'n Nuwe kaptentwa het 2000 rds of £180 gekos. Vier 

spanne osse wat nodig was vir 'n lang tog om die diere beurtelings te laat rus, het sowat 1400 

rds of £105 gekos - voorwaar 'n groot bedrag vir daardie dae. J J Vercuiel junior het vanaf 

85 S Hofmeyr, Twintigjaren in 7.outpansbetg, p90. 

86 J Celestine Pretorius (red), Op trek, pp50-52. 

87 Al 7, J Fleetwood Churchill, Reisbeskrywing na Zoutpansberg, 1856, p 11. 

88 Verslag van Montanha, p33. 

89 Briewe Van Wannelo, brief 1, 13.5.1864; Engelbrecht, Die NH gemeente Pietersbtiry,, pp24-25. 

90 Munnik, Kronieke, p 13. 
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sy huis 'n vervoerondememing bedryf en die volgende advertensie in die Staats Courant laat 

plaas: 

"] J A Vercuiel Junr 

Kantoor - STRAAT, Schoemansdal 

Verhuurt Paarden, Rytuigen, 

Karren, Ossen en Ossenwagens, 

en belooft zyne begunstigers eene 

prompte en civiele bediening".91 

Ongelukkig word nerens vermeld hoe suksesvol die ondememing was nie. 

'n Handelstog van Grahamstad oor vol riviere en soms bykans onbegaanbare driwwe en 

paaie na Schoemansdal kon tot vyf maande duur.92 'n Tog van Potchefstroom na Schoe

mansdal het bykans vier weke van onverpoosde reis geneem,93 en van Pietermaritzburg na 

Schoemansdal ongeveer een en 'n halwe maand94 terwyl dit twee weke geduur het om van 

Schoemansdal na Magaliesberg te reis.95 

Die veerwa wat 'n voor- en agterveerstelsel gehad het en gewoonlik deur vier perde getrek 

is, was ook in die nedersetting bekend. Die vervoermiddel het egter nie algemeen voorge

kom nie en dit blyk dat slegs die meer gegoede inwoners, soos Hendrik Potgieter,96 Stepha

nus Schoeman97 en ds Van Warmelo veerwaens gehad het. Laasgenoemde het sy veerwa 

beskryf as "een Fraaijen gemakkelijken Reiswagen met zachten veeren" en gemeld dat 'n reis 

vir horn "een aantrekelijk genot" was.98 Wat persoonlike vervoer betref, was die veerwa 'n 

groot verbetering op die ossewa. 

In 1862 het twee transportyers, Hendricus Buykes (Buyskes?) en Daniel Brink, twee of drie 

betalende passasiers van Potchefstroom na Schoemansdal per ossewa vervoer. Die aanvraag 

91 Staats Cotmmt der 'ZNid-Afrikaansche Rcpubiiek, 27.3.1866. 

92 Grobler, 'Storie', p217; Preller, Ooriogsoormag, p154. 

93 Potgieter, 'Die vestiging', p47. 

94 A787, Prellerversameling band 168: BriefvanJ Solomon, p2. 

95 Potgieter, 'Die vestiging', p 57. 

96 Potgieter & Theunissen, Kommandant-generaal Hendrik Potgieter, p247. 

97 Verslag van Montanha, p53. 

98 Briewe Van Warmelo, brief 11, 17.1.1866. 
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na sulke vervoerdienste was egter so groot dat die twee 'n ligter wa (moontlik 'n koets) 

aangeskaf het. Die wa het agt sitplekke gehad, was ingerig om proviand en bagasie vir die 

reis te vervoer en is deur ses perde getrek. Brink was vir elke rit persoonlik verantwoordelik 

en is deur twee gewapende Kaapse kleurlinge, wie se name ongelukkig nie vermeld word nie, 

bygestaan. Een van die wagte het te perd voor die koets gery terwyl die ander een die 

wereld bo van die koets se dak af bes pied het. Dit was 'n wyse besluit om wagte te he, want 

die roete van Potchefstroom, veral deur Waterberg na Soutpansberg, het deur gebiede 

gegaan waar swartes soms vyandig teenoor die blankes was. Die koets kon vinnig beweeg 

en so is konfrontasie met swart gemeenskappe dikwels vermy, hoewel Brink en sy passasiers 

by een of twee geleenthede noue ontkomings gehad het. Hierdie vervoerdiens was aan 

gevare onderwerp, maar dit was vir Brink 'n winsgewende ondememing en het voortgeduur 

tot die ontruiming van Schoemansdal in 1867.99 

Die ryperd was 'n algemene vervoermiddel. In tyd van oorlog of in die jagveld het die perd 

die ossewa goed aangevul. Jagters het met perde soms tot digby die wild gevorder. Burgers 

het met die perde 'n aanvalsmag gevorm en kon uit 'n gevaarlike situasie ontsnap indien no

dig. Van Warmelo het ook van 'n ryperd gebruik gemaak om by gemeentelede besoek af te 

le, maar het erken dat sulke ritte horn soms liggaamlik uitgeput het.100 Perdesiekte het dik

wels toegeslaan en dit het daartoe gelei dat perde hoe pryse behaal het. In Soutpansberg 

kon 'n voomemende eienaar tot so veel as .[JS vir 'n gesoute perd betaal. 101 So 'n perd wat 

perdesiekte oorleef het, sou nie weer siek word nie, maar sy lewe lank kroes en onaansienlik 

voorkom. Dit het 62 uur geneem om te perd van Potchefstroom na Schoemansdal te 

reis.102 

Die swak handelsverbinding wat Schoemansdal en Soutpansberg met die Portugese hawens 

en veral Delagoabaai gehad het, het die Portugese handelaar Antonio de Paiva Rapozo 
-

geihteresseer. Nadat hy 'n handelsopname in Transvaal kom maak het, het hy en sy broer 

Ignacio planne beraam om beter vervoer tussen Schoemansdal en Delagoabaai te bewerk

stellig. Ignacio het aan Albasini geskryf oor die nuwe uitvinding van stoomwaens. So 'n 

99 H Zeederberg, Veld express, pp16-17. 

100 Briewe Van Wannelo, briefll, 19.1.1866. 

101 The Friend of the Free State and Bloemj(}11fein Gaz!tte, 12.8.1856. 

102 Potgieter, 'Die vestiging', p98. 
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stoomwa moes slegs 'n pad he wat gelyk was, vry van bosse, groot klippe, gate en slote om 

'n goeie verbinding tussen die hawe en Schoemansdal te bewerkstellig.103 Albasini het baie 

van die plan gehou en <lit per skrywe onder die aandag van wnde pres Stephanus Schoeman 

gebring.104 Die plan het beslis van verbeeldingskrag getuig, maar was vir Transvaal en veral 

Schoemansdal en Soutpansberg te gevorder. Transvaal het inteme probleme gehad en was 

hoegenaamd nie finansieel in staat om so 'n vervoerskema aan te pak nie. Schoemansdal en 

Soutpansberg sou tot aan die einde van die dorp se bestaan op konvensionele vervoermid

dels moes steun. 

Met die organisasievermoe wat Schoeman aan die <lag gele het, bygestaan deur Duvenage, 

het die dorp se ontwikkeling en aansig verbeter. Faktore soos swak verbindingswee, stadige 

en ongerieflike vervoermiddels, hoe vervoerkoste en die tyd wat vervoer van Schoemansdal 

na ander plekke en gebiede geneem het, het daartoe bygedra <lat die dorpsmense en inwon

ers van die distrik eintlik in afsondering geleef het en <lat dorpsontwikkeling stadig plaas

gevind het. So is voomemende immigrante per skrywe gewaarsku <lat mense in sommige 

gebiede, soos Soutpansberg, ver van mekaar gewoon het en daarom nie veel op die hulp van 

bure kon staatmaak nie.105 

Gereelde kontak met die buitewereld was beperk. Die smouse, handelaars en transportryers 

het slegs af en toe nuus gebring en die afstand tussen die Schoemansdallers en hulle ander 

blanke bure in ander dorpe en nedersettings was die gevolg van eersgenoemdes se politieke 

oorwegings, naamlik om tot noord van die 26ste breedtegraad te trek. Die Schoemansdallers 

kon nie 'n eenheidsgevoel met hulle hoofstad, Potchefstroom, gehad het nie, want die roete 

na Potchefstroom, wat ver van Schoemansdal af was, het deur 'n feitlik onbewoonde gebied 

gegaan. Hierdie swak eenheidsband tussen die twee nedersettings het struweling veroorsaak 

en selfs op oorlog uitgeloop voordat vrede in Julie 1857 gesluit is. Om isolasie en afson

dering te probeer verhoed gedurende die tydperk waarin Schoemansdal bestaan het, is die 

103 De Vaal, 'Die rol', pSS; ] B de Vaal, 'Joao Albasini', Die H11isgenoot 18.6.1948, pp34, 75. 

104 SS36, Supplementer, 12/60: Albasini - Schoeman, 26.12.1860. 

10s AN Pelzer, Wordingsjare, plO. 
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gebruik gevolg om huis en haard dikwels twee of drie maande lank te verlaat en per ossewa 

vir vriende of familie en te gaan kuier.106 

106 Potgieter, 'Die vestiging', pp61, 69, 163, 164. 



40 

HOOFSTUK III 

ARGITEKTUUR EN INTERIEUR 

Toe die pioniers op 3 Mei 18481 op die vooraf bepaalde dorpsterrein aangekom het, is daar 

dadelik 'n stewige wa-laer getrek. Die redes daarvoor was eerstens dat hulle nie seker was 

hoe die plaaslike swart bevolking hul vestiging in Soutpansberg sou aanvaar nie, en tweedens 

moes hulle hulle en hul besittings teen wilde diere beskerm. 

Om egter elke dag in en uit 'n wa te leef, was veral vir die vrouens baie ongerieflik. Ruise 

moes dus opgerig word, al was dit op 'n tydelike grondslag. Een so 'n tipe huis wat redelik 

vinnig opgerig kon word, was die sogenaamde hartbeeshuis. Boumateriaal kon in die om

gewing verkry word en dit was nie nodig om ver togte daarvoor te ondemeem nie. Die 

boumateriaal het bestaan uit houtpale, latte, riet, klei, gras en rieme waarmee pale en latte 

aan mekaar gebind is. Omdat dit nie 'n ingewikkelde soort huis was om te bou nie, het elke 

man gewoonlik sy eie huis met behulp van sy vrou en kinders opgerig. Die eienaar het ge

woonlik die lengte en breedte van die huis afgetree. Die gemiddelde afmetings was sowat 

8 m by 4,6 m en die hoogte van die mure was gewoonlik 1,8 m aangesien dit die gemiddelde 

lengte van 'n man was. Die mure was van riet of gras, dig gepleister met klei of modder. 

Die dak is met riete gedek wat 'n netjieser voorkoms verleen het, of met gras wat digter was. 

Die deur was of van riet of van ongebreide rou vel met rieme vir skaniere, en 'n slot. Rou 

vel is gewoonlik gebruik om die een of twee vensters in elke sy van die huis dig te sluit. Die 

hartbeeshuis was gewoonlik sonder binnevertrekke. Die hoofslaapkamer is met 'n mate

riaal- of rietgordyn afgeskort. So 'n rietgordyn is dikwels met muurpapier toegeplak ten 

einde dit dig te kry. In so 'n geval het die huis uit 'n hoofslaapkamer en 'n voorhuis bestaan. 

Die vloer was gewoonlik van miershoopklei met grond en beesmis gemeng. Die lagie mis 

het gehelp om stowwerigheid te bekamp.2 

1 A81, Verslag van priester Montanha, p93; 'Herinneringe van J A Breedt', GS Preller (red), Voortrekkermense IV, p145. 

2 PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg, 1836-1867' (MA, Unisa), p15; E Hudson, 'Die geskiedenis van onder
wys in die gebied Zoutpansberg' (D Ed, UP), p28; 'Herinneringe van LC de Kleck', GS Preller (red), Voortrekkermense 
I, pp236-237; CJ Potgieter & NH Theunissen, Kommandant-generaai Hendrik Potgieter, p203; F Lion-Cachet, De worstei
strijd der Transvaiers, pp418-420; J B de Vaal, 'Die rol van Joiio Albasini in die geskiedenis van Transvaal' (D Phil, UP), 
p13; D Fernandes das Neves, A hunting expedition to the Transvaal, p183; Schoemansdal-museum, bron 512: EH Franz, 
Die hardbieshuis: 'n worsteliing, pp6-8, 36-37; bron 117: D van den Berg, Gehlienis oor die woningboukuns in reisbeskrywings, dag
boek, en herinneringskrifte en briewe, p2. 
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Sommige inwoners het 'n eenvoudige struktuur bestaande uit paalmure, wat met klei ge

pleister was, opgerig en die dak dig met gras of riete gedek. Die huis was vierkantig of soms 

in rondawelvorm. Kameelperdbene is deur van die bouers in Schoemansdal as pale ge

bruik.3 Aan die mure is dikwels 'n laag kalk gesmeer om 'n ander kleur te kry. Dieselfde 

soort afskorting as in die hartbeeshuis is gebruik om die hoofslaapkamer van die res van die 

huis te skei. Party keer het mure bestaan uit opmekaargestapelde grassooie, wat binne en 

buite dig met klei gepleister is4 en is 'n sooihuis genoem, tetwyl ander huise van rousteen 

gebou is. Klei is aangemaak en gebrei deur diere daarop te laat loop. Die gebreide klei is 

clan in steenvorms geplaas, in die son gepak en gelaat om droog te word. Dikwels is die 

proses verder gevoer deur die songedroogde stene in vuuroonde te bak of te brand wat 

sulke stene meer duursaam gemaak het. Hierdie metode was reeds bekend toe die blankes 

na die Kaapkolonie gekom het.5 Die steenmaker het die gebrande permanente stene gele

wer en die messelaarbouer het gesorg dat die mure netjies gebou word. Pleistermateriaal het 

bestaan uit klei wat met kalk of gebrande kalksteen gemeng is. 'n Mengsel van geel en blou 

grondstof of groen kleurstof is waarskynlik ook van handelaars of smouse verkry. Donker 

pleisterkleure is verkry deur ligte kleure kalksteen met houtskool te vermeng.6 Kalk was 

verkrygbaar in die omgewing, soos Tregardt reeds 11 jaar tevore op 6 April 1837 opgemerk 

het: "Ben wij gereden om kalk te haalen".7 

Skrynwerkers het in Soutpansberg se houtbosse balke gaan saag en het veral kiaat- en geel

houtbalke gebruik. Die mooi huise wat aan die meer welgestelde inwoners behoort het, het 

waarskynlik gedeeltelik houtplafonne gehad. Die plafon is, soos die balke, baie nuttig 

aangewend: artikels is daaraan gehang of bo-op gepak en gebere. Die huise se dakke is ge

woonlik met gras gedek. Van die huise het houtbo- en -onderdeure gehad wat met skar

niere, wat van smouse of handelaars verkry is, vasgesit en met slotte of 'n riem gesluit is. 

Houtko~yne was al bekend en in gebruik. Deure van riet het rieme vir skaniere gehad. Die 

meeste huise se vensters was klein en in sommige gevalle so klein dat 'n mens slegs jou kop 

3 Schoemansdal-museum, bron 442: S M Miller, Die grond vertel, p385. 

4 Cachet, De worstelstrijd, pp418-419. 

s Van den Berg, Getuienis, pS. 

6 Miller, Die grond vertel, pp189-194. 

7 TH le Roux (red), Die dagboek van Louis Trichardt, p27; GS Preller (red), Dagboek van Lmis Trichardt, p56. 
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daardeur sou kon steek. Die moderner huise wat reeds so vroeg as 1856 gebou is, se ven

sters was egter groter en het glasruite8 en sommige het sluitraamvensters gehad. Die ven

sters van die huise wat slegs openings was, is bedags met linne toegemaak en snags met 

luike. Boumateriaal wat reeds bekend en in gebruik was, was spykers, verf, lym en lynolie.9 

Die hoofslaapkamer van die gemiddelde huis se meubels het bestaan uit 'n houtkatel met 'n 

riempiesmat, 'n tafeltjie waarop 'n waskom (wasskottel) en 'n lampetbeker (waterbeker) 

gestaan het. 'n Spieel het soms aan een muur gehang, terwyl 'n kamerpot onder die bed 

was. Die tweede vertek wat gedien het as eetkamer, sitkamer en slaapvertrek vir kinders het 

'n eenvoudige tafel met riempiesmatstoele of -banke gehad. By die gemiddelde gesin het 

die kinders hulle slaapgoed soggens verwyder, aangesien hulle op die vloer geslaap het. Das 

Neves het in Soutpansberg 'n tafel gesien met 'n marmerblad van ongeveer 1,4 m by 1 m.10 

Die meeste meubels het by die eenvoudige huise gepas en houtkiste (waarin hulle waarskyn

lik hulle klere gebere het) is ook vir sitplek gebruik. Die wasbalie en/ of waskom is in die 

slaapkamer of in die sitkamer geplaas. Daar was ook 'n houtkas waarin erdekommetjies, tee

en koffiepotte, skottels, botterpotte, suikerpotte, horde, meelkanne en koffiekommetjies 

gebere is. 

Die gehalte, hoeveelheid en voorkoms van die breekgoed en gebruiksvoorwerpe het van 

huis tot huis verskil. Die meer gegoede mense was beter toegerus as die gemiddelde en arm 

mense, wat byvoorbeeld tinbekers en -borde gebruik het. Van die meer gegoede mense se 

huise was groter en het afsonderlike slaapvertrekke gehad. Aan die mure van die sitkamer 

was muurkassies waarin opskepskottels en vleisborde gepak is. Daar is gebruik gemaak van 

porseleinkoppies, melkbekers en souspotte wat die vertrek versier het, 11 terwyl die geweer en 

kruithoring ook aan die muur gehang het. Wildsvelle is dikwels op die vloere gegooi, die 

Bybel in 'n vensterbank geplaas en die wakis het ook as sitplek gedien. 

8 Verslag van Montanha, plOO. 

9 Van den Berg, Gel'llienis, pp6, 19; Verslag van Montanha, p103; Cachet, De worsteltrijd, p419; G G Munnik, Kronieke van 
Noordelike Transvaal, p8. 

10 De Vaal, 'Die rol', p54; P Huet, Het lot der Z}Varfen in Transvaal, p20. 

11 Schoemansdal-museum, bron 361: MM Stratford, 'Keramiek van die pioniersfase met spesifieke verwysing na Schoe
mansdal-keramiek,' (Diploma museumkunde, UP), ppll, 86, 87, 88, 89, 90-94, 100, 104, 106, 107. 
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V anselfsprekend kon 'n kombuis, waarin meestal van 'n oop vuur gebruik gemaak is om kos 

op voor te berei, nie in 'n hartbeeshuis of 'n sooihuis ingerig word nie. Daarvoor was die 

brandgevaar te groot, was daar nie genoeg ruimte nie en moontlik het higieniese aspekte ook 

'n rol gespeel. Die kookruimte is daarom van die leef- en slaapruimte geskei.12 

Die vemaamste doel van die kombuis was om daarin voedsel voor te berei. Dit kon uit 'n 

stewige paalstruktuur met 'n rietdak bestaan het of 'n gewone takskerm rondom 'n sentrale 

vuurmaakplek. Sommige kombuise was met steen gebou. Dit was gewoonlik 'n vierkantige 

vertrek met 'n buitedeur. Dit het 'n enkele venstertjie of een of twee rye glasvenstertjies 

met 'n grond- of grond- en -beesmisvloer gehad en was swak belig. Die meer wel-af in

woners het 'n buitekombuis gehad met muurrakke vir erdeware, kersvorms, blakers, snuiters, 

koper- en geelkoperware. Die vuurherd was die fokuspunt van die kombuis en is teen een 

van die mure gebou. Daar was hake teen die muur waaraan ketels, ysterpotlepels, vurke, 

pannekoekpanne, gewone panne, vleisbyle en wafelpanne gehang het. Die ysterpot het oor 

die vuur gehang. Gebruiksartikels soos bottervaatjies, -karrings, -vorms, pekelbalies, meel

siwwe, stampblokke en erdehouers vir asyn, olie, vet en konfyt kon ook hier gevind word. 

In baie gevalle was die koffiebrander en -kan saam met koppies of kommetjies ook in die 

kombuis. Nog 'n fi.mksie van die kombuis was dat dit as sentrale kuierplek gedien het, veral 

in die winter as almal gesellig voor die vuur gesit het. Gewoonlik het 'n boktafel Oos blad 

oor twee bokke) en 'n stoel of twee asook 'n riempiesbank in die kombuis <liens gedoen 

terwyl los koskaste ook daar geplaas is.13 

Die meeste van die huise was, volgens Montanha, klein, laag en onaansienlik met mure van 

hout en klei, en met strooidakke. Dit was vir horn opmerklik dat daar klein huisies met vier 

of vyf vertrekke was waarin twee, drie en vier getroude pare met hulle kinders gewoon het 

en in ander huise was daar talryke gesinne met slegs gordyne wat elke gesin se blyplek 

aanged~ het.14 Daar was dus duidelik inwoners wat in haglike en armoedige omstandighede 

met min ruimte en sonder persoonlike privaatheid geleef het. Huet het tydens sy besoek in 

1858 die dorp beskryf as bestaande uit "een 40 of 50 tal woningjes, die meeste van uiterst 

12 Miller, Die grond vertel, p 117. 

13 Stratford, 'Keramiek', ppl0-12. 

14 Verslag van Montanha, plOO. 
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armoedige soort".15 Daar het toe vir welvarendes geleentheid ontstaan om baksteen huise te 

bou. Mense het geleidelik van die ou Soutpansbergdorp na Schoemansdal oorgeskuif, terwyl 

die ou dorpsgrond toenemend vir landboudoeleindes gebruik is. 

Schoeman was een van die wat 'n baksteenhuis laat bou het. Met sy verkiesing as komman

dant-generaal het hy die leier van die gemeenskap in die noorde geword. Na sy huwelik met 

Elsje wou hy haar in 'n spoggerige huis laat woon. Hy het, soos talle ander inwoners, 

groot winste uit jag en ivoorhandel verkry wat horn welvarend en vermoend gemaak het16 en 

kon 'n goed geboude en ingerigte huis bekostig. Die huis was oos van die kerk en noord 

van die markplein17 gelee en die dwarsstraat Markstraat18 wat van suid na noord geloop het, 

het tussen die huis en die kerk deurgegaan. Dit was 'n goed beplande huis wat in 'n L-vorm 

gebou is, en daar is weggedoen met die gebruik van die tyd om die vertrekke agter mekaar te 

plaas. In stede daarvan is die vertrekke aan albei kante van 'n gang gerangskik. Die voor

deur het ook nie in 'n vertrek geopen nie, maar in die gang wat toegang verleen het tot die 

ander vertrekke. Die hele huis was omring met 'n stoep met 'n veranda wat 'n groter 

voorkoms daaraan verleen het en dit ook koeler gemaak het in die somer. 19 Dit het 

plankvloere gehad en die voorkamer, waar die Schoemans hulle gaste ontvang het, was 

ruim.20 Die huis het ten minste agt groot skuifvensters gehad wat van glasruite voorsien 

was. 

Aan die westekant van die huis was 'n gewelmuur. Die mure was met gebrande stene gebou 

en van die stene is vandag nog, ten spyte van meer as 130 jaar se son, wind en weer, in 'n 

goeie toestand. Dit is moontlik <lat die huis 'n kaggel met 'n skoorsteen gehad het, as in ag 

geneem word dat die winters in Schoemansdal koud was.21 In geheel het die woning uit 'n 

ruim vertrek (moontlik 'n studeerkamer), 'n gang, voorkamer, twee slaapkamers en 

15 Huet, Het lot, p19. 

16 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D Litt et Phil, Unisa), ppSl-50; D W Kriiger, 'Die weg na die see', 
Argiefjaorboek vir SA geskiedenis, vol 1, nr 1, p 140. 

17 Miller, Die grond vertel, p95. 

18 Schoemansdal-museum, bron 430: J C A Boeyens, 'Nuwe lig op die uitleg van Schoemansdal', S11id-Afa"katmse Tyd.rkrif 
vir KH/t1111ren KHnsgeskiedenis, 1987, vol 1, nr 2, p187. 

19 Miller, Die grond vertel, p94. 

20 Miller, Die grond vertel, p101. 

21 Miller, Die grond vertel, p 108. 
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stoorkamer bestaan. Die huis met sy buitegeboue was op twee erwe gelee. Die huis en 

buitekombuis het op die erf direk oorkant die kerk gestaan terwyl die twee buitegeboue op 

die erf reg wes gelee was.22 Die vloere van die buitekombuis is met klippe uitgele. 'n Gra

naatlaning het as omheining vir die erf gedien en is vandag nog sigbaar. 

Schoeman het die huis gedurende die tydperk 1855-1856 na sy smaak en behoefte laat bou 

en dit is moontlik dat huise in Potchefstroom, wat in daardie stadium die hoofstad van die 

republiek was, 'n argitektoniese invloed op die ontwerp en vorm van die huis gehad het, 

want die huise wat die pioniers in die Kaapkolonie geken het, het die "drie vertrekke in 'n 

ry" - vorm gehad. Die huis was vir Fleetwood Churchill opvallend mooi, ten spyte daarvan 

dat plafonne ontbreek het. Dit was geverf en die mure is binne met muurpapier uitgeplak.23 

Dit was 'n woning met 'n besondere argitektoniese voorkoms. 

Daar bestaan ongelukkig nie 'n beskrywing van hoe hierdie huis se interieur daar uitgesien 

het nie. Omdat Schoeman wel-af was, kan aanvaar word dat, toe die Schoemans dit be

woon het, die vertrekke goed en mooi toegerus was en dat daar niks in die buitekombuis 

ontbreek het nie. Die twee slaapkamers sou die nodige meubels gehad het bestaande waar

skynlik uit ledekante met hoe kappe en gordyne en 'n wastafel met 'n waskom en water

beker. Die voorkamer sou toegerus gewees het met riempiesmatstoele en -banke en 

keramiekware op rakke teen die mure om die vertrek verder te verfraai. Die studeerkamer 

sou dieselfde meubels gehad het plus 'n skryftafel. 

Stephanus Schoeman het groter ambisie gehad as om slegs leier van die Schoemansdalse en 

Soutpansbergse gemeenskap te bly. Hy het geglo <lat hy die Potgietertradisie moes voortsit 

en het daarom sy oog op die Transvaalse presidentskap gehad. Hy en sy nuwe vrou en gesin 

het die huis nie lank en permanent bewoon nie, want sy politieke aktiwiteite het horn dik

wels na-Potchefstroom en ander plekke geneem. Die Hervormde kerkraad het in Schoeman 

se afwesigheid die huis gebruik om besoekende predikante te huisves. Die eerste predikant 

wat Schoemansdal in die winter van 1858 besoek het na die voltooiing van die huis was ds P 

Huet. Hy is gasvry behandel, maar het nie in Schoeman se huis tuisgegaan nie, omdat 

Schoeman teenwoordig was en Huet koel behandel het. Predikante D van der Hoff, A J 

22 Miller, Die grand vertel, p96. 

23 A 17,J Fleetwood Churchill, Reisbeskrywings na Zoutpansberg in 1856, 13.9.1856, p12. 
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Begemann, G W Smits en weer Begemann het Schoemansdal periodiek besoek en m die 

huis tuisgegaan. 'n Skets van die huis het gelukkig bewaar gebly.24 

Dit was vir die Hervormde kerkraad en gemeente belangrik om 'n eie pastorie te bou, want 

dit kon 'n belangrike rol in die soeke na 'n predikant gespeel het. Die dorp was ver van an

der dorpe gelee en die lidmate het versprei in Soutpansberg gewoon en predikante was 

skaars. 'n Pastorie wat reg gestaan het om betrek te word, kon 'n predikant emstige oor

weging aan 'n beroep na Schoemansdal laat skenk het en kon die beroep aantreklik gemaak 

het. Tydens die kerkraadsvergadering van 23 Mei 1859 is onder voorsitterskap van besoek

ende predikant Van der Hoff besluit om die Uitvoerende Raad (U R), wat juis te Schoe

mansdal in sitting was, te versoek om 'n blok erwe bokant die kerk aan die kerkraad toe te 

ken. Die kerkraad kon clan 'n aantal van die erwe verkoop en die geld gebruik om 'n pasto

rie te bou.25 Die versoek is op 27 Mei 1859 deur die raad goedgekeur.26 Die besluite en 

goedkeuring is om 'n onbekende rede nie opgevolg nie en die pastorie nie gebou nie. Dalk 

het die kerkraad gemeen dat, terwyl Schoeman se huis tog beskikbaar was, die saak aandag 

kon geniet as 'n permanente predikant sou opdaag. 

Op 29 Julie 1864 was die nuwe predikant reeds in hulle midde. Predikant Nicolaas van 

Warmelo en sy vrou Josina het voorlopig Schoeman se huis betrek en op 'n kerkraadsver

gadering het Van Warmelo die saak van 'n pastorie aangeroer. Daar het nie 'n pastorie 

bestaan nie, en Van Warmelo was nie daarmee ingenome nie. Op 1 Augustus 1864 is besluit 

om 'n boukommissie, bestaande uit C Herbst en Stephanus en Nicolaas Janse van Rensburg, 

te benoem. Daar is ook besluit om herstelwerk aan Schoeman se huis te doen. Die vol

gende dag is op 'n buitengewone kerkraadsvergadering op die volgende spesifikasies vir die 

nuwe pastorie besluit: "Er wordt bepaald dat de breedte der pastorie zyn zal 41 voet buiten 

werk en front, diep 55 voet buitenwerk, het fondament breed 2 voet, diep naar gelang van 

den grond, hoog 2 voet boven den beganen grond, de dikte der muren 1 voet 6 duim 

hoogte 10 voet onder den balk; de breedte der gang 5 voet binnenwerk; de warande rond 

24 J H de Jager & P de Vaal (samestellers), Ee11fees-gedenkboek 1848-1948, pll. Sc:hoemansdal-museum: D de Wit, Fase 2, 
Uitstalling van die voorgeskiedenis van Soutpansberg, p9: sien P Mare, 'Sc:hoemansdal: het verlaten van die plaats 
1865', Die Brant/wag, 15.7.1912, p122; Foto Transvaalse argief, nr 26121. 

25 G 3 Vol 1/2/1; Kerkraadsnotule, 23.5.1859. 

26 UR 1, 27.5.1859, art 15. 
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het huis, met uitsondering van der achterzyde, met eene stoep van 7 voet binnenwerk te 

handelen naar omstandigheden". Die kommissie het volmag verkry om direk met die 

predikant in afwesigheid van die kerkraad te handel. C Herbst is in die kommissie vervang 

met Jasper Ertson (Aitchison).27 

Op 3 Oktober 1864 het die voorsitter van die kerkraadsvergadering, Van Warmelo, die raad 

meegedeel dat hy skriftelik by die landdros aansoek gedoen het om 8 erwe vir die Her

vormde gemeente. J Vercuiel is ook deur die kerkraad ontbied en hy het ondemeem om op 

1 April 1865 2000 gebakte en 60000 ongebakte stene te lewer.28 Op 26 Desember 1864 is 

kennis geneem van 'n toekenning van 8 erwe aan die gemeente, en dat die landdros versoek 

sou word om vier erwe vir die kerk uit te hou,29 wat waarskynlik vir die bou van die pasto

rie bedoel was. 

Met die stigting van die Gereformeerde gemeente in Schoemansdal en Soutpansberg, was 

die gemeente onder bediening van ds D Postma. Kerkraadslede P J C van Staden en HJ 

Grabler het op 10 September 1863 'n skrywe aan die waarnemende president en die U R 

gerig. Hulle het aangedui dat hulle 'n pastorie, 'n kerk en 'n skool wou bou en gevra vir 'n 

stuk grond gelee "aan bovenkant van der graven der dooden", oos van die dorp.30 Die 

versoek is toegestaan en bevestig deur landdros R A van Nispen,31 maar die geboue is nooit 

opgengnie. 

Anders as wat die geval met die pastorie was, het planne vir die bou van 'n kerk vlot ver

loop. Dit was nie nodig om vir 'n predikant te wag om 'n kerk te bou nie, want reeds in die 

dae van Hendrik Potgieter is predikante genooi om die gemeente te besoek en daar is met 

hierdie uitnodigings voortgegaan. In 1853 het die "Commissie Raad" tydens 'n sitting te 

Rustenburg van landdros Duvenage kennis gekry <lat die inwoners van Soutpansberg voor

nemens- was om 'n kerk te bou. Die raad het <lit goedgekeur.32 Die pioniers het die 

21 Kerkraadsnotule, 2.8.1864. 

28 Kerkraadsnotule, 3.10.1864. 

29 Kerkraadsnotule, 26.12.1864. 

30 SS49, R684/63: Van Staden & Grobler - Pres & UR, 10.9.1863. 

31 Miller, Die grond vertel, p168. 

32 J H Breytenbach (red), SA argiefstukke, Tvl nr 2, Commissie Raad Zitting gehouden te Rustenburg, art 122, 28.9.1853, 
p168. 
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Christelike geloof sterk aangehang en godsdienstige gebruike so ver moontlik onderhou. 

Godsdiensbyeenkomste is in van die ruimer huise of onder borne gehou totdat die kerk 

voltooi was. 

Die Hervormde Kerk-gebou was op die twee erwe direk noord van die skans gelee en was 

ongeveer 19 m by 7 m (binnemaat) groot en volgens Huet 'n ruim gebou.33 Dit het 'n ste

wige fondament van ongeveer 610 mm diep in die grond ingegrawe gehad. Dit was van klip 

terwyl klei en 'n kalkmesselbrei gebruik is om dit te heg. Op die klipfondament was 'n 

steenfondament, wat gewissel het van tussen drie en vyf steenlae, bokant die grondop

pervlak ±720 mm breed. Die mure was ongeveer twee en 'n halwe steenlengtes breed, dus 

600 mm breed. Gebrande stene is gebruik. In die middel van die suidelike muur was 'n 

trap. Daar was twee trappe 1,5 m breed en 310 mm hoog. Die vloer het uit 'n sterk meng

sel van klei en kalk, ongeveer 25 mm dik, bestaan. Die vensters was skuins aan die bokant 

volgens die Gotiese boustyl. Daar was 'n hoofingang en vermoedelik 'n ingang in die suide

like en een in die noordelike muur. Die staandak was met riet en gras gedek en spykers is in 

die dakkonstruksie gebruik.34 Bokant die hoofingang was 'n gewelmuur en 'n ander gewel

muur aan die teenoorgestelde kant. Volgens die skets wat Paul Mare van die kerk gemaak 

het, word slegs een gewel bokant die hoofingang aangedui,35 terwyl die krygsraadsnotule van 

10 Desember 1856 na meer as een verwys.36 'n Losstaande toring is 'n end van die kerk af 

opgerigwaarin die klerklok gehang het.37 

Op 28 September 1853 is aangekondig dat die gemeente met die kerkgebou sou begin; die 

bouery moes dus kort hiema of aan die begin van 1854 begin het. Volgens priester Mon-

33 Huet, Het lot, p24. 

34 Miller, Die grond vertel, p169; Schoemansdal-museum, bron 2: Edu Toit, Voorgeskiedenis van die gemeente Zout-
pansberg, p14. 

35 De Wit, Fase 2, uitstalling, afdruk van skets van P Mare, p9. 

36 SS12, R1109/56: Krygsraadnotule, 10.12.1856; De Jager & De Vaal (samestellers), Eeufees-gedenkboek, p 5. 

37 De Wit, Fase 2, p9; Du Toit, Voorgeskiedenis, p14. Volgens Mansvelt het die kerkklok na die onruiming in die hande 
van hoofman Sentamula gekom. Dit is later gevind en met die 1938-eeufees in Schoemansdal gebruik. Nog later is dit 
deur 'n sekere mnr Van Breda in bewaring geneem: sien SS F Mansvelt, 'Schoemansdal - eers 'n bloeiende Voortrek
kerdorp, nou 'n volksfeesterrein', Die Huisgenoot, 20.11.1942, p19. Volgens mnr Sybrand Mostert wat die plaas Asch
field waarop 'n groot gedeelte van Schoemansdal gelee was, sedert 1933 bewoon, is die bewering van mev Mansvelt 
onjuis; die klok waama sy verwys was 'n klok van die N G Kerk. Dit is baie onwaarsk:ynlik dat Van Warmelo, wat 
soveel moontlik artikels van die kerk saamgeneem het, 'n waardevolle item soos 'n klok agter sou laat. Mnr Mostert 
stem hiermee saam. 
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tanha was die kerk in 1856 nog nie voltooi nie,38 maar Fleetwood Churchill het op 13 Sep

tember 1856 aan sy broer geskryf dat die kerk bykans voltooi was en net vensters en deure 

kortgekom het.39 Op 10 Desember 1856 het van die kerkraadslede tydens 'n krygsraadsver

gadering kennis gegee dat die kerk nog nie voltooi was nie. Een gewel kon enige oomblik 

val en die kerkraad het versoek dat die bouer van die kerk, G H Marnitz, aangese moes 

word om die gewel af te breek en op eie koste te herbou. Marnitz het egter die skuld voor 

die kerkraad se deur gele en verklaar dat hy vroegtydig vir ankers gevra het om die gewel te 

set, maar die kerkraad het nie op sy versoek gereageer nie. Diaken L J Potgieter het hierdie 

verklaring van Marnitz bevestig. Ouderling D G Grobler het ook erken dat sy seun Charl 

Grobler horn so 'n boodskap van Marnitz gebring het. Marnitz het daarop verklaar dat hy 

ten spyte van alles met die gewels voortgegaan het.40 Dit is nie bekend wie vir Marnitz die 

kerk help bou het, of hoeveel en watter handlangers hy gebruik het nie. Die kerkraad het 

besluit dat die besoekende predikant, P Huet, die kerk op 18 Junie 1858 sou inwy; dit het 

ook gebeur. 'n Duidelike skets van die kerk, wat albei gewels aandui, het bewaar gebly.41 

Dit is egter onbekend presies wanneer die kerkgebou voltooi is en hoe lank dit in gebruik 

was voordat dit ingewy is. 

Schoemansdal was afgelee en artikels om die kerk keurig toe te rus asook weelderige meu

bels, was uiteraard moeilik bekombaar. Die interieur van die kerk sou dus eenvoudig en 

funksioneel daar uitgesien het voordat die vaste predikant, Van Warmelo, sy opwagting ge

maak het. Die meubelmaker(s) het waarskynlik die sitbanke gemaak wat leunings gehad het 

en daar moes ook banke gewees het sonder rugleunings. Die preekstoel was waarskynlik 

ook in Schoemansdal gemaak, maar dit is nie seker hoe dit gelyk het nie. Die meubelmaker 

was waarskynlik dieselfde een wat Van Warmelo se meubels vervaardig het en was moontlik 

ook 'n wamaker en skrynwerker.42 Die Nagmaal is bedien by 'n eenvoudige Voortrekkertafel 

met sto.ele of banke. Volgens Miller is 'n stuk van die Nagmaalbeker tydens die opgrawings 

38 Verslag van Montanha, plOO. 

39 Fleetwood Churchill, Reisbeskrywings, p13. 

40 SS11, R1109/56: Ki:ygsraadnotule, 10.12.1856. 

41 Kerkraadsnotule, 21.6.1858; Huet, Het lot, p24; De Jager & De Vaal (samestellers), Eeefees-gedmkboek, p5; Foto Trans
vaalse argief nr 26122. 

42 F J Potgieter, 'Die vestiging van die Blanke in Transvaal', ArJ!ief-:Jaarboek vir S Ageskiedmis vol 21, nr 2, p127; Cachet, De 
worstelstrijd, p412. 
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gevind.43 Die houtgedeelte van die doopvont moes ook in Schoemansdal vervaardig gewees 

het met 'n silwerbakkie daarin of bo-op geplaas. Daar kan met sekerheid aangeneem word 

dat die interieur van die kerk beter georganiseerd en smaakvoller sou gewees het tydens Van 

Warmelo se verblyf. Die Statebybel sou op die preekstoel gepryk het en sy huisorreltjie wat 

elke Sondag deur "Miss Mare"44 bespeel is, het die kerk verder versier. Tydens aanddienste 

is kerslantems en vetkerse waarskynlik gebruik. 

Toe die pioniers op die vestigingsterrein aankom, was beskutting 'n noodsaaklike faktor. 

Hulle het 'n vreemde wereld binnegetrek en terwyl die waens hulle mobiele skans tydens die 

reis was, het hulle na hul vestiging hulle deeglik verskans met 'n stewige walaer op die ter

rein. Omdat hulle nie geweet het wat om te verwag nie en die terrein nie 'n natuurlike ver

skansing gebied het nie, het hulle dadelik die eerste skans teen die dorpsrivier opgerig. In 

tye van nood kon die vrouens en kinders daarin skuil, en omdat dit op die rivierwal opgerig 

was kon water maklik verkry word.45 Die skans was ongeveer 19 m by 19 men het dus na al 

vier windrigtings uitsig gehad. Dit het bestaan uit grondwalle sonder die byvoeging van 

klippe of stene en was ongeveer 1,2 m hoog sonder 'n permanente vloer. Hierdie skans is 

nooit gebruik vir die doel waarvoor dit opgerig is nie. 

Die tweede of nuwe skans is begrens deur Mark-, Schoeman- en Kerkstraat.46 Volgens 

Grobler is die skans gebou onder toesig van landdroste A Duvenage, NJ Grobler en J Ver

cuiel.47 Teen 1856 was dit al redelik ver gevorder en grootliks voltooi. Dit was in 'n noord

suid-rigting en was 'n bykans vierkantige struktuur van ongeveer 50 m by 50 m met twee 

bastions op die noordwestlike en die suidoostelike hoeke. Die noordwestelike bastion is 

bykans reghoekig gebou met mate van 3 m by 3,2 m en 5, 7 m by 2,5 m terwyl die suidoos-

43 Miller, Die grond vertel, p362. 

44 Briewe Van Warmelo, brief 14, 1.7.1866. Van Warmelo verwys bier na Maria Magdalena Elizabeth Mare, dogter van 
Dietlof Mare, later sy tweede vrou: sien S P Engelbrecht, Die Nederduitsh Heroormde gememte Pietersbu7, (Zo11tpansb~ 
1852-1952, p58. 

45 G G Munnik, K.ronieke tJa11 Noordelike Transvaal, p4. Ferreira vermeld dat die skans later langs die rivier gebou is, en 
vrouens en kinders sou daarin geherberg word in tyd van nood. Hy verwys na die eerste skans in die "ou die dorp": 
sien 0 J 0 Ferreira, 'Schoemansdal: van Voortrekkervoorpos tot volksfeesterrein', Contree, nr 1 Januarie 1977, p6; 

46 Boeyens, 'Nuwe lig', pp87-88. 

47 Grobler, 'Storie', p218. 
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telike bastion feitlik dieselfde afmetings en voorkoms gehad het. Beide bastions was uit

bouings met 'n platform wat 'n klein kanon met bemanning kon dra.48 

Die mure was gemiddeld 'n meter breed. Die mure is onderle met klippe en was volgens 

beraming 2,5 m hoog en met gebakte steen gebou. Klei is as messelbrei gebruik.49 Die 

westelike en suidelike muur het elk 'n ingang gehad wat waarskynlik met 'n swaar hek van 

hout gesluit kon word.50 Die mure het ook skietgate gehad op 'n waarskynlike hoogte van 

1,4 m en die was 0,3 m hoog en 0,2 m wyd, en met plat klippe oorbrug. Die skietgate was 

ongeveer elke 2 m gelee. Die vloer was oorwegend van klei met afwisseling van klip- en bak

steengedeeltes. 51 

Behalwe dat die mense tydens die laaste jaar soms in die skans teen moontlike aanvalle moes 

skuil, is die skans ook vir ander doeleindes gebruik. Dit is moontlik dat jagprodukte daarin 

gestoor is, en Dietlof Mare het van sy handelsvoorraad in die skans geberg.52 Die skans was 

saam met die kerk een van die indrukwekkendste geboue in Schoemansdal. Grabler se kaart 

dui 'n skool reg noord van die kerk aan.53 Daar kon egter tot nog toe nie bepaal word wat 

die argitektoniese voorkoms van die skool was nie en of dit wel gebou was nie. 

Die landdroskantoor was sekerlik 'n baie belangrike openbare gebou. Die landdros was die 

belangrikste figuur en was vir die wet en goeie orde in Schoemansdal verantwoordelik. Hy 

het aanvanklik aan die begin van die stigting sy huis as kantoor gebruik. Hy was egter so 'n 

belangrike skakel met die Transvaalse regering en het soveel belangrike amptelike doku

mente en briewe gehanteer, dat dit noodsaaklik was om 'n amptelike landdroskantoor te he. 

In Schoemansdal was daar beslis so 'n kantoor, maar die voorkoms of presiese Jigging daar

van is nog nie vasgestel nie. Daar is reeds in 1855 besluit om 'n "publieke kantoor" te bou54 

48 DP St~ftberg (direktem:) Verslag van die argeologiese opgrawings van die Schoemansdalse Voortrekkerskans (distrik 
Lous Trichardt). Etnologiese diens, S A Leerhootkwartier, Junie 1988, pp10-14; Schoemansdal-museumpersoneel, 
'Schoemansdal in perspective', Vakwerk vir Fase I, p10. 

49 Miller, Die grond vertel, p230; Stoftberg, Verslag van argeologiese opgrawings, p10. 

so Miller, Die grond vertel, pp222,231. 

51 Miller, Die grond vertel, pp231. 

s2 Mare, 'Schoemansdal', p122. 

53 Grobler, 'Storie', p220. 

54 SS7, R765/55: Publieke byeenkoms, 19.2.1855. 
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en volgens Grobler se kaart was die landdroskantoor heeltemal in die oostelike deel van die 

dorp.55 Vir Miller is dit onwaarskynlik, omdat so 'n gebou vanwee sy belangrikheid meer 

sentraal gelee sou wees,56 wat 'n baie goeie argument is. 

Soos in enige gemeenskap was daar persone wat oortree het en tronkstraf verdien het. Op 

19 Februarie 1855 is tydens die publieke byeenkoms wat kort na Schoeman se verkiesing 

gehou is, besluit om 'n tronk te bou.57 Dit is opgevolg deur 'n voordrag van Schoeman ty

dens 'n publieke byeenkoms op 3 Oktober 1855, waarin hy op die noodsaaklikheid van 'n 

gevangenis gewys het. Hy het versoek dat die tronk binne 20 dae voltooi moes wees. Dit 

moes 3,7 m breed, 6,1 m lank en 3,7 m hoog wees. Daar moes ook 'n buitegebou vir die 

wag wees.58 Om een of ander onbekende rede is die tronk nooit gebou nie, want op 21 

April 1861 het landdros Vercuiel berig dat hy vir Jacobus Lottering en Jan de Beer in die 

blok moes sit, omdat hulle 'n swarte op 'n verradelike wyse vermoor het.59 Antonie Fick het 

in 'n stadium verklaar dat hy Schoemansdal binne ses maande sou hervorm deur eers 'n 

tronk te bou.60 In 1863 was daar nog steeds nie 'n tronk nie en die hof van heemrade het 

die landdros gemagtig om wel 'n tronk te bou.61 Op 21 Maart 1864 het Vercuiel aan die 

president en die U R laat weet dat die swart hoofman, Munene, in hegtenis geneem en in die 

blok gesit is 62
- 'n aanduiding dat daar nog nie 'n gevangenis was nie. Op 27 Junie 1867 het 

landdros RA van Nispen aan C Moll berig dat hy J du Plessis en SM Venter, twee aange

klaagdes, moes vrylaat omdat hy geen gevangenis beskikbaar gehad het nie63 en dit in Julie so 

aan staatsprokureur SJ Meintjes verduidelik.64 

55 Grabler, 'Storie', p220. 

56 Miller, Die grond vertel, p243. 

57 SS?, R765/55: Publieke byeenkoms, 19.2.1855. 

58 SSS, R9l3/55: Publieke byeenkoms, 3.10.1855. 

59 SS37, R4345/61, Vercuiel - Pres & UR, 21.4.1861. 

60 Naude, 'Die geskiedenis', p115. 

61 SS50, R751/63: Vercuiel -UR, 9.10.1863. 

62 SS65, R336/65: Vercuiel - Pres & U R, 21.3.1863. Die blok was twee lae balke met gate daardeur vir gevangenes se 
voete. Die gate was groot genoeg vir die enkels maar die voete kon dan nie uitgetrek word nie. Die twee balke het 
opmekaar gepas. Aan die een kant was 'n skarnier en aan die anderkant 'n groot slot: sien De Vaal, 'Die rol', p66. 

63 SS91, R918/67: Van Nispen - Moll, 27.6.1867. 

64 SS89, R708/67: Van Nispen - Meintjes, 5.7.1867. 
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Die handel het Schoemansdal 'n welvarende en vooruitstrewende dorp gemaak en daar was 

talle handelaars, smouse en winkeliers. Volgens die sketskaart van Grobler word A Lands

berg se winkel reg wes van die skans aangedui en Casimir Simoes s'n op die erf suid van die 

plein. D Mare, M Eberhard en J Aitchison was al drie handelaars en hulle name word 

aangedui reg oos van Schoeman se huis.65 Of dit hulle winkels of wonings was, is nie seker 

nie. 'n Skets van Mare se winkel dui aan dat dit 'n reghoekige gebou was met gewitte of 

geverfde mure en 'n deur met 'n venster aan weerskante en 'n venster in elke symuur. Dit 

het 'n veranda gehad ondersteun deur ses pale en 'n staandak - waarskynlik met gras gedek.66 

Hoe die winkel van binne gelyk het, of daar 'n toonbank was en hoeveel rakke daar was, is 

onbekend. Daar moes 'n toonbank of tafels gewees het, want daar word na winkelskale en 

skaalbakke verwys wat gewoonlik op 'n toonbank of 'n tafel geplaas is. Daar bestaan onge

lukkig nie inligting oor die ander winkels nie. Winkels kon ook aan woonhuise gebou ge

wees het. 

Nerens in die geskrifte word na 'n sentrale meule of meulenaar verwys nie. Of daar 'n meule 

was, kan slegs bespiegel word. Wat wel onder die gebruiksartikels van Schoemansdallers 

voorkom, is koringmeulens van yster.67 

Spoedig na die pioniers se aankoms in Soutpansberg was daar 'n behoefte aan beskutting 

anders as in 'n ossewa. Aanvanklik is eenvoudige strukture opgerig wat later gevolg is deur 

deur permanenter strukture wat, op enkele uitsonderings na, nog eenvoudig was. Die meu

bels en ander toebehore in die huise het by die eenvoudige opset gepas, hoewel meer ge

goede persone beter en meer toerusting as armer inwoners gehad het. 

65 Grobler, 'Storie', p220. 

66 Miller, Die grond vertel, p246. 

67 Schoemansdal-museum, bron 235: 0 J 0 Ferreira & derdejaar studente en J Breedt, ontsluiting van boedelinventarisse 
van gestorwe Schoemansdallers, pp4, 5. 
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HOOFSTUKIV 

DIE ORGANISASIE EN ADMINISTRASIE VAN SCHOEMANSDAL 

Die inwoners van die nedersetting het gevoel <lat hulle 'n ideaal bereik het: om vry en onaf

hanklik te wees en tog met mekaar 'n eenheid te vorm deur saam in een dorp te woon. 

Soos hulle onder die gesag van 'n leier getrek en hulle gevestig het, het hulle voorlopig 

tevrede gevoel om in die dorp onder die patriargale gesag van Hendrik Potgieter te woon. 

Die grondgebied waarop die dorp gestig is, was, soos hulle geglo het, grond wat Potgieter 

van Mzilikazi verower het en dus wettiglik deur hulle beset kon word. 

Die administratiewe bestuur van die dorp was aanvanklik in die hande van Potgieter, die 

kommandant-generaal. Kort na die vestiging, is A C Duvenage as landdros van die dorp 

aangestel1 en heemrade is verkies om horn byte staan.2 Landdros en heemrade het onder 

andere ook toesig oor die verkope van drank gehou wat die sedelike gedrag van die in

woners ingesluit het.3 Duvenage het alle belangrike sake met die kommandant-generaal uit

geklaar, hoewel albei van hulle aan die Volksraad verantwoordelik was. 

'n Waterfiskaal, Nicolaas Snyman, is aangestel en hy moes horn aan instruksies van die land

dros onderwerp. Hy moes horn nooit skuldig maak aan 'n boete nie en sou 'n salaris van 10 

rds ontvang. Die fondse hiervoor sou van die publiek kom en, indien moontlik, uit fondse 

wat van die swartes gem sou word.4 'n Dorpsregulasie het bepaal <lat 'n eienaar van 'n erf 

binne drie maande op sy erf moes bou of laat bou. Die landdros moes teenwoordig wees 

by die inslaan van die vier hoekpenne van 'n erf.5 Schoeman het na Potchefstroom vertrek 

en die bestuur van die dorp aan Duvenage opgedra wat vir Schoeman op hoogte van sake 

gehou het.6 

1 HJ Grobler, 'Storie van 'n vergane Voortrekkerdorp', Die Brandwag, 24.12.1919, p218. 

2 R418/52, Publieke byeenkoms te Zoutpansberg, 4.8.1852, D W Krynauw & HS Pretorius (reds), Transvaalse atgiefstukke, 
1850-1853, p226. 

3 P J Venter, Landdros en Heemrade (1682-1872),Atgiefjaarboek vir S Ageskiedenis, vol 3, nr 2, pp106-139. 

4 SS7, R765/55: Notule van publieke byeenkoms, 19.2.1855. 

5 SS7, R774/55: Verslag van vergadering, 27.2.1855; PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg, 1836-1867' (MA, 
Unisa), p60; 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D Litt. et Phil, Unisa), p44. 

6 Naude, 'Geskiedenis', p61; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p45. 



55 

Geskrewe dorpsregulasies, spesiaal opgestel vir Schoemansdal, kon nie opgespoor word nie. 

Montanha het tydens sy besoek aan Schoemansdal gedurende 1855-1856 opgemerk dat daar 

saans geen geskreeu of lawaai gehoor is nie. Na agt- of nege-uur saans het 'n mens net jak

kalse hoor huil of honde hoor blaf.7 Inwoners was verplig om hulle erwe te omhein, varke 

mag nie in die strate geloop het nie en slegs spanne osse onder toesig van 'n drywer is in die 

strate toegelaat. Huishoudelike afval mag ook nie in die strate gegooi word nie. 8 Argeoloe 

kon nie oorblyfsels van vullishope in Schoemansdal opspoor nie, maar stukke breekgoed en 

porselein is in die ou watervore gekry.9 Dit is nie bekend waar die oorgrote gedeelte van die 

vullis beland het nie, maar dit moet in gedagte gehou word dat die tipe huisvullis en -afval uit 

'n Schoemansdalse huishouding nie met dit wat uit 'n gemiddelde hedendaagse huis kom, 

vergelyk kan word nie. Tipiese afval in Schoemansdal was meer van verganklike aard en sou 

waarskynlik groenteskille, eierdoppe, bene, gebreekte porselein en huisware gewees het. 

Die Transvaalse regering het regulasies uitgevaardig wat op al die dorpe van toepassing was. 

In Augustus 1858 het 35 "Regulaties voor de Dorpen in De Z A Republiek" in die Staats 

Courant verskyn. Die regulasies het gehandel oor dorpsweivelde, die aantal vee wat aange

hou kon word, beheer oor water, instandhouding van watervore, skoonmaak van strate en 

verkeer in strate, uitspanplekke vir besoekers op die mark- en kerkplein, oprigting van ge

boue, skutte, beheer oor mate en gewigte, markaangeleenthede, gebruik van vuurwapens, 

beheer oor brande, 'n jaarlikse belasting van vier rds op erwe en strafmaatreels indien die 

regulasies oortree sou word.10 

Omdat die inwoners vee op hulle erwe aangehou het, soos osse vir vervoer en 'n melkkoei 

of twee, was <lit noodsaaklik om 'n regulasie op te stel wat vir die oprigting van 'n skut voor

siening gemaak het. Daar is 'n skutmeester aangestel om behoorlik toesig oor die sake te 

7 A81, Verslag van priester Montanha, p53. 

8 Verslag van Montanha, plOl; 'Regulatie voor de Dorpen in de Z A Republiek, nr 10', Staats Cosmznt der Z.Uid-A.ftikaanscbe 
Republiek, 20.8.1858. 

9 Mededeling, argeoloe en personeel, Schoemansdal-museum. 

10 Staats Courant, 6.8.1858 en 20.8.1858; J J Basson, 'Vestiging en dorpstigting: 'n kultuurhistoriese studie van Transvaalse 
pioniersdorpe' (M A, UP), pp83-84. 



56 

hou. So het landdros Vercuiel m 1864 vir J Haager as skutmeester m Schoemansdal 

aangestel.11 

Volgens die grondwet van 1858 was die administratiewe gesag van Schoemansdal en die 

Soutpansbergdistrik in die hande van die landdros en heemrade. Hulle is bygestaan deur 'n 

landdrosklerk, markmeester, skutmeester, takseerders en inspekteurs, asook die veldkor

nette en kommandante.12 Die landdros het beheer oor die dorp uitgeoefen, toesig oor die 

verskillende amptenare in die dorp gehou, en hy moes toesien dat orde in die dorp gehand

haaf word.13 

Onder hierdie grondwet is Schoemansdal en die distrik Soutpansberg opnuut georganiseer. 

'n Landdros, kommandante, veldkomette en heemrade is deur die inwoners gekies. Die 

landdros moes verder toesien dat die regering inkomste verkry uit handelslisensiegelde, 

heffmgs op die verkoop van roerende en onroerende goedere, hofkoste en boetes, mark- en 

skutgelde, trougelde, en plaas- en dorpserfbelastings. Die gelde moes elke drie maande aan 

die regering oorbetaal word. 'n Register van grondtransaksies moes deur die landdros gehou 

word14 en hy sou jaarliks 'n salaris van 2000 rds ontvang.15 Die markmeester moes die be

lasting op verkope op die mark ontvang en aan die landdros oorbetaal.16 J Haager is in 1864 

deur J Vercuiel as markmeester van Schoemansdal aangestel.17 

Die regterlike gesag in Schoemansdal het bestaan uit die landdros, heemrade, landdrosklerk 

en geregsbode. Indien een van die heemrade sou bedank of uittree, sou die hof 'n ander in 

sy plek kies wat 'n persoon van onbesproke karakter moes wees. 18 'n Hooggeregshof sou 

Schoemansdal ten minste twee keer per jaar besoek. So 'n hof sou bestaan uit drie land

droste en 12 ingesworenes.19 

11 SS60, R905/64: Vercuiel- Pres, 14.10.1864. 

12 Staats Courant, 5.3.1858; J H Breytenbach (red), SA argiefstukke,Tvl. nr 3, art 172, pp518-519. 

13 Staats Courant, 5.3.1858; Breytenbach (red), Tvl nr 3, art 187, p520. 

14 Breytenbach (red), Tvl nr 3, art 188-288, pp520-523. 

15 Breytenbach (red), Tvl nr 3, art 226, p524. 

16 Breytenbach (red), Tvl nr 3, art 181, p519. 

11 SS60, R905/64: Vercuiel- Pres 14.10.1864. 

lB Breytenbach (red), Tvl nr 3, art 15, 127, 129, pp498, 512. 

19 Breytenbach (red), Tvl nr 3, art 143, p514. 
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Die veldkomette moes elke drie maande aan die kommandant verslag doen, maar ook aan 

die landdros oor die toestand in hulle wyke. Indien daar 'n geskil tussen persone in 'n wyk 

sou ontstaan, moes die veldkomet probeer om dit byte le. Indien so 'n geskil verder gevoer 

sou word, sou 'n behoorlike dagvaarding deur die landdros met behulp van die geregsbode 

uitgereik word. 'n Persoon wat in Schoemansdal gewoon het waar die hofsitting sou plaas

vind, moes so 'n dagvaarding agt dae voor die hofsitting ontvang, en iemand wat in die dis

trik gewoon het, 14 dae voor die tyd. Kommandante en veldkomette moes bevele van die 

landdros gehoorsaam rakende sake oor administrasie of regterlike gesag. Die landdros het 

seggenskap gehad oor die verdeling van oorlogsbuit onder die burgers.20 Hy het ook na

mens die weesheer sake behartig en moes betrokke wees by boedels en reelings in verband 

met testamente. 

'n Aangeleentheid van groot belang vir Schoemansdal, was die organisasie van 'n kommuni

kasiestelsel tussen die dorp en distrik en ander nedersettings in Transvaal. Dit was vir die 

owerheid in Schoemansdal uiters belangrik om kontak te kon he met Lydenburg, 

Potchefstroom, Rustenburg en Pretoria, en met die Volksraad. Die stuur en ontvang van 

briewe en regeringspos van en na die dorpe, veral van Potchefstroom en later Pretoria, was 

noodsaaklik. Dit was ook belangrik vir inwoners om met familie en vriende in ander neder

settings te korrespondeer. 

Tydens die stigtingsfase van die nedersetting was die stuur van regeringspos van een kantoor 

na 'n ander, van een staatshootKwartier na 'n ander, byvoorbeeld van Soutpansberg na 

Potchefstroom en andersom, waarskynlik die verantwoordelikheid van die kommandante en 

veldkomette. Hulle het die gesag gehad om burgers op te kommandeer om hulle in die uit

voering van hulle taak te help. Daar was geen gereelde posdiens nie en die sporadiese 

poswisseling was onvoldoende.21 Wat private pos aan betref, het smouse dikwels die taak 

verrig o~ pos heen en weer te neem.22 Dit het meestal lank geneem vir 'n private brief om 

sy bestemming te bereik. 

20 Breytenbach (red), Tvl nr3, art 10, 123, 126, 145, pp510, 511, 512, 515. 

21 P J H S Grabler, 'Die geskiedenis van die poswese van die Suid-Afrikaanse Republiek' ( D Phil, Unisa), p23. 

22 'Herinneringe van LC de Kl.erk', GS Preller (red), Voortrekkermense I, p217. 
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Hendrik Potgieter het in 1850 met die goewemeur-generaal van Mosambiek gekorrespon

deer en het die goewemeur-generaal versoek om korrespondensie aan horn via Inhambane 

na die opperhoof Majajo [Modjadji?] te stuur wat dit weer aan Potgieter sou lewer.23 Vir 

hierdie roete het Potgieter gebruik gemaak van vriendelik gesinde swartes. Soutpansberg 

was in Junie 1852 nog nie by 'n gereelde posdiens ingesluit nie.24 Dit was vir ander neder

settings en dorpe ook van belang dat daar met Soutpansberg 'n verbinding moes wees. 

Landdros P J van Staden het op 23 Oktober 1852 in 'n skrywe aan Andries Pretorius gevra 

dat die posdiens, onder andere na Soutpansberg, vasgestel en bepaal moes word.25 

As deel van die dorpsontwikkeling het Stephanus Schoeman die nut en waarde van 'n 

gereelde posdiens van en na Schoemansdal besef en op 3 Oktober 1855 'n publieke 

byeenkoms bele. Landdros A C Duvenage, heemrade F Wolhuter, S Venter, D S Jacobs 

asook kmdt J H Jacobs en vk J Duvenage en vk HJ Geyser was teenwoordig.26 Die instel

ling van 'n gereelde posdiens is op hierdie vergadering bespreek en daar is besluit om 'n 

maandelikse posverbinding tussen Soutpansberg, Waterberg en die res van die Republiek in 

te stel. Die vergadering het vir Christiaan Rabe as eerste posmeester van Schoemansdal 

aangewys. Die pos sou op die 25ste van elke maand met "vertrouwde kaffers" na vk W S J 
van Heerden in Waterberg versend word en van daar na vk HJ Geyser op Rhenosterpoort, 

waar dit sou aansluit by die reeds bestaande posroete tussen Lydenburg en Potchefstroom, 

en weer langs dieselfde weg terug. Die "vertrouwde kaffers" na wie verwys word, is vanwee 

hulle dienslewering van die betaling van opgaaf vrygestel.27 Dit was 'n probleem om die fi

nansies te vind om so 'n projek van die grond af te kry, omdat die regering nie die nodige 

geld gehad het nie. Die leiers van die dorp en distrik het daarom finansiele bydraes gemaak 

ten einde die projek van stapel te stuur.28 Die spontane finansiele bydraes was 'n bewys dat 

die mense die noodsaaklikheid van 'n gereelde posdiens vir Schoemansdal en Soutpansberg, 

23 R247a/50: Potgieter - Goewemeur-generaal Mosambiek, 23.12.1S50, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaalse ar-
giefstukke, p5S. 

24 Breytenbach (red), Tvl nr 2, Volksraadvergadering Junie 1S52, art 90, pS4. 

25 R441/52: Van Staden - Pretorius, 22.10.1S52, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaal.re argiefstukke, p251. 

26 SSS, R913/55, Notule van publieke byeenkoms, 3.10.1S55; Naude, 'Die geskiedenis', pp67-6S; Ferreira, 'Stephanus 
Schoeman', p46-47. 

27 Grabler, 'Die geskiedenis',p30. 

28 SSS, R913/55: Notule van publieke byeenkoms, 3.10.1S55. 
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wat die regering en die publiek gedien het, ingesien het. Hulle wou nie in isolasie leef nie. 

Die versending van pos het met probleme gepaard gegaan. Een probleem was om 'n brief 

betyds by sy bestemming te kry en dit het soms gebeur dat 'n posdraer verdwaal het, met 

die gevolg dat die brief eers maande later die geadresseerde bereik het. Die goewerneur in 

Inhambane het op 20 November 1855 'n brief aan Schoeman geskryf om nouer handelsbe

trekkinge te probeer bewerkstellig. Die swart posdraer het verdwaal en die brief het 

Schoemansdal eers op 5 Maart 1856 bereik.29 

Nog 'n probleem was dat die nuuskierige publiek groot ergernis veroorsaak het. Mense by 

wie posbodes onderweg aangedoen het, het in weerwil van die straf wat in die Drie-en

dertig artikels vir die euwel van onwettige oopmaak van pos neergele is, naamlik 'n boete 

van 50 rds,30 posstukke wat nie vir hulle bedoel was nie, oopgemaak en gelees. Op 14 Mei 

1858 het Rabe aan Schoeman gerapporteer dat 'n brief wat aan Schoeman gerig was erens 

deur iemand oopgemaak is. Hy sou die saak ondersoek, maar het bygevoeg: "Zo iets be

hoord gestraft en de daader een exempel van gemaakt te worden".31 

Aan die begin van 1858 het 'n maandelikse posdiens tussen die verskillende dorpe in die 

Suid-Afrikaanse Republiek bestaan. Daar was 'n behoefte aan 'n gereelder posdiens en die 

maandelikse posdiens is na 'n weeklikse <liens omskep. Schoemansdal moes vir sy eie pos

diens sorg, maar in Maart 1858 is ook daarheen via Krokodilrivier 'n gereelde tweeweeklikse 

posdiens ingestel.32 Die pos is elke 14 dae van Rustenburg na veldkornet L Schoeman van 

Krokodilrivier gestuur, wat dit op sy beurt na Schoemansdal moes stuur.33 Stephanus 

Schoeman het horn baie met die organisase en instelling van die posdiens na Schoemansdal 

en Soutpansberg bemoei aangesien dit vir horn van groot belang was. Dit was 'n faktor wat 

die groei en ontwikkeling van die dorp sou stimuleer en mense van buite sou die dorp clan 

29] B de Vaal, 'Die rol van Joao Albasini in die geskiedenis van Transvaal, Argief/aarboek vir SA geskiedenis, vol 16, nr 1, 
p20. 

30] H Breytenbach & HS Pretorius (reds), SA ary,iefstukke, Tvl nr 1, art 24, p8. 

31 SS20, R2082/58: Rabe-Schoeman, 14.5.1858. 

32 Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p165; Grobler, 'Die geskiedenis', p48; SS22, R2523/58 nr 23: M W Pretorius - S 
Schoeman, 1.3.1858. 

33 Grobler, 'Die geskiedenis', p43 



60 

gunstig oorweeg as 'n woonplek. Hy het horn vir Pretorius se samewerking beywer en dit 

gekry. 'n Ordebrief van Pretorius het die roete aangetoon waarlangs die pos na Schoe

mansdal vervoer moes word. Posstukke moes naamlik van veldkomet Jacob Kruger van 

Pretoria na Jacob Breytenbach, na Izak Niemand van Wonderfontein, na Nicolaas Alberts 

van Stolsfontein, na Henry Hartley, na Hermanus Potgieter, na Hans Kotzee, na Willem 

Boshoff en clan na Jan Viljoen gaan. Laasgenoemde moes clan die posstukke aan 'n veld

komet van Warmbad gee om dit aan Stephanus Schoeman te gaan oorhandig.34 Waar 

mense hulle plig versuim het in verband met die posdiens, het Stephanus Schoeman hulle 

aan die president gerapporteer, want volgens sy oordeel, was die welvaart en vooruitgang 

van Schoemansdal se inwoners op die spel. Hy het aan Pretorius geskryf <lat die veldkor

nette, blankes en swartes nie noukeurig te werk gegaan het met die versending van die pos 

nie. Hy het gemeen <lat skuldiges gestraf moes word, want "den welvaart en dikwyls het 

leven der Ingezetenen van de prompte verzending van dus danige brieven afhangt".35 

Schoeman het 'n maatreel getref om seker te maak dat 'n belangrike posstuk Pretoria of die 

president bereik: hy het die veldkomette langs die roete vir die veilige hantering van so 'n 

posstuk verantwoordelik gehou. Elke veldkomet moes onderaan die begeleidende brief 

skryf wanneer hy 'n stuk ontvang het en wanneer en met wie hy <lit verder gestuur het. Al

mal wat by die vervoer van so 'n posstuk betrokke was, sou clan noukeuriger te werk gegaan 

het. Dit is nie seker of die president dieselfde maatreel gevolg het nie, want as gevolg van 

swak posdiens tussen Schoemansdal en Potchefstroom het Schoeman in 1858 nie vyf be

langrike posstukke van Pretorius ontvang nie en 'n brief wat Pretorius op 28 Oktober 1858 

geskryf het, het Schoeman eers teen die einde van die jaar bereik. Hierdie swak posdiens het 

byna 'n emstige botsing tussen Schoeman en Pretorius veroorsaak.36 

Ook die landdros, wat immers vir die bestuur van die dorp en dus goe1e posdiens 

verantwoordelik was, het partykeer sy plig versuim. Staatsekretaris A F Schubart het op 30 

Mei 1859 vir landdros J H Jacobs van Schoemansdal vermaan en horn daarop gewys dat die 

34 SS22, R2523/58 nr 85: Ordebrief van MW Pretorius, 26.4.1858; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p166. 

35 SS21, R2226/58: Schoeman - Pretorius, 4.8.1858; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p166. 

36 Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p166; SS22, R2405/58: Schoeman - Pretorius, 6.11.1858; SS22, R2486/58: Schoeman -
Pretorius, 10.12.1858. 
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pos elke 14 dae gestuur moes word37 en horn aan die instruksie van die staatsekretaris aan 

die onderskeie landdroste herinner.38 

Die poswese in die Republiek het so in omvang toegeneem dat dit noodsaaklik was om 'n 

administrasie te skep wat uitsluitlik met die organisasie daarvan belas sou wees. Die regering 

het 'n ontwerpwet gepubliseer wat op 24 September 1859 deur die Volksraad goedgekeur is. 

'n Posmeester-generaal sou aangestel word met 'n posmeester in elke distrik. Verder is 'n 

rooster aangekondig vir die aankoms en vertrek van die pos van die Potchefstroomse pos

kantoor (die hoofposkantoor waar die posmeester-generaal gesetel was), en sou die aankoms 

van die pos in Schoemansdal elke Maandagmore om agtuur wees. Pos sou elke Maandag

middag om twee-uur na die verskillende distrikte, Schoemansdal ingesluit, vertrek.39 Land

drosklerke het ook die amp van posmeester teen ekstra vergoeding beklee en op 26 Desem

ber 1859 het G J Lastdrager die betrekking as distriksposmeester van Soutpansberg aan

vaar.40 Die toename in posverkeer het daartoe gelei dat die staat meer poskantore moes 

open en in Julie 1860 was daar agt poskantore waaronder een in Schoemansdal.41 Lastdrager 

het nie 'n gelukkige verblyf as amptenaar in Schoemansdal gehad nie. Op 24 Oktober 1860 

het hy sy ontslag as posmeester en landdrosklerk aangevra en hy sou selfs met 'n oorplasing 

na 'n antler dorp tevrede wees.42 Lastdrager het miskien 'n voorgevoel gehad, want op 1 

April 1861 het J Vercuiel per brief aan Schoeman berig <lat Lastdrager deur David Herbst en 

Koos Lottering aangerand en skandelik behandel is. Lastdrager het nie meer kans gesien 

om die gemeenskap van Schoemansdal en Soutpansberg te <lien nie.43 Jan de Waal was tot 

aan die begin van Julie 1863 landdrosklerk en posmeester en het toe bedank om redes wat 

nie genoem word nie, en landdros J Vercuiel het vir Jacob Middel, vroeer van Lyden burg, in 

sy plek aangestel.44 

37 SS26, R2866/59: Schubart -Jacobs, 30.5.1859. 

38 SS22, R2523/59, nr 23: lnstruksies van die staatsekretaris aan verskeie landdroste, 1.3.1858. 

39 Grobler, 'Die geskiedenis', pp45-48. 

4-0 SS30, R3382/59: Lastdrager - Schubart, 26.12.1859. 

41 Grobler, 'Die geskiedenis', pp49-50. 

42 SS35, R4027 / 60: Lastdrager - Pres, 4.10.1860. 

43 SS37, R4326/61: Vercuil- wnde Pres, 1.4.1861. 

44 SS49, R404/63: Vercuiel- wnde Pres & UR, 27.5.1863. 
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Die landdros kon <lit nie waag om geld per pos te versend nie uit vrees <lat <lit verlore kon 

raak. So baie persone het die pos gehanteer <lat <lit die verdwyning van geld soveel moont

liker gemaak het. Die pos was stadig45 en ongereeld en <lit was vir Vercuiel en Middel 'n 

frustasie. J Haager het 'n tydjie as posmeester waargeneem en in plaas daarvan om die 

probleem self te probeer oplos, aan die staatsekretaris, H van der Linden, geskryf <lat die 

swart posdraers <lit moeilik vind om kos langs die pad te kry.46 Vercuiel het gelukkig vir 

Haager eervol ontslaan en horn as waterfiskaal, skut-, mark- en skoutmeester aangestel. Hy 

het vir RA van Nispen as landdrosklerk en posmeester aangestel.47 Van Nispen was 'n per

soon met meer begaafdhede en dryfkrag as Middel en Haager. In stede daarvan om by die 

president te kla oor die swak posdiens, het hy die president in kennis gestel <lat die U R op 

15 Augustus op Schoemansdal besluit het <lat die pos weekliks van Schoemansdal na Pot

gietersrust moes vertrek. Hy het net soos Schoeman besef <lat die inwoners van Schoe

mansdal en Soutpansberg groot belang gehad het by 'n gereelde posdiens. Van Nispen het 

die president versoek om betrokke te raak by die verbetering van die posdiens tussen 

Schoemansdal en Pretoria, want die dorp en distrik moes nie agterbly by ander distrikte nie, 

en het gevra <lat die posmeester-instruksies aan horn gestuur moes word. Hy het 'n uiteen

setting gegee van die datums waarop hypos gestuur het, naamlik 19 Oktober, 4 November, 

10 November, 17 November, 24 November en 1 Desember, terwyl hy op 21 Oktober, 2 

November en 12 November in Schoemansdal pos ontvang het. Schoemansdal het dus nie 

gereeld pos ontvang nie en daar moes tog pos gewees het. Van Nispen het sy kommer uit

gespreek omdat soveel briewe tussen Schoemansdal en Pretoria verlore geraak het.48 Swart 

posdraers wat deur bemiddeling van kommandante en veldkomette aan die posmeester ver

skaf moes word, was die goedkoopste, maar nie die doeltreffendste stelsel van posvervoer 

nie. Die swart posdraers, hulle hoofmanne wat hulle moes werf en die veldkomette en 

kommandante was nie altyd betroubaar nie.49 Posdraers het dikwels voor hindemisse soos 

vol riviere te staan gekom en moes Of wag tot die riviere gesak het of 'n omweg neem. 

45 SS49, R620/63: Vercuiel - wnde Pres & UR, 28.3.1864. 

46 SS60, R934/64: Haager - Van der Linde, 14.10.1864. 

47 SS60, R896/64: Haager - Van der Linde, 14.10.1864; SS60, R905/64: Vercuiel - Pres, 14.10.1864; SS61, R995/64: Ver
cuiel - Pres, 4.11.1864. 

48 SS62, R1104/64: Van Nispen - Pres, 1.12.1864. 

49 Grobler, 'Die geskiedenis', pp79-80. 
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Die ongereeldheid van die posvervoer het voortgeduur en was vir die Schoemansdallers 'n 

bron van frustrasie en ergernis. Ds van Warmelo het eintlik namens talle Schoemansdallers 

en Soutpansbergers gepraat toe hy aan sy moeder geskryf het <lat die pos "steeds niet zoo 

geregeld" is.50 As die pos net volgens 'n vaste tyd sou aankom en vertrek, kon mense hulle 

daarvolgens geskik het, maar soos die <liens was, het briewe en koerante altyd laat gekom.51 

Dit het ook gebeur <lat briewe na die afsender terug gestuur is weens 'n tekort aan posgeld. 

Sekere inwoners het waarskynlik af en toe berekeningsfoute gemaak, maar toe dit met Van 

Warmelo gebeur, terwyl hy altyd sy posgeld akkuraat betaal het, het hy ernstige bedenkinge 

oor die eerlikheid van posmeesters en -draers en die swak posdiens in die algemeen uitge

spreek en gevrees <lat baie van sy skrywes na Holland dalk verlore gegaan het.52 

Omdat Schoemansdal 'n afgesonderde grensdorp was, was posverbinding met die res van 

die Republiek vir die inwoners onontbeerlik. Die kontak met die buitewereld en ongereelde 

posaflewering het vir Schoemansdal en Soutpansberg 'n probleem gebly totdat die dorp 

ontruim is. 

50 LIII/3, Briewe ds N J van Warmelo, brief 15, 16.7.1866. 

51 Briewe Van Warmelo, brief 17a, 1.11.1866. 

52 Briewe Van Waonelo, brief 19, 20.3.1867. 
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HOOFSTUKV 

LEEFWYSE EN KULTUUR 

Die pioniers wat hulle in Schoemansdal gevestig het, was vanaf die middel dertigetjare van 

die negentiende eeu bykans gedurig in beweging en het in 1848 tot stilstand gekom toe hulle 

hulle in die Soutpansberggebied gevestig het. Hulle het hulle begin vestig deur in die dorp te 

woon en te jag. Hulle was voortaan op hulleself aangewese en moes selfversorgend wees; 

daarom het hulle bestaan grootliks om eie voorsiening van noodaaklike behoeftes gewentel. 

Dit was vir priester Montanha opvallend dat die dorp om nege-uur in die aand doodstil was. 

Dit het beteken dat die aandgodsdiens reeds in sommige huise gehou was en <lat die huis

genote in die bed was. Dit het van huisgesin tot huisgesin verskil oor hoe vroeg opgestaan 

word, maar in baie gevalle was <lit so vroeg <lat die vetkers aangesteek is. In party huise is 

godsdiens gehou en volgens boeregewoonte koffie gedrink.1 Die <lag se take het dan begin. 

Die vrouens se werksaamhede het in en om die kombuis plaasgevind met die maak van kof

fie, hotter, seep, kerse, die bak van brood en maak van kos en klere. Die vrouens het ook 

onderwys aan die kleiner kinders gegee. 

Die mans se werksaamhede was in die buitegeboue in die agterplaas van die erf waar diere 

gehuisves is asook in die groentetuin, vrugteboord, wingerd en landerye. Hulle moes die 

tuine en landerye van water voorsien wanneer dit hulle leibeurt was. Huishoudings het 

skape, beeste, varke en pluimvee aangehou wat vleis voorsien het. As die mans in die jagveld 

was, moes die vrouens en kinders omsien na hierdie aktiwiteite. Die produksie van tabak en 

die maak en gebruik van pype het ook 'n belangrike dee! van baie mans se aktiwiteite uitge

maak. Tabak is aangeplant of saam met pype van die smouse en handelaars verkry. Ar

geologiese materiaal uit die terrein het 'n redelike aantal oorblyfsels van pype bevat, naamlik 

kl 
. 2 et- en seepsteenpype. 

Volgens J Goodwin, 'n Engelse handelaar wat enkele jare in Schoemansdal gewoon het, was 

die lewe eenvoudig en baie goedkoop. Die grootste finansiele uitgawe was vir klere en mate-

1 Verslag van Montanha, pp33-34; J B de Vaal, 'Die rol van Joao Albasini in die geskiedenis van Transvaal', Argiefjaarboek 

virS Ageskiedenis, vol 16, nr 1, p23. 

2 Schoemansdal-museum, bran 442: S M Miller, Die grand vertel, p226. 
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riaal.3 Gedurende die laaste twee jaar van die dorp se bestaan, is dit deur die Venda bedreig 

en het die mense in die skans gebly vir beskerming. Die toestande het veel te wense oorge

laat en het gelei tot agteruitgang in lewenstandaard sowel as in die sosiale en kerklike lewe.4 

Soos alle mense wat in 'n grensgebied gewoon het en moes oorleef, het die Schoemansdal

lers kos geeet wat beskikbaar was, en wat in die omgewing gevind is, is op tafel aangebied. 

Hulle was veeboere en het pluimvee besit, maar wild was volop en hulle het daarom hoof

saaklik van jag geleef, omdat hulle hewer hulle eie veestapel wou bewaar. 

Opgrawings het uiters waardevolle inligting aan die lig gebring aangaande die inwoners se 

dieet, asook die verskillende diere waarvan die vleis geeet is.5 'n Studie van beenreste het 

getoon dat hulle ook vleis van mak diere wat hulle aangehou het, geeet het. Meestal is vol

wasse diere geslag en soms ook jong diere. Alle dele van skelette is gevind wat daarop dui 

dat die vleis gekook, gebak en gebraai is.6 Beenreste van blouwildebeeste, koedoes, rooi

bokke, sebras, duikers en vlakvarke is gevind, wat aandui dat wildsvleis geeet is. Min buf

felvleis is geeet,7 waarskynlik omdat dit besonder grof van vesel is. Olifant- en renoster

beendere was nie prominent tussen die reste nie, maar die diere is gejag en die mense sou 

die vleis beslis geeet het. Daar word selfs na renostervet verwys wat geeet is.8 

Veral twee terreine is deeglik deur argeoloe bestudeer, naamlik Schoeman se huis wat as 

pastorie gedien het en die kerkplein. Dit is bekend dat die huis deur meer gegoede en 

vooraanstaande persone bewoon is. Besoekende predikante soos P Huet, D van der Hoff, 

P A C van Heyningen, A J Begemann en G W Smits het ook daar tuis gegaan. In 1864 het 

ds N J van Warmelo die huis betrek. 9 Hier is hoofsaaklik mak diere se vleis geeet met as 

3 W139, Herinneringe van Goodwin, pp121-123. 

4 EH Hudson, 'Geskiedenis van onderwys in die gebied Zoutpansberg' (D Ed, UP), pp53, 93-94; PA Naude, 'Geskie-
denis van Zoutpansberg, 1836-1867' (MA, Unisa), p61. 

s Miller, Die grand vertel, p373. 

6 Miller, Die grand vertel, pp374, 384. 

7 Miller, Die grand vertel, pp374, 384. 

8 P Huet, Het lot der ZfVOrlen in Tranvaal, p20. 

9 SP Engelbrecht, Die Nederduitsch Hervormdegemeente Pieters/mtg (Zoutpansberg), 1852-1952, pp14, 15, 28. 
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afwisseling rooibok- en patrysvleis.10 Dit word bevestig deur die beskrywing van die klein 

hoenderboerdery en die eende en makoue wat na bewering op die werf rondgeloop het.11 

Die bestudering van oorblyfsels op die kerkplein het heelwat inligting opgelewer oor die 

vleis wat geeet is. Baie lidmate uit die distrik het gedurende Nagmaaltye gewoonlik vanaf 'n 

Vrydag tot Maandag, uitgekamp. Talle Nagmaalgangers het die terrein jag-jag genader ten 

einde genoeg vleis vir die drie of vier dae te he. Meer wildsbeendere is op die terrein gevind 

as beendere van mak diere. Die bene van groter wildsoorte soos buffels, wildebeeste, koe

does, sebras en die kleinere rooibokke is in groot hoeveelhede gevind. Beendere van mak 

diere is gevind wat aandui dat vars geslagte vleis ook geeet is. 12 

Beenreste wat by enkele van die huise gevind is, het 'n groot ooreenkoms getoon met die 

wat op die kerkplein aangetref is. Groot hoeveelhede biltong is in die winter gemaak om 

vleis gedurende die somermaande te he.13 Inwoners het wildsvleis geeet en Huet meld dat 

die vleis wat hy en sy geselskap van die Schoemansdallers gekry het, onder andere bestaan 

het uit hoendervleis, wildsvleis, seekoeispek, renostervet en kameelperdvleis. Hy het 

bygevoeg: ''Wanneer iemand vleesch behoeft, gaat hij voor twee of meer dagen uit en breng 

voedsel voor al sijne vrienden".14 Die pioniers het ook brood, patats, groente en mielies 

geeet en hotter gebruik. Groente het hulle op hulle erwe verbou terwyl swartes in die dorp 

rondgeloop en aartappels, mielies en pampoene aan die mense verruil het vir krale.15 Pie

sangs is van swartes verkry. 16 Vrugte soos perskes, vye, suur- en soetlemoene, appelkose, 

druiwe, kwepers, waatlemoene en amandels is ook verbou. 

Geen verdere inligting bestaan oor hoe 'n dag, wat etes betref, in die gemiddelde Schoe

mansdaller se huis verloop het nie. In die pastorie het dit egter soos volg gegaan: ontbyt is 

om halfnege genuttig en het uit brood (soms gerooster), eier en tee bestaan. Middagete is 

om drie-uur genuttig en het bestaan uit vleis, boontjies, wilde kool, patats, soetwortels en 

10 Miller, Die grond vertel, p376. 

11 LIII/3, Briewe ds NJ van Wannelo, brief 7, 8.11.1864. 

12 Miller, Die grond vertel, pp375-376. 

13 G G Munnik, Kronieke van Noordelike Transvaal, p19. 

14 Huet, Het lot, p21. 

1s Briewe Van Wannelo, brief 5, 16.9.1864. 

16 Verslag van Montanha, pp33, 101; F W Chesson, The Dutch Rffpublics ef South Africa, p33. 
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aartappels. As daar nie iets voorgeval het nie, het die egpaar gaan wandel en by die terug

koms koffie gedrink. Aandete het uit brood en tee of koffie bestaan. Saggekookte vol

struiseier is ook dikwels geeet. Leon Mare beskryf 'n aandete van 'n gemiddelde Schoe

mansdalse gesin en se dat dit bestaan het uit elandsbiltong in kameelperdvet gebak, met 

pampoen, patats, aartappels, stampmielies en melk. 17 Maria Simoes, die handelaar se vrou, 

het melk en botter by die pastorie laat aflewer, maar die botter was vir mev Josina van 

Warmelo nie so lekker as die eg Hollandse botter nie.18 

Lekkemye is ook geeet. Van die vrouens was goeie baksters, en terte, koeke, souskluitjies19 

en allerhande snoeperye is gemaak. Maria Simoes was een van die voorste kooksters en 

baksters en het graag onthaal. Op Sondae het sy etes aangebied en by die een waarvan mev 

Van Warmelo melding maak, is gebraaide hoender, ertjies, rys en kluitjies voorgesit.20 

Soetriet is van die swartes geruil. 21 

Gedurende hulle verblyf in die skans het die Schoemansdallers se voedselstandaard erg 

gedaal. Kos was skaars en hulle moes dikwels graansorghumpap en -brood eet. Klein 

kommando's het periodiek uitgegaan en swartes se lande gestroop.22 

Koffie is op groot skaal gedrink en die Soutpansbergers het na bewering jaarliks sowat 

205 kg koffie gebruik.23 Josina van Warmelo het geskryf: "Er word hier veel koffij 

gedronken, waar men een besoek aflegt krijgt men koffij".24 Koffiebone is van handelaars 

en smouse gekoop en van die Soutpansbergers het koffiebome aangeplant. Met die 

ontruiming is die koffieplantasies egter deur die swartes afgebrand.25 Tee is in veel minder 

hoeveelhede gedrink en suiker was redelik skaars, met 'n jaarlikse gemiddelde verbruik van 

n Schoemansdal-museum, bron 196: L Mare, 'Ou Schoemansdallers (1860)', Die Burger-Nuwejaarsnommer, 1922, p39. 

18 Briewe Van Wannelo, brief 2, 3.8.1864, brief 3, 15.8.1864, brief 5, 16.9.1864. 

19 Briewe Van Warmelo, brief 5, 16.9.1864. 

20 Briewe Van Warmelo, brief 5, 16.9.1864; Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersburg, p 35. 

21 A1594, Herinneringe van J H Coetzer, p15. 

22 A26, F V Engelenburg-versameling: kennisgewing van D S Mare, 18.7.1865, Mare - Van Rensburg 1.8.1865. 

23 Verslag van Montanha, pp92-94. 

24 Briewe Van Warmelo, brief 3, 15.8.1864. 

2s N aude, 'Die geskiedenis', p51. 
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4500 kg in Soutpansberg.26 Met die soutpan in die nabyheid was daar nie 'n tekort aan sout 

me. 

Die Schoemansdallers het ook drank gebruik. Opgrawings het heelwat drankbottels en veral 

skerwe van handgeblaasde drankbottels opgelewer. 'n Redelike skaars verseelde bottel, met 

die handelsmerk van Simon Rynbende & Zonen, Schiedam, en reste van fyn wynglase is 

gevind.27 Uit Van Warmelo se joemaal waarin hy inkomste en uitgawes aangeteken het, 

word afgelei <lat portwyn in redelike hoeveelhede in sy huishouding gebruik is.28 Frans Lot

tering, wat by tye in die dorp gewoon het, het opgemerk "steht mir noch vor augen, wie 

wir beim alten Landsberg, einem Deutschen handler, einen Schnaps tranken".29 (Ek sien 

nog hoe ons by ou Landsberg, 'n Duitse handelaar, 'n snaps drink). Goodwin het vertel 

hoe die ouer mense by 'n feestelikheid hulle "soopje" gedrink het, 30 terwyl Das Neves op 'n 

keer binne 'n kort tydjie 50 bottels Braziliaanse brandewyn teen 6 sjielings per bottel aan 

Schoemansdallers verkoop het.31 Tydens hierdie besoek het Das Neves 'n beperkte 

brandewynproduksie daar teengekom.32 Getuienis van drankgebruik in Schoemansdal is 

volop en daar is geen rede om die inligting te bevraagteken nie. Die vierkantige bottels wat 

in houtkiste verpak moes gewees het, dui daarop dat sommige inwoners hulle drank per kis 

gekoop het ten einde 'n voorraad beskikbaar te he.33 

Die Schoemansdallers was sosiaal op mekaar aangewys. Familie-aanspreekwyses soos 

"ooms [oomes], tantes, neven en nichjes"34 is gebruik. Josina van Warmelo het opgemerk 

<lat, wat aanspreekvorms betref, daar nie stand- of klasverskille was nie. Almal was 

"Mijnheer en Jufvrouw".35 

26 Verslag van Montanha, p94. 

21 Miller, Die grond vertel, pp364, 375. 

28 Miller, Die grond vertel, pp364, 364. 

29 CJ Moerschell, Der wilde Litrie, p45. 

30 Herinneringe van Goodwin, p145. 

31 D Fernandes Das Neves, A hunting expedition to the Transvaal, p114. 

32 Das Neves, A h1111ting expedition, p 141. 

33 Miller, Die grand vertel, pp364, 365. 

34 Briewe Van Warmelo, brief2, 2.8.1864, brief 13, 25.4.1866. 

35 Briewe Van Warmelo, brief 3, 15.8.1864; S Hofmeyr, Twintigjaren in Zoutpansberg, p34. 
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Die inwoners het oor en weer gekuier36 en redelik hegte vriendskappe het bestaan. Maria 

Simoes was ongeveer 18 jaar oud, het netjies aangetrek en kon klavier en kitaar speel. Sy het 

vir Josina dikwels met 'n besoek vereer of Josina het die Simoese besoek en Maria het met 

eie kitaarbegeleiding soms die volgende liedjie gesing: 

"Moet ik na droetheid clan smoren 

Hebt jij clan geen liefde voor mij, 

kan mijn hart u clan niet bekoren 

Ach geef mij aan deez wereld maar af 

Gij doet mij dalen in het graf'. 

Toe Josina die liedjie later vir die predikant gesing het, het hy dit bekoorlik gevind.37 

Partytjies is ook gehou. 'n Spesiale ete is· voorberei tydens 'n besoek van ds G W Smits. 

Maria Simoes het die ete voorberei en 'n tafel in die vertrek was gelaai met spesiale gebak, 

vleis en wyn. Die mans het aanvanklik aan die een kant van die vertrek plaasgeneem en die 

vrouens aan die ander kant, terwyl sy die gaste op musiek en sang getrakteer het.38 Geleent

hede vir verdere afleiding met vriende was daar ook: "Onlangs hebben wij eene kleine soiree 

Musicale gehad ter eere van de piano van Mijnheer van Nispen, hij was onze gast". Behalwe 

die landdros en sy vrou was Casimir Simoes en sy vrou ook teenwoordig. Dit was volgens 

Josina nie 'n partytjie nie, maar 'n musiekbyeenkoms.39 . 
Die onderskeie gesinne was aan families verbonde, maar die was ook verbind aan die breer 

verwantskappe. Gesinne het probeer om minstens een keer per jaar 'n tog per ossewa te 

ondemeem om vir families wat ver gewoon het, te gaan kuier. Dorpenaars het ook in die 

distrik rondgery om enkele dae by vriende of familie op plase te kuier. Van Warmelo het by 

een so 'n geleentheid in 'n netjiese rytuig, getrek deur goed versorgde perde, in geselskap van 

mevrou Johanna Mare en haar seun en dogter na Goedewensch, die plaas van Joao Albasini 

gereis. Hulle is gasvry en vriendelik ontvang en ter ere van Van Warmelo het sowat 2000 

van Albasini se Tsonga-krygsmanne oorlogsdanse uitgevoer wat Van Warmelo as "ijzing-

36 0 J 0 Ferreira, 'Schoemansdal: van Voortrekkervoorpos tot volksfeesterrein', Contm nr 1,Januarie 1977, p7. 

37 Briewe Van Wannelo, brief 5, 16.9.1864; SP Engelbrecht, 'Ds NJ van Wannelo', SP Engelbrecht (hoofred), Alma
nak van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afiika, p107. 

38 Briewe Van Wannelo, brief 5, 16.9.1864. 

39 Briewe Van Wannelo, brief6, 8.11.1864. 
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wekkend en zeer merkwaardig", beskryf het.40 As handelaars en smouse die dorp besoek en 

hulle handelsware op die markplein uitgestal het, het voomemende kopers daarheen gegaan, 

deels om te koop maar ook om te kuier.41 Dieselfde het gebeur as die jagters aan die einde 

van die jagseisoen die handelaars en smouse ontmoet het om ivoor en ander jagprodukte 

van die hand te sit. Nagmaaltye, elke drie maande, was 'n goeie geleentheid vir families om 

mekaar te sien. 

Wanneer daar niks anders was om te doen nie, of gedurende rustige tye, het die inwoners 

dikwels bymekaargekom en speletjies wat na bewering uit die Groot Trek gedateer het, 

gespeel. Beesvelry was onder die mans baie gewild. 'n Vars geslagte bees se vel word aan vier 

punte deur mans vasgehou en 'n vyfde persoon klim bo op die vel en die vier mans op die 

punte trek elkeen die vel gesamentlik in sy eie rigting styf. Dit veroorsaak dat die vyfde per

soon in die lug opgeskiet word en telkens as hy terugval op die vel word die vel weer styf 

geruk en dit bring mee dat die persoon redelik hoog die lug ingeskiet word soos die mo

mentum opbou. Toe die kommando die Vendastellings in 1867 stormgeloop het, moes 

hulle uitvind dat hulle nie genoeg ammunisie gehad het nie. Daarby was die Venda deeglik 

verskans. Dit het toe so rustig gegaan dat die kommandolede "de dagen doorgebracht [het] 

met jukskei spelen, beestvel en ander vermaken"42 en ontspan het. Hulle moes die tyd im

mers omkry en het selfs biltong gemaak vir tydverdryrt3 wat duidelik wys dat die toestand 

nie al te gevaarlik was nie. 

Dat Schoemansdallers graag skyfgeskiet het vir ontspanning, word deur Josina van Warmelo 

bevestig. Sy meld in 'n brief aan haar moeder en ander familie dat daar tydens so 'n 

skyfskietery 'n ongeluk gebeur het toe 'n kind van vyf jaar in die skouer getref is, dog geluk

kig was die wond nie emstig nie.44 Albasini het vermaaklikheid op sy plaas aangebied. Daar 

40 Briewe Van Warmelo, brief 16, 1.9.1866. 

41 Das Neves, A hunting expedition, p 181; Miller, Die grond vertel, p52. 

42 P Mare, 'Schoemansdal: het vetlaten van die plaats in 1865', Die Brant/wag, 15 Julie 1912, p122. Die datum 1865 is 
verkeerd aangesien Schoemansdal op 15 Julie 1867 vedaat/ontruim is: sien De Transvaafsche Afl,us, 21.8.1867 en AD 
Pont, Nicolaas Jacobus van W armelo, 183 5-1892 (Doctor Godgeleecdheid, Utrecht), p85. 

43 Mace, 'Schoemansdal', p122. Dit is nie sekec of die Voortrekkers al tydens die Groot Trek jukskei gespeel bet nie: sien J 
Celestine Pretorius (red), Op Trek, p191; Brief van Correspondent, Malietsiesland, Julie 1867, 'De Transvaafsche A'l,lls, 
21.8.1867; JC A Boeyens, 'Die konflik tussen die Venda en die blankes in Transvaal, 1864-1869', Agiefjaarboek vir SA 
geskiedenis, vol 2, nc 53, p112. · 

44 Briewe Van Warmelo, brief 5, 16.9.1864. 
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is jukskei gespeel, beesvel gery en skyfgeskiet. Die teikens was twee kleipotte. Daar is ook 

na 'n beeldjie van 'n swart seuntjie geskiet en Albasini het die teiken geraak. Tot sy ver

basing is hy enkele weke later deur die Pretoriase geregshof gedagvaar vir moord op 'n swart 

seun. Hy moes die tog na Pretoria aanpak; die saak is in die reine gebring en hy is vryge

spreek.45 

V rouens het aan al die sosiale funksies saam met hulle mans deelgeneem, soos vrolike same

komste met sang en clans met vioolbegeleiding. Beide geslagte het kaart gespeel, wat 

gepaard gegaan het met die drink van drankies en koffie. Kaartspel was saam met skaak 'n 

bekende tydverdryf van mans en vrouens, en party Schoemansdallers het volgens Hofmeyr 

bykans verslaaf geraak aan die spel en hulle ander sake dikwels laat verwaarloos, net om 

kaart te kon speel.46 J Goodwin vertel hoe 'n Hollandse onderwyser vir "Swart" Barend 

Vorster van Kalkbank in die Soutpansbergdistrik leer skaak speel het. Barend het so versot 

op die spel geraak dat hy enige iemand te eniger tyd vir 'n potjie skaak wou aandurf.47 

Kinders is in Schoemansdal hoog geag. Volgens inligting was Hendrik Potgieter 'n ware 

kindervriend en het dikwels saam met hulle gekuier en presente en lekkemye uitgedeel.48 

Huet meld dat hy na 'n besoek van Rhenosterpoort na Schoemansdal teruggekeer het en dat 

die kinders horn tegemoet gekom het en baie bly was om horn te sien.49 Josina van War

melo het geskryf dat die kinders in Soutpansberg baie vuil was, maar <lit was omdat hulle 

graag buite gespeel het.50 Van Warmelo het graag met die kinders gespeel en "gekheid 

[ge]maken".51 J H Coetzer verhaal hoe hy as klein seuntjie van sewe jaar alreeds 'n rietpyp 

45 De Vaal, 'Die rol', p38; Schoemansdal-museum, bron 165: M Eysell, Staaltjies iv m Louis Trichardt en Schoemansdal, 
p6. -

46 Hofmeyr, Twintigjaren, p25; SF Mansvelt, 'Schoemansdal - eers 'n bloeiende Voortrekkerdorp nou 'n volksfeesterrein', 
Die Huisgenoot, 20.11.1942, p20; Ferreira, 'Schoemansdal', p7. 

47 Herinneringe van Goodwin, p168. 

48 Grobler, 'Storie', p221; M Nathan, The Voortrekkers of S011th Africa, p347; AH Potgieter & W J Potgieter, 'Herinneringe 
aan genl AH Potgieter', GS Preller (red), Voortrekkermense V, p8. 

49 Huet, Het lot, p52. 

so Briewe Van Warmelo, brief 4, 15.8.1864. 

51 Briewe Van Warmelo, brief 14, 1.7.1866. 
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met perdemis gestop en gerook het. 52 Hy sou beslis maatjies gehad het wat in die ontspan

ningsaktiwiteit gedeel het. 

Gedurende die laaste paar jaar van die dorp se bestaan het die blankes Venda-aanvalle 

gevrees en daarom het die vrouens en kinders van die plase gekom en in die skans gewoon 

as die mans op jagtogte was. As deel van hulle ontspanning het plaasseuns gedurende die 

tyd 'n groep gevorm teen die dorpseuns. Die leier van die plaasseuns was "Paul Kruger" en 

die dorpseuns se leier was "Stephanus Schoeman". Die twee groepe het teen mekaar uit

getrek en mekaar met mieliestronke gegooi of met kleilatte beveg.53 Op sewe-jarige ouder

dom het elke seun reeds gejag en omdat wild volop was, was jag 'n belangrike deel van die 

seuns se ontspanning.54 Meisies het waarskynlik oor en weer by mekaar gekuier en pop

gespeel. 

Die pioniers het in afsondering van die ander gemeenskappe in Transvaal geleef vanwee die 

gebrekkige kommunikasiestelsel. Dit het hulle egter nie verhoed om, wanneer die geleent

heid horn voorgedoen het, fees te vier en vrolik te verkeer, musiek te maak, te clans en eet

en drinkgoed te geniet nie. Potgieter was 'n streng leier, wat graag gesing het en tydens die 

Trek toegelaat het dat die jongmense dikwels saans plesierig gesing en gedans het.55 

'n Goeie voorbeeld van 'n algemene feestelikheid wat die hele gemeenskap in Schoemansdal 

betrek het, was toe pres M W Pretorius, vergesel van die kommandant-generaal, die 

landdroste van Potchefstroom en Pretoria ends D van der Hoff die dorp op 19 Mei 1859 

besoek het. Die vemame besoekers sou deel vorm van 'n hooggeregshofsitting wat op 23 

Mei sou begin. Die dorp was in rep en roer oor die hoe besoek wat hulle te beurt geval het 

en 'n vrolike en feestelike stemming het geheers. Vroeg die oggend van 19 Mei het die 

landdros vergesel van etlike Schoemansdallers die besoekers sowat 'n uur te perd (±9,4 km) 

buite die dorp ontmoet. By die aankoms is die vlag gehys en daar is gereed gemaak vir 'n 

saluut van 21 kanonskote. Ongelukkig het die kanonnier sy hand na die afvuur van 'n paar 

52 Herinneringe van Coetzer, p 1. 

53 Herinneringe van Coetzer, pp 1-7. 

54 Herinneringe van Coetzer, ppl-7. 

ss Pretorius (red), Op Trek, p139. 
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skote beseer, maar die opgewonde Schoemansdallers het vir die probleem vergoed deur met 

gewere salvo's te vuur.56 

'n Huweliksplegtigheid was 'n belangrike gebeurtenis in die gesins- en familielewe. Soos die 

tradisie van daardie tyd was, het die jongman gesorg dat hy met die meisie van sy keuse ken

nis maak en haar clan vra om op te sit. Om in Schoemansdal op te sit moes 'n uiters moei

like taak gewees het, aangesien daar min of geen privaatheid was nie. Die huise in Schoe

mansdal het meestal uit slegs 'n enkele vertrek of in sommige gevalle uit hoogstens twee 

vertrekke bestaan met riet- of gordynafskortings sonder binnemure of permanente deure. 

Die afskortings het die paartjie van die slapendes geskei. Nadat so 'n opsittery gereeld 

plaasgevind het, het die paartjie met beide ouers se toestemming verloof geraak en 'n ver

lowingsparty is gehou. Vriende en familie het na die meisie se huis gegaan om gelukwensinge 

oor te dra.57 

Dit het dikwels in Schoemansdal gebeur dat die bruid op 'n betreklike jong leeftyd in die 

huwelik tree. Vir Josina van Warmelo was dit opvallend dat meisies van 15 of 16 jaar en 

selfs jonger, getrou het. Daar was 'n meisie wat selfs op 12 jaar getroud is met G A Roth, 'n 

handelaar vroeer van Amsterdam, Holland. Haar eersteling is in April gebore en sy was in 

Julie 15 jaar oud.58 Ook Jacob Christovao de Couto, 'n Portugees van Asiatiese herkoms, 

wat as Albasini se sekretaris opgetree het, het met 'n 12-jarige, naamlik mej Du Plooy, in die 

huwelik getree. Dit het glo dikwels gebeur dat De Couto sonder sy middagmaal moes gaan 

werk, omdat sy kindvroutjie haar tyd met poppe sit en verspeel het.59 Goodwin het verklaar 

dat dit seldsaam was om 'n ongetroude meisie van 17 of 18 jaar oud te sien. Die teendeel 

het egter ook plaasgevind. H R Scholtz, 'n Hollander, was 21 jaar oud toe hy met 'n vrou 

vyf of ses jaar ouer as hy getroud is. Hester van Rensburg is met David Herbst teen haar 

ouers se sin, en sonder hulle toestemming, getroud, en hulle is haar ouerhuis verbied.60 

56 De Staats Courant der 'ZNid-Afrikaansche Rcp11bliek, 25.6.1859. 

57 Die "opsit" was 'n erkende sosiale gebeurtenis: sien L Schultz, 'Die opsitkers', Deel I en II, Die Taalgenoot, September 
1962; Oktober 1962. 

58 Briewe Van Warmelo, brief 3, 15.8.1864; Herinneringe van Goodswin, p121. Die naam van die meisie word nie ver
meld nie. 

59 De V aal, 'Die ror, p42. Ook die naam word nie vermeld nie. 

60 Herinneringe van Goodwin, pplZ0-122. 
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Priester Montanha het huweliksfeeste bygewoon en 'n goeie beskrywing daarvan gegee. As 

buitestander kon hy objektief waameem, aangesien hy 'n paar sulke feeste bygewoon het. 

Die bruilof het begin sodra die plegtige deel, wat deur die landdros behartig is, afgehandel is. 

Die vrae aan die bruid en bruidegom was die standaardvrae wat gewoonlik tydens troues 

gestel is. Sodra die bruidspaar en die gaste by die huis aangekom het, het die clans begin. 

Daar was altyd iemand wat viool gespeel het. 61 Die populerste clans was die Skotse riel wat 

deur twee of drie pare gedans is. Partykeer is 'n Engelse kontradans baie ouderwets gedans. 

As 'n man wou he dat 'n vrou met horn moes clans, het hy voor haar gaan staan, 'n buiging 

gemaak en met sy hande op haar kniee geklop. Sy mag dan nie geweier het nie en aan die 

einde van die clans het hy haar 'n soen op albei wange gegee. Mans, seuns, vroue en dogters 

"van alle afmetinge" het gedans en daar was geen voorskriftelike kleredrag vir mans nie. 

Dikwels het mans en vrouens met vioolbegeleiding liedjies gesing. Op 20 Januarie 1856 het 

'n groep van meer as 100 gaste, waaronder priester Montanha, in Waterberg aangekom om 

Schoeman se troue met Elsje Maria Aletta by te woon. Hierdie huweliksfees het drie dae 

lank geduur. Volgens Montanha was daar pragtige vrouens en die mans het met hulle jasse 

aan gedans. Die clans het elke middag begin en dwarsdeur tot sonopkoms die volgende og

gend geduur.62 Dit word nie genoem nie, maar die tafels was waarskynlik gelaai met eet- en 

drinkgoed, soos vleis, snoeperye, gemmerbier en ingevoerde wyn en ander drank. 

Nog 'n bekende en openbare figuur in Schoemansdal wat in die huwelik getree het, was Van 

Warmelo. Na Josina se dood in 1865 is hy op 29 Maart 1867 getroud met die 16-jarige 

Maria Magdalena Elizabeth Mare, die dogter van 'n gesiene inwoner, handelaar, laerkom

mandan t en landdros, Dietlof Mare. Die gemeente was besonder verheug en dit was 'n 

groot plegtigheid wat deur baie mense bygewoon is. Landdros R A van Nispen het die hu

welik voltrek.63 Van Warmelo het sy nuwe vrou beskryf as "nog al bekoorlijk 'an accom

plished Jady' in den volsten zin van den woord, met vele talenten, aangenaam en opgeruimd 

61 Trekklavier, komet en 'n fluit met klawers was ook bekende musiekinstrumente: sien 'Herinneringe van LC de Klerk', 
Preller (red), Voortrekkermense I, p259. De Klerk meld dat die Hanekraai, 'n wals, ook graag gedans is. 

62 Verslag van Montanba, pp52-55; Ferreira, 'Schoemansdal', p7. 

63 Briewe Van Warmelo, brief20, 13.5.1867; Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersburg, pp57-58; Pont, Van Warmefo, p83. 
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van humeur". Sy het haar opvoeding in Pietermaritzburg in 'n Engelse sfeer geniet sodat sy 

hoofsaaklik Engels geskryf en gepraat het.64 

Montanha het opgemerk dat die eerste dag van Januarie vir die Schoemansdallers 'n groot 

dag en algemene feesdag was. Almal het hulle nuwe en beste klere aangettek en in die sttate 

byeengekom. Daar is gesing en gespeel en van die vrolikes het met gewere baie loskruitskote 

afgevuur wanneer hulle een of ander inwoner se huis bereik het. So 'n huis is clan onder 

groot geraas en vrolikheid binnegegaan en as die inwoner daarna gevoel het, het van die 

pretmakers sopies gekry. Volgens Montanha het hulle soos mal mense te kere gegaan die 

hele dag, van sonop tot sononder.65 

Volgens Goodwin het Albasini 'n groep mense, waaronder Goodwin, genooi om reeds op 

31 Desember by Albasini se huis byeen te kom en die nuwe jaar in te wag. Onder die gaste 

was R A van Nispen wat Albasini van Potchefsttoom laat haal het om onderwys aan sy 

kinders te gee. Van Nispen, wat sy eie klavier gehad het en 'n goeie klavierspeler was, het die 

gaste tydens die clans op goeie musiek gettakteer.66 

Op 3 Januarie 1865 het Josina van Warmelo aan haar skoonmoeder geskryf dat voordat daar 

'n predikant in Schoemansdal was, Oujaarsdae en Nuwejaarsdae "werden al ligtzinnig door

gebracht vooral met dansen, het feest vieren duurde clan doorgaans verscheidene dagen 

agtereen, maar nu zijn die dagen zeer stil voorbij gegaan".67 Toe daar 'n predikant in 

Schoemansdal was, het die mense stemmiger geword. Dit is duidelik dat die predikant 'n 

heilsame invloed op die gemeenskapslewe gehad het en daar was niemand wat sy gesag wou 

uitdaag nie. Oujaarsaand was daar 'n kerkdiens - iets wat nie tevore in Schoemansdal plaas

gevind het nie. Die stemmige atmosfeer op Nuwejaar 1865 is aangehelp deur die feit dat dit 

'n Sondag was en daar nerens gedans is nie. Die predikant was in sy element, want hy het 

vir 'n stemmige viering gevra. Die predikant en Josina het Nuwejaar rustig met 'n ete by 

64 Briewe Van Warmelo, brief 20, 13.5.1867; Pont, Vim W armelo, p84. 

65 Verslag van Montanha, p53; De V aal, 'Die rol', p29; J de V Roos, 'Die ou ivoorsentrum van Transvaal', Die Hxisgenoot, 
3.6.1938. 

66 Herinneringe van Goodwin, p147. 

67 Briewe Van Warmelo, brief 8, 3.1.1865. 
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landdros en mevrou Vercuiel deurgebring. Die ete was puik en Josina het spesiaal gemeld 

dat die "Afrikaanse vrouwens" uitstekende kokke en baksters was.68 

Verjaarsdae is soms feestelik gevier en die mense wat redelik welgesteld was, kon 'n beson

derse feesgeleentheid vir hulle gaste aanbied. Maria Simoes wat bekendheid verwerf het met 

haar onthale het 'n piekniek gereel, sowat 'n halfuur se reis per ossewa, buite die dorp op 'n 

plaas. Daar was baie te ete en te drinke, uitgepak op 'n tafeldoek wat op die grond oopge

sprei is. Speletjies is gespeel, daar is gedans en vir Josina was dit "een aardige daagje en aan

gename afwisseling van het eenvormige dorpsleven".69 Die predikant se verjaarsdag is egter 

nie deur die pastorie-egpaar bekend gemaak nie, maar stil deurgebring met 'n glasie wyn en 

pannekoek.70 Josina het waarskynlik nie daarvoor kans gesien om die hele gemeente te 

onthaal nie. 

Hoewel die meeste Schoemansdallers veeboere uit die Kaapkolonie was, het hulle, wat 

herkoms en agtergrond betref, tog van mekaar verskil. Party was welgesteld, ander gemid

deld welvarend en sommige arm. Party het groter geleerdheid gehad as ander; daar was am

bagsmanne, veeboere, jagters en handelaars. V anselfsprekend sou hulle kleredrag daarom 

van mekaar verskil het. Hulle het die Kaapkolonie met die klere van hulle tyd verlaat en 

later in Schoemansdal sou almal waarskynlik nie presies op die hoogte gewees het van nuwe 

modes nie. Die klere wat deur die pioniers gedra is, moes so lank as moontlik hou. Dit was 

aan slytasie onderhewig en moes heel gemaak of hers tel en soms ook verstel word. Die om

standighede en die klimaat waarin hulle hulle bevind het, het daartoe bygedra dat hulle 

kleredrag verander het. Daarom kon daar in Schoemandsal nie werklik 'n bepaalde kleredrag 

gewees het nie. 

Daar is onderskei tussen klere vir deftige geleenthede en klere vir alledaagse gebruik. Klere 

vir deftige geleenthede, soos kerk- of feesgeleenthede, is in kiste gebere en daarom ook 

"kisklere" genoem. Volgens die algemene mode van daardie tyd het die mans se drag 

bestaan uit 'n broek van fluweel of lakense stof, 'n groen of donkergeel baadjie van fyn flu

weel of lakense materiaal met 'n ry kn ope van bo na onder, en 'n onderbaadjie van dieselfde 

68 Briewe Van Warmelo, brief 8, 3.1.1865. 

69 Briewe Van Warmelo, brief 8, 3.1.1865. 

70 Briewe Van Warmelo, brief 3, 16.9.1864. 
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materiaal. Kouse, handgemaakte velskoene en 'n hoed met 'n smal rant en 'n hoe bol het 

die kisdrag voltooi.71 Volgens priester Montanha het die mense ook op Nuwejaarsdag hulle 

beste klere aangetrek. Mans het op Sondae en tydens deftige geleenthede ook molvelpakke, 

velpakke of fluweelpakke met velskoene of velstewels gedra.72 

Alledaagse drag vir mans het bestaan uit hemde van geruite of gestreepte katoen of wolstof 

en velbroeke, leerbroeke en molvelklapbroeke. Laasgenoemde is so genoem omdat dit in 

plaas van 'n gulp, 'n klap gehad het wat in die middel en aan die kante aan die broeksband 

vasgeknoop het. Kruisbande is ook gedra. V el- en leerbroeke moes met sorg gedra word, 

sodat dit nie nat word nie, want dan moes dit oorgebrei word. 'n Velbroek is elke 14 dae 

met 'n soort suring (veldplant) geskuur en lemoensap is gebruik om vel- en leerbroeke en 

leerbaadjies skoon te hou.73 Strooihoede of velthoede met bree rande is daagliks gedra. 

Goodwin het geskryf dat hy 'n bejaarde Boerevrou gekry het om sy klere te maak. Klere het 

die draer nie altyd presies gepas nie en gelapte klere is dikwels gedra, want die duursaamheid 

van die klere was belangriker as die pas daarvan.74 Smouse het dikwels klaargemaakte klere 

aan die Schoemansdallers verkwansel. Sommige van die welgestelde mense het klere wat uit 

Pietermaritzburg afkomstig was, gedra en van die vrouens het vir hulle mans verskillende 

kleure molvelklere gemaak.75 Die stigter van die nedersetting, Hendrik Potgieter, se klere

drag word so beskryf: "Meestal het hij 'n bree-rand strooihoed gedraag, met groene voering, 

kortbaadjie en klap-broek met skuif, wat agter vasgemaak word. Die klap van die broek 

word weerskande op die heupe vas-geknoop. Meestal draag hij 'n hemeuter mes op [sy] 
.. ,,76 

SlJ. 

Die vrouens se kisklere was sy- of satyntabberds met wye moue en wye rompe wat met val

letjies versier is. Die rokke het op die voete gehang, sodat slegs die skoene uitgesteek het. 

Tjalies en mantels met kant, was baie gesog. Kouse, netjiese velskoene en selfs stewels is ook 

71 G H Van Rooijen, KNltzmrskatte 11it die Voortrekkerrydperk, Deel II, pp139-148; 'Herinneringe van L C de Klerk', pp244-
246, Pretorius (red) Op Trek, pp88-91; T Kestell, Ons Volksdrag, pp40,43. 

72 Herinneringe van Goodwin, p122. 

73 SS F Mansvelt, 'Schoemansdal- eers 'n bloeiende Voortrekk:erdorp nou 'n Volksfeesterrein', Die H11isgenoot, 20.11.1942, 
p20. 

74 Herinneringe van Goodwin, p122. 

75 De Vaal, 'Die rol', pp15, 54-55. 

76 'Herinneringe van LC de Klerk', p263. 
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gebruik. Handskoene wat die hand en die eerste lit van die vingers bedek en as moffies be

kend was, is gedra om die hande teen son en koue te beskerm. Hare is lank gedra en met 

houthaarnaalde of skilpaddopkamme vasgesteek, tetwyl gekleurde of linnekappies die 

vrouens se gesigte teen son, wind en weer beskerm het. Die verskil tussen kisdrag en alle

daagse drag was die materiaal waarvan die klere gemaak is. Josina van Warmelo het japonne 

en ook "hollandse jurke" gedra en sy het die voorkoms van die vrouens en hulle klere so 

beskryf: " De vrouwen dragen altijd een soort hoeden of kapjes, met heele groote schermen, 

zodat niets van de gezigten ziet. Men heeft ze van allerlei kleuren en stoffen".77 Veral op 

Sondae tydens kerkbesoek was hulle deftig en mooi aangetrek: "Sondags zijn zij zeer netjies 

gekleed met handschoenen en schortjes, doeken of mantels van allerlei model en kleur". En 

sy het bygevoeg: "Het is aardig om de verschillende soorten van kleding te zien".78 Van 

Warmelo het geskryf dat die vrouens "braceletten" gedra het en genoem dat "men veele 

knappe vrouwen" in Schoemansdal gevind het.79 Montanha het al in die vyftigetjare na die 

mooi vrouens in Schoemansdal verwys.80 

Volgens Goodwin was die vrouens se rokke vir alledaagse drag veelkleurig, maar van hulle 

het graag op Sondae swart klere gedra.81 Die hoepelrok het in die noorde in 1850 in die 

mode gekom. Johanna Mare, Dietlof Mare se vrou, het haar tydens spesiale geleenthede 

deftig in 'n hoepelrok geklee. 82 Die meer welvarende vrouens se klere was deftiger, en duur

der materiaal is gebruik vir die maak van klere in vergelyking met die van minder gegoede 

vrouens. 

Mans het onderbroeke en onderhemde gedra en beide geslagte het sakdoeke gebruik. 

V rouens het onderrokke gedra. Mans het in hulle onderklere geslaap tetwyl sommige 

77 Briewe Van Wannelo, brief 3, 15.8.1864. 

78 Briewe Van Wannelo, brief 3, 15.8.1864. 

79 Briewe Van Wannelo, brief2, 2.8.1864. 

so Verslag van Montanha, p55. 

81 Herinneringe van Goodwin, p122. 

82 C Potgieter & N H Theunissen, Knmmandant-generaai Hendrik Potgieter, p207. 
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vrouens in 'n "slaap kabaay" geslaap het en andersinds ook in hulle onderrokke. Vrouens 

het ook korsette gedra. 83 

Dogtertjies en selfs seuntjies het kappies gedra vir beskerming teen die son. Johannes 

Breedt moes as vyf-jarige seun 'n kappie dra op streng instruksies van sy moeder.84 Huet 

het by sy aankoms in Schoemansdal opgemerk dat die seuns slegs in broeke en hemde ge

klee was en die dogters in rokke.85 Seuns- en meisieklere was eintlik replikas van die klere 

van volwassenes. 

Die geweer het as gebruiksartikel 'n vemame rol gespeel in die lewe en die voortbestaan van 

die Schoemansdallers. Dit was die basis van hul gesag in die grensgebied en dit het aan 

hulle aanvanklik 'n militere voorsprong bo die swartes in Soutpansberg gegee. Deur die besit 

van die geweer en die bedrewenheid in die hantering daarvan, kon die Schoemansdallers 

hulle 19 jaar lank handhaaf, kon hulle hul teen gevare beskerm, 'n jagbestaan voer en ook 

van voedsel voorsien. 

Volgens J H Coetzer, 'n inwoner van Schoemansdal, het 'n seun op sewe-jarige ouderdom 

sy eie geweer gehad en was hy al in die skietkuns bedrewe. Dit was uiters belangrik dat 'n 

seun gedurig op die gevaar van die hantering van 'n geweer gewys is en veiligheidsmaatreels 

is by horn ingeskerp. Die geweer mag nie aan die loop gevat word nie, maar aan die kolf en 

die loop moes altyd na bo gehou word. Dit was die gewoonte om 'n gelaaide geweer in die 

huis te hou, en die geweer is nie elke keer afgevuur voordat dit in die huis gebring is nie. 

Kinders is van kleins af geleer dat 'n geweer niemand ontsien nie, maar selfs die eienaar om 

die lewe kan bring. Die ou gesegde, naamlik die duiwel laai 'n geweer, is ook in Schoe

mansdal gebruik en slae is uitgedeel as 'n kind onverskillig was.86 

Volgens Coetzer was daar nooit 'n skietongeluk op Schoemansdal nie, maar landdros J Ver

cuiel het op 9 Oktober 1863 tog so 'n insident aan die U R gerapporteer. Jan Olivier, 'n 

transportryer, is in hegtenis geneem op 'n aanklag van diefstal en onder toesig van Carel de 

83 Schoemansdal-museum, bron 235: 0] 0 Ferreira & derdejaar studente en] Breedt, Ontsluiting van boedelinventarisse 
van gestorwe Schoemansdallers, p2. 

84 'Herinneringe van] A Breedt', GS Preller (red), Voortrekkermmse IV, p143. 

ss Huet, Het lot, p19. 

80 Herinneringe van Coetzer, p6. 
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Beer geplaas. De Beer was nalatig en Olivier is per ongeluk in beide bene gewond en 'n dag 

daarna oorlede.87 

Die pryse van gewere was hoog. Waar 'n geweer by die fabriek £2 of £3 gekos het, kon dit 

in die binneland en in Schoemansdal tot 10 keer soveel kos. Dit was altyd vir die handelaar 

'n risiko om gewere per ossewa oor 'n moeilike en gevaarlike roete van Grahamstad en 

Pietermaritzburg na Schoemansdal, te vervoer. Volgens N T Oelofse, 'n inwoner van Sout

pansberg, het 'n goeie geweer £15 in Schoemansdal gekos.88 Die gemiddelde pryse vir vee 

in daardie dae was £1.10 vir 'n os, 14 sjielings vir 'n koei en 2 sjielings vir 'n skaap,89 wat vir 

'n mens 'n idee gee hoe duur 'n geweer was. In 1860 het kruit sowat 2112 sjielings per pond 

in Potchefstroom gekos, lood 10112 pennies en tin 3 sjielings. 90 In Schoemansdal sou dit 

heelwat duurder gewees het vanwee vervoerkoste en die hoe risiko. Koeelvorms is gebruik 

om die koeels uit lood te giet en tin is gebruik om die lood harder te maak. Bokhael is ge

maak deur lood in riete te giet en die riete op klippe te plaas en in klein stukkies te kap. Die 

stukkies lood is tus~en twee klippe gerol om dit rond te maak.91 

Toe Hendrik Potgieter nog aan die roer van sake in Schoemansdal was, moes die smouse 

wat vuurwapen!s en ammunisie verhandel het eers by horn aandoen. Hy het clan alle ammu

nisie, kruit, lood, vuurstene en doppies, by die smouse gekoop en dit eweredig onder die 

mense verdeel. So het hy voorkom dat die vermoende mense al die ammunisie opkoop en 

die ander niks gekry het nie. Potgieter is vir hierdie optrede deur sy volgelinge geloof.92 

Stephanus Schoeman en Jan Valentyn Botha was in besit van sabels wat waarskynlik tydens 

ekspedisies gedra is.93 Van die mans, soos Hendrik Potgieter, het messe by hulle gedra.94 

Die mes het handig te pas gekom as gereedskap by die huis en in die veld. 

87 SSSO, R7SS/63: Vercuiel- UR, 9.10.1863. 

88 Al 721, Herinneringe van N T Oelofse, p46. 

89 G Tylden, 'Die Voortrekker se roer', Die HNisgenoot, GedenkNitgawe, Desember 1938, p161. 

90 J H Breytenbach (red), SA argjefstukke Tvl or 4, p366. 

91 Tylden, 'Die Voortrekker se roer', p161. 

92 Grobler, 'Storie', p219. 

93 Boedelinventarisse, p29. 

94 'Herinneringe van LC de Klerk', p263. 
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Die aard en karakter van die Schoemansdallers word veral weerspieel in die Van Warmelo's 

se korrespondensie. Josina van Warmelo het byvoorbeeld hulle manier van praat en spreek

wyse amusant gevind. Vir haar was dit eienaardig dat die woord "voor" so dikwels gebruik 

is, SO()S in "roep voor haar, geef voor haar [gee vir haar], bring voor haar". Die uitspreek 

van sekere name was vir haar vreemd. "Geyster" vir Geyser, "Duvenaar" vir Duvenage en 

"Van der Kuilen" vir Vercuiel. Hollands is plat uitgespreek en woorde soos "kop" (hoofd), 

"nek" en "pooten" is gebruik. Die mense het byvoorbeeld gese: "Mijn kop is zeer en mij 

nek is zo zeer". Kwale kon tot in die fynste besonderhede beskryf word.95 Nogtans het 

Van Warmelo in 'n skrywe aan sy broer opgemerk: "Dikwijls verbaas ik mij over het groote 

aantal fashionable mannen en vrouen, dat hier te vinde is." 96 Die predikantspaar het van die 

gemeentelede liefde, agting en vriendskap ontvang, en die predikantswoning is dikwels oor

laai met allerhande geskenke. Die leraar en sy vrou is as "gewigtige personaadjes beskou"97 

en die mense was so bedagsaam dat hy opgemerk het: "ik ben dit maal verbaasd geweest 

over de kiesheid en attentie van zulk, anders onbeschaafde menschen".98 Josina van War

melo het verder opgemerk dat die kinders verlee en bang vir die predikantspaar was, want 

hulle is dikwels met die predikant gedreig: "als zij niet zoet zijn [sal] de predikant voor jou 

slaan".99 

Die vlak van kulturele ontwikkeling en geletterdheid van die gemiddelde Schoemansdaller 

was laag. Gedurende die tydperk waarin getrek is, kon slegs basiese onderwys en onderrig 

gegee word en dit was moeilik om onderwys in Schoemansdal gevestig te kry. Uit hierdie lae 

geletterdheidsgroep het die regeringsamptenare gekom. So was A C Duvenage in 'n stadium 

'n man wat drie poste beklee het: hy was veldkomet, vrederegter en superintendent van 

swart stamme. Dit lyk of hy van sy tekortkominge bewus was, want uit 'n skrywe verwys hy 

na homself as "so een domme man".10° Kyk 'n mens na geskrifte wat Schoemansdallers op

gestel het, is <lit duidelik dat hulle lank en omslagtig te werk gegaan het om 'n sinvolle 

95 Briewe Van Warmelo, brief 3, 15.8.1864. 

96 Briewe Van Warmelo, brief 11, 17. 1.1866. 

97 Briewe Van Warmelo, brief 3, 15.8.1864. 

98 Briewe Van Warmelo, brief 17b, 28.11.1866. 

99 Briewe Van Warmelo, brief 3, 15.8.1864. 

100 SS74, R64/66: Duvenage - Pres & UR, 22.1.1866. 
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gedagte neer te skryf. Dit is ook opvallend hoe moeilik dit vir hulle was om handtekeninge 

op naamlyste geplaas te kry.101 

Sommige van die pioniers het redelike eng geloofsoortuiginge gehad. Die letterlike ver

tolking van die van die Skrif word ge1llustreer toe die kerkraad in 1864 geweier het om die 

kerkklok saans om agtuur te lui. Die kerkraad het besluit: "dat de wereldlijke magt zich niet 

sal bemoeijen met onze klok daar zij alleen in kerkdienst magt gebruikt worden".102 In Junie 

1866 het die kerkraad die versoek tog toegestaan en die landdros toegelaat om die klok elke 

aand om agtuur te laat lui "om de rust en het dorp te bevorderen".103 

Sommige Schoemansdallers was ook bygelowig en gebeurtenisse buite hulle ervaringsfeer 

asook vreemde verskynsels het hulle denke en gemoedere gaande gemaak. Toe 'n komeet in 

1855 aan die hemelruim verskyn, gevolg deur sewe harde donderslae, was dit vir hulle 'n 

slegte voorteken van koorssiekte wat sou uitbreek.104 Van die mense het selfs aan die 

bestaan van geeste en spoke geglo.105 

Historici en populere skrywers wat oor Schoemansdal en sy inwoners geskryf het, het hoof

saaklik die hero1ese sy van die vestiging en die heldhaftige optrede van die pioniers beklem

toon. Hulle is daarvoor geloof dat hulle baie prysgegee en agtergelaat het om die blanke 

beskawing tot in die noorde van Transvaal te vestig. Hulle het volgens F G A Wolmarans 

waagmoed aan die dag gele, hierdie "edele manne en vrouwen, die terwille van die vryheid 

als opgeofferd hebben". 106 D W Kruger het hulle mense genoem "wat die Boerebeskawing 

in die ontoeganklike wildemis van Noord-Transvaal geplant het, nie om daar ge1soleerd te 

wees nie, maar om vryer verbinding met die buitewereld te verkry. Dit was clan ook die rede 

waarom die versiende Potgieter 'n dorp gestig het". 107 In 1917 het De Volkstem verwys na 

101 SS20, R2050/58: BJ Vorster en 66 ander - Pres & UR, 3.5.1859; SS48, R294/63: Herbst en 5 ander - Pres & U R, 
9.4.1863: sien J Boeyens, 'Zwart Ivoor, Inboekelinge in Zoutpansberg, 1848-1869', Suid-A.fiikaanse Historiese ]oernaal, nr 
24, Mei 1991, p41. 

102 G3, Vol 1/2/1: Kerkraadsnotule 26.12.1864, p33. 

103 Kerkraadsnotule, 4.6.1866, p39. 

104 Herinneringe van Coetzer, pl2. 

10s Das Neves, A hunting expedition, pp 178-194. 

106 F G A Wolmarans, 'Schoemansdal, 'n vergane V oortrekker-stad' De Volkstem, 23.2.1917. 

107 D W Kruger, 'Die vestiging van die blanke beskawing in Noordoos-Transvaal', Die Burger, 9.1.1937, p14. 
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die "moed en volharding van die stoere baanbrekers".108 De Vaal het dit meer kleurryk 

gestel en verwys na "die spore wat deur stoere ou olifantjagters en baanbrekers nagelaat is 

en wat die belangstellende besoeker tot stille bepeinsing stem",109 terwyl De Jager by horn 

aangesluit het deur te se "dat die baanbrekerspad op Schoemansdal doodgeloop het en die 

beskawingsfakkels swart [uitgebrand] staan".110 Preller verwys na die terrein met die rui'nes 

as "gewyde aarde". 111 

Die meerderheid Schoemansdallers was waarskynlik vredeliewende en wetsgehoorsame 

mense. Grobler het 52 jaar na die ontruiming van die dorp gese: "die mense het mekaar 

liefgehad, en rusies het selde voorgekom".112 Grobler was 'n jong seun en sy geheue het 

horn waarskynlik in die steek gelaat. Rusies onder mekaar en onenighede het dikwels voor

gekom.113 

Daar was nie polisie of ander geregsdienaars in Schoemansdal nie en daarom het sekere per

sone wat die gereg nie gevrees het nie en wie se handelinge nie altyd bo verdenking was nie, 

hulle in Schoemansdal gevestig. Volgens Theal het 'n aantal vlugtelinge vir die gereg van 

omtrent elke nasionaliteit sowel as "gedegradeerde" afstammelinge van gesiene Kaapse 

families hulle ook in Schoemansdal en Soutpansberg bevind. Van hulle was beroepsjagters 

en handelaars, maar hulle het geroof en gebuit as die geleentheid horn voorgedoen het en 

het hulle soms meer barbaars as van die swartes gedra.114 Hierdie wetteloses115 het Bernard 

Lottering ook genoop om te se dat sommige van die inwoners in Schoemansdal en Sout

pansberg nie van die beste was nie. 116 Hierdie soort mense het The Transvaal Atgus in 1867 

108 Anoniem, 'Feest te Schoemansdal', De Volk.stem, 19.12.1917, p2. 

109 J B De Vaal, 'Joao Albasini', Die Huisgenoot, 18.6.1948, p82. 

110 HJ de Jager, 'Schoemansdal, verste voorpos van boerebeskawing', Fleur, Mei 1948, p61. 

111 G S Preller, Oorlogsoormag en ander sketse en verhaie, p 149. 

112 Grobler, 'Storie', p218. 

113 J Mulder, 'Dina Fourie Voortrekker-pioniersvrou van Schoemansdal', Lantern, Februarie 1990, pp33-34; Naude, 'Die 
geskiedenis', p95; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p176; SS22, R2522/58: Rabe - Schoeman, 29.12.1858: SS8610, nr 
27/59: Moll - Schoeman, 28.1.1859; SS24, R2653/59: Inwoners - UR, 2.3.1859; SS26, R2825/59: Rabe se akte van 
besk:uldiging teen Eloff, 19.5.1859. 

114 GM Theal, History of South Africa since 1795, vol 4, nr 8, p476. Soos gewoonlik venneld Theal nie waarvandaan hy sy 
inligting lay nie. 

115 M Juta, The pace of the ox, p111. 

116 Moerschell, Der wiide Lltrie, p55. 
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na Schoemansdal laat verwys as 'n doring in die vlees van Transvaal en "a moral cancer in 

the body politic."117 Onder die inwoners was Jacobus Lottering en John Kendall rusver

stoorders.118 

Dit moet in ag geneem word dat die Schoemansdallers in pioniersomstandighede gewoon 

het en daarom het onrustige elemente in die gemeenskap voorgekom. Hulle was egter in die 

minderheid en die meeste mense het hulle besig gehou met hulle daaglikse bestaan en m 

harmonie met mekaar probeer leef. 

117 The TransvaalA'lJ's, 2.5.1867. 

118 SS20, R2103/58: Schoeman - Duvenage, 3.6.1859; SS37, R4299/61: Vercuiel- Schoeman, 2.3.1861; SS37, R4326/61: 

Vercuiel- Staatspres. 1.4.1861 
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HOOFSTUKVI 

JAG EN ANDER BEDRYWE IN SCHOEMANSDAL 

Die meeste inwoners van Schoemansdal het van die Kaapkolonie uit die grensdistrikte ge

kom en was vee- en graanboere. Hierdie pioniers moes so ver moontlik selfonderhoudend 

wees en het in die meeste van hulle eie behoeftes voorsien. Daar was welgestelde families 

wat getrek het en hulle in Schoemansdal gevestig het, maar ook arm mense wat nie veel vee 

besit het nie en ander werk as boerdery moes verrig om 'n bestaan te kon maak. Vanhulle 

het verkies om beroepe en bedrywe, wat gewissel het van jag tot meer gespesialiseerde am

bagte, soos messelary, grofsmedery en loodsmeltery te beoefen. 

Die beroepe van sommige van die inwoners word aangegee as boere. 1 Na J Gan/Johan) 

Duvenage word spesifiek as 'n veeboer verwys.2 Landbouers word genoem,3 maar dit kom 

voor of daar aangeneem is dat almal boere was en ander beroepe nie aangeteken is nie. Uit 

die sterftekennisgewings van etlike oud-inwoners wat nagegaan is, 4 word afgelei dat boerdery 

- landbou en veeteelt - deur die meeste inwoners beoefen is.5 

Die bouersbedryf as ambag het uit die huisbouery ontwikkel en saam daarmee die beroep 

van messelaar. Besondere geboue, soos die kerk en die skans, is beplan en gebou, hoewel 

dit is nie seker is wie die boumeester van die skans was nie. 'n Messelaar het in opdrag van 

die gemeenskap, Josina van Warmelo se graf met messelwerk versier en die grafsteen ver

fraai.6 Volgens priester Montanha was die mans in Schoemansdal bekwaam genoeg om ver-

1 J van den Bos, 'Herkoms en genealogie van enkele Schoemansdalse families' (Diploma in Museumkunde, UP), gesins
blaaie (ongenommerd) van enkele Schoemansdalse families: alfabeties gerangskik, Boedelnt: MHG 1929, Stet:fteken
nisgewing, Botha Jacobus Marthinus; Boedelnr MHG14790, Stet:ftekennisgewing, Jacobs Jan Nicolaas. 

2 Van den Bos, 'Herkoms en genealogie' gesinsblaaie (ongenommerd), Boedelnr MHG 3609/00, Stet:ftekennisgewing,Jan 
Georg Duvenage. 

3 Van den Bos, 'Herkoms en genealogie' gesinsblaaie (ongenommerd), Boedelnt: MHG 10303, Stet:ftekennisgewing, Botha 
Hendrik J osephis. 

4 Schoemansdal-museum, bron 235: 0 J 0 Ferreira & derdejaar studente en J Breedt, Ontsluiting van boedelinventarisse 
van gestorwe Schoemansdallers, p2. 

s Van den Bos, Gesinsblaaie (ongenommerd). 

6 LIII/3: Briewe ds N J van Warmelo, brief 13, 12.4.1866. 
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skeie beroepe te beoefen en die siening word deur historici onderskryf. Sommige vrouens 

was kleremaaksters7 en het so 'n inkomste verdien. 

Transportry was 'n belangrike beroep wat beoefen is. Waardevolle vragte ivoor en ander 

wildsprodukte is van Schoemansdal deur onherbergsame gebiede en langs gevaarlike roetes 

na die handelsentra vervoer en ewe waardevolle vragte negosieware, kruideniersware, ma

teriale, breekware, vuurwapens en so meer, is met transportwaens na Schoemansdal gebring. 

Jakob Solomon het vir die handelaar Dietlof Mare as transportryer <liens gedoen.8 J Good

win het vir L Nunes van Natal transport gery en meld dat 'n transportryer met 'n tog na 

Natal .£75 (1000 rds) kon verdien.9 

Dit was noodsaaklik dat 'n wamakerswinkel in die dorp gevestig moes word vir die vervaar

diging van nuwe en die herstel van bestaande waens. So 'n winkel sou 'n skrynwerker en 

grofsmid he as belangrike ambagsmanne. Hendrik Potgieter het 'n wamakery en 'n smids

winkel in "Oude Dorp" begin. Volgens inligting was Louw Erasmus 'n wamaker van 

beroep en het in <liens van Potgieter getree, maar later op Palmietfontein gaan boer. 10 Die 

wamakery moes 'n redelik voorspoedige bedryf gewees het, want Tobias la Grange was die 

grofsmid wie se ambag dit spesifiek was om ysterbande om die wiele te sit. Frans Lottering 

was ook 'n wamaker vir wie Hendrik Potgieter die gereedskap en yster voorsien het, terwyl 

Hendrik se seun, Andries, die handlanger en leerling was. Die skrynwerker se naam word 

nie genoem nie, maar Soutpansbergbome het die hout verskaf, en Potgieter het die helfte 

van die prys van 'n wa ontvang en die vakmanne die ander helfte. 11 Volgens inligting is die 

twee kieries wat as teken van gesantskap tussen Potgieter en Mzilikazi sou <lien, in die wa

makerswinkel gemaak, 12 terwyl gewere ook hier gemaak en hers tel is.13 

7 A81, Verslag van priester Montanha, p100; W139, Herinneringe van) F Goodwin, p122; Special correspondent, 'Dorps 
that have disappeared,' The Star, 24.2.1923. 

8 A 78 Prellerversameling, band 168: Brief van Jakob Solomon, p2. 

9 Herinneringe van Goodwin, p 171. 

10 HJ Grabler, 'Storie van 'n vergane Voortrekkerdorp,' Die Brandwag, 24.12.1919, p218. 

11 'Herinneringe van AH Potgieter & W J Potgieter aan genl AH Potgieter', GS Preller (red), Voortrekkermense V, p10; 
A787, band 224: Historiese inligtingsleer AH Potgieter, pp91-92; C Potgieter & NH Theunissen, Kommcmdant-generaal 
Hendrik Potgieter, p255, se dat die wamaker se naam Christiaan Lottering was. 

12 PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg, 1836 -1867' (MA, Unisa), p28. 

13 'Herinneringe van AH & W J Potgieter', p10. 
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Daar was gedurig 'n aanvraag vir ammunisie in Schoemansdal, omdat <lit 'n jagtersgemeen

skap was. Kruit is deur 'n kruitmaker, Tielman Roos, vervaardig waarskynlik uit die be

standdele blomswael, salpeter en houtskool; <lit was nie so effektief as die hedendaagse 

swartkruit wat in ammunisiewinkels te koop is nie.14 H 0 Greening was 'n loodsmelter van 

beroep wat in Schoemansdal woonagtig was.15 Die twee beroepe het mekaar goed 

aangevul. 

Kruit en lood is, in geval 'n konfliksituasie sou ontstaan, in die skans geberg. Vanaf 1865 het 

die inwoners lang periodes in die skans byeengekom om daar teen moontlike aanvalle van 

die Venda te skuil. Verskeie wagte het gedurende die tyd volgens 'n beurtstelsel <liens ge

doen. Vanhulle was WA Grobler, MP (Michiel), Johannes en Casper Janse van Rensburg, 

Piet Eloff,Jan Jacobs, Christoffel C Snyman en Thomas Kelly, wat op 14 Julie 1865 in op

drag van kommandant J H du Plessis agt dae lank moes wagstaan.16 Om wag te staan by die 

skans was eintlik 'n voltydse beroep, aangesien verskeie verantwoordelikhede op so 'n wag 

se skouers gerus het. Aan die hoof van die groep wagte het 'n korporaal gestaan. Hy en die 

wagte moes toesien <lat niemand horn met die kruithuis bemoei nie en dat sterk drank nie in 

die skans gebring word nie. Geen geweer mag naby die skans afgevuur word nie en die kor

poraal het ook alle sleutels gedra.17 Carel Eloff wat op 'n keer nie vir sy wagbeurt aangemeld 

het nie, is met 5 rds beboet.18 

Die houtbosse en borne was 'n belangrike hulpbron in Soutpansberg. Volgens Hofmeyr het 

assegaai-, geel-, stink-, mahonie-, olien- en bitteramandelhout, goeie timmerhout in die vorm 

van balke en planke vir die bou en hers tel van waens verskaf.19 Van die geelhoutbome was 

enorm groot2°en is vir die maak van meubels en balke gebruik. Die beskikbaarheid van hout 

14 A1594, Herinneringe van J H Coetzer, p18. 

1s SS46, R168/63: Vercuiel- UR, 13.2.1863. 

16 A26, F V Engelenburg-aanwins: Versameling dokumente van Dietlof Mare, p 11. 

11 VersamelingDietlofMare, p38. 

1s Versameling DietlofMare, pll; Van den Bos, 'Herkoms en genealogie,' p61. 

19 S Hofmeyr, Twintigjaroi in 'Zoutpansberg, p3. 

20 F J Potgieter, 'Die vestiging van die Blanke in Transvaal,' Argief-jaarboek vir S Ageskiedenis, vol 21, nr 2, p126. 
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het daartoe gelei dat houtsaers, onder andere J J Potgieter en J J Botha, hulle in Schoe

mansdal gaan vestig het.21 Bronkhorst en Glynn was twee bekende meubelmakers aldaar.22 

Jag was die belangrikste bedryf wat deur die Schoemansdallers beoefen is.23 Uit tydgenoot

like bronne ontstaan die indruk dat 'n koorsagtigheid jagters beetgepak het om in die jagveld 

te wees, en dat Schoemansdallers hulle huise verlaat het, op jag gegaan het, en die agterge

blewenes moes na hulself omsien. Dit was asof hulle die jagterslewe verkies het bo 'n rus

tige lewe tuis. Hierdie voorliefde vir jag het daartoe bygedra dat hulle feitlik die hele winter 

in die jagveld deurgebring het.24 

Dit is te begrype, want toe die p1orners die Soutpansberggebied binnegetrek en Schoe

mansdal gestig het, was daar hoofsaaklik een bron waaruit hulle lewensmiddele kon verkry 

en dit was wild wat die vemaamste verskaffer van voedsel was. Die meeste manlike blankes 

het jagters geword om vleis te bekom, vir die groot wins in ivoor, en die avontuurlike lewe 

wat jag gebied het. Dit het meegebring dat dorpseiendomme en plase verwaarloos is en 

mense nie meer geskroom het om skuld te maak by die smouse en handelaars nie, want na 

die jagseisoen sou die skuld met produkte uit die jagveld betaal word. Die gesinslewe is 

waarskynlik ook verwaarloos en daar kan aangeneem word dat 'n afkeur by sommige 

ontstaan het vir vaste, gereelde en bestendige werk. Die grootskaalse deelname aan jag het 

stremmend op die staatsorganisasie ingewerk. Volgens Pelzer moes 'n veldkomet soms uit

vind dat sy hele wyk se inwoners hulle in die jagveld bevind het en kon hulle glad nie vir be

langrike dienste gebruik word nie.25 Die inwoners van Schoemansdal en Soutpansberg het 

in 'n jagtersgemeenskap ontwikkel, want jag het 'n leefWyse aldaar geword. 

As die jagseisoen nader, het die jagters voorbereidings begin tref om van een tot drie 

maande in die jagveld te vertoef. Gewere is nagegaan en daar is toegesien <lat dit in goeie 

21 J H Breytenbach (red), SA Argiefsmkke, Tvl, nr 6, p287. 

22 G3, Vol 1/2/1: Ke:ckraadsnotule, 13.5.1861, pll; Van den Bos, 'Herkoms en genealogie,' p59; GS Preller, Oorlogsoormag 
en antler sketse en verhale, p 163. Hulle voomame is nie bekend nie. 

23 D W Kriiger, 'Die weg na die see,' AryJefjaarboek vir SA geskiedenis, vol 1, nr 1, p140; Potgieter, 'Die vestiging,' p47; 
Herinneringe van Goodwin, p94. 

24 J B de Vaal, 'Die rol van Joiio Albasini in die geskiedenis van Transvaal,' Argiifjaarboek vir SA geskiedenis, vol 16, nr 1, 
pp24-25; Hofmeyr, Twintigjaren, p26; The Transvaal Argus, 5.6.1866. 

25 AN Pelzer, Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse &publiek Deel I, rf/ordingsjare, p12; Hofmeyr, Twintigjaren, p26; The Trans
vaal Argus, 5.6.1866; Potgieter, 'Die vestiging,' pp84, 145. 
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orde was. Indien nodig, is nuwe voorlaaiergewere van die smouse en handelaars gekoop. 

Daar is gebruik gemaak van pangewere en later ook van die meer moderne doppieslotge

weer. Die groter gewere is gebruik om olifante te skiet en is olifantgewere of vierponders, 

sesponders of agtponders genoem. Die gewere het so bekend gestaan omdat vier van die 

loodkoeels, of ses of agt loodkoeels onderskeidelik 'n pond geweeg het. Tien- en 

twaalfponders is ook in die jagveld gebruik om ander wild as olifante te jag. Groot hoeveel

hede kruit en lood is verkry en koeels is vooraf gegiet vir die jagtog.26 

Groot getalle wildtroppe het in die gebied voorgekom en olifante was so volop dat dit mak

lik was om hulle te skiet. Die blankes het groot jagpartye gevorm en met ossewaens, dry

wers en groot getalle swartes die veld ingetrek en gejag. Baie olifante is uit die saals neerges

kiet27 en toe hulle later uitgewyk het na gebiede waar die tsetsevlieg geheers het, is olifante 

te voet gejag. Die jagters se klere en skoene moes daarom in 'n goeie toestand wees vanwee 

die slytasie as gevolg van die lang tyd wat hulle in die veld sou wees. Hulle het gesorg dat 

elkeen vier of vyf paar sterk gemaakte velskoene saamgeneem het. Die sole was gewoonlik 

van eland- of wildebeesvel gemaak. Buffelvel was te grof en het te gou geskeur en deurge

loop, en kameelperdvel weer te glad om as skoensool te gebruik. Elke jagter het ook 'n 

voorraad koperdraad en krale gehad waarmee die swart helpers betaal is.28 

Dit is moontlik om op grond van kontemporere verslae die organisasie en verloop van 'n 

tipiese jagekspedisie saam te stel. Volgens Goodwin en Coetzer is aan elke blanke 'n paar 

swart statte toegese waarvan die inwoners verplig was om vir horn te werk. Die jagter het 

hierdie mans dan opdrag gegee om op 'n bestemde tyd by sy huis aan te meld. Hulle het 

gewoonlik die aand voor die vertrek hulle opwagting gemaak. Hulle was na bewering in 'n 

goeie stemming en het singend en dansend en bokspringend nader gekom.29 Die jagtog was 

vir die swartes 'n groot avontuur waarna hulle uitgesien het, veral na die vooruitsig om 

soveel vleis as hulle wou te kon eet. Dit was blykbaar byna al wat die jagters en hulle swart 

helpers gedurende die tyd geeet het. 

26 Herinneringe van Goodwin, p97; Herinneringe van Coetzer, p2; Al 7, J Aeetwood Churchill, Reisbeskrywing na Sout-
pansberg in 1856, p12. 

27 Aeetwood Churchill, Reisbeskt:ywing, p12; Herinneringe van Coetzer, pp2-5; Herinneringe van Goodwin, p97. 

28 Herinneringe van Goodwin, p97; Herinneringe van Coetzer, p6. 

29 Herinneringe van Goodwin, p97; Herinneringe van Coetzer, p2-5. 
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Die volgende oggend het die geselskap vertrek. Die jagter het heel voor geloop met sy ge

weerdraers in 'n ry agter horn. Agter die geweerdraers het die draers wat die ketel, koffie en 

beskuit gedra het, gevolg en die draers van die beddegoed was heel agter in die ry. So 'n ge

selskap het dan te voet oor die berg noordwes van die dorp geloop om agter die Soutpans

berg of aan die westekant en nader aan die Limpopovallei te kom. Die geselskap het uit van 

6 tot 50 mense bestaan, want die tande, horings, vleis en velle moes terug na Schoemansdal 

gedra word. Baie jagters het van die swart mense leer laai en skiet en hoe om 'n geweer te 

hanteer ten einde die jag so winsgewend moontlik te maak. Van die jagters het hierdie swart 

skuts gedurende die somermaande die koorsgebiede ingestuur om te jag en die produkte na 

die eienaar terug te bring. 

As die jagter slegs wild vir vleis of velle gejag het, het die tog nie so lank geneem nie. So 'n 

jagter kon binne drie of vier dae na sy vertrek tuis gekom het.30 Olifantjagtogte het !anger 

geneem omdat olifante mettertyd weggetrek het. 

Dit het nie altyd tydens die jagtogte met jagters voorspoedig gegaan nie. Sommige jagters 

het tot in die somer in die veld gebly, en koors (gewoonlik malaria) opgedoen, en indien 

hulle nie daaraan beswyk het nie, moes hulle huis toe gedra word. Jagters is deur leeus, oli

fante en renosters gedood, 31 en sommige is deur vyandige swartes vermoor. Hermanus 

Potgieter, broer van Hendrik vergesel van 13 jagters, het in September 1854 van 'n jagtog 

uit Koedoesrand, 'n gebied noordwes van die huidige Potgietersrus, teruggekeer en by 

Fothane, die hoofstad van Mankopane die Langahoofman aangedoen. Die hele geselskap, 

behalwe Hermanus se agterryer, is daar vermoor.32 Philip Bronkhorst is in Junie 186333 

wreed deur 'n leeu verskeur en 'n sekere Minnaar is in die bos gevind met albei sy arms aan 

stukke gebyt. Alexander Struben, wat Schoemansdal as jagbasis gebruik het, het in 1865 oor 

die Limpoporivier deur die Nuanetsigebied in die huidige Zimbabwe oor die Lundi- en 

30 P Huet, Het lot der ~in Transwal, p21 

31 Huet, Het lot, p21; Herinneringe van Coetzer, p4; Herinneringe van Goodwin, pplOS-107; H W Struben, &roUections and 
adventtJres,pioneering and development in South Africa, 1850-1911 p92. 

32 J J de Waal, 'Die verhouding tussen die blankes en die hoofmanne Mokopane en Mankope in die omgewing van Pot
gietersrus (1836-1869)' (MA, Unisa), pp78-80. 

33 Huet, Het lot, p21; Herinneringe van Coetzer, p4; Herinneringe van Goodwin, pplOS-107; Struben, &collections, pp88, 
92. 



91 

Sabierivier getrek. Hy het in totaal 32 olifante geskiet, maar het malaria opgedoen en 1s 

daaraan oorlede. 34 

'n Gedig of rympie oor die jag het in 1862 die aandag gevestig op die voordeel van olifantjag, 

maar ook op die gevare en lewensverliese daaraan verbonde: 

"Men hoort van Schoemansdal, 

Dat menig olifant 

Door jagters is geveld, 

De schoonsten van het land; 

En menig komt terug. 

Met veel ivoren stukken, 

Men treurt tog evenwel, 

Om eenige ongelukken: 

P Venter werd getrapt 

Door's olifanten poot, 

T erwijl zijn kameraad 

Het woedend <lier doorschoot, 

Maar hij was reeds een lijk 

Een ander kloeke jager, 

Met naam Bezuidenhout, 

Een onversch[r]okken wager, 

Werd ijselijk gekwetst, 

Maar t' !even werd gespaard, 

Doch over 't algemeen 

Was het de jagt wel waard".35 

Die grensgebied was gevaarlik vir blankes en botsings met swart mense het voorgekom. 

Mans wat nie op jagtogte uitgegaan het nie, het na die jagters se vrouens en gesinne omge-

34 Struben, &coUections, pp88. 

35 Aangehaal deur S P Engelbrecht uit De Emigrant, 9 September 1862: sien S P Engelbrecht, De NederdNitsch Hervormde 
gemeente Pietersburg (ZoutpansberiJ 1852-1952, p16. 
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s1en. Tydens die laaste jare van Schoemansdal se bestaan het die vrouens en kinders in die 

skans op die dorp gaan bly totdat die jagters teruggekeer het.36 

Jagters het al hoe verder van Schoemansdal noord-, wes- en ooswaarts beweeg om ivoor in 

die hande te kon kry. Hulle het van Schoemansdal na die Limpopovallei, die Bloubergom

gewing, die huidige Botswana en Zimbabwe gegaan. Jagters het deurgedring tot by die 

Ngamimeer en tot so ver as die Zambezirivier en die Sabiegebied, en elke jaar verder en 

dieper die wildemis in agter olifante aan getrek. Toe prospekteerder Carl Mauch die Zim

babwe-bouvalle in 1871 "ontdek" het, sowat 240 km noord van die Limpoporivier, het hy 'n 

Soutpansbergse jagter, Adam Render, gekry wat reeds lank daar gewoon het.37 Die jagters 

het ooswaarts tot so ver as slegs vyf dagreise van die Portugese hawens Inhambane en Dela

goabaai, gejag. Die vredesooreenkoms tussen Potgieter en Mzilikazi op 8 Januarie 185338 het 

die volgelinge van Potgieter gemoedsrus gegee om in die noorde te gaan jag. Mzilikazi was 

volgens gerugte in 1861 ontevrede omdat die blankes nie meer in sy gebied gejag het nie.39 

Bekende olifantjagters soos Henry Hartley, "Wild" Bill Leathem40 en Barend Vorster41 wat 

olifante op groot skaal gejag het, het dikwels in Schoemansdal byeengekom. Veral eersge

noemde twee het die dorp as basis gebruik.42 

Die maatreel van Stephanus Schoeman 43 naamlik dat jagters nie voor 15 Junie elke jaar sal 

uitgaan nie, is in 185844 deur 'n wet gevolg om die jagtyd vanaf 15 Junie tot 15 Oktober te 

beperk. Die wet het probeer verhoed <lat jagters onbepaald in die jagveld bly en wou die 

36Herinneringe van Coetzer, p2. 

37 R Wagner, 'Zoutpansberg: The dynamics of a hunting frontier, 1848-67', S Marks & A Atmore (eds) Economy and sociery 
in pre-industrial South Africa, p315. 

38 Staats Courant der Zuid-Afrkaansche &publiek, 20.8.1859; Potgieter, 'Die vestiging,' p48; Herinneringe van Coetzer, p4; 
Wagner, 'Zoutpansberg', p315; R450/62: Joemaal van PD du Preez, 9.11.1852, D W Krynauw & HS Pretorius (reds), 
Transvaal.re argiefstukke, 1850-1853, pp260-262; F Lion Cachet, De worstelstnjd der Transvalers, p386; R483/52: Vredeson
derhandelinge tussen P J Potgieter en Marati, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaalse argiefstukke, pp294-295. 

39 SS16, R4602/61: Albasini - Schoeman, 29.8.1861. 

40 T V Bulpin, Lost trails on the low veld, p53. 

41 W126, Herinneringsboek van BJ Vorster, pl-3. 

42 Struben, Recollections, p87. 

43 SS37, R765/55: Notule van publieke ooreenkoms, 19.2.1855. 

44 A son of the veld, 'When eliphants abounded, the Transvaal's first game laws,' The Transvaal Leader, 7.4.1904; The Friend 
of the Free State and Bloemfontein Gazytte, 12.8.1859; Breytenbach (red), Tvl nr 3, pp599-602; Staats Courant, 1858. 
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owerheid die wild ook beskerm. Die jagters het hierdie maatreel omseil deur swartes uit te 

stuur om namens hulle te jag. 

Albasini en van sy volgelinge het jag op groot skaal beoefen. De Zuid-Afrikaan het hieroor 

berig: "Hy heeft niet minder dan 100 geweren dus in gebruik, en daar elk geweer door twin

tig kaffers vergezeld wordt, <lit het ivoor moeten dragen, kan men zich eenigzins de uitge

breidheid der zaak voorstellen. Terwyl de heer M [Engelse smous Murray] hier was, 

kwamen twee of drie jagers met omstreeks 300 lb ivoor terug". Die berig meld verder <lat 

sy jagters uit ongeveer 700 lede bestaan het en as gevolg van die kompetisie onder hulle sou 

die jaarlikse inkomste aan ivoor toeneem.45 Barend Vorster was nog 'n persoon wat jag op 

groot skaal beoefen het en sy herinneringsboek wemel van die getalle van diere wat deur 

horn geskiet is.46 Swartes het vuurwapens bekom en ook op groot skaal gejag. Die jagters 

het dikwels nie na behoefte geskiet nie en daar is met vleis gemors.47 Die groot getal vuur

wapens in gebruik het die gebalanseerde verhouding tussen jagters en wildvoorraad ver

steur.48 

Die jag was die grootste enkele bedryf in Schoemansdal vanwee die verskillende redes reeds 

genoem, met die twee belangrikstes: wins en avontuur. Omdat Schoemansdal 'n pio

niersgemeenskap was, was daar nie geleentheid vir 'n groot verskeidenheid beroepe en be

drywe nie. Die meeste het gewentel om die voorsiening van basiese behoeftes, daaglikse 

bestaan en selfonderho~ding. Daarom <lat inwoners wat bedrywe, behalwe jag, beoefen het, 

nie welaf geword het nie. Nerens kon inligting gevind word wat die teendeel bewys nie, 

terwyl sommige pioniers, soos Stephanus Schoeman, uit jag vermoend geword het. 

45 De 'ZuidAfti/eaan, 28.1.1864. 

46 Herinneringsboek van Vorster, p47. 

47 SS49, R540/63: De Klerk- Vercuiel, 25.7.1863; SS46, Rll/63: Verklaring van Van Heerden, 4.11.1863. 

48 Potgieter, 'Die vestiging', p48. 
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HOOFSTUK VII 

GODSDIENS EN KERK 

Hoewel die pioniers hulle in verskillende dele van Transvaal gevestig het, was daar by heel

wat van hulle 'n eenheid van doel en strewe te bespeur. Op staatkundige gebied was <lit die 

ideaal om aan een volksraad verantwoordelik te wees en kerklik was die hele Transvaal een 

gemeente. Hendrik Potgieter het op 21 Desember 1848 een van sy kinders, van wie die 

naam in die Potchefstroomse doopregister ingeskryf is, in Magaliesberg laat <loop. Nadat 

Magaliesberg in 1850 'n selfstandige gemeente met die naam Rustenburg geword het, het 

Piet Potgieter met die eerste kerkdiens van die nuwe gemeente op Rustenburg 'n kind laat 

<loop, want Soutpansberg was toe 'n deel van Rusten burg. Daar was in daardie stadium een 

kerk in Transvaal, die Nederduitsch Hervormde Kerk. Die kerk het vanaf 1857 met die 

aanname van die eerste grondwet die staatskerk van die land geword.1 

Schoemansdal was sowat 400 km van Rustenburg gelee. Die Schoemansdallers en Sout

pansbergers kon dus slegs by wyse van uitsondering kerkdienste in Rustenburg bywoon, en 

dit was onwaarskynlik dat kerkraadslede uit die noorde vergaderings op Rustenburg sou by

woon. Aan die einde van 1851 was daar reeds 'n gemeente in Soutpansberg gestig2 en die 

kerkraad van Rustenburg het op 30 April 1852 besluit dat Soutpansberg voortaan die volle 

vryheid sou he om as selfstandige gemeente georganiseer te word en op te tree. Fondse wat 

van Soutpansberg in die Rustenburgse kerkkas gestort sou word, sou terugbetaal word wan

neer 'n kerk te Schoemansdal gebou is.3 

Hendrik Potgieter het met die vestiging in Soutpansberg reeds besef dat dit uiters moeilik 

sou wees om 'n permanente leraar te kry en dat hulle tevrede sou moes wees met besoe

kende predikante wat die sakramente kon bedien.4 Al was predikante skaars, het die pioniers 

nie moed opgegee nie en gedurig na 'n predikant gesoek; wel wetende <lat hy moeilik sou 

1 S P Engelbrecht, Die Nederduits&h Hervormde gemeente Pietersbu'l, (Zoutpansbng) 1852-19 52, pp8-9; G D Scholtz, Die Geskie
denis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, 1842-1885, p243; A Wypkema, 'De invloed van 
Nederland op ontstaan en ontwikkeling van de Staatsinstellingen der Z A Republiek tot 1881' (D Phil, UP), p460. 

2 F J Potgieter, 'Die vestiging van die Blanke in Transvaal (1837-1886)', A'l,ief1aarboek vir SA geskiedenis vol 21, nr 2, p45. 

3 Engelbrecht, Die NH gemeente Pietersbtng, p11; S P Engelbrecht, Die Geskiedenis van die Nederduitsvh Hervormde Kerk van 

Afrika, pl 75. 

4 R358/51: Potgieter- Minnaar, 24.12.1851, D W Krynauw & HS Pretorius (reds), Transvaalseatgiefstukke, p154. 
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instem om horn in so 'n afgesonderde gebied, waar koors geheers het, te vestig. In 1853 

was dit Piet Potgieter se begeerte om 'n behoorlik geordende leraar wat die belydenis van 

die Sinode van Dordrecht onderskryf het, vir die gemeentes van Soutpansberg en Lyden

burg te kry. Hy het aan Smellenkamp opdrag gegee om deur middel van skrywes na so 'n 

predikant te soek.5 Hoewel hulle nie suksesvol was nie, het die versugting gebly, want op 2 

Julie 1857 het die gemeente uit Schoemansdal 'n brief aan predikante Murray, Neethling en 

ander gerig waarin die wens uitgespreek is dat die Here in die hart van een van die predi

kante sal werk sodat hy vir die Soutpansbergers sou kom preek.6 

Die Soutpansbergse kerk het voortgegaan sonder 'n predikant, maar het verbintenis met 

Rustenburg, Potchefstroom en die Kaapse Sinode behou. Periodieke besoeke van predi

kante het telkens 'n kortstondige oplewing op kerklike gebied gebring, maar omdat daar nie 

'n permanente predikant was nie, was die kerk eintlik ge1soleer. 

Die grootste gedeelte van die pioniersgroep wou graag 'n vaste leraar he, maar by gebrek aan 

'n predikant het die "voormanne" dienste waargeneem. Kommandant-generaal Hendrik 

Potgieter, Jacobus Nel, wat ook as onderwyser opgetree het, landdros A Duvenage en 

ouderling Douw Gerbrand Grobler was almal mense wat gesorg het <lat kerkdienste plaas

gevind het.7 

Op 20 Oktober 1857 het die gemeente van Rhenosterpoort en Soutpansberg die krygsraad 

en hof van landdros en heemrade versoek om 'n leraar te vind. Dit kon nie vasgestel word 

wat van die versoek geword het nie. 8 'n Belangrike rede waarom daar 'n behoefte aan 'n 

vaste predikant in Schoemansdal en distrik was, was <lat die bediening van die sakramente 

kon plaasvind. Wat die bediening van die <loop betref, het <lit dikwels gebeur <lat as gevolg 

van die lang periodes tussen die besoeke van die predikante, kinders saam die ouers na die 

kansel gestap het om gedoop te word.9 Met die besoek van Murray aan Warmbad het 

5 Scholtz, Diegeskiedenis van die NH ofG &rk, pllO. 

6 Scholtz, Die geskiedenis van die NH of G &rk, p 141. 

7 G G Munnik, Kronieke van Noordelike Tnmsvaal, plO; HJ Grobler, 'Storie van 'n vergane Voortrekkerdorp', Die Brandwag. 
24.12.1919, p218; 0 J 0 Ferreira, 'Schoemansdal: van Voortrekkervoorpos tot volksfeesterrein', Contree nr I, Januarie 
1977, p8. 

8 SS17, R1814/57: Notule van vergadering van hofvan landdros en heemrade en krygsraad, 8.12.1857. 

9 Munnik, Kronieke, p22. 



96 

sommige inwoners hulle kinders saam met ander mense gestuur om gedoop te word. Een 

van die dopelinge, H J Grobler, seun van D G Grobler, was sewe jaar oud en het sy eie 

doopbriefie met besonderhede aan die predikant oorhandig. 10 

Voordat Schoemansdal 'n vaste predikant gehad het, het die landdros talle pare in die hu

welik bevestig. Ander het geglo dat die huwelik deur 'n geordende predikant voltrek moes 

word. Een so 'n persoon was Elsje Maria Aletta, die weduwee van Piet Potgieter. Sy sou 

met Stephanus Schoeman trou indien hulle deur 'n geordende predikant in die huwelik 

bevestig kon word.11 Geordende predikante was skaars en Schoeman moes geduldig wag. 

Priester Montanha was vir Schoeman die oplossing vir sy probleem. Hoewel Montanha 'n 

Rooms-Katolieke priester was, washy we! georden. Schoeman het Montanha genooi om 

horn en Elsje in die huwelik te bevestig en terselfdertyd die huweliksfees by te woon. Op 

Middelfontein, die plaas van wyle Piet Potgieter gelee naby die teenswoordige Nylstroom, 

waar die huwelik bevestig is, het Schoeman vir Montanha as "'n geordende" predikant aan 

Elsje voorgestel. Hy het verswyg dat Montanha eintlik 'n Rooms-Katolieke priester was. 

Die Potgieterfamilie het Schoeman dit moeilik vergewe.12 

Sommige inwoners van Schoemansdal en die Soutpansberg het die kerk en kerklike sake op 

die hart gedra. So het 'n groep van hulle op 2 Maart 1859 'n memorie aan pres MW Pre

torius gestuur waarin hulle verklaar het dat hulle nie !anger Stephanus Schoeman as hulle 

kommandant-generaal wou he nie. Volgens hulle was Schoeman nie 'n getroue kerkganger 

en die kerk nie goedgesind nie. Hy het landdros C Rabe aangestel wat nie lid was van die 

Nederduitsch Hervormde Kerk nie. 13 

Schoeman het Pretorius reeds vroeer in kennis gestel dat Rabe we! 'n Calvinis was, hoewel 

hy aan die "Episkopaalse Kerk" behoort het. 14 Miskien het hy horn nie gesteur aan die 

besluit wat die Volksraad op Lydenburg in September 1853 geneem het, naamlik dat alle 

10 Grabler, 'Storie', p219. 

11 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D Litt et Phil, Unisa), p50. 

12 J de V Roos, 'Die ou ivoorsentrum van Transvaal', Die Huisgenoot, 3.6.1938; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', pp50-52. 

13 SS24, R2633/59: Memorie van persone, 2.3.1859. 

14 SS24, R2537/59: Schoeman - Pretorius, 9.1.1859: sien G3 Vol 1/2/1, Kerkraadsnotule, April 1852. Volgens hierdie 
geloofhet die oppergesag van die kerk by biskoppe berus, sien FF Odendal (hoofred) HAT, Verklarende handwoordeboek 
van di,e Afakaanse Taal, p200. 
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gelowe en sektes wat nie met die reglemente van die Sinode van Dordrecht (1618-1619) 

ooreenkom nie, nie toegelaat of geduld sou word nie.15 Die onbekende naam van Rabe se 

kerk moes die Schoemansdallers laat glo het dat hy 'n vreemde godsdiensleer aanhang. 

Intussen het die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk in Transvaal se wee uit

mekaar gegaan. Die Gereformeerde Kerk is formeel op 11 Februarie 1859 op Rustenburg 

gestig, en Schoeman het horn op 16 April 1859 by die kerk aangesluit. In Augustus 1859 het 

ds Dirk Postma van die Gereformeerde Kerk die "gevaarlike weg van wilde diere en volke" 

na die noorde aangedurf en in Schoemansdal by Stephanus Schoeman tuisgegaan. Van die 

lidmate wat aangesluit het, het later besluit om terug te keer na die Hervormde Kerk, hulle 

het aansoek daartoe gedoen en is toegelaat. 16 

As die vemaamste inwoner in Schoemansdal en lid van die U R, het Schoeman horn beywer 

om die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk weer te laat verenig.17 

Op sy versoek en die van MW Pretorius het predikante D van der Hoff en D Postma elk 

met 'n gemeentelid en twee ouderlinge op 22 November 1859 samespreking in verband 

met hereniging gevoer. Nie een van die twee groepe wou tot die ander se standpunt instem 

nie en die samesprekings het geeindig sonder positiewe resultate. 

Daar is probeer om in eredienste te hou by die suiwer verkondiging van die Woord en die 

sing van gesange. Twee vemame denkrigtings was die konserwatiewe en die meer liberale 

wat ook in Schoemansdal en Soutpansberg teenwoordig was. Die predikant, P Huet, het in 

1858 met sy besoek aan Schoemansdal gevind dat daar diegene was wat aan die "zuiwere, 

rechtsinnige, gereformeerde leer" vasgehou het en groot "gemoedsbezwaar [gehad] om een 

Evangelish gezang te zingen of slechts te hoor zingen".18 Dit was die konserwatiewe denk

rigting. Daar was andersdenkendes wat 'n meer liberale en vrysinnige siening van die kerk 

gehandhaaf het. 

is JD du Plessis. 'Die rol van Willem Comelis Janse van Rensburg in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek' 
(MA, UP), p43; J H Breytenbach (red), SA tJTEiefst11kke Tvl nr 3, art 128, p512. 

16 B Spoelstra, Die Doppers in Suid-Afrika, 1760-1899, pp169-171; Ferreira, 'Stephanus Schoeman' p186; Kerkraadsnotule, 
3.10.1864 en 8.10.1866. 

17 A787, Preller-versameling, band 166: nr 16, De Volksblad 7.5.1859. 

18 P Huet, Het lot der Z}Varlen in Tra1tstJaal, p39. 
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Volgens Huet was die Schoemansdallers die sending nie goedgesind nie. Die pioniers se 

sienswyse was dat die sendelinge negrofiliste was en veral in die verhouding van werkgewer 

en dienskneg op so 'n wyse ingemeng het dat die blanke werkgewer altyd in 'n slegte lig 

gestel is. Die werkgewers het nooit sendingwerk onder hulle werkers gedoen nie, en hulle 

het geweier dat sendelinge hierdie taak verrig, moontlik omdat sommige blankes die swartes 

nie as hulle naaste beskou het nie.19 Huet het verder gemeld dat sommige blankes bekom

merd was dat gelykstelling tussen blank en swart daartoe kon lei dat die Evangelie onder die 

heidene verkondig sou word.20 Hierdie siening het ook by ander Transvaalse pioniers 

bestaan, want toe MW Pretorius en sy eggenote met 'n baba voor die kansel verskyn het 

om te laat <loop, moes hulle tot hulle verbystering sien dat 'n kleurling, ene De Buys, en sy 

vrou ook voor die kansel opgedaag het. Pretorius het skriftelik beswaar aangeteken by Van 

der Hoff en gekla: "Wij word met bastaards in de kerk gelijk gesteld".21 Van der Hoff het 

geantwoord dat De Buys se ouers wettige lidmate was en dat hulle ten volle in alle voordele 

van blankes gedeel het.22 Die Schoemansdallers het hiervan te hore gekom en dit het hulle 

afkeer in sending versterk. 

In die dorp is geen sending gedoen nie en volgens Huet was die blankes glad nie gretig dat 

sendingwerk onder hulle werkers gedoen moes word nie. Huet het wel daarin geslaag om 

daagliks met 'n groep mense oor geestelike aangeleenthede te praat. Onder hierdie groep 

was ook swartes en een was so aangegryp dat hy later voltyds na 'n sendingstasie is.23 

Al was daar bykans 16 jaar lank nie 'n predikant om as herder op te tree nie, was dit ge

bruiklik om die Sabbat te eerbiedig, en volgens MacQueen se weergawe van Montanha se 

verslag was "the Sabbath strictly and religiously observed".24 Dit word bevestig deur Fleet

wood Churchill. Op sy reis na Schoemansdal het hy in die geselskap van Boere op 'n 

Sondagoggend 'n <liens in die veld in 'n tent bygewoon. Die <liens is deur 'n bejaarde man 

19 Huet, Het lot, p36. 

20 Huet, Het lot, p36. 

21 SS16, R1632/57: Pretorius - Van der Hoff, 15.6.1857. De Buysse voomaam word nie vermeld nie. 

22 J A Lombard, 'Die geskiedenis van sendingwerk deur die Nederduitse Gereformeerde Kerk onder die Buysstam in 
Noord-Transvaal' (MA, US), p35. · 

23 Huet, Het lot, p37. 

24 J MacQueen, 'Journey from lnhambane to Zoutpansberg by Joaquim de Santa Rita Montanha', ]011rnal of the Rqyal Geo
graphical Society, vol 32, 1862. 
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gelei en die aangeleentheid was vir Churchill treffend. Hy kon nie help om 'n vergelyking te 

tref tussen hierdie mense wat godsdiens selfs in die veld beoefen het, en sy eie volksgenote 

wat dit beslis nie sou gedoen het nie. 25 

Sommige van die pioniers het eienaardige geloofoortuiginge gehad. Hulle was bevrees vir 

"vreemde" godsdienstige leerstellings, want dit kon vals wees. Hulle het die Bybel as die 

volle Woord van God gehou waarby niks bygevoeg of weggelaat mag word nie. Daar is aan 

die "suiwer" gereformeerde leer geglo. Dit sal baie insiggewend wees as bepaal kan word 

hoeveel hierdie mense van die suiwer gereformeerde leer geweet het. Nogtans het daar vir 

hulle geen allegoriese verklaring van die Heilige Skrif bestaan nie en is die Bybel letterlik 

vertolk. Van die inwoners het byvoorbeeld beswaard gevoel omdat Dietlof Mare uit seep

steen vir horn 'n pyp se kop in die vorm van 'n mens se gesig gekerf het, want dit was 'n 

gesnede beeld waarteen die Skrif tog gewaarsku het. Volgens antler mag kinders om die

selfde rede nie met poppe gespeel het nie.26 Volgens die biografie van Hendrik Potgieter 

het daar van horn nie 'n portret bestaan nie, want "geen gesnede beeld nog enige gelykenis 

mog gemaak word nie".27 Die gesindheid van die mense word miskien die beste gelllustreer 

deur die besluit van die kerkraad op versoek van die landdros in 1864 dat die kerkklok saans 

om agtuur gelui moes word. Dit sou die inwoners daaraan herinner dat daar geen rumoerige 

of lawaaierige aktiwiteite na agtuur mag wees nie. Die kerkraad was aanvanklik erg teen die 

versoek gekant en het besluit dat 'n wereldlikemag horn nie met die kerkklok mag bemoei 

nie en dat die klok slegs vir kerkdienste gebruik word.28 In Junie 1866 het die kerkraad die 

versoek tog toegestaan en die landdros toegelaat om die klok elke aand om agtuur te laat lui 

om die rus in die dorp te bevorder. 29 

In 1866 het ds NJ Van Warmelo aan sy broer geskryf dat die stryd tussen aanhangers van 

die ortodokse leer en die met liberale denke ook in Schoemansdal en Soutpansberg geheers 

het, "en wij spannen onze krachten in om deze Republiek op te voeden in eene meer vryz

innigen geest. Gelukkig zijn de predikante eenstemmig; wij allen hebben eenen grooten af-

25 Al 7, J Fleetwood Churchill, Reisbeskrywing na Soutpansberg in 1856, pll. 

26 Huet, Het lot, p39. 

21 C Potgieter & NH Theunissen, Kommandant-generaal Hendrik Potgjeter, pp261-262. 

28 Kerkraadsnotule, 26.12.1864. 

29 Kerkraadsnotule, 4.6.1866. 
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schuw aan inquisitie".30 Hy het bygevoeg dat hy nie Schoemansdal permanent kon verlaat 

nie, aangesien die hele distrik op horn staat gemaak het. 

Tydens ds A Murray se eerste besoek aan Transvaal in 1849 het hy al Magaliesberg bereik, 

toe Hendrik Potgieter horn na Soutpansberg genooi en ook 'n wa gestuur het om horn 

daarheen te vervoer. Ongelukkig was Murray reeds uitgeput en siek en moes nog na Ohrig

staddistrik reis; daarom kon hy nie aan Potgieter se versoek voldoen nie.31 In 1850 het 

Murray die tweede keer na Transvaal gekom met die doel om die Soutpansbergers wat uit

gesien het na sy bediening, te bereik. Hy het tot by Warmbad gevorder, maar kon nie ver

der na Soutpansberg gaan nie weens die swak verbindingsroete. Die pad was moeilik 

begaanbaar en het deur 'n onherbergsame gebied gegaan waar vreemde swartes moontlik 

vyandiggesind kon wees. Ten spyte hiervan het nie minder nie as 13 waens met mense van 

Soutpansberg na Warmbad gegaan en Murray se dienste bygewoon. Potgieter het 'n brief 

aan Murray gestuur, waarin hy sy teleurstelling uitgespreek het dat Murray nie na Soutpans

berg kon gaan nie en horn versoek om sy bes te doen om daarheen te gaan. Murray moes 

besef het <lat die pioniers op kerklike en godsdienstige vlak verwaarloos was. Uit die 25 kan

didate wat belydenis van die geloof wou afle, is slegs twee toegelaat en 36 kinders is ge

doop.32 

Besoeke van predikante het nie dikwels plaasgevind nie en die inwoners van Soutpans

bergdorp en distrik moes geduldig wag. Op 24 Desember 1851 het Potgieter aan veldk P C 

Minnaar van Magaliesberg geskryf en gevra vir 'n predikant om horn in Soutpansberg te 

kom vestig. Solank as wat daar nie 'n predikant was nie, sou daar altyd 'n predikant uit die 

Kaapkolonie moes kom om die sakramente te bedien.33 

In April 1852 het predikante A Murray en J H Neethling die tog van Ohrigstad na Sout

pansbergdistrik aangepak. Van die vemaamste inwoners van die Ohrigstaddistrik, komman

dant W F Joubert, L Nel, A Spies, J Grobler en ander het hulle bes gedoen om die twee 

30 L111/3: Briewe ds NJ van Warmelo, brief11, 17.1.1866. 

31 De Volkstem, 2.8.1918. 

32 De Volkstem, 2.8.1918; Potgieter, 'Die vestiging', p46; Gerdener, Ons Kuk, pp241-242; Grobler' Storie', p218. 

33 R358/51: Potgieter - Minnaar, 24.12.1851, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaalse atgiefstukke, pp153-154. 
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predikante te oorreed om nie na Soutpansberg te gaan nie. Geelkoors het fel daar geheers 

en hulle was bevrees <lat die twee predikante sou sterf.34 

Met die besoek van die predikante was daar gemengde gevoelens van blydskap en droefheid 

- blydskap oor die koms van die predikante en droefheid oor die ernstige geelkoorsepi

demie en die hoe sterftesyfer. Haas elke huisgesin was in rou gedompel. Die dorpenaars het 

hulle wonings onder die sorg van "'n sekere bastaard (Kaffir) en zijne onderhooriges" 

[Buys?]35 gelaat en sowat twee uur te perd in 'n suidoostelike rigting getrek waar 'n laer 

gevorm is: in die lengte is drie of vier waens geplaas met een in die breedte waaroor seile 

gespan is. Dit het as kerktent gedien. Die mense was verheug en Neethling het spoedig 22 

kinders tussen ouderdomme 6 en 13 jaar bymekaar gehad. Tot sy vreugde het hy gevind dat 

meer as die helfte van die kinders kon lees - 'n bewys dat die kinders tog nie heeltemal op 

onderwysgebied verwaarloos was nie. Op Kerkbult, die naam wat die plek spoedig gekry 

het, is in April 1852 elke dag godsdiensoefening gehou asook katkisasie vir voornemende 

katkisante en 24 uit die 40 is aangeneem en 56 kinders gedoop. Murray was ook aangenaam 

verras met die mense wat nie so ligsinnig was as wat hy verwag het nie. Die twee predikante 

het ongeveer drie weke in Soutpansberg vertoef. 

Van der Hoff was die Potchefstroomse leraar van die Nederduitsch Hervormde Kerk en het 

as gevolg van sy optrede reeds in 1853 nie 'n gunstige indruk op Piet Potgieter, die Sout

pansbergse leier, gemaak nie. Potgieter wou nie hierdie predikant vir Soutpansberg gehad 

het nie;36 nogtans het Van der Hoff 'n waardevolle diens in Schoemansdal gelewer. 

Die gemeente Schoemansdal en Soutpansberg was in 1853 reeds selfstandig. Op Saterdag, 1 

April 1854, was ds Dirk van der Hoff op besoek aan Schoemansdal en onder sy voorsitter

skap het die eerste vergadering van die kerkraad en gemeente plaasgevind. Van der Hoff het 

34 J H Neethling, 'Het overvaalsche reis naar Zoutpansberg', De Gereformeerde kerkbode in 'Zllid-Afrika, 30.4.1853, p130; 
Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersburg, p10. 

35 Neethling, 'Het overvaalsche reis', p 132; Gerdener, Ons Kerk p243; G S Preller, Oorlogsoormag en ander sketse en verhale, 
pp155-156; De Voikstem, 2.8.1918; Potgieter, 'Die vestiging', p46. 

3Q Scholtz, Die Geskiedenis van die NH of G kerk, p110. Van der Hoff het horn in 1861 die onmin van 'n gedeelte van die 
publiek op Potchefstroom op die hals gehaal toe hy sy vrou eers met 'n waterbeker teen die kop geslaan het en "toen 
met 'n knopkierie agter haar op straat gehol [het) en gese [het] 'ik zoude haar kunnen doodslagen": sien A787, Preller
versameling, band 195: De Volksblad, 16.7.1861. 
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die Woord bedien, die eerste keer is Nagmaal in Schoemansdal gehou en het 41 kinders ge

doop en 56 mense het belydenis van geloof afgele.37 

Gedurende die winter van 1858 het ds P Huet in Schoemansdal aangekom. SP Engelbrecht 

het horn beskryf as 'n merkwaardige persoonlikheid, fyn besnaard en 'n gevoelsmens. Hy 

was as student aanvanklik losbandig, maar daama vroom en uiters ortodoks met 'n digterlike 

aanleg. Hy het op eie besluit Schoemansdal en Soutpansberg besoek en bykans twee 

maande daar vertoef. Hy het die aard en karakter van die pioniers glad nie geken nie.38 Met 

sy besoek aan Schoemansdal kon, soos gemeld, Huet en Schoeman, wat die vemaamste in

woner daar was, mekaar nie vind nie, dog Schoeman en landdros Duvenage het wel Sondag 

18 Junie 1858 die <liens bygewoon. Huet het egter so 'n goeie indruk op die Schoemansdal

lers gemaak dat die kerkraad en gemeente horn as 'n vaste predikant wou beroep. Schoeman 

was egter nie daarvoor te vinde nie. Hy het die kerkraad byeengeroep en dit duidelik onder 

hulle aandag gebring dat nie die gemeente of die kerkraad die reg gehad het om 'n predikant 

te beroep nie, maar dat so 'n besluit by die staat berus het. Die gemeente en kerkraad het 

hulle nie aan hierdie aanmatigende teregwysing gesteur nie - iets wat Huet ook opgemerk 

het.39 Huet het soveel invloed uitgeoefen dat die U R op 15 September 1858 'n memorie 

van die kerkraad van Soutpansberg behandel het. Volgens die memorie, onderteken deur 

kerkraadslede A Grobler en P Venter, is die U R versoek om maatreels te tref sodat "den 

Wel Eerw Heer Huet, die zij als leraar voor de gemeente van Zoutpansberg beroepen wil

len", beroep word en <lat hy 'n vaste salaris aangebied word. Schoeman was lid van die Raad 

en het emstig teen Huet beswaar gemaak en die versoek is afgekeur, omdat "de Raad gron

dige bewyzen [sic] heeft dat de Eerw Heer Huet een rusteloos persoon is, en verwarring in 

het land zal verwekken".40 Selfs Van der Hoff het die Schoemansdallers die beroep van 

Huet verkwalik. 41 

37 Engelbrecht, Die N H Gemeente Pietersbutg, ppll-12. 

38 Engelbrecht, Die N Hgemeente Pieters/Jury,, pp13-14: sien W J de Kock & D W Kruger (reds), Suid-Afrikaanse Biogrqfiese 
Woordeboek, deel 2, p330-332. 

39 Huet, Het lot, pp22-24; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p184. 

40 UR 1, Notule, 15.9.1858, art 27. 

41 Gerdener, Ons Kerk, p297. 
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Schoeman het nie vir Huet vertrou nie omdat hy die swart mense baie simpatiek gesind was. 

Hy het die Schoemansdallers en Soutpansbergers van slawemy en onmenslike behandeling 

van swartes beskuldig. Daarby het hy nie 'n hoe opinie van die pioniers se beska- wingspeil 

gehad nie en was onsimpatiek teenoor hulle.42 Huet was reg in sy beskuldiging dat die 

swartes nie goed behandel is nie, en as 'n geleerde man uit die meer verligte Europa, was 

die pioniers se beskawingsvlak veel laer as sy eie. Met so 'n siening van hulle sou hy egter 

nie die ideale herder en leraar vir die Schoemansdallers wees nie. 

Op Saterdag 17 Junie 1858 het die kerkraad Huet besoek en besluit dat hy die kerk die vol

gende dag sou inwy. Schoeman het nie van hierdie besluit gehou nie en op die Sondagog

gend die vlag laat hys. Heelwat mense was teen die vlag gekant en van hulle het Huet ver

dink dat hy by hierdie politieke aksie betrokke was. Hy het almal egter verseker dat hy niks 

met die politiek en die vlag te doen gehad het nie. Die inwyding van die kerk op 18 Junie 

1858 was die eerste godsdienstige fees wat in Schoemansdal gehou is. Die gemeente het in 

twee rye voor die kerk gaan staan, terwyl Huet op die trap plaasgeneem het en 'n ernstige 

toespraak gehou het. Na gebed en sang het almal die kerk binnegegaan. Huet het die ge

meentelede ingelig oor die rede waarom hy die besoek aan Schoemansdal gebring het. Vir 

horn was dit belangrik om sy medesondaars tot boete en bekering te roep. Hy het daarop 

gewys dat 'n prediker mense se vooroordele en sondes moes bestry. As teksvers is geneem 

II Timotheus 2:19 "Een iegelijk die den naam van Christus neemt sta af van ongerech

tigheid", en die hooftema van sy preek was dat uiterlike godsdiens sowel as huigelary sonde 

is.43 Vir die Schoemansdallers was dit 'n heuglike gebeurtenis en is met die gepaste spys en 

drank gevier.44 

Toe Huet geweier het om Christiaan Rabe se buite-egtelike kind te <loop, het Schoeman en 

Rabe hulle van Huet gedistansieer.45 Huet het Schoemansdal op 9 Augustus 1858 verlaat.46 

42 Huet, Het lot, pp25-35; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p184. 

43 Huet, Het bit, p24. 

44 Huet, Het lot, p24. 

45 Huet, Het lot, p26; Kerkraadsnotule, 1.4.1858. 

46 Kerkraadsnotule, 1.8.1858; Huet, Het lot, p54. 
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Op 23 Mei 1859 het ds D van der Hoff Schoemansdal besoek.47 Hy het sowat 'n maand 

vertoef, die Woord bedien en algemene kerksake behartig. Ds A J Begemann was op 10 

Mei 1861 in Schoemansdal vir gewone leraarswerk.48 Nie een van die besoekende predi

kante het egter 'n beduidende invloed op die gemeentelewe gehad of 'n uitstaande <liens ge

lewer nie. 

In 1862 was ds G W Smits die konsulent vir die Soutpansbergse gemeente. Onder sy kon

sulentskap het die kerkraad met kmdt F H Geyser en veldk A Duvenage saamgewerk om 

geld bymekaar te maak om 'n leraar van Nederland te kry. Op 5 Mei 1862 is £250 ingesamel 

en in die bewaring van ouderling P J L Venter geplaas. Die kerkkraad het toe aan die kom

missie van die Algemene Kerkvergadering gevra om na die Amsterdamse Kommissie te 

skryf en hulle te vra om 'n predikant te stuur. Die Algemene Kommissie het besluit om so 

te doen, maar dit is nie bekend wat van hierdie skrywe geword het nie.49 

Smits en sy vrou was op 11 Junie 1863 in Kaapstad op besoek by Smits se skoonfamilie en 

het hier kennis gemaak met 'n jong Hollandse proponent, NJ van Warmelo. Van Warmelo 

het besluit om na Transvaal te gaan en is eers terug na Nederland waar hy met Josina van 

Vollenhoven in die huwelik getree het. Die familie Van Vollenhoven het aanvanklik hulle 

bedenkinge gehad omdat hulle dogter na 'n woeste onherbergsame land vol gevare van 

swartes en wilde diere sou moes gaan, maar het later ingestem.50 Josina was klein en onaan

sienlik van persoon, maar moedig en vasberade en sou Van Warmelo bykans ses maande in 

Schoemansdal onderskraag en bystaan. In Mei 1864 het die egpaar van Pietermaritzburg na 

Transvaal vertrek en op 28 Mei in Pretoria aangekom. Op 15 Junie is Van Warmelo aldaar 

deur predikante D van der Hoff, A J Begemann en G W Smits georden en was die eerste 

predikant wat in Transvaal gelegimiteer en georden is.51 

Op Vrydag 29 Julie 1864 het Van Warmelo sy eerste van vele kerkraadsvergaderings in 

Schoemansdal bygewoon. Die bevestiging het op Saterdagoggend 30 Julie onder groot be-

47 Kerkraadsnotule, 23.5.1858. 

48 Kerkraadsnotule, 13.5.1861en26.5.1861. 

49 Kerkraadsnotule, 3.5.1862 en 8.6.1863; Engelbrecht, Geskiedenis van die NH Kerk van Afrika, p 177. 

50 Briewe Van Wannelo, brief 1, 2.2.1864. 

51 Engelbrecht, Geskiedenis van die NH Kerk vanAfrika, pp181-185; Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersbmg, p24-28. 
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langstelling plaasgevind. Daar was ongeveer 600 mense onder wie pres M W Pretorius en 

lede van die UR teenwoordig.52 Ds G W Smits het die bevestiging waargeneem en Johan

nes 14 vers 12 as teksvers gebruik: "Gij zijt Mijne vrienden, indien gij doet wat Ik ge

biede".53 Die middag het Van Warmelo sy intreepreek gelewer met as teksvers Johannes 3 

vers 16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijnen eeniggeboren Zoon ge

geven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe".54 Die naweek was feestelik vanwee die groot opkoms van mense en die vemame 

gaste wat teenwoordig was. 

Van Warmelo en Josina was persone van geestelike adel, maar het hulle nie te hoog geag om 

met die Schoemansdallers om te gaan en hulle te bearbei nie. Hy was 'n gevoelsmens en dit 

was vir horn ontstellend om te sien hoe hierdie gemeente, wat nooit 'n vaste predikant ge

had het nie, godsdienstig agteruitgegaan het. Hy het die gemeente egter dadelik aangeneem 

as "mijne eigene gemeente, mijne schaapjes" en het sy bes gedoen vir die afgedwaaldes, "en 

ik heb het geluk dat zij dat op prijs stellen en mij liefkrijgen".55 Ashy een siel uit die verderf 

kon red, sou sy koms na Schoemansdal, volgens horn, nie tevergeefs gewees het nie. Dit 

was vir horn ook belangrik om die opvoeding en algemene beskawingspeil van die inwoners 

te bevorder.56 Hy het probeer om deur persoonlike bemiddeling die posverbinding met die 

buitewereld te verbeter,57 en met behulp van die kerkraad getrag om die landdros te oorreed 

om die voorkoms van die dorp te verbeter.58 Van Warmelo was vriendelik, kon soms 

bytend skerp spot en was nie bang om, waar nodig, emstig te bestraf nie. Hy was 'n man vir 

die waarheid en was regverdig, wat agting by almal rondom horn afgedwing het en kinders 

tot horn aangetrokke laat voel het.59 

52 Briewe Van Wannelo, brief 3, 15.8.1864. 

53 AD Pont, Nicolaas Jacobus van Warmelo, 1835-1892 (Doctor Godgeleerdheid, Utrecht, 1955), p56. 

54 Pont, Van Warmelo, p56, 57; Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersburg, p28. 

55 Briewe Van Wannelo, brief 4, 15.9.1864. 

56 Briewe Van Wannelo, brief 4, 15.9.1864. 

57 Briewe Van Wannelo, brief 1, 14.7.1864. 

58 Kerkraadsnotule, 3.4.1865. 

59 Pont, Van Warmelo, p4; Briewe Van Wannelo, brief 11, 17.1.1866. 
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Behalwe dat Josina haar man getrou bygestaan het en horn aktief ondersteun het in die 

opheffing en vooruitgang van die gemeente, was sy 'n fyn waarnemer en het aangeleenthede 

dikwels uit 'n humoristiese oogpunt gesien. Die bundel wat uit hulle briewe aan hulle familie 

in Nederland bestaan, is van die waardevolste dokumente wat inligting bied oor die mense, 

hulle sieninge, aktiwiteite, gewoontes en leefwyse in Schoemansdal. 

Die grootte van die gemeente en die uitgestrektheid van die gebied wat hulle bewoon het, 

het Van Warmelo nie gehinder nie. Hy het horn ywerig aan sy taak gewy en tot so ver as die 

huidige Potgietersrus gereis om huisbesoek te doen.60 Hy het horn diep in die gemoedere en 

harte van die gemeente ingegawe. Aan sy broer het hy geskryf dat hy Soutpansberg nie kan 

verlaat nie aangesien die hele distrik op horn staatgemaak het.61 Hy het die hele gemeente as 

een groot familie beskou. Omdat hy hulle met raad en daad bygestaan het, het hulle horn 

hoog geag,62 sestig goue ponde as traktement gegee en ook geld beskikbaar gestel om 'n 

gerieflike veerwa en perde te koop wat hy veral tydens sy huisbesoek gebruik het.63 

Nagmaalsviering was 'n groot geleentheid wat gewoonlik een keer elke drie maande plaas

gevind het. 'n Byna feestelike stemming het geheers, aangesien dit ook 'n kuiergeleentheid 

was vir die pioniers wat mekaar en die dorpsinwoners so selde gesien het. Dit was ook 'n 

geleentheid wanneer baie mense in die dorp saamgetrek het. Die eerste Nagmaal is op 2 

April 1854 deur ds D van der Hoff in Soutpansberg bedien.64 Vir die Nagmaalsviering het 

die eerste waens gewoonlik al op Woensdag aangekom. Behalwe die kuiergeleentheid het dit 

aan die mense geleentheid gebied om besigheid te doen en winkels te besoek. Die Nag

maalsgangers het hulle waens op die plein in die middel van die dorp naby die kerk uit

gespan. Elke gesin het dan 'n tent opgeslaan, want hulle sou tot Maandag of selfs Dinsdag 

bly. Tydens Nagmaal het Van Warmelo geskat dat daar op die Vrydagaand van 29 Julie 

1864 ruim 100 waens op die kerkplein uitgespan was. Hy het die hele toneel verruklik 

gevind en geskryf dat as 'n mens gedurende die aand van 'n hoogtetjie op die terrein neer-

60 Briewe Van Wannelo, brief 17, 1.11.1866. 

61 Briewe Van Wannelo, brief 11, 17.1.1866. 

62 Briewe Van Warmelo, brief 16, 1.9.1866. 

63 J van den Bos, 'Herkoms en genealogie van enkele Schoemansdalse families' (Diploma in Museumkunde, UP), p64; G 
Fourie, 'Die wildemis wen', Die Brandwag, 23. 7.1948. 

64 Kerkraadsnotule, 2.4.1854; Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersburg, p13. 
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kyk, dit 'n skilderagtige toneel gebied het. Die tente met kerse en die vure het horn laat 

<link aan 'n toneel uit Duisend-en-een-nagte.65 Dit was gebruiklik dat die predikant sy ge

meentelede besoek, en dit het te perd of met 'n veerwa en perde geskied. Nagmaaltyd was 

weer die gebruik en geleentheid vir die lidmate om die predikant tydig en ontydig te besoek. 

Die mense het onophoudelik by die pastorie opgedaag wat vir alle besoekers oopgestaan 

het. Dit was vir Josina opvallend hoe geduldig Van Warmelo met die mense was. So tussen 

die koffiedrinkery deur is daar voortdurend geglimlag, "handjies gegeven" (gegroet) en 

geduldig na die gemeentelede se praatjies en probleme geluister en raad en troos gegee. Jo

sina het ongeduldig geword as die gemeentelede opgedaag het en soms sonder om te klop 

binnegegaan en bly sit het terwyl die predikantspaar met ete besigwas.66 

Dit was gebruiklik om 'kisklere,' dus net die beste klere, na 'n kerkdiens aan te trek. Die 

vrouens was netjies gekleed en het handskoene en armbande gedra.67 'n Verdere gebruik 

wat Josina eienaardig gevind het, was dat 'n ouderlings- of diakensvrou haar spesiaal kerk toe 

en terug vergesel het. In die kerk het sy in die eerste ry op die eerste stoel langs die vrou 

van die oudste ouderling gesit en die vrouens het dan in rangorde gesit. Die kerksang het 

volgens haar veel te wense oorgelaat, want dit was eerder 'n geskree as sang en sy het baie 

moeilik saamgesing. Van Warmelo wou sy eie orrel in die kerk plaas, maar in daardie sta

dium was daar niemand wat dit kon bespeel nie.68 Hy het horn beywer om die sang te 

bevorder en in 'n brief aan sy suster geskryf dat dit baie goed met die kindersang gaan. Sy 

orrel het hy later in die kerk geplaas en dit is deur Maria Mare bespeel.69 

Die dood van Josina in Januarie 1865 was vir Van Warmelo 'n groot slag en hy was baie 

temeergedruk en lusteloos. Enkele maande later het hy na Pretoria en Rustenburg vertrek 

waar hy by Begemann en Smits gekuier het. Die gemeente was bekommerd dat hulle hul 

geliefde predikant sou verloor en dat hy nie weer na Schoemansdal sou terugkeer nie. Sy 

familie in Holland wou gehad het dat hy daarheen moes teruggaan of na 'n ander gemeente 

65 Briewe Van Wannelo, brief2, 2.8.1864. 

66 Briewe Van W annelo, brief 2, 2.8.1864, brief 3, 15.8.1864. 

67 Briewe Van Wannelo, brief2, 2.8.1864. 

68 Briewe Van Wannelo, brief 8, 3.1.1865. 

69 Briewe Van Wannelo, brief 11, 17.1.1866. 
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in Transvaal wat meer bewoon was.70 Tot groot verligting van die inwoners en gemeen

telede het Van Warmelo na Schoemansdal teruggekeer en landdros Vercuiel het dit so 

gestel: "Onze algemeen geachte en beminde leeraar, de Wel Eerwaarde Heer NJ van War

melo is verleden Maandag 4 September 's middags alhier teruggekeerd". Vercuiel het 

bygevoeg dat hulle met reg gelukkig en bly gevoel het "daar wij weer daar uit zien <lat onze 

leeraar zijne Gemeente lief heeft en als een trouwe herder zijne schapen niet verlaat".71 

In Februarie 1866 het Van Warmelo 'n beroep na Lydenburg ontvang met 'n aanbieding 

van £75 per jaar meer aan salaris. Hy het dit egter van die hand gewys, omdat hy geheg 

geraak het aan sy gemeente.72 Dieselfde maand het hy na die Algemene Kerkvergadering te 

Potchefstroom gegaan. Met sy terugkeer op 20 April 1866 was <lit vir horn treffend dat van 

die gemeentelede sy oorlede vrou se graf netjies versier het, 'n duidelike grafsteen opgerig 

het, 'n heining van rankrose rondom die graf en 'n treurwilger voor die graf geplant het. 

Die opheffingswerk in die gemeente, naamlik die onderwys en sangoefening, was in volle 

swang en die kerkgebou en pastorie is in stand gehou.73 

Van Warmelo is op 29 April 1867 met Maria Mare, 'n Schoemansdaldogter, getroud en hier

die huwelik het dalk nog meer daartoe bygedra om horn 'n ware Schoemansdaller en Sout

pansberger te maak. Hy en sy tweede vrou het die pastorie minder as drie maande bewoon, 

toe Schoemansdal op 15 Julie 1867 ontruim moes word. Op 14 Januarie 1868 het hy die 

kerkraad meegedeel dat hy 'n beroep na Heidelberg aanvaar het en het so sy bande met 

Soutpansberg losgemaak.74 

Die gemeente Soutpansberg het 'n kerkraad gehad bestaande uit 'n ouderling en twee dia

kens. Hulle moes onder andere die orde op kerklike gebied handhaaf, sorg dra dat besoek

ende predikante soveel moontlik na die dorp en distrik kom om die Woord en sakramente 

te bedien, toesig hou oor die handel en wandel van die gemeente en alle belange van die 

gemeente behartig. 

10 Engelbrecht, Geskiedenis van di,e NH Kerk vanAfrika, p183. 

71 SS70, R1041/65: Vercuiel - UR, 9.9.1865. 

72 Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersbu'lf,, p49. 

73 Briewe Van Warmelo, brief 13, 25.4.1866. 

14 Engelbrecht, Die NH gemeente Pietersbu1l!,, pp57, 58, 62, 63. 
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Die eerste beskikbare notule van die kerkraad van Soutpansberg dui aan dat 'n vergadering 

plaasgevind het op 1April1852 met die besoek van predikante A Murray en J H Neethling. 

Murray het die vergadering, bestaande uit ouderling P J L Venter en diakens D G Grabler 

en P D A S du Preez, gelei. Murray het die raad daarop gewys dat kerklike tug toegepas 

moes word waar oortree is. Lidmate het hulle soos in enige gemeenskap aan misdrywe 

skuldig gemaak, byvoorbeeld om in onenigheid m~t mekaar te leef of on tug te pleeg.75 

Die eerste vergadering van die kerkraad van die selfstandige gemeente het op Saterdag 

1 April 1854, onder voorsitterskap van ds Dirk van der Hoff, plaasgevind en daar is besluit 

om die getal kerkraadslede te verdubbel. Die nuut verkose kerkraadslede is op dieselfde dag 

wat Nagmaal vir die eerste keer in Soutpansberg bedien is, naamlik 2 April, bevestig. Die 

kerkraad het ook omgesien na die armes in hulle midde.76 

Die koster, en later skriba, is gewoonlik uit kerkraadsgeledere gekies. Op 26 Desember 1865 

is nog 'n amp tot die kerk toegevoeg toe die kerkraad besluit het om C van Boeschoten aan 

te stel as voorleser in die kerk teen 'n salaris van £10 per jaar.77 Van Boeschoten sou veral 

tydens die predikant se afwesigheid gedeeltes uit die Skrif en preke vir die gemeente voor

lees. 'n Boukommissie is ook in 1864 aangewys.78 

Diaken PA Venter was van mening dat die kerkraad en gemeente horn behoort te vergoed 

vir die koste wat hy aangegaan het om die Van Warmelo's in Pietermaritzburg te gaan haal.79 

Om 'n onbekende rede wou die kerkraad horn nie vergoed nie en het hy uit die kerkraad 

bedank. 

Die kerkraad het 'n buitengewone versoek van dr M Eyssel om sy twee kinders in die pasto

rie in stede van in die kerk te laat <loop, van die hand gewys. Eyssel het aangevoer dat sy 

vrou nie Hollands magtig was nie; sy het van Bath, Engeland, gekom en sou daarom die se

remonie nie sou verstaan nie.80 Omdat hy en die dokter groot vriende was, was Van War-

75 Kerkraadsnotule, 11.4.1852, 12.4.1852. 

76 Kerkraadsnotule, 1.8.1858, 4.6.1859. 

77 Kerkraadsnotule, 26.12.1865. 

78 Kerkraadsnotule, 3.5.1864. 

79 Kerkraadsnotule, 3.10.1864. 

80 Schoemansdal-museum, bron 165: M Eyssel, Staaltjies iv m Louis Trichardt en Schoemansdal, p3. 
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melo hierdie versoek goedgesind, maar die kerkraad het sy gesag oor die predikant gehand

haaf en dit afgekeur.81 Vir die kerkraad was dit 'n presedent wat geskep sou word en dit kon 

die ordelike voortgang van die kerk versteur. 

Op 13 Mei 1863 het 'n sendeling, Alexander MacKidd, horn by die Buys-groep, sowat 15 

km wes van Schoemansdal, gevestig. Sondag 17 Mei het MacKidd sy eerste diens gehou en 

by die geleentheid die doop aan twee blanke kinders van Frans Lottering en Jacobus de Beer 

bedien.82 MacKidd was bei'ndruk met die Lottering-broers Frans, Cornelius en Gert, wat 'n 

noue verbintenis met die sendingstasie wou handhaaf. Volgens die Nederduitsch Her

vormde kerkraad te Schoemansdal het MacKidd inbreuk gemaak op die kerkwette en inge

meng met gemeentesake. MacKidd en die kerkraad kon nie die saak besleg nie. Lottering en 

De Beer is vermaan om hulle dwaling te erken.83 Die kerkraad het die Algemene Kerkver

gadering in kennis gestel van MacKidd se handels\¥"fSe en die het dit onder die aandag van 

die U R gebring wat op 22 Oktober 1863 besluit het dat die sendeling se handelswyse in 

stryd was met sy sendingopdrag. MacKidd is gewaarsku om horn nie met die blanke ge

meente te bemoei nie.84 Omdat daar baie in die sendingveld te doen was, het MacKidd vir 

Stefanus Hofmeyr as sendingonderwyser gekry en na MacKidd se oorlye op 30 April 186585 

het Hofmeyr as sendeling oorgeneem. Hofmeyr was nie baie bei'ndruk met die Schoe

mansdallers nie. Kort nadat hy sy opwagting as sendingonderwyser by die Buyse gemaak 

het, het MacKidd horn na Schoemansdal geneem waar hy onder andere aan Van Warmelo, 

Vercuiel en Dietlof Mare voorgestel is. Volgens Hofmeyr het Mare later 'n goeie vriend en 

hulp vir die sending geword, maar verder was Schoemansdal en die inwoners vir die sending 

en sendelinge van geen betekenis nie.86 Hofmeyr het verklaar dat hy in 1865 geen blanke 

ontmoet het wat aan horn kon se wat sy geloof was nie.87 Hy het dit ook sy taak gemaak om 

vir die arme mense van die Hervormde Kerk te bid. Daar was nie veel godsdiens in Sout

pansberg nie, maar op Sondae is op sommige plase godsdiens gehou waar die een wat die 

81 Kerkraadsnotule, 16.7.1866. 

82 Lombard, 'Die geskiedenis', p47; Kerkraadsnotule, 6.6.1863. 

83 Kerkraadsnotule, 8.6.1863, Kopie van brief aan Frans Lottering en Jacob de Beer, 8.6.1863. 

84 UR 1, Notule 22.10.1863; Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersburg, pp17-18. 

85 S Hofmeyr, Twintigjaren in Zo11tpansberg, p37; Lombard, 'Die geskiedenis', p57. 

86 Hofmeyr, Twintigjaren, pp36-37. 

87 Hofmeyr, Twintigjaren, p24. 
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beste kon lees, voorgegaan het "al was hij ook een ongeloovige" .88 Hierdie siening en 

houding van Stephanus Hofmeyr en sy uitlating oor die Soutpansbergers het beslis nie die 

houding van die pioniers teenoor die sendelinge verbeter nie. 

Hofmeyr se uitspraak dat daar nie veel godsdiens in Schoemansdal was nie, is nie gegrond 

nie. Hy het waarskynlik bedoel dat as gevolg van die afuresigheid van 'n vaste leraar wat orde 

op kerklike en godsdienstige gebied kon bring, godsdiens nie tot sy volle reg in Schoe

mansdal kon kom nie. Sonder 'n vaste predikant in enige gemeenskap is daar dikwels nie 

kerklike en godsdienstige dissipline nie. Sommige mense het 'n drang en 'n behoefte om 

godsdiens te beoefen, ander moet gedurig aangemoedig word, en nog ander staan totaal on

verskillig. Dit het meegebring dat sekere mense slegs een keer per jaar kerk toe gegaan het 

en ander nooit. Die gewoonte om in die oggend vroeg godsdiens te hou, het egter by van 

die Schoemansdallers voortbestaan.89 Die Schoemansdallers het met hulle letterlike ver

tolking van die Bybel eienaardige godsdienstige en geloofsoortuigings gehad. Hulle het 

desondanks geesdriftig deelgeneem aan die soeke na 'n vaste leraar, ook aan godsdienstige 

feeste soos die inwyding van die kerkgebou, en het in groot getalle die Nagmaalsvieringe 

bygewoon, omdat godsdiens in die meeste pioniers se lewens 'n belangrike rol gespeel het. 

88 Hofcneyr, Twintigjaren, p138. 

89 Hofcneyr, Twintigjaren, p25. 
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HOO FSTUK VIII 

ONDERWYS IN SCHOEMANSDAL 

Gedurende die grootste gedeelte van Schoemansdal se bestaan het dit op onderwysgebied 

moeilik en sukkelend gegaan. 'n Belangrike rede daarvoor was dat die pioniers vanaf om

streeks 1836, toe hulle uit die Kaapkolonie weggetrek het, tot in 1848, toe hulle hulle in 

Soutpansberg gevestig het, gedurig in beweging was en rondgetrek het. Gedurende hierdie 

bykans 12 jaar was daar nie geleentheid om 'n skool te stig of die onderwys permanent te 

vestig nie. Onderwysers was skaars en onderwys in Schoemansdal het op die Groot Trek

stelsel voortgegaan.1 Volgens die metode het die kinders bedags gewerk en gespeel en is 

saans deur hulle ouers, 'n ouer broer of suster, of 'n buurman of -vrou wat oor geletterd

heid beskik het, onderrig.2 Volgens Hofmeyr het baie mense die gewoonte gehad om met 

dagbreek saam met hulle kinders om 'n groot tafel te sit en verskillende Iiedere, soos psalms, 

gesange, liedere van Van Lodensteyn, Sluyter en Groenewegen te sing. Saans het die gesin 

weer om die groot tafel gesit, waar die kinders dan onderrig ontvang het.3 Bekende boeke 

van daardie tyd waaruit geleer en gelees is, was die Heidelbergse Kategismus, Kort Begrip, Van 

Helmbroek met dubbel en enkel vrae, en boeke waarin preke vervat is soos die Donderslag der 

Goddelozen, en die ABC-boek met die Haan, die A Bjab, en 'n spellingboek, die Trap der Jeugd, 

die Tien Gebooie, 12 geloofsartikels, en die Onse Vader. Die Statel?Jbel is ook as lees- en 

spelboek gebruik. 4 

Sommige ouers het hulle bes gedoen om hul kinders te onderrig en op te voed sodat hulle 

geestelik en verstandelik kon ontwikkel. Die kinders is gehoorsaamheid en eerbied vir gesag 

geleer en daar is probeer om 'n goeie godsdienstige grondslag te le deur hulle soveel moont

lik Bybelkennis by te bring. Basiese leeskennis en rekenvermoe tesame met 'n elementere 

skryfverinoe, sodat 'n naam ten minste geteken kon word, het die onderwysprent voltooi.5 

1 E H Hudson, 'Die geskiedenis van onderwys in die gebied Zoutpansberg' (D Ed, UP), p32. 

2 J B de Vaal, 'Schoemansdal die vetlate Voortrekkerdorp in die Zoutpansberg', Die Naweek, 10.6.1948, p22. 

3 S Hofmeyr, Twintigjaren in Zmttpansbny,, pl 73. 

4 'Herinneringe van LC de Klerk', GS Preller (red), VoortTt!kkermense I, pp256-257; A1594, Herinneringe van J H Coetzer, 
p6; S S F Mansvelt, 'Schoemansdal - eers 'n bloeiende Voortrekkerdorp nou 'n volksfeesterrein', Die Huisgenoot, 
20.11.1942, p19. 

s Hudson, 'Die geskiedenis', pp58-59; E G Malberbe, Education in South Afiica, (1652-1922), p224. 
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Vanselfsprekend het nie alle ouers aandag aan hierdie aspekte gegee nie. Die Schoe

mansdallers se bestaansekonomie het op jag en boerderybedrywighede berus en daarom was 

akademiese vaardighede nie werklik nodig nie. Sommige ouers het self 'n gebrekkige on

derwysopleiding gehad; hulle het moeisaam gelees en geskryf en nie die vermoe gehad om 

hulle kinders te onderrig nie, en nie besef wat die waarde van onderwys was nie. Onderwy

sers was skaars en die wat onderwys gegee het, se bekwaamheid was nie altyd bo verdenking 

nie. 

Volgens J H Coetzer, wat lank 'n inwoner van die dorp was, was georganiseerde onderwys 

in daardie dae feitlik onbekend en baie kinders in Schoemansdal het hierdie voorreg nooit 

gehad nie. In die gesin het die moeder as onderwyser opgetree en sy moes streng wees 

aangesien die kinders soms "vergeet'' het om te leer. Sommige moeders het geglo dat 'n 

ongeleerde mens niks beteken nie. Terwyl die moeder besig was om naaldwerk te doen, 

moes die kinders by haar sit en leer en as die kinders nie flink geleer het nie, is hulle met die 

vingerhoed op die kop getik.6 

Jan Helberg en Jacobus Nel was twee nedersetters wat hulle in 1848 in Soutpansberg en 

Schoemansdal gevestig het en ook as onderwysers opgetree het. Hulle het onderwys op die 

"ou manier" gegee soos tydens die Trek, en ouers wie se kinders betrokke was, was daarmee 

tevrede omdat daar geen ander onderwys was nie. Helberg en Nel het immers gedoen wat 

hulle kon om geletterdheid in Schoemansdal te bevorder.7 

Toe die predikante J H Neethling en A Murray in April 1852 by Kerkbult aangekom het, is 

hulle hartlik deur "De lieve kindertjies" verwelkom. N eethling het daar en clan met die 

ouers gereel om die kinders bymekaar te kry ten einde vas te stel "of men te Zoutpansber

gen de kinderen onderrigt, of ze verwaarloost". Neethling het spoedig 22 kinders tussen die 

ouderom van 6 en 13 jaar bymekaar gehad, en tot sy vreugde gevind dat meer as die helfte 

van die kinders kon lees en <lat almal in 'n seker mate onderrig gehad het. Neethling was 

inderdaad verheug oor die stand van sake, want mense wat die "wildemis" ingetrek het, was 

6 'Herinnering van Coetzer, p6. 

7 A N Pelzer, Geskiedenis van die S11id-A.ftikaanse Repubiiek Deel I, Wordingsjcm, p38; A H Lugtenburg. 'Geskiedenis van die 
Onderwys in SA Republiek' (D Litt, UP), p 60; PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg, 1836-1867' (M A, 
Unisa), pp14, 56; Hudson, 'Die geskiedenis', pp30, 58; HJ Grabler, 'Storie van 'n vergane Voortekkerdorp', Die Brand
wag, 24.12.1919, p219. 
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meer ingestel op oorlewing en bewoonbare plekke as op onderrig van die kinders, en wat hy 

gevind het, was dat daar tog ouers was wat hulle kinders se opvoeding ter harte geneem het.8 

Gedurende die jare 1852 tot 1854 was daar nie enige verdere oplewing op onderwysgebied 

nie. Tydens ds Dirk van der Hoff se besoek in April 1854 het hy ditsy plig geag om onder 

die kerkraad se aandag te bring dat dit baie noodsaaklik was om 'n onderwyser in Schoe

mansdal te kry, want in daardie stadium het daar geen skool in die dorp of in die distrik 

bestaan nie. Die kerkraadslede het Van der Hoff se pleidooi ter harte geneem en horn ge

magtig om 'n onderwyser uit Holland te probeer kry. So 'n onderwyser sou £50 per jaar in 

salaris en 'n vry woning ontvang. Die kerkraad sou die helfte van die salaris borg en die 

landdros die ander helfte. Skoolgeld sou £2 vir een kind per jaar wees, £3 vir twee kinders, 

£ 4 vir drie kinders en £5 vir meer as drie kinders, wat die maksimum skoolgeld sou wees.9 

Van hierdie goeie voomemens het ongelukkig niks gekom nie. Afgesien daarvan dat ge

kwalifiseerde onderwysers baie skaars was en baie moeilik om te bekom, sou dit net so 

moeilik gewees het om 'n onderwyser te oorreed om horn in Schoemansdal te vestig, met 

die streek se swak verbindingswee en swak kommunikasie met ander nedersettings in Trans

vaal. Boonop was dit 'n grensdorp met vreemde swartes as bure terwyl tropiese siektes ge

heers het en mense siek geword en beswyk het. 

In die verslag van priester Montanha oor sy besoek aan Schoemansdal is dit baie opvallend 

dat daar in die hele verslag nerens melding gemaak word van onderwys, of van pogings om 

'n skool aan die gang te kry of te bou nie. Dit beklemtoon slegs die feit dat weinig op die 

onderwys- of opvoedingsterrein gebeur het. 

Vir ds P Huet was dit opvallend dat daar 'n groot getal dorpskinders was en geen onderwy

ser nie. Op 18 Junie 1858 het hy tydens 'n kerkdiens aangekondig dat hy daagliks vir die 

kinders in die kerkgebou onderwys sou gee. Die leerlinge was werklik gretig en heelwat 

ouers het van hierdie aanbod gebruik gemaak. Daar was soms tot 65 leerlinge in die skool 

en sommige van hulle kon reeds lees. Huet het die onderrig en kontak met die kinders ge

niet en, soos hy dit gestel het: "lk kreeg die kinderen hartelijk lief". Dit was duidelik dat baie 

8 J H Neethling, 'Het Overvaalsche reis naar Zoutpansbergen', De Gmformeerde Kerkbode in illid-Afrika, 30.4.1853, p132. 

9 G3, vol 1/2/1: Kerkraadsnotule, 2.4.1854; SP Engelbrecht, Die Nederduitsch Hervormde gemeente Pietersburg (Zo11tpansberg) 
1852-1952, p13. 
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van die kinders op onderwysgebied erg verwaarloos was, maar sommige van hulle het sig

baar vordering gemaak.10 'n Probleem het egter ontstaan toe Huet geweier het om CJ Rabe 

se kind te <loop. Hieroor was beide Rabe en Stephanus Schoeman so ontstoke dat albei 

hulle kinders uit die skool geneem het. Huet het aan die begin van Augustus vertrek en daar 

was niemand wat sy werk kon voortsit nie. 

Hoewel daar geen vordering op onderwysgebied gemaak is nie en geen onderwyser v1r 

Schoemansdal gewerf is of 'n skool gevestig is nie, was daar ouers wat nie moed opgegee het 

nie. In 1863 het die kerkraad van die Gereformeerde gemeente in Soutpansberg 'n skrywe 

aan die waamemende president gerig "met alle onderdanige eerbied ... met het nederig ver

zoek om ook op het dorp Schoemansdal een stuk goeverments grond ten dienste der bo

vengenoemde Geref. gemeente om daarop naar hare gelegentheid te kunnen bouwen, kerk 

Pastorie en school".11 Daar was inwoners wat 'n skool wou he en die gemeente en kerkraad 

het dit opgevolg. Van die versoek het niks gekom nie en dit was nie duidelik waar die on -

derwyser vandaan moes kom nie. Moontlik is geredeneer dat 'n skoolgebou 'n onderwyser 

sou lok. 

Op 30 Julie t'864 is ds NJ van Warmelo in Schoemansdal as predikant bevestig. Die ouers 

wat hulle kinders se belange op onderwysgebied op die hart gedra het, het die hoop ge

koester dat die predikant se verblyf tot vooruitgang van die distrik sou wees en sy teen

woordigheid in hulle midde tot groot voordeel vir die jeug om hulle tot nuttige burgers op 

te lei.12 Geestelik kon hy 'n groot invloed uitoefen op die gemeenskap wat bekend was vir 

twis, tweedrag en onenigheid, en omdat hy 'n opgevoede man was en die waarde van op

voeding geken het, kon hy 'n goeie invloed op die jeug uitoefen en op onderwysterrein 'n 

groot bydrae lewer. Die koms van Van Warmelo en sy vrou Josina het daartoe gelei dat 

ems gemaak is met die opvoeding van die jeug in Schoemansdal.13 

10 P Huet, Het lot der ~in Tn:msvaal, p25. 

11 SSSO, R684/63: Grabler - fung Pres, 21.9.1863. 

12 SS57, R461/64: Vercuiel- Pres, 8.7.1864. 

13 Lugtenburg, 'Geskiedenis', p73. 
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Vir die Van Warmelo's was die toestand skokkend. Beide die predikant en Josina het vol

gens S P Engelbrecht uit geestelik adellike families gekom14 en was welopgevoede mense. 

Vir Josina was <lit duidelik <lat groot opvoedkundige opheffingswerk in Schoemansdal ge

doen sou moes word15 en die predikant het die groot rol wat opvoeding in die voortbestaan 

van 'n gemeenskap gespeel het, besef. Daar was net een manier om hierdie volslae gebrek 

aan onderwys te oorwin en <lit was om self onderwys te gee. 

Van Warmelo het in die kerkgebou onderwys gegee en die kinders gekatkiseer. Josina het 

hieroor opgemerk: "Daarom houdt hy nu de meeste dagen der week in de morgenuren 

school in de kerk".16 Die skooldag het daagliks vanaf 10-uur tot 1.30 geduur, terwyl die 

dogter van dr M Eyssel het privaat onderrig ontvang het.17 Die Eyssels en Van Warmelo's 

was goeie vriende, vandaar <lat die dogter bevoorreg is. Josina het self "'n opleidingstaak" 

op haar skouers geneem en op Vrydae 'n groepie meisies leer brei en sou hulle later bor

duurwerk leer.18 Haar vrugbare arbeid was egter van korte duur, aangesien sy vroeg in 1865 

oorlede is. Ten spyte van die oorlye van sy vrou, wat vir Van Warmelo 'n groot verlies was 

en hy aanvanklik gesukkel het om die skok te bowe te kom, het hy die onderwys op Schoe

mansdal voortgesit. Van Warmelo het 'n sangklas op die been gebring en <lit het 'n goeie 

indruk op die gemeenskap en veral die landdros gemaak.19 

In 1865 het die gesin Van Boeschoten uit Holland via Natal in Schoemansdal aangekom. 

Die vader wou horn op landbou toele, maar is in 1866 oorlede en die moeder kort daama .. 

Die oudste seun, Comelis, het besluit om onderwys te gee aangesien hy vir 'n jonger broer 

en twee susters moes sorg. Dit is nie seker wat sy kwalifikasies was nie, maar reeds in Sep

tember 1865 het Van Warmelo horn as onderwyser aangestel en was aangenaam beii1druk 

met die werk wat hy gedoen het. Onderwys het skielik vooruitgang in Schoemansdal begin 

toon wat sou lei tot die opheffing en ontwikkeling van die kinders. Die oplewing op on

derwysgebied het vir Van Warmelo soveel beteken <lat hy <lit gesien het as 'n poging tot 

14 Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersbury,, p29. 

15 LIII/3: Briewe ds NJ van Warmelo, brief 5, 16.9.1864. 

16 Briewe Van Warmelo, brief 5, 16.9.1864. 

17 Briewe Van Warmelo, brief7, 8.11.1864; SS R1067 /64, Vercuiel - UR, 6.11.1864. 

18 Briewe Van Warmelo, brief 5, 16.9.1864. 

19 SS61, R1067 /64: Vercuiel- Pres, 28.11.1864. 
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beskawing en vooruitgang van die distrik. Teenoor sy broer het hy in 'n skrywe opgemerk 

<lat hy na 'n lang soektog "een bekwame schoolmeester" gekry het en "een zangskool 

bestaat er nu ook". Nadat die koorlede twee maande lank geoefen het, het Van Warmelo sy 

orrel in die kerk geplaas vir begeleiding van die kerksang tydens die erediens.20 

Van Warmelo was van mening <lat hy, wat die onderwys en onderrig betref, op stewige 

grond gestaan het en wou die Transvaalse regering ook by die onderwys in Schoemansdal 

betrek. Hy het deur middel van 'n skrywe 'n roerende pleidooi aan die President en U R 

gerig, om die regering se deelname te probeer verkry. Hy het die oprigting van 'n goewer

mentskool in Schoemansdal bepleit en die regering op sy aandeel in die verstandelike 

ontwikkeling van die inwoners gewys. Daar was 32 leerlinge in die skool en as vrede en orde 

in Schoemansdal en Soutpansberg geskep kon word, kon die leerlingtal na 60 en 70 styg. 

Aan banke en skrytborde het <lit nie ontbreek nie en geskikte persone om in die skool

komitee te <lien, naamlik hy, landdros R A van Nispen en die handelaar, Dietlof Mare, was 

beskikbaar. Hy het versoek <lat Comelis van Boeschoten as 'n "Goewerments-onderwijser" 

aangestel word al was <lit voorlopig teen 'n geringe salaris.21 Hierdie laaste versoek was 

natuurlik 'n taktiese skuif deur Van Warmelo. As die regering die aanstelling gedoen het en 

'n salaris betaal het, sou die regering by Schoemansdal se onderwys betrokke geraak het. 

Die afleiding wat gemaak word, is dat die regering aan hierdie laaste versoek voldoen het en 

<lat Van Boeschoten 'n salaris van £50 per jaar verdien het.22 

Van Warmelo was baie verheug, want die onderwys op Schoemansdal het vlot verloop. 

"Toen ik te huis kwam", het hy op 25 April aan sy moeder geskryf, "waren de scholen in 

volle gang, alles was in orde, de zang oefeningen geregeld voortgezet".23 Teenoor sy suster 

20 Briewe Van Warmelo, Brief 11, 17.1.1866; Hofmeyr, Twintigjaren, p25. 

21 SS76, R433/66: Van Warmelo - Pres & UR, 20.4.1866. 

22 SS76, R431/66: Van Nispen - UR, 20.4.1866. Die aanstelling was vir Van Boeschoten die begin van sy loopbaan in die 
staatsdiens. Hy was in 1872 "n goewermentsonderwyser" in Pretoria, en het later eerste sekretaris en saakgelastigde 
van die gesantskap van die Suid-Afrikaanse Republiek in Europa geword. Hy is in 1927 in Holland oorlede: sien En
gelbrecht, Die NH gemeente Pietersbur;g, p48 en J B de Vaal, 'Opvoeding in Schoemansdal, 1848-1867', Historiese Studies 
Jaargang 1nr2, Oktober 1939, p27. 

23 Briewe Van Warmelo, brief 13, 25.4.1866. 
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het hy die bekwaamheid en voortreflikheid van die skoolmeester besing en hoe die onder

wys deur horn bevorder is.24 

Volgens 'n onderwysreglement van 1859 kon 'n onderwyser sy onderwysplan self uitwerk, 

solank die onderrig die verstandelike en sedelike ontwikkeling van die kind ten doel gehad 

het.25 Die jaarlikse eindeksamen het in die teenwoordigheid van die skoolkomitee plaas

gevind en leerlinge wat uitstaande prestasies gelewer het, sou pryse ontvang. Op 26 Desem

ber 1866 het die komitee die geleentheid gekry om die werksaamhede van die onderwyser in 

al die vakke te inspekteer. Om tienuur die oggend was die onderwyser, leerlinge, skoolko

miteelede, ouers en alle belangstellendes in die kerkgebou teenwoordig. Van Warmelo het 

as voorsitter almal welkom geheet en na die belangrikheid van onderwys en 'n goeie skool 

verwys. Die leerlinge het liedjies wat hulle in die sangskool geleer het, gesing. Die onder

rigaspekte, soos leesvermoe, skryfvermoe, taalkennis, rekenkunde, aardrykskunde, voordrag 

en sang is gemspekteer. Van die leerlinge het uitsonderlike prestasies gelewer. So kon die 

agt-jarige Aletta Meyer ongelooflik snel Romeinse syfers in gewone syfers omsit en daarvoor 

het sy 'n ekstra prys ontvang. Verdere pryse is toegeken aan leerlinge wat die hoogste punte 

behaal het, netjies geskryf het, goeie gedrag gehandhaaf het en die skool getrou besoek het. 

Leerlinge wat gepresteer het, was: Zybrand Eloff, eerste prys; Francisca Meyer, tweede prys; 

S Eloff, derde prys; en W W Mare en Fred Eloff, vierde prys. Die pryse het bestaan uit 

prenteboeke wat met 'n woord van aanmoediging oorhandig is. 

Van Warmelo was so verheug oor die goeie onderwys dat hy almal teenwoordig versoek het 

om saam te werk sodat die kinders en alle belanghebbendes 'n piekniek op 2 Januarie 1867 

kon hou. Volgens Van Warmelo was die dag een van die heuglikste dae in die geskiedenis 

van Schoemansdal. Die piekniek het onder groot borne aan die voet van die Soutpansberg 

plaasgevind. Die kinders en volwassenes is met ossewaens na die terrein vervoer. Hoewel 

die weer koel was, is tente opgeslaan en daar was volop te ete en te drinke. 'n Aangename 

gees het geheers en dit het gevoel asof almal een groot familie was. Almal was spontaan en 

24 Briewe Van Warmelo, brief 14, 1.7.1866, brief 16, 1.9.1866. 

25 Staats Courant der Zuid-Ajrikaansche Republiek, 20.5.1859. 
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opgeruimd, speletjies is gespeel en niemand sou kon <link <lat Schoemansdal en Soutpans

berg bedreig is deur oorlog en gerugte daarvan nie.26 

Daar was nie 'n skoolgebou nie, maar <lit was vir Van Warmelo 'n ideaal om een op te rig en 

daar is daadwerklik met so 'n gebou begin. Waar die fondse vandaan gekom het en wie vir 

die bouwerk verantwoordelik was, kon ongelukkig nie vasgestel word nie. In 'n skrywe aan 

sy moeder meld hy op 28 November 1866: "Overdag heh ik allerlei bezigheden, tegenwoor

digweer met het bouwen eener school",27 en weer op 26 Januarie 1867: "Ik hen tegenwoor

dig bezig een groot schoolgebouw te laten zetten, en <lat geef mij veel drukte".28 Dit is on

gelukkig nie duidelik hoe groot die skool was en wanneer <lit voltooi is nie. Die gebou is 

egter vir enkele maande tot die ontruiming van die dorp op 15 Julie 1867 gebruik. In die 

notule van 'n buitegewone kerkraadsvergadering wat na die ontruiming op 29 Julie 1867 te 

Rhenosterpoort gehou is, is besluit om die U R om ondersteuning te vra vir die oprigting 

van 'n kerk, pastorie en skool wat prysgegee is met die ontruiming. Die besluit is opgevolg 

met 'n skrywe op 30 Julie 1867 waarin die owerheid op die geldelike verlies wat die gemeente 

ten opsigte van die kerk, skoolgebou en pastorie gely het, gewys is.29 Volgens Miller, wat 

argeologiese opgrawings in Schoemansdal gedoen het, kon die presiese plek waar die skool

gebou gestaan het, nog nie bepaal word nie.30 Grobler se kaart oor die uitleg van die dorp 

dui die skool aan in die blok erwe reg noord van die kerk31 en waarskynlik op een van die 

erwe wat aan die kerk behoort het. Ongelukkig kon 'n plan wat die skool aandui nie gevind 

word nie en die sketsplan wat Boeyens opgespoor het, dateer uit 1855. Die skoolgebou sou 

dus nie op die plan aangedui word nie.32 Die presiese ligging, vorm en struktuur van die 

skoolgebou kon nog nie bepaal word nie.33 

26 Hudson, 'Die geskiedenis', pp74-78. Die verslag kom volgens Hudson in EV R 160 nr 2 voor, dog die dokument het 
waaskynlik verlore geraak en kon nie opgespoor word nie. 

21 Briewe Van Warmelo, brief 17b, 28.11.1866. 

28 Briewe Van Warmelo, brief 18, 26.1.1867. 

29 Kerkraadsnotule, 29.7.1867; DC Joubert (red) SA IZTJ',ie[sfllkke, Tvl nr 7, art 16, p183; Engelbrecht, Die NH gemeente 
Pietersburg, p61. 

30 Schoemansdal-museum, bron 442: S M Miller, Die grond vertel, p260. 

31 Grobler, 'Storie', p219. 

32 Schoemansdal-museum, bron 430: JC A Boeyens, 'Nuwe lig op die uitleg van Schoemansdal', S11id-Afokoanse 1jdskrif 
vir l<.Hlt1111ren l<.Hnsgeskeskiedenis 19871(2 ), p183. 

33 Miller, Die grand vertel, p260. 
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Van Warmelo het die onderwysprojek met entoesiasme en ywer in Schoemansdal aangepak 

en deur sy toedoen is 'n bekwame onderwyser aangestel wat vir die jaar 1866-1867, £10034 in 

salaris ontvang het. Die leerlingtal het egter laag gebly, want aan die einde van 1866 was 

daar slegs 26 kinders op skool.35 Word daar egter na die trant en gees van die onderwysver

slag gekyk, het die lae leerlingtal Van Warmelo se geesdrif nie gedemp nie. Daar was teen 

die einde van 1866 nie baie meer as 40 tot 50 huise in Schoemansdal bewoon nie. Die 

ongesonde klimaat asook die konflik tussen die blankes en die Venda en kwynende 

ivoorhandel het heelwat mense laat wegtrek en daarom het die kinders in Schoemansdal 

verminder. Daar was geen verpligte onderwys nie, en sommige ouers was gretig ten opsigte 

van onderwys, terwyl ander onverskillig daarteenoor36 gestaan het; daar was ook arm mense 

wat nie onderwys vir hulle kinders kon bekostig nie. 

Met die ontruiming van die dorp op 15 Julie 1867 of miskien selfs vroeer, toe die mense al 

verplig was om in die skans te skuil teen moontlike aanvalle van die Venda, is die onderwys 

in Schoemansdal beeindig. Hierdie treurige gebeurtenis in die geskiedenis van Schoe

mansdal word miskien die beste uitgebeeld in die woorde van staatsekretaris H van der Lin

den in sy skrywe aan die President en UR: "Droevig is het te moeten melden, dat door den 

oorlog de school te Schoemansdal niet meer bestaat, want het verslag der plaatselijke 

schoolkomitee bewijst hoe het onderwijs werd behartigd".37 

In die pioniersomstandighede waarin die Schoemansdallers hulle bevind het, was hulle in

gestel op hulle daaglikse bestaan en oorlewing. Daar is min aandag aan onderwys en oplei

ding gegee en solank daar in die daaglikse materiele behoeftes voorsien is, was onderwys vir 

sommige pioniers nie 'n prioriteit nie. Die Transvaalse regering moes, soos die owerheid in 

Schoemansdal, talle probleme die hoof bied. Dit was dus nie moontlik om aandag aan on

derwys te gee nie; daarby was onderwysers skaars. Geletterde en ontwikkelde mense, soos 

die predikante wat betrokke was by Schoemansdal, het die nut en waarde van onderwys be

sef en daadwerklik gepoog om dit te bevorder deur onder andere self ook onderrig aan die 

kinders te gee. Veral ds Van Warmelo het sukses behaal en 'n tydelike oplewing in die on-

34 Joubert (red), SA argiefst11kke Tvl nr 7, p152. 

35 Hudson, 'Die geskiedenis', p 75. 

36 Hofineyr, Twintigjami, p 25. 

37 'Van der Linden - Staatspres & UR. 3.9.1867',Joubert (red), Tvl nr 7; p257. 
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derwys teweeggebring wat ongelukkig tot 'n einde gekom het met die ontruiming van die 

dorp op 15 Julie 1867. 
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HOOFSTUKIX 

SIEKTE EN DOOD 

Net soos die trekgeselskap van Louis Tregardt, het die Schoemansdallers geen kennis van 

tropiese siektes gehad nie. Die Soutpansbergstreek was baie vrugbaar, maar ook baie 

ongesond. Die volop water in die streek was 'n broeiplek vir die Anophelesmuskiete wat die 

dodelike malariakoors versprei het. Die pioniers het in baie gevalle die nabyheid van water 

as kamp- of woonplek gekies en was nie daarvan bewus dat die muskiete in water, en veral 

stilstaande kuile, gefloreer het en malariakoors oorgedra het nie. Schoemansdal was nie 'n 

uitsondering nie, en daar was baie muskiete tydens die reenseisoen in die Soutpans

bergstreek.1 

D Fernandes das Neves het in 1861 tot die gevolgtrekking gekom dat mense aan moe

raskoors beswyk het, omdat hulle die besoedelde lug wat uit die moerasse opgestyg het, in

geasem het.2 Die kurator van Sabie se Bosbou-museum het in 1981 hieroor verklaar: "Until 

science demonstrated otherwise it was thought that malaria was caused by swamp gass, 

hence, the Italian coned word malaria i.e. mal = bad, aria = air".3 Dit was waarskynlik 

waarom die Boere na die siekte as "moeraskoors" verwys het.4 Flygare, wie se werk oor die 

Soutpansberg en die Venda in 1899 verskyn het, was hierdie mening toegedaan: 

"Gedurende en na het regenseizoen dat van November tot het einde Maart duurt, zyn over 

gehele streken talryke moerassen, poelen en kleine meertjies die broeineste van koorts zyn 

en waaruit de bacterien van malaria opstygen en zich versprei over het gehele land breng

ende een vreeselike ziekte aan de bewoners en voomamelik die van Europese afkomst".5 

1 S Ho&neyr, Twintig jarm in ZllHtpansberg, p8; G G Munnik, Kronieke van noordelike Transvaal, pSO; J B de Vaal, 
'lvoorsmouse in Schoemansdal', Die Naweek, 24.6.1948, p6; J Crouse van Pletzen, 'Schoemansdal - Voortrekker out
post of a centrury ago',]OHrnal of instil'Hte of bankers in SoHth Africa, July 1949, p151; GS Preller, 'Stigt:ing en verwoest:ing 
van Schoemansdal', Die Vader/and, 13.12.1941, plO. 

2 D Fernandes das Neves, A hHnting expedition to the Transvaal, pp58, 176. 

3 Schoemansdal-museum, bran 236: The Curator Sabie Forrestry museum: Notes on Joiio Albasini, p 1. 

4 J B de Vaal, Die rol van Joiio Albasini in die geskiedenis van Transvaal' Argjefjaarhoek vir S Ageskiedenis, vol 16, nr 1, pl. 

5 J Flygare, De ZllHtpansbergen en de Bavenda natie, p6. 



123 

Eers aan die einde van die negentiende eeu is die rol van muskiete in die verspreiding van 

malaria bewys.6 

Die muskietbyt dra parasiete in die bloedstroom oor wat die rooibloedselle vemietig, die 

lewer binnedring en soms die bloedvate blokkeer wat koors veroorsaak. Die parasiete kan 

die niere binnedring wat tot swartwaterkoors lei. Hulle kan ook die rugmurg en die brein 

binnedring wat serebrale malaria veroorsaak. Indien die pasient nie dadelik en effektief na 

die eerste tekens van malaria behandel word nie, kan die gevolge fataal wees.7 Die parasiet 

kan ook sluimerend bly en elke jaar aktief word, met die gevolg dat 'n persoon chronies aan 

malaria kan ly. Hofmeyr, die sendeling onder die Buyse, het gese: " De gevreesde 

koortsziekte heeft in vroeger jaren vele slagoffers geveld", en bygevoeg: "Ik zelf heb byna 

ieder jaar van 1865 tot 1886, of de koorts of eene aanmaning er van gehad. Ook myne fa

milie is er niet van verschoond gebleven, en velen zoowel gekleurden as blanken hebben erg 

aan geleden".8 

Nog 'n koorssiekte waarmee die Schoemansdallers kennis gemaak het, was geelkoors. Die 

siekte word ook deur die gespikkelde muskiet versprei,9 is gewoonlik dodelik en word onder 

andere gekenmerk deur die teenwoordigheid van 'n groot hoeveelheid geel kleurstof in die 

bloed wat die liggaamsweefsel geel kleur. Die simptome bestaan uit hoofpyn, koors, 

bindvliesontsteking en nierversaking.10 Volgens Goodwin was 'n geelkoorspasient baie ge

lukkig om 'n koorsaanval te oorleef. Die middel wat gebruik is om die koors te bestry was 

om die pasient 'n groot dosis jalap ('n purgeermiddel gemaak van sekere soorte boom

wortels) in te gee. Binne drie dae nadat 'n pasient siek geword het, was hy ylhoofdig. Die 

dood het dikwels op die negende <lag ingetree en die pasient was teen die tyd geel van kleur. 

Indien die pasient die koorsaanslag oorleef het, was die herstel stadig en het <lit twee tot drie 

maande geduur voordat die pasient wat baie swak en uitgeput was, regop kon sit.11 

6 P Serton, 'Aanhykskunde van die Trek', Die Huisgenoot, Gedenkuitgawe, Desember 1938, p37; Encyclopeadia Britannica, 
vol 14, p669. 

7 FF Odendal (hoofred) HAT, Verklomide handwoordeboek tJa11 die Afrikaanse taal, pp642, 1056: D Oakes (ed), Readers Di
gest, Your medical questions answered, pp37, 402. 

8 Hofmeyr, Twintigjarm, p3. 

9 Odendal (hoofred) HAT, p682. Die muskiet staan bekend as Aedes aegypti. 

10 Odendal (hoofred) HAT, p245; Oakes (ed), Your medical questions, p409; Encyclopaedia Britannica, nr 23, p862. 

11 W139, Herinneringe vanJ F Goodwin, 1855 -1888, pp84--85. 
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Die Schoemansdalse pioniers het ook aan ingewandskoors beswyk. Hierdie koors, ook be

kend as maagkoors, is 'n aansteeklike, akute, bakteriese siekte, gekenmerk deur hewige inge

wandstoomisse en liggaamlike uitgeputheid. Die bakterie verantwoordelik vir maagkoors leef 

in menslike uitskeiding. Dit word deur water en voedsel, wat deur vliee besmet is, versprei.12 

Masels het waarskynlik talle kinderlewens geeis.13 Hoewel dit 'n algemene kindersiekte is, is 

dit hoogs aansteeklik en kan gevaarlik wees, veral as die korrekte behandeling nie toegepas 

word nie. 

Daar was aanvanklik geen geneesheer onder die pioniers van Soutpansberg nie. Dokters 

was skaars en omdat hulle al die jare in die Kaapkolonie sonder dokters moes klaarkom, het 

die pioniers geleer om hulle eie boererate en beproefde medisyne te gebruik. So het elke 

gesin wat aan die Trek deelgeneem het hul eie medisynetrommeltjie, bekend as die huisap

teek,14 gehad. Huisgesinne in Schoemansdal het waarskynlik elk ook hul huisapteek gehad. 

Opgrawings het getoon dat "Beervet", wat verligting gebied het vir kwale soos jig, sere en 

omlope en geswelde ledemate, as medisyne in Schoemansdal gebruik is.15 Met eenvoudige 

patentemedisyne en boererate moes die pioniers weerstand teen gevreesde siektes bied. 

Reeds voor die vestiging van die blankes in Soutpansberg, het geelkoors en masels slagoffers 

geeis. Coenraad de Buys se een vrou is aan geelkoors oorlede en sy een seun Dorha is aan 

masels dood.16 Met die aankoms van die pioniersgroep op die plek waar Schoemansdal ge

stig sou word, het 'n kind gesterf,17 maar dit is onbekend waaraan die kind dood is of wie se 

kind dit was. Volgens oorlewering was dit 'n kind van Frans Lottering.18 Die mense het 

hierdie gebeurtenis as 'n slegte voorteken beskou19 en geglo dat dit dalk die begin van baie 

sterftes kon wees en dat die plek daarom nie geskik was vir vestiging nie. 

12 Odendal (hoofred) HAT, p245; Oakes (ed), Your medical q11estions, p409. 

13 D McGill, 'A history of the Transvaal.', ( D Phil, UC1), p36. 

14 G H van Rooijen, KN/tlltlf'Skatte Nit die Voortrekkerrydperk, I, p90. 

15 Schoemansdal-museum, bron 442: SM Miller, Die grond vertel, pp351-361. 

16 Hofineyr, Twintigjaren, p8. 

17 HJ Grobler, 'Storie van 'n vergane Voortrekkerdorp', Die Brandwag, 24.12.1919, p28. 

18 D Moller-Malan, 'Die donker Zoutpansberg', Historia, vol 2, nr 21, Sept 1952. 

19 GS Preller, Oorkigsoormag en antler sketse en verhale, p152. 
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Op 4 Maart 1849 het Andries Pretorius 'n lang brief aan P E Faure geskryf en onder andere 

gese: "Wy moeten u met droefueid mededeelen dat d[e] geele koorts met het schyden des 

somers ..... heeft gewoed te Ohrigstad en zelfs te Zoutpans[berg]. Er is rykelyk menschen 

gestorfen".20 Sulke nuus en gerugte wat versprei is dat die Soutpansbergstreek ongesond is, 

het Christiaan Rabe bekommer. Hy het sy hoop daarop gevestig dat meer mense na Sout

pansberg sou trek en dat die blanke getalle aangevul sou word. Sodoende kon die gemeen -

skap dan sterker weerstand teen moontlike gevare van buite hied, en die dorp en distrik kon 

met groot getalle mense vinnig welvarend word. Hy het op sy beurt in 'n skrywe aan sy 

neef, Andries Pretorius in Magaliesberg, die goeie hoedanigheid van die gebied besing en 

gewys op die gunstige moontlikhede wat die gebied vir landbou en veeteelt ingehou het en 

bygevoeg: "Ik weet dater eene geruchte verspreid is dat het hier zo ongezond is voor men

schen, dog geloof my dat het tot nog toe niet gebleken is [sic]".21 Daar het wel vier mense 

beswyk, maar hulle het aan die Krokodilrivier (Limpoporivier) olifante gejag sowat vier 

dagreise van die dorp af en het siek van die jagtog teruggekeer. Die twee berigte wat albei in 

1849 versprei is, het mekaar weerspreek. 

Die jaar 1852 het vir die Soutpansbergers 'n vreugdevolle, maar ook 'n droewige jaar geword. 

Daar was nie 'n vaste predikant wat die Woord in Soutpansberg en Schoemansdal kon be

dien nie en die pioniers was verheug toe predikante A Murray en J H Neethling in April 

1852 na Soutpansberg gegaan het om dienste te hou. Voor die predikante se vertrek uit 

noordoostelike Transvaal na Zoutpansbergdorp, het die mense " ..... de tijden ontvangen dat 

gele koorts met felle woede aldaar aan het heersen was".22 Van die vemame inwoners van 

Ohrigstad-Lydenburg het emstig probeer om die twee van hulle reis te laat afsien. Hulle het 

die tog as lewensgevaarlik bestempel en verklaar dat as die predikante sou sterf, al die mense 

in die twee streke in bitterste droefueid gedompel sou wees. Die twee moes beloof om slegs 

die Soutpansberggebied in te trek as daar 'n afuame aan koors was. Neethling het egter 'n 

boodskap ontvang "dat men alles voor onze komst gereed gemaakt had; dat de koorts af-

" 23 nam. 

20 R169/49: Pretorius - Faure, 4.3.1849, HS Pretorius en D W Kruger (reds), Voortrekker-argiefstukke, 1829-1849,, p366. 

21 R185/49: Rabe - Pretorius, 14.11.1849, Pretorius & Kruger (reds), Voortrekker-argiefstukke 1829-1847, p366. 

22 J H Neethling, 'Het overvaalsche reis naar Zoutpansbergen', De Gereformeerde kerkbode in Z.Uid-Afrika, 30.4.1853, p130. 

23 Neethling, 'Het overvaalsche reis', p131. 



126 

Die koors het waarskynlik afgeneem aangesien <lit reeds Aprilmaand was en die somer, 

waartydens die muskiete gefloreer het, feitlik verby was. Die koors was egter so erg <lat die 

pioniers die dorp voorlopig verlaat het en hulle huise onder toesig van 'n kleurlingman, 

moontlik Gabriel Buys, en sy onderhoriges gelaat het en ongeveer twee uur te perd 

(±19 km) suidoos van die dorp na Kerkbult getrek het. Dit is tussen Mojala (Palmietfon

tein) en die Mantateeskoppies24 in die omgewing van die huidige Matokskraal in die rigting 

van Pieters burg gelee. Op dieselfde <lag toe die dorp tydelik ontruim is, is vier mense in die 

kerkhof begrawe. Een was Engela Kelly, moeder van veldkomet Tom Kelly. Generaal 

Potgieter se kruitkis het vir haar as doodskis gedien, omdat daar geen ander doodskis 

beskikbaar was nie.25 Tydens die reis is Cecilia Grobler oorlede en met die aankoms op 

Kerkbult, twee susters van Tom Kelly.26 Tydens hierdie koorsepidemie het 24 volwassenes 

en kinders beswyk, van wie 18 binne 14 dae gesterf het.27 

Wat egter verbasend is, is dat die twee predikante wat tog deeglik oor die geelkoors ingelig 

moes gewees het, voortgegaan het met die besoek aan Soutpansberg. Hulle het waarskynlik 

besluit <lat as hulle dalk siek sou word en sou sterf, <lit vir hulle voorbestem was. 

Nie alleen het die koors van 1852 baie lewens geeis nie, maar die Soutpansbergers moes tot 

hulle droefheid ondervind <lat hulle politieke en militere leier, Hendrik Potgieter, se gesond

heid emstig agteruit gegaan het. Potgieter se vrou is op 3 Mei, en sy dogter Johanna en sy 

stiefdogter, die vrou van Jacobus Duvenage, op 10 Mei oorlede.28 Murray en Neethling het 

vir Potgieter op hulle terugtog by Warmbad gekry, waar hy probeer het om sy gesondheid 

met behulp van die warm minerale water te herwin. Hy het so afgetakel gelyk <lat hy op 59-

jarige ouderdom as "de oude Commandant" beskryf is.29 Hoewel hy op 16 Augustus 1852 

aan die hoof van 'n kommando teen Sekwati uitgetrek het, het hy so siek geword <lat hy 

24 Neethling, 'Het overvaalsche reis', p132; Grobler, 'Storie', p219. 

25 Grobler, 'Storie', p219. 

26 Grobler, 'Storie', p219; Preller, Oorlogsoormag, p155. Die name van die oorledenes word egter nie vermeld nie. 

27 GB A Gerdener, Ons Kerk in Transgariep, pp242-243. 

2s J H Breytenbach (red), SA afliefsmkke, Tvl nr 2, pp 328-329. 

29 Neethling, 'Het overvaalsche reis', pll; S P Engelbrecht, Die Nedffduitsch HfflJOrmde gemeente Pietersbur;g (Zoutpansber;g), 
1852-1952, pll. 
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voor die einde van die ekspedisie moes terugkeer en is op 16 Desember 1852, drie dae voor 

sy sestigste verjaarsdag, oorlede.30 

Lewensverliese het nie altyd as gevolg van koors of ander siektes plaasgevind nie. Reeds in 

1851 het daar 'n vyandige verhouding tussen die blankes en sommige swart stamme geheers 

wat noodwendig tot gewapende botsings sou lei waarin blankes omgekom het. In Septem

ber 1854 het lede van die Kekanastam van Mokopane 14 mense by Moorddrift, naby die 

huidige Potgietersrus, vermoor. Die blankes was nie Soutpansbergers nie. Gedurende die

selfde tyd is Hermanus Potgieter, broer van wyle Hendrik, tesame met Andries Potgieter, 

Willem Potgieter, Jacobus Coetzee, Marthinus de Villiers, Jacobus, Piet en Willem Botha, 

almal Soutpansbergers en nog 'n onbekende, deur Mankopane van die Langastam se volge

linge by Fothane sowat 60 km noordwes van Potgietersrus vermoor.31 

Die twee Transvaalse leiers, MW Pretorius en Piet Potgieter, het dadelik 'n veldtog teen die 

twee hoofmanne van stapel gestuur. Tydens die beleg van die Makapansgrotte het Potgieter 

gesneuwel en is op sy plaas Middelfontein naby Nylstroom begrawe. A J Wagner was vir 

die mediese dienste tydens die veldtog verantwoordelik en het later die bedrag van "100 

Riksdaler, 5 Schellingen en 2 stuiwers ontvang vir medisynen op Makapans Commando".32 

In September 1863 het NJ Grobler en J Hartzenberg die lewe gelaat in 'n veldtog teen 

Rambuda, 'n Venda-hoo&nan.33 Stephanus Schoeman is as kommandant-generaal in die 

plek van wyle Piet Potgieter gekies. Hy het aanvanklik die belange van die mense en die 

dorp op die hart gedra, maar later sy oog gevestig op die presidentskap van Transvaal en 

Schoemansdal het vir horn op die agtergrond getree. Hy was daarvan bewus <lat die koors 

gedurende die somermaande en die reenseisoen toegeslaan het. Tydens 'n vergadering is 

besluit <lat jagters voortaan slegs vanaf 15 Junie tot 15 Oktober in die jagveld mag wees. 

:xi The Fnend of the Free State and Bloemfontein Gaz!tle, 12.5.1853; Anoniem, 'Andries Hendrik Potgieter', De Volkstem, 
2.8.1918, p2; Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersbu'l,, pll; C Potgieter en NH Theunissen, Komma11da11t-generaal Hen
drik Potgieter, p 261. Nathan beweer verkeerdelik dat Potgieter in Maart 1853 ootlede is: sien M Nathan, The Voort"k
kers of South Africa, p347. Munnik maak ook 'n foutiewe Stelling deur te se dat Potgieter tydens sy terugreis van die 
veldtog teen Sekwati ootlede is: sien Munnik, Kronieke, p26. 

31 J J de Waal, 'Die vei:houding tussen die blankes en die hoofinanne Mokopane en Mankopane in die omgewing van 
Potgietersrus (1836-1869)' (MA, Unisa), pp65,78. 

32 Breytenbach (red), Tvl. nr 4, p373. 

33 SS50, R735/63: Albasini - UR, 28.9.1863; PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg 1836-1867' (MA, Unisa), 
p141. 
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Oortreders sou met 500 rds beboet word.34 Dit was 'n praktiese maatreel om die jagters te 

verhoed om hulle aan die koorssiekte bloot te stel, veral as in aanmerking geneem word dat 

die grootwild en veral olifante, wat baie gesog was vir ivoor, in die koorsstreke voorgekom 

het. 

Die Transvaalse regering het van die maatreel kennis geneem. In 1858 is 'n wet gepubliseer 

onder die titel ''Wet tot beter regelen der jagt op Olifanten en ander Wild in de Z A Re

publiek". In die wet word spesifiek verwys na die jag van "Olifanten in streken alwaar 

gedurende de zomer en Herfts-maanden, zekere Koortsziekte, bekend onder den naam 

Gelenkoorts, regeert en velen reeds hun leeven aan gemelde Koortsziekte opgeofferd heb

ben". Hoewel olifantjag beperk is, het dit persone vry gestaan om die soutpan in die somer 

te besoek, sout te versamel en wild vir die pot te skiet.35 

Huet het beweer dat die klimaat in Schoemansdal en Soutpansberg selfs gedurende die win

ter ongesond was. Gedurende sy verblyf "waren er verscheidene gevalle van jagers, die op 

reis door de gele koorts aangetast, door kaffers naar huis gedragen waren".36 As 'n jagter 

koors in die jagveld opgedoen het en hy gelukkig was, het sy jagmaat(s) en swartes horn na 

Schoemansdal gedra. Goodwin meld hoe hy en die draers vir Hendrik Schoeman in 'n 

saamgeflansde hangmat tydens 'n moeitevolle tog oor die Soutpansberg teruggedra het nadat 

hy koors in die jagveld opgedoen het. Antonie Fick het Schoeman verpleeg en dit het horn 

drie maande geneem om te herstel.37 Die jong Ferreira van Uitenhage was nie so gelukkig 

nie. Tydens 'n jagtog naby die Limpoporivier het hy verdwaal en omdat hy baie dors was, 

water uit 'n stilstaande kuil gedrink. Toe die res van die geselskap horn vind, was hy reeds 

siek aan ingewandskoors. Goodwin het horn in Schoemansdal verpleeg, maar hy is vroeg 

een oggend oorlede.38 Dikwels het so 'n ongelukkige jagter in die jagveld gesterf en is in 'n 

bos of aan die rivieroewer begrawe. Dit was die geval met 'n sekere Botha en J A Breedt se 

34 SS7, R765/55: Notule van publieke byeenkoms 19.2.1855; Schoemansdal-museum, bron 377: J B de Vaal, Wortkngsges
kiedenis van die So11tpansbet?,distrik, p30. 

35 Staats C011rll11t der Zuid-Afrikaansche &p11bliek, 22.10.1858; Breytenbach (red), Tvl nr 3, bylaag 37, 1858, p599. 

36 P Huet, Het lot der Z!"arten in Transvaal, p21. 

37 Goodwin, Herinneringe, pp99-108. 

38 Goodwin, Herinneringe, pp161-162. 
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broer. Die twee Botha-broers het gaan jag en slegs een het teruggekeer.39 Breedt moes sy 

broer in die veld naby Inhambane begrawe.40 

Twee buitelanders wat Schoemansdal besoek het, het ook siek geword. Priester Montanha 

het 'n hewige koorsaanval gekry, maar het met goeie versorging van mev Albasini en met 

behulp van 'n glas jenewer, sy koors uitgesweet.41 J Fleetwood Churchill het naby Schoe

mansdal van sy perd afgeval en sy heup sodanig beseer dat hy 'n week in die bed moes le. 

Hy het beweer dat goeie versorging deur die Boere, versterkdruppels met brandewyn en 

Holloway se salf, horn weer op die been gebring het.42 

Stephanus Schoeman, wat deur sy biograaf as 'n taai en geharde man beskryf word,43 was 

teen November 1858 'n geruime tyd siek. · Gerugte het selfs die ronde gedoen dat hy be

roerte gehad het, maar hy het op 6 November 1858 verklaar dat hy herstel het.44 Op 15 

November was hy in die saal om die ekspedisie teen die Venda-hoofman Lwamondo te lei. 45 

Hy moes egter sy eie vermoe en liggaamskragte oorskat het, want na die ekspedisie het hy 

emstig siek geword en was op Nuwejaarsdag 1859 nog "bedleggend" en "zeer zwak" en kon 

nie as kommandant-generaal en leier van 'n militere ekspedisie teen Mahura in die westelike 

Transvaal optree nie.46 In Maart 1859 het sy toestand weer versleg en daar was bedenkinge 

of hy sou herstel,47 maar hy het. Presies aan watter siekte hy gely het, is nie bekend nie. Die 

Staats Courant het dit as 'n "gevaarlijke ziekte" bestempel.48 

Op 26 Maart 1859 het Rabe uit Schoemansdal aan M W Pretorius berig dat die koors 

gedurende die laaste helfte van die vorige jaar uiters hewig was. Daar was nie veel 

sterfgevalle nie, maar baie emstige siek mense. Rabe self was baie siek en bly dat die 

39 Goodwin, Herinneringe, p96. 

40 'Herinneringe van J A Breedt', GS Freiler (red), Voortrekkermense IV, pl47. 

41 A81, Verslag van Priester Montanha, pp37-38. 

42 Al 7,J Fleetwood Churchill, Reisbeskrywings na Zoutpansberg in 1856, ppl0-11. 

43 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal', (D Litt et Phil, Uoisa), p200. 

44 SS22, R2405 / 58: Schoeman - Pretorius, 5.11.1858. 

45 SS22, R2405/58: Schoeman - Pretorius, 5.11.1858. 

46 SS22, R252/59: Schoeman - Pretorius, 1.1.1859. 

47 A787, Prellerversameling, band 166: Het Volksblad, 19.5.1859; Staats Courant, 15.4.1859. 

48 Staats Courant, 15.4.1859. 
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Volksraadsitting na Mei 1859 verskuif is.49 The Friend ef the Free State and Bloemfontein Gazette 

het op 12 Augustus 1859 berig dat, "through a neglect of precautions yellow fever was 

brought into the town of Schoemansdal".50 Dit verkaar Rabe se brief en beriggewing. 

In sy herinneringe se J H Coetzer dat toe ds D Postma die Gereformeerde gemeente in die 

jaar 1859 in Schoemansdal gestig het, 'n ernstige koorsepidemie in die dorp uitgebreek het. 

Reeds op die Saterdag na die stigting het mense begin siek word en Maandag was die Eloffs 

en twee Coetzergesinne siek aan koors. Coetzer se moeder is oorlede en terwyl Philip Eloff 

besig was om doodskiste te maak, het hy skielik inmekaar gesak en drie dae later gesterf. 

Coetzer het sy moeder se begrafuis bygewoon en sy broertjie van ses maande is ook oor

lede. Baie gesinne het siek geword en die koors was van so 'n aard dat die siekes dikwels 

hulle bewussyn verloor het. Nadat hulle herstel het, moes hulle van voor af leer loop.51 

Volgens Goodwin se beskrywing van die simptome en gevolge, blyk dit dat 'n geelkoorsepi

demie onder die mense uitgebreek het het.52 

In 1859 het Rustenburg en Pretoria al "dokters" gehad. In Schoemansdal het Antonie Fick 

en Christiaan Rabe die mense gedokter en raad gegee in geval van siekte.53 Teen die middel 

van 1861 het 'n pokke-epidemie onder swartes in die omgewing van Potchefstroom uitge

breek en skaars 'n maand later ook in Soutpansbergdistrik. Wnde pres Stephanus Schoeman 

was verplig om alle verkeer na Soutpansberg tot stilstand te bring. Die epidemie was egter 

nie 'n katastrofe nie.54 In die Potchefstroomse koerant De Emigrant van 9 September 1862 

het daar selfs 'n gediggie verskyn waarin na die pokke in Schoemansdal verwys word. Die 

gedig vermeld egter dat die pokke slegs onder die swartes voorkom, nie ernstig was of groot 

probleme veroorsaak het nie: 

"De pokken heerschen daar, 

Doch onder naturellen, 

En nie in erge graad, 

49 SS25, R2682/59: Rabe - Pretorius, 26.3.1859. 

so The Friend, 12.8.1859. 

51 A1594, Herinneringe van) H Coetzer, p13-15. 

52 Herinneringe van Goodwin, pp84-85 

53 Preller, 'Stigting en verwoesting', plO; Grobler 'Storie' p221; Preller, Oorlogsoormag, p159. 

54 Ferreira, 'Stephanus Schoeman', pp249-250; Landdros Pretoria, band 2: Schoeman - Mare, 10.9.1861. Weens 'n latere 
foutiewe toevoeging tot die datum, is die brief by 10.9.1862 geplaas. 
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Zoo als men gaaf vertellen.55 

Sterfgevalle kon ook vir 'n landdros probleme besorg. Op 13 Februarie 1863 het landdros J 

Vercuiel aan die U R geskryf en om raad gevra in verband met die besittings van 'n H 0 

Greening, 'n loodsmelter sander naasbestaandes wat in Schoemansdal, aan koors beswyk 

het.56 Die antwoord van die UR kon ongelukkig nie opgespoor word nie. 

Die familie Van Boeschoten het uit Nederland via Natal na Schoemansdal geemigreer. Die 

vader, 'n meulenaar van beroep, wat in Soutpansberg wou kom boer en sy vrou is kort na 

hulle aankoms aan een van die koorssiektes oorlede. Comelis, die oudste was 'n onderwyser 

in Schoemansdal.57 

Dietlof Mare, 'n handelaar wat met sy familie van Natal na Schoemansdal verhuis het, sou 

gedurende Schoemansdal se laaste jaar 'n prominente posisie daar inneem. Sy tweelingseuns 

Paul en Piet het albei koors opgedoen; Piet het dit nie oorleef nie.58 

Uiteindelik het die Schoemansdallers <lit gelukkig getref gedurende die laaste drie jaar van die 

dorpie se bestaan. 'n Jong Nederlandse geneesheer, Marthinus Eyssel, het horn in 1864 in 

Schoemansdal gevestig. Hy het in Engeland gestudeer, kon ook as apteker optree en was 

glo besonder behendig met die draai van pille.59 Eyssel het met die Van Warmelo's bevriend 

geraak en ook na die pastorie-egpaar se gesondheid omgesien. Die arm mense wat 'n kon

tantvloeiprobleem gehad het, het die dokter dikwels met 'n sak mielies of 'n slagskaap be

taal.60 

Hoewel Josina van Warmelo aanvanklik goeie gesondheid geniet het, het sy op Vrydagaand 

20 Januarie nie wel gevoel nie en daardie nag was <lit duidelik <lat sy ingewandskoors in 'n 

55 Aangehaal deur SP Engelbrecht uit De Emigrant, 9 September 1862: sien SP Engelbrecht, Die NH gemeente Pieterslmrg, 
p16. 

so SS46, R168/63: Vercuiel - UR, 13.2.1863. 

57 Herinneringe van Goodwin, pp146,163; H C Marais,' Schoemansdal revisited', Pretoria News, 18.10.1913; N Mansvelt, 
De betrekkening tuschen Nederland en Zuid-Afrika, p110. 

58 Herinneringe van Goodwin, p169. 

59 0 J 0 Ferreira, 'Schoemansdal van Voortrekkervoorpos tot Volksfeesterrein', Contree nr 1, Januarie 1977, p9; 0 J 0 
Ferreira, 'Schoemansdal, vergane Voortrekkervoorpos.' Taalgenoot, Februarie 1973, p7. 

60 Schoemansdal-museum, bron 165: M Eyssel, Staaltjies iv m Louis Trichardt en Schoemansdal, ppl-2. 
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erge graad gehad het. Van Warmelo het dit as disenterie met al die simptome beskryf.61 

Hierdie siekte wat tans nog uiters gevaarlik is, was veel gevaarliker in 1865. Later het Van 

Warmelo dit as tifuskoors bestempel - 'n siekte wat deur bosluise versprei word wat eintlik 

nie in Schoemansdal bekend was nie.62 Dokter Eyssel het gedoen wat hy kon en Josina is 

verder getrou deur mevroue Van Rensburg en Grobler verpleeg. Op Vrydagaand 27 Janu

arie het die koors vererger en het sy ylend geword. Sy is Saterdagoggend, volgens Van 

Warmelo, rustig oorlede.63 J F Goodwin, wat enkele jare 'n inwoner van Schoemansdal was, 

meld dat hy die begrafuis van Josina van Warmelo bygewoon het.64 Sy is 'n dag na haar af

sterwe op Sondag 29 Januarie 1865 om vieruur ter aarde bestel. Al die kerkraadslede was 

teenwoordig en hulle het as draers opgetree. Van Warmelo was nie in staat om die begrafuis 

waar te neem nie en kon eers na drie weke weer 'n preek lewer. Die vrouens het in die kerk 

in rougewaad verskyn as huldeblyk aan die afgestorwene. As teksvers vir die preek het Van 

Warmelo Psalm 39: 106 "Gij hebt het gedaan", gekies.65 Die woorde is later op die grafsteen 

aangebring. 

Die skok van sy vrou se dood was vir Van Warmelo so 'n harde slag dat hy ernstig siek ge

word en langsaam herstel het. Predikant Smits van Rustenburg het horn in die tyd oor Van 

Warmelo ontferm deur horn geestelik te onderskraag.66 Nadat Van Warmelo 'n algemene 

kerkvergadering te Potchefstroom bygewoon het, het hy op 20 April 1866 weer in Schoe

mansdal teruggekom en skryf hieroor aan sy moeder: "Toen ik te huis kwam, hebbende 

dorpelinge mij eene verassing bereid. Die eene getuigenis aflegt van hunne oplettendheid en 

toegenegeheid, die men mischien niet hier zoude zoeken. Er was een gedenkteken opgerigt 

op het graf van mijne vrouw. Van steen opgetrokken geheel witgepleisterd, in den voorge-

61 LIII/3: Briewe van ds N J van Warmelo, 1852-1891, brief 9, Januarie 1865. (Van Warmelo het 'n paar dae gebruik om 
die brief te skryf). 

62 Briewe Van Warmelo, brief 9, Januarie 1865; De Vaal, Wordingsgeskiedenis, p26. 

63 Briewe Van Warmelo, brief 9, J anuarie 1865. Vir verder verwysing na die afsterwe van Josina van Warmelo: sien En
gelbrecht, Die NH gemeente Pietersburg, pp3 7-44; A D Pont, Nicofaas Jacobus Van W armelo, 1835-1892, (Doctor Godge
leerdheid, Utrecht, 1955),p61; W L Maree, Iig in Soutpansberg, p58; Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg', p147; 
EH Hudson, 'Die geskiedenis van Onderwys', (D Ed, UP), p71. Ten opsigte van die afsterwe van hulle vrouens, 
bestaan 'n treffende ooreenkoms tussen die beskrywings van Tregardt en Van Warmelo: sien Briewe Van Warmelo, 
brief 9, Januarie 1865 en GS Preller (red), Dagboek van Liuis Trichardt, pp323-324. 

64 Herinneringe van Goodwin, p136. 

65 Briewe Van Warmelo, brief9,Januarie 1865. 

66 Engelbrecht, Die NH gemeente Pietersburg, p44. 
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wel op eene zwarte zerk deze woorde alleen: Josina van Warmelo, van Vollenhoven".67 'n 

Vriend, A Struben, het ondemeem om 'n tekening van die graf te maak wat Van Warmelo 

aan sy familie in Nederland sou stuur. Hy was ontroerd dat die dorpsinwoners Josina se 

nagedagtenis so vereer het.68 

Casimiro Simoes was 'n handelaar afkomstig uit Goa. Hy het in Delagoabaai geland, na ge

leenthede en moontlikhede in die handel gekyk en horn toe in Schoemansdal gevestig. Hier 

was hy baie suksesvol en was later 'n welgestelde man. Volgens Goodwin was hy dwergagtig 

in statuur en byna swart in voorkoms. Hy het waarskynlik 'n Portugese vader en 'n Goanese 

moeder gehad.69 Op 19 Februarie 1865 is Casimiro Simoes skielik oorlede nadat hy en sy 

vrou Maria en 'n ander Portugese handelaar, Bras Pidado Perreira, een aand saam tee ge

drink het. Volgens De Vaal, was dit bekend dat Perreira op Maria Simoes verlief was.70 Die 

gebeurtenis laat enkele vrae ontstaan waarop antwoorde dalk nooit gevind sal word nie. Bras 

was op Maria verlief en hoewel Simoes welaf was, was hy nie 'n aantreklike man nie en 

daarby meer as 30 jaar ouer as sy vrou. Die lyfbediende het sy meester se siekte op eie inisia

tief aan Joao Albasini, die Portugese handelaar op Goedewensch, gerapporteer.Die vraag 

ontstaan waar Maria op daardie tydstip was. Op 9 Maart 1865 het Maria L Simoes 'n belofte 

onderteken om met Bras Perreira te trou,71 slegs 18 dae na die oorlye van Casimiro Simoes. 

Gedurende 1865 het geelkoors straf voorgekom.72 Die Transvaalse regering en bevel

voerders kon nie burgers uit ander dele van die Republiek kry vir 'n strafekspedisie teen die 

Venda nie uit vrees vir die koorsepidemie. Die owerheid is versoek om die datum van die 

veldtog te verskuif totdat die klimaat gesonder was.73 

Dit is vanselfsprekend dat 'n dorp waar die sterftesyfer onder die mense so hoog was 'n 

groot begraafplaas sou he, en dit is die prominentste oorblyfsel van Schoemansdal. Dit is 

67 Briewe Van Warmelo, brief 13, 25.4.1866. 

68 Briewe Van Warmelo, brief 13, 25.4.1866. 

69 Herinneringe van Goodwin, pp8 l-82. 

70 De Vaal, Wordingsgeskiedenis, p33. 

71 SS76, R455/66: Troubelofte, Maria Sim6es, 9.3.1865. 

72 Hofmeyr, Twintigjaren, p37. 

73 SS71, R1223/65: Van der Merwe e.a. - Meyer & Pretorius, 18.11.1865; SS71, R1232/65: Van Zyl - UR, 22.11.1865; 
SS7, R1226/65: Schutte - UR, 20.11.1865. 
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aan die oostekant van die dorpie gelee. Die bronne verskil van mekaar en een gee die getal 

grafte as meer as 200 aan,74 terwyl 'n ander bron van 150 grafte melding maak.75 Dit is wel 

moontlik dat sekere grafte oor die tydperk van 130 jaar so vergaan het, dat hulle nie meer 

ge1dentifiseer kon word nie. Die ringmuur om die grafte, wat in 1922 deur die Louis Tri

chardt-feeskomitee gebou is, omsluit 135 herkenbare grafte van Voortrekkerpioniers en 

Portugese inwoners; die grafte bestaan uit hope gepakte rooiysterklippe. Dit is ongeveer 

2 m van mekaar en die paadjies tussen die rye grafte is ook ongeveer 2 m breed. Volgens 

mondelinge oorlewering is die name van 47 mense wat in die kerkhof begrawe is, bekend,76 

hoewel die grafte van die persone nie spesifiek ge1dentifiseer kon word nie. 

Hendrik Potgieter se graf is aangedui deur 'n kommandant Du Preez wat die begrafnis 

bygewoon het en volgens hom was dit die enigste graf wat met kalk en sand toegepleister 

is.77 Die ligging van die graf is deur HJ (Koos) Grobler bevestig.78 In 1891 het die regering 

besluit om die Trekleiers in die helde-akker in die ou Pretoria-begraafplaas te begrawe.79 

Munnik, 'n latere landdros van die Pietersburg-Soutpansbergdistrik, is afgevaardig om van 

twee seuns van Potgieter toestemming te kry vir so 'n herbegrafnis.80 Behalwe om die 

Trekleier te vereer, het die regering dalk gemeen dat sy graf in 'n verlate gebied nie in stand 

gehou sou word nie. Die Potgieter-seuns wou nie toestemming gee nie, was selfs 

verontwaardig en het dit as 'n ontheiliging van die graf beskou.81 

74 SS F Mansvelt, 'Schoemansdal - eers 'n bloeiende Voortrekkerdorp, nou 'n volksfeesterrein', Die Huisgenoot, 20.11.1942, 
p19. 

75 Ferreira, 'Schoemansdal', Die Taalgenoot, p7. 

76 G S Preller, 'Schoemansdal en sij kerkhof, Die Brandwag, 25.01.1921; Feuilleton, 'Schoemansdal en sy kerkhof, Die 
Vaderiand, 15.3.1929, p2, Preller:, Oorlogsoormag, pp162-163. 

77 Mansvelt, 'Schoemansdal', p19. 

78 Grobler, 'Storie', p221. 

79 A J van der Walt, 'Andries Hendrik Potgietet', De Volkstem, 26.7.1918. 

80 Munnik, Kronieke, pp26.-27; Van der Walt, 'Potgieter.' 

81InDesember1938 is 'n gedenksteen op Potgieter se graf in Schoemansdal opgerig: sien Mansvelt,' Schoemansdal', p19; 
Munnik, Kronieke, p27. Die regering van die ZAR het toe 'n gedenkteken vir Potgieter opgerig met die woorde: 

"Deeze Gedenksteen is opgericht op den 18e Mei 
Een duisend Acht Honderd Vijf-en- Negentig op 

orde van de Hoog Edele Regering van de 
Zuid-Afrikaanse Republiek also erkentelikheid 

van het dankbaar Volk en nageslacht van de 
Uitgeweken Emigranten Boeren ter eere 

van den overleden Andries Hendrik Potgieter 
Zijn stof ruste in vrede en zijn werken volg horn na". 
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Die pioniers was totaal onkundig oor die versorging en nasorg van pasiente met die gevolg 

<lat talle gesterf het. Malaria, geelkoors en ingewandskoors was gevaarlike tropiese siektes. 

Daar moet in ag geneem word <lat die inwoners se persoonlike higiene nie op 'n hoe stan

daard was nie. Argeoloe kon byvoorbeeld nie oorblyfsels van 'n sanitere stelsel of enige toi

let in Schoemansdal opspoor nie. Daar kan dus net bespiegel word oor die omstandighede 

wat geheers het, waar moontlik soms tot 100 gesinne met hulle bediendes in een dorp saam

gewoon het. 

Die koorssiektes het die mense ook geestelik aangetas. Soos gemeld, kon 'n pasient 'n ma

laria-aanval oorleef en dan jaarliks koorsaanvalle kry. Dit is vanselfsprekend <lat chroniese 

siektetoestande, veral jaarlikse malaria-aanvalle, die lyers daaraan se psige en denke sou 

bei'vloed en dalk versteurde gemoedstoestande tot gevolg he. Dit kon ook depressie veroor

saak het. F V Engelenburg het <lit geglo en beweer <lat mense, sodra hulle in die Trans

vaalse bosveld gaan woon het, as staatsburgers onhanteerbaar geword het. As mense ma

laria opgedoen het en hulle het nie van die siekte herstel nie, is hulle later psigies en intel

lektueel deur die siekte afgetakel. 82 Daar is beweer <lat die koors die oorsaak was van ab

normale handelswyse deur die Schoemansdallers en Soutpansbergers en volgens Juta 

moontlik die oorsaak van Schoeman se heethoofdigheid, en dat hy as gevolg daarvan oor

tuig was <lat die pos van president horn toekom; daarvoor sou hy bereid wees om burger

oorlog oor die land te bring.83 Dit is egter 'n ongegronde stelling ten opsigte van Schoeman 

as na die biografie van horn deur Ferreira gekyk word.84 Hy het volgelinge gehad wat horn 

in die onsinnige wapengeweld ondersteun het. Van tyd tot tyd het gewelddadige optredes, 

rusies, twis en tweedrag onder sommige van die inwoners in Schoemansdal en Soutpansberg 

voorgekom. Die emstige siektes het die nedersetters miskien so uitgeput dat hulle te moeg 

was om energie aan dorpson twikkeling en die verbetering van die infrastruktuur te bes tee. 

Die pioniers van Schoemansdal en Soutpansberg het 'n duur prys aan menselewens betaal 

om die gebied bewoonbaar te maak. 

82 F V Engelenburg, 'n Onbekende PlZlll Kruger, p9. 

83 M Juta, The pace of the ox, p104. 

84 0 J 0 Ferreira, Stormwel van die Noorde: Stephanus Schoeman in Transvaal. 
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HOOFSTUKX 

HANDEL 

Dit was die Emigrante se ideaal om onder Britse invloed uit te trek. Hulle was bewus van 

die Portugese hawens wat aan die ooskus van Afrika gelee was en het beoog om met en 

deur hulle handel te dryf. Aan die begin van 1836 het sommige van die Emigrante verklaar 

"dat sij een streek veld wil soeken so naa aan die portigese cantoor dat seij die ken bereijken 

om hun kruijt, kleederen en soo voort van daar te hebben, seij wil voor eers na Vaal revier 

van daar wil seij een reijs doen om te spekuleeren".1 Tregardt het byvoorbeeld aan die Por

tugese goewemeur op 13 April 1838 gese dat hy na "de Portigiese kuste gaan zal",2 om han

del te dryf. 

Die kontak met Portugese hawens was vir Potgieter 'n belangrike doelstelling. Hierdie 

strewe van die Emigrante om 'n hawe buite Britse invloedsfeer te kry of om deur so 'n hawe 

handel te dryf, was 'n strewe daama om onafhanklik van die Britse regering en invloed te 

wees. 'n Goeie verhouding met die Portugese was vir die Boere van groot belang. Die 

suidelike hawens was so ver gelee dat die Boere slegs met groot moeite en opoffering beno

dighede sou kon kry. Kort na die stigting van die nedersetting is reeds pogings aangewend 

om kontak met Inhambane te bewerkstellig,3 want hulle moes aanvanklik self planne beraam 

om die Portugese hawens te bereik.4 

Hoewel die Portugese hawens nader as die Engelse hawens was, was <lit vir die Schoe

mansdallers en Soutpansbergers moeilik bereikbaar. Die roete na die Portugese hawens het 

deur 'n malaria-, geelkoors- en tsetsevlieggebied gegaan en kon nie per ossewa bereik word 

nie. Kort na die vestiging en stigting van Soutpansbergdorp het Potgieter en die inwoners 

vergader. Hy het die inwoners daarop gewys <lat hulle, aangesien olifante en ander wild so 

volop was, moes jag om soveel moontlik ivoor en ander jagprodukte soos tande (van oli

fante en seekoeie), horings (van renosters en buffels), velle, sambokke en swepe bymekaar te 

1 Aangehaal deur P J van der Merwe uit die Graaf-Reinet Argief, 207, brief ontvang: GD Joubert - WC van Ryneveld, 
25.2.1836: sien P J van der Merwe, Die noordwaartse beweging van die Boere voor tke Groot Trek, p370. 

2 TH le Roux (red), Die dagboek tJ(/1/ Louis Trichardt, pl 76; GS Preller (red), Dagboek van LPuis Tnchardt, 1836-1838, p305. 

3 H] Grobler, 'Storie van 'n vergane V oortrekkerdorp', Die Brandwag, 24.12.1919, p218. 

4 D W Kruger, 'Die weg na die see', Argieffaarboek vir SA geskiedenis, vol 1, no 1, p140. 
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kry. Smouse sou opdaag en handel sou gedryf word. Dit het daartoe gelei <lat die mense op 

groot skaal begin jag het.5 'n Loods of groot stoorkamer is opgerig en die Schoemansdallers 

het hulle produkte daarheen gebring. Potgieter het opdrag gegee <lat elkeen se produkte 

opgeskryf moes word.6 

Nie lank na die dorpstigting nie het Potgieter se vriend, Henry Hartley, opgedaag. Hy was 

op 'n jagtog noord van Grahamstad en het 'n paar waens gelaai met handelsartikels saamge

bring. Nieteenstaande die boere se vyandigheid jeens die Engelse, is Hartley se besoek ver

welkom. Soos <lit later met elke smous die gebruik was, het Hartley sy waens langs mekaar 

getrek en tussen die waens bokseile gele waarop hy al sy handelsware uitgestal het. Alle in

woners wat begerig was om met die smous te onderhandel, was welkom. Potgieter het die 

pryse vir die ivoor en jagprodukte saam met die smous bepaal. Elke eienaar het clan vir die 

waarde van sy produkte handelsartikels en benodighede by die smous geneem. Potgieter het 

dus reeds vroeg in die bestaan van die dorp en distrik die kooperatiewe begins el ingebring. 7 

Gewere en ammunisie is deur Potgieter in ontvangs geneem wat hy clan van die hand gesit 

het na gelang van die heersende behoefte. Gewere en ammunisie was uiters gesog en groot 

in aanvraag in die grensgemeenskap, want meer gewere en ammunisie het groter voorrade 

ivoor en jagprodukte vir die jagters beteken. Met hierdie optrede het Potgieter verhoed <lat 

gegoede jagters alles sou opkoop. Sodoende kon almal na behoefte vuurwapens en ammu

nisie aanskaf, voordat weeldeartikels gekoop is.8 

Na Hartley het 'n Portugese smous, Augusto de Carvalho, opgedaag.9 Met die nuus <lat 

Schoemansdal 'n uitstekende handelsentrum veral vir die lewering van ivoor geword het, het 

al hoe meer smouse Schoemansdal gedurende die wintermaande besoek. Vir die Schoe

mansdallers was <lit voordelig, want hoe meer smouse, hoe groter was die kompetisie en hoe 

goedkoper het die handelsware geword.10 Pietermaritzburg en Grahamstad het belangrike 

5 G G Mumllk:, Kronieke van Noorde/ike Transvaal, plO. 

6 HJ Grobler, 'Storie van 'n vergane V oortrekkerdorp', Die Brandwag, 15. 7.1912, p219. 

7 Mumllk:, Kronieke, p12; Anon, 'A vanished Transvaal Town', The CapeA7,t1S, 12.1.1924; Grobler, 'Storie', p219. 

8 F J Potgieter, 'Die vestiging van die Blanke in Transvaal (1837-1886)',Argieffaarboek vir S Ageskiedenis, vol 21, nr 2, p87; 
Mumllk:, Kronieke, pp12-13; Grobler, 'Storie', p220. 

9 Munnik, Kronieke, p 11. 

10 J B de Vaal, 'Die rol van Joiio Albasini in die geskiedenis van Transvaal', Argieffaarboek vir SA geskiedenis, vol 16, nr 1, 
pp25-26; D Femandes Das Neves, A Hunting expedition to the Transvaal, p137; Kriiger, 'Die weg, p140. 
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handelsentra geword omdat handelsgoedere uit die Britse hawens na die twee dorpe geneem 

is en smouse clan die Britse handelsartikels na Schoemansdal gebring het. Min Hollandse 

ware het die Schoemansdallers bereik, want Nederlandse handelskepe het selde in Suid

Afrikaanse hawens aangedoen omdat die skepe nie in die Kaapse hawens toegelaat is nie. So 

was die Nederlandse skepe ook nie in Portugese hawens welkom nie, want in hierdie hawens 

moes hulle in besit van die nodige toestemmingsdokumente wees of, terwyl hulle in die 

hawe gewag het, moes die nodige toestemming eers van Lissabon verkry word. 11 

Die Schoemansdallers en die smouse het vriende geword en hulle was nie vreemdelinge nie, 

maar eerder vriende en weldoeners. Behalwe dat smouse belangrike lewensmiddele gebring 

het, het hulle ook nuus gebring. Op hulle lang reise uit die suide na die noorde, het hulle 

onbekendes en bekendes ontmoet. Hulle het boodskappe, koerante en briewe gebring, al 

was die nuus somtyds relatief oud teen die tyd dat dit oorgedra is. Dikwels is pasassiers 

saamgeneem.12 

Smouse het maklik 'n maand of langer gebly selfs nadat hulle sake in Schoemansda1 en Sout

pansberg afgehandel was. Dikwels het smouse vertrek met meer ivoor en jagprodukte as 

wat hulle waens kon dra. Die ekstra waens, osse, touleiers en drywers wat gehuur is, het die 

smouse gewoonlik 'n bykomende £15 per wa gekos. 13 'n Wa kon 'n vrag van 2700 kg dra, 

maar is dikwels deur die smouse oorlaai sodat die vrag tussen 3500 en 4000 kg was. 14 

Die vemaamste handelsartikels wat die smouse gebring het, was gewere en ammunisie, 

gereedskap vir ambagsmanne, kruideniers- en negosieware, mans- en damesklere, materiale, 

medisyne, en drank.15 Geld was skaars en daarom het die pioniers met die smouse ruilhan

del bedryf. In ruil vir lewensmiddele, het die pioniers jagprodukte, en artikels wat deur 

11 Schoemansdal-museum, bron 361: MM Stratford, Keramiek van die pioniersfase met spesifieke verwysing na Schoe
mansdal-keramiek, p57. 

12 J B de Vaal, 'Ivoorsmouse in Schoemansdal', Die Naweek, 20.10.1948, pp6-7; Fleetwood Churchill gee 'n interessante 
beskrywing van sy reis van Pretoria tot in Schoemansdal. Hy skryf oor die Boere wat hy ontmoet het asook die wild 
wat aangetref is: sien Al 7, Reisbeskrywing na Soutpansberg, 1856 deur J Fleetwood Churchill, pp3-12. 

13 Munnik, Kronieke, p13. 

14 Stratford, Keramiek, p61. 

1s De Vaal, 'Die rof, p15. 
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swartes gemaak is, aangebied.16 Verder is goedere soos gedroogde vrugte, suiwel, tabak en 

k . ·117 onng verru1 . 

Sedert 1853 het handel vanuit die suide en ook van die kant van die Portugese met Schoe

mansdal en Soutpansberg gefloreer. Joao Albasini, wat een van die eerste smouse was met 

wie die Schoemansdallers kennis gemaak het, het horn in 1853 in die dorp gevestig en 'n 

winkel bedryf,18 waarvan die handelsvoorrade uit Delagoabaai en Inhambane verkry is. Daar 

is van twee handelsroetes gebruik gemaak. Die eerste roete het van Schoemansdal oor die 

Levuwhurivier (Levuburivier) deur Malaladrift in die Limpopo ooswaarts na Inhambane 

en/ of Delagoabaai gegaan. Die antler roete het van Delagoabaai oor die Groot Letaba na 

die Klein Letaba en van daar na Schoemansdal gegaan. 19 

Ander winkeliers het Albasini se voorbeeld gevolg en hulle in Schoemansdal gevestig. Hulle 

was Augusto de Crevalho, Bras Pidado Perreira, Casimir Simoes, August Landsberg en later 

Antonie Fick en Dietlof Mare met 'n vennoot in Natal, ene Wetheral, sowel as 'n Duitse 

winkelier, Meyer Eberhard. Die meeste handelaars was aanvanklik smouse, maar het later 

besluit <lat <lit voordeliger sou wees om 'n winkel te bedryf. Perreira het as klerk in Simoes 

se <liens getree toe laasgenoemde se besigheid op dreef gekom het. L M Nunes en 'n sekere 

Murphy het alma! winkels tot stand gebring. Murphy was 'n gedroste Engelse soldaat en het 

die bynaam "Jan Kombers" van die Schoemansdallers gekry.20 Die winkelbedryf het baie 

daartoe bygedra om die ekonomiese !ewe van die dorp en distrik te stimuleer. Die kompe

tisie tussen die handelaars en smouse het daartoe bygedra om die pryse laag te hou. 

Vir die Schoemansdallers was <lit noodaaklik dat die mate en gewigte wat die handelaars in 

die winkels gebruik het, eenvormig moes wees. 'n Klagte hieroor het die landdros bereik, 

waama die landdros en heemrade byeengekom het en beslis het dat elke handelaar 'n blad 

16 De Vaal, 'Die rof, p 15. 

17 A81, Verslag van priester Montanha, pp3-4, 94. 

lB De Vaal. 'Die rof, p35; Anoniem, 'Joao Albasini, Knopneus-kaptein', De Volkstem, 20.12.1917. 

19 J B De Vaal, 'Ou handelsvoetpaaie en wapaaie in Oos- en Noord-Transvaaf, Contree 16,Julie 1984, pp7-8. 

20 GS Preller, 'Stigting en verwoesting van Schoemansdaf, Die Vader/and, 13.12.1940, plO; F GA Wolmarans, 'Schoe
mansdal, 'n vergane Voortrekker-stad', De Volkstem, 24.2.1917; Munnik, Kronieke, p12; Stratford, Knamiek, p58; Gra
bler, 'Storie', p218; J B de Vaal, 'Schoemansdal die verlate Voortrekkerdorp in die Zoutpansberg', Die Naweek, 
10.6.1948, p23; H C Marais, 'Schoemansdal revisited', Pretoria News, 18.10.1913; W139, Herinneringe van Goodwin, 
p81. 
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en skaal met korrekte mate en gewigte moes he. Skale sou behoorlik geyk moes word vol

gens bestaande voorskrifte. Op 31 Mei 1857 moes alles in orde wees anders sou 'n boete 

van 500 rds gehef word.21 In 1863 was daar nog steeds nie eenvormigheid by die handelaars 

en winkeliers nie en Albasini het gekla dat die skale, mate en gewigte van ander winkeliers, 

van syne verskil het.22 

In 1853 is 'n Portugese smous, Caetona Antonio Albino Continho, in Schoemoensdal vir 'n 

oortreding gevonnis. Dit is nie bekend wat die oortreding en die vonnis was nie, want daar 

word slegs na sy lisensie verwys.23 Smouse kon twee oortredings begaan: hulle het sonder 

lisensie handel gedryf of vuurwapens aan swartes verkoop. Ten spyte van die teenwoor

digheid van winkeliers het smouse voortgegaan om Schoemansdal te besoek. 

'n Belangrike sakeman was Diodeciano Fernandes Das Neves. Hierdie handelaar het op 5 

Februarie 1861 van Delagoabaai met 'n groot geselskap onder wie 120 draers, met han

delsgoedere in Schoemansdal gekom om met die Boere handel te dryf. Das Neves het by 

Albasini aangekom en 50 bottels brandewyn teen ses sjielings per bottel van die hand gesit 

asook buskruit, lood en tin teen goeie pryse. Hy was vergesel van Antonio de Paiva Rapoza, 

'n ryk koopman van Delagoabaai,24 wat ook na handelsmoontlikhede wou kyk. Dit washy 

wat aan die moontlikheid gedink het van stoomwaens as vervoermiddel tussen Schoe

mansdal en Delagoabaai. 

Volgens Das Neves se waameming was die Boere bewus van die rykdomme van hulle land, 

soos minerale en die moon tlikhede van die verbouing en verwerking van ander produkte 

soos landbouprodukte. Die groot afstand na die hawens en die gebrek aan goeie verbind

ingswee, het hulle egter ontmoedig om die rykdomme te ontgin en op groot skaal produkte 

te verbou en uit te voer.25 

Toe Stephanus Schoeman tot kommandant-generaal verkies is en die beheer oor Schoe

mansdal oorgeneem het, het hy toegesien <lat die dorp 'n handelsentrum in die noorde ge-

21 SS12, R1184/56: Hof van landdros & heemrade, 3.9.1856. 

22 SS47, R271/63: Albasini- UR, 3.4.1863. 

23 J H Breytenb:ach (red), SA argiefttukke Tvl nr 2, art 120, 24.12.1853, p168. 

24 Das Neves, A hunting e.xpemtion, pp112-114, 138-139; De Vaal, 'Die rol', pp52-53. 

2s Das Neves, A hunting expemtion, p145. 
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word het. Daarom is op 'n openbare byeenkoms van 19 Februarie 1855 besluit "dat er ten 

spoedigste een Publieke markt sal worden opgerigt waarop alle inlandsch produkten te 

verkoop worden gebragt".26 Daar is besluit om voorsiening te maak vir 'n markterrein, en 

so het Schoemansdal 'n volwaardige handelsentrum geword. Voortaan sou jagters en han

delaars gedurende 'n bepaalde tyd hulle ware op die markplein uitstal. Die jagters se wild

sprodukte, en veral ivoor, is uitgestal en kopers het teen mekaar gebie. As die jagters nie 

met die aanbiedinge van die smouse en winkeliers tevrede was nie, het hulle hulle produkte 

self na die kus geneem en daar verhandel.27 Die winkeliers het moontlik stalletjies op die 

plein opgerig om hulle ware ten toon te stel. 

Tydens 'n besoek aan die mark in Schoemansdal het J Fleetwood Churchill opgemerk: "I 

saw lots of IVORY, more than I ever saw before in one place".28 Schoemansdal het wel

varend geword, want groot hoeveelhede beskikbare ivoor was 'n ekonomiese bate, en 

Schoemansdal was soos Hofmeyr dit beskryf het "een, wel niet groot, maar toch bloeijend 

dorp. Duisende ponden ivoors werden er jaarlijks van de Boeren Olifantjagers ingekocht, 

en naar Natal gezonden".29 Tweederdes van die ivoor het na Natal gegaan om verkoop en 

uitgevoer te word30 en Struben meld dat hy op een slag 1400 kg ivoor verhandel het.31 Dit 

was van groot waarde vir Schoemansdal en die distrik, en het tot groot bloei en welvaart 

l . 32 ge et. 

Daar is bereken dat van 1848 tot 1851 uit Oos- en Noord-Transvaal sowat 23000 kg ivoor 

na die Britse kolonies uitgevoer is.33 Teen die helfte van die jare vyftig het priester Mon

tanha bereken dat daar 90000 kg ivoor jaarliks uitgevoer word. In 1856 is 1000 olifante ge

skiet en die jagters het gefloreer. Die prys van ivoor was in die vyftigetjare sowat 11 sjielings 

en 5 pennies per kilogram. Die ivoorverkope het mettertyd begin daal en geleidelik af-

26 SS7, R765/55: Notule van publieke byeenkoms, 19.2.1855; Potgieter, 'Die vestiging', p49; Kruger, 'Die weg', p140. 

27 Preller, 'Stigting en verwoesting', p15. 

28 F1eetwood Churchill, Reisbeskrywing, p12. 

29 Hofmeyr, Twintigjanm, p4. 

30 F1eetwood Churchill, Reisbeskrywing, p12. 

31 H Struben, Recollections and adventures, pp86-87. 

32 Kruger, 'Die weg', pplll-112,127. 

33 Kruger, 'Die weg', p127. 
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geneem. In 1863 het uitvoere ter waarde van £40736 deur die hawe in Port Natal gegaan; in 

1864 was die bedrag £26254; in 1865 sowat £19154; in 1866 £6524; en in 1867 £5908.34 

Nogtans het Schoemansdal in die 19 jaar van sy bestaan, die uitvoerhandel van Transvaal 

met ivoor gedomineer en ryker as Potchefstroom geword.35 

Die Portugese was bewus van die bloeiende handel in Schoemansdal en daarom gretig om 

handelsverbintenisse met die Soutpansbergers aan te knoop. 'n Kommissie bestaande uit 

sewe man met priester Montanha as leier, het op 25 Mei 1855 van Inhambane na Schoe

mansdal vertrek. Montanha moes 'n dagboek hou waarin soveel moontlik inligting noukeu

rig aangeteken moes word. Die doel van die besoek was om die moontlikheid van 'n han

delsverbintenis tussen die Portugese en die Schoemansdallers te ondersoek.36 In Schoe

mansdal het Montanha vasgestel <lat die Soutpansbergers baie produkte gehad het om uit te 

voer, terwyl hulle koffie, tee, gewere en ammunisie sou invoer.37 

Ten spyte van die gretigheid aan die kant van die Portugese, het daar nie 'n bloeiende handel 

met Inhambane ontwikkel nie. Schoemansdal en Soutpansberg het te veel inteme probleme 

gehad en kon nie op buitelandse sake konsentreer nie. Daarby was die gebied waardeur die 

handelsroete gegaan het ongesond as gevolg van koors en tsetsevliee, en onveilig omdat 

Manukose daar geheers het.38 

Oral in Soutpansberg was mineraalneerslae wat ontgin kon word en waarmee handel gedryf 

kon word. Die Schoemansdallers was bewus van die kopermyne, veral die by die huidige 

Messina, maar ook in die teenswoordige Vendaland. Die swart vakmanne het primitiewe 

klei-oonde gebou om koper te smelt. Om geelkoper te verkry, is tin, wat van blankes geruil 

is, saam met koper gesmelt. 39 Koper is ook gemyn by die groot kop digby die plaas Be

thesda wat later deur sendeling S Hofmeyr bewoon is sowat 15 km wes van die huidige 

34 Potgieter, 'Die vestiging', p87; Kruger, 'Die weg, p172; R Wagner, 'Zoutpansberg: the dynamics of a hunting frontier, 
1848-1867', S Marks & A Atmore (eds), Economy and sociery in pre-industrial South Africa, p315. 

35 Potgieter, 'Die vestiging, p49; Munnik, Kronieke, p12. 

36 Verslag van Montanha, ppS-7. 

37 Verslag van Montanha, p94. 

38 De Vaal, 'Die ror p34. 

39 J Flygare, De Zoutpansbergen en de Bavenda natie, p9. 
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Pietersburg.40 Swart vakmanne het met hulle primitiewe smeltoonde yster gesmelt en asse

gaaie, pylpunte, pikke en grawe gevorm wat deur die swartes gebruik is. Die waarde van ys

terpikke was 5 sjielings stuk, 41 en yster en koper is gebruik in die handel met die blankes. 

Die blankes sou die myne graag wou eksploiteer en reeds in 1855 het Schoeman vir Duven

age versoek om 'n kommissie na die myne te stuur ten einde meer te wete te kom en 

moontlikhede te ondersoek. Duvenage wou die opdrag uitvoer, maar longsiekte onder die 

beeste het horn verhinder.42 H Struben, 'n jagter en handelaar, het geglo dat tin by die sout-

. d d43 pan gevm sou wor . 

Die ontginning en verwerking van sout het aan die westelike punt van die Soutpansberge 

plaasgevind. Sout was 'n stof wat 'n belangrike rol in die algemene gebruik en die handel 

gespeel het en was 'n waardevolle ruilmiddel. Daar word selfs beweer dat jong vroue, slawe 

en kinders deur sommige swart gemeenskappe vir sout verruil is.44 Hofmeyr het vermeld 

dat sout eers van Pretoria teen £2 per 90 kg verkry is. Omdat die sout gewoonlik onsuiwer 

was, is suiwer sout toe uit die soutpan verkry teen 4 tot 5 sjielings vir 90 kg. Sout is van 

Soutpansberg na die hele Transvaal en tot so ver as die Vrystaat uitgevoer.45 

Om goeie verhoudings te probeer bewaar, moes 'n lisensie verkry word om met swartes 

handel te dryf. Daar is egter nie beperkings gehef op handel in vee en lewensmiddele nie.46 

'n Produk wat in groot hoeveelhede uitgevoer is, was hout. Schoemansdal se bosse en borne 

het die belangrike grondstof gelewer, en die hout is in planke gesaag en is 6f ter plaatse ver

ruil vir artikels soos meel, drank of tabak, 6f per ossewa na Pretoria en ander plekke vervoer 

40 S Hofmeyr, Twintigjami in Zoutpansberg, p81. 

41 W L Distant, A naturalist in the Transvaal, p109. 

42 HJ de Jager, 'Schoemansdal, verste voorpos van die Boerebeskawing', Fleur, Mei 1948, p9-10; 0 J 0 Ferreira, 'Schoe
mansdal: vergane V oortrekkervoorpos', Die T aafgenoot, vol 41, nr 3, Februarie 1973, pp6-7; SS7, R827 / 55: Duvenage -
Schoeman, 1.6.1855; SS7, R851/55: Duvenage - Schoeman, 26.6.1855; SS11, R997/56: Duvenage - Schoeman, 
6.3.1856. 

43 Struben, Recollections, pll 9. 

44 J W N Tempelhoff, 'Soutmakery in Soutpansberg', Suid-A.frrikaanse Tydskrif vir Kuituur en Kunsgeskiedenis, 1987, vol 1, nr 
3, p214. 

45 Hofmeyr, Twintigjami, pp3-4. 

46 SS11, R1109 / 56: Krygsraadvergadering, 29.9.1856. 
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waar dit verkoop is.47 Dit is na Natal en die Kaapprovinsie uitgevoer. Planke van 18 tot 

28 m lank is teen 4 tot 6 sjielings stuk verkoop. Vera! geelhout wat Jig vertoon het en fyn 

van draad was, was in aanvraag. Volgens De Vaal het Das Neves egter gemeen dat die 

Schoemansdallers nog grater opbrengste uit die verkoop van planke en balke kon kry, maar 

dat hulle lui was en net genoeg hout gesaag het om uit die opbrengs daarvan 'n bestaan te 

maak. 48 

Die politieke onenigheid wat in 1857 tussen Stephanus Schoeman en M W Pretorius 

ontstaan het, 49 het daartoe gelei dat Schoeman en van die Soutpansbergers as rebelle beskou 

is en 'n handelsblokkade teen Soutpansberg ingestel is.50 Die handelsblokkade kon vir 

Schoemansdal en Soutpansberg ernstige gevolge inhou, want die handel met Delagoabaai en 

Inhambane was nie op dreef nie en verbindingsroetes na Grahamstad, Durban en Pieter

maritzburg het oor Pretoria en Potchefstroom gegaan. Die verbod op ammunisie het die 

pioniers in die noorde weerloos teen die swartes laat voe!, en dit sou hulle jagtogte ook 

belemmer. Schoemansdallers het hulle voorrade self in Natal gaan haal en Britse handelaars 

in Pretoria het begin dreig om hulle op die Britse regering te beroep, omdat hulle verbied is 

om in Schoemansdal en Soutpansberg handel te gaan dryf.51 Uiteindelik is die handelsblok

kade op 3 Junie 1857 opgehef52 en kon die handel met die suide normaalweg voortgesit 

word. 

In 1857 het die handelaar Joao Albasini van Schoemansdal besef dat hy in toenemende han

delskompetisie met ander handelaars gewikkel was en hulle in 'n gunstiger posisie as hy was. 

Die ander handelaars het handelsgoedere uit die Kaapkolonie en Natal verkry en dit was ar

tikels waaraan die Boere gewoond was en wat in hulle behoeftes voorsien het. Albasini het 

sy goedere van Delagoabaai en Inhambane verkry en die goedere was nie so in aanvraag by 

die Schoemansdallers nie. Van die Boere het selfs beweer dat die buskruit wat hy verkoop 

47 Hofmeyr, Twintigjaren, p26; J MacQueen, 'Journey from Inhambane to Zoutpansberg by Joaquim de Santa Rita Mon
tanha', The journal of the Rqyal Geographical Sociery, vol 32, 1862, p67. 

48 De Vaal, 'Die rof, pSS. 

49 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D Litt et Phil, Unisa), p88. 

so SS15, R1335/57: Proklamasie, 18.2.1857. 

51 TA du Plessis, 'MW Pretorius in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek en die Oranje-Vrystaat tot 1864' 
(D Phil, UP), p201; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p103. 

52 SS16, R1569/57: Proklamasie van Pretorius, 3.6.1857. 
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het van minderwaardige kwaliteit was. Die gebruik van Potgieter om op handelsgoedere 

beslag te le om sodoende te verseker dat goedere regverdig onder almal versprei word, is 

steeds toegepas. Met handelsgoedere uit die suide, was dit nie 'n probleem nie, want die 

pryse was redelik, die goedere was by almal in aanvraag en is gewoonlik vinnig genoeg 

verkoop. Behalwe dat sy handelsartikels stadig verkoop het, het Albasini 'n ander probleem 

ondervind, naamlik dat sy goedere oor 'n baie moeilike roete vervoer moes word, hoewel 

Delagoabaai baie nader aan Schoemansdal was as Grahamstad, Durban of Pietermaritzburg. 

Albasini het meestal van swart draers gebruik gemaak om sy goedere te vervoer en wanneer 

so 'n groot groep swart draers Schoemansdal binnegekom het, het die Schoemansdallers nie 

daarvan gehou nie, omdat hulle bevrees was vir die teenwoordigheid van 'n groot groep 

swartes in hulle dorp. Dit het tot spanning tussen hulle en Albasini gelei. Hy het Schoe

mansdal daarom verlaat, horn op sy plaas Goedewensch, sowat 40 km oos van Schoe

mansdal gevestig en op handel met swart mense gekonsentreer waarvoor sy belangrike 

voorraadplek, naamlik Delagoabaai, ingerig was.53 

Op 2 November 1857 het die sekretaris van die goewemeur-generaal van Mosambiek 'n 

skrywe aan Albasini gerig en horn genooi om Portugese vise-konsul in die Transvaalse Re

publiek te word. Albasini het dit met graagte aanvaar want hy kon die handelsbetrekkinge 

bevorder en nog ander amptelike take verrig.54 

Die handel in ammunisie was vir inwoners en handelaars voordelig en die owerheid is ver

soek om geen beperkings daarop te plaas nie. Die handelaars het die jagters krediet gegee 

en hoe meer ammunisie 'n jagter gehad het, hoe sekerder was die handelaar <lat die jagter sy 

skuld sou betaal. Die U R was die verkoop van ammunisie aan die jagters in Schoemansdal 

en Soutpansberg goedgesind en was van mening <lat hulle te alle tye van ammunisie voorsien 

kon word. Handelaars moes 'n opgawe van hulle verkope slegs elke drie maande aan die 

53 B H Dicke, The bush speaks: border life in the old Transvaal, pp19-21; De Vaal, 'Die rof, p35. Volgens Dicke het sommige 
swart opperhoofde ook die gebruik gehad om op die handelaar se goedere beslag te le. Dit is gedoen om te verhoed 
dat 'n handelaar· vrylik in die gebied rondreis en in die land spioneer. Handelaars het niks verloor nie, maar sommige 
was dikwels met doodsangs vervul. Somtyds het 'n handelaar wat nie die swart taal verstaan het nie, die swartes wat in 
opdrag van die opperhoof opgetree het verhinder en is dan vermoor. sien Dicke_, The Bush, p 19. 

54 De Vaal, 'Die rof, p40. 
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kommandant-generaal voorle.55 Hierdie besluit van die UR is opgevolg met 'n beslissing dat 

winkeliers voortaan in kruit en lood kon handel dryf.56 

In 1861 het Langapoema (Mawewe) die handel na die Portugese gebiede stop gesit deur sy 

vyandige optrede. Kommunikasie tussen Schoemansdal en die Portugese het afgeneem 

omdat handelaars aangeval en goedere gekonfiskeer en geplunder is. Daar was planne om in 

samewerking met die Portugese Langapoema te straf en sy mag te vemietig. Albasini het 

daarop gewys dat as die faktor uit die weg geruim is 'n voordelige en winsgewende handel 

gevestig kon word.57 Uiteindelik het die Portugese met behulp van Umzila, 'n broer van 

Langapoema, laasgenoemde verslaan en verdryf. Voortaan kon handel amper normaal ver

loop, hoewel die verhouding tussen die Boere en die Venda nie baie goed was nie. Dit het 

'n invloed op die handel met die Portugese gehad, omdat die roete deur Vendagebied 

gegaan het. 

Die landdros was verantwoordelik vir beplande vendusies en die ordelike verloop daarvan. 

Hy moes sorg dra dat vendusies wyd en syd geadverteer word, want dit het ook bygedra tot 

belasting vir die staatskas. Toe landdros Vercuiel versuim het om Albasini twee keer na 

mekaar kennis te gee van datums waarop vendusies gehou sou word, het wnde pres Viljoen 

horn emstig vermaan.58 'n Afskrif van 'n vendusierol vir 'n vendusie gehou op 27 Augustus 

1864, met G A Roth as afslaer, dui aan dat 'n totale bedrag van 758 rds behaal is, terwyl 

Roth 31 rds aan kommissie verdien het.59 

Reeds in 1864 het die handel in ivoor en daarom die handel in die algemeen begin afueem, 

met die gevolg dat die staatskas in Schoemansdal leeg was.60 Hierdie toedrag van sake, het 

nie verbeter nie, maar gaandeweg versleg. In 1866 het landdros RA van Nispen geskryf dat 

die dorp en die inwoners behoeftig geword het.61 Jag op olifante het moeiliker geword en 

daar het 'n vyandige verhouding tussen blank en swart geheers. Dit het daartoe gelei dat die 

55 PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg' (MA, Unisa), ppl00-101. 

56 UR I, 3.5.1860, Art 9. 

57 SS37, R4325/61: Albasini - Schoeman, 30.3.1861; SS39, R4902/61: Albasini - Schoeman, 11.5.1861. 

58 SS51, Suplementer 96/63: Albasini - UR, 3.8.1863. 

59 SS57, R657 /64: Copy Vendu Rol, 27.8.1864. 

60 SS56, R461/64: 8.7.1864. 

61 SS74, Rl00/66: Van Nispen - Pretorius, 31.1.1866. 
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handel gestagneer het. Die inwoners kon nie meer die handelaars en smouse wat hoofsaak

lik in ivoor gemteresseerd was, betaal nie. Handelsgoedere se pryse was hoog en handelaars 

en smouse was nie gretig om banknote te aanvaar nie. Hulle het dit slegs aanvaar teen 'n 

waardevermindering van 20%. Daar is selfs geskryf dat smouse "onbarmhartige Samarita

nen" geword het, "zy trekken de arme mensch[en] de vellen over de ooren, en wat nut doet 

een banknootje, zy spotten en lagehen er med en zeggen, breng haard geld en ivoor (then I 

am your moses)". 62 Van die handelaars het bankkrotskap in die gesig gestaar. Een so 'n 

handelaar, G A Roth, is gerumeer en het later spoorloos verdwyn om sy krediteure te ont

duik.63 Voormalige landdros J Vercuiel het egter flink ruilhandel met die twee Vendahoofde 

Makhado en Madzhie bedryf.64 

Schoemansdal is gestig omdat van die leiers, onder andere Potgieter, 'n visioen gehad het 

van 'n goeie bestaan uit jag en handel, veral met die Portugese. Die visioen het gedeeltelik 

waar geword. Daar is nie grootliks met die Portugese handel gedryf nie, maar die nederset

ting het een van die vooruitstrewendes in Transvaal geword. As gevolg van ivootjag is 'n 

lewendige handel geskep, in so 'n mate dat Schoemansdal die rykste dorp in Transvaal ge

word het, met reusagtige handel- en uitvoersyfers vir daardie tyd. Met die agteruitgang van 

die handel het Schoemansdal teruggesak en uiteindelik as dorp verdwyn, omdat daar geen 

stimulering meer was vir die vooruitgang en voortbestaan van die dorp nie. 

62 SS76, R376/ 66: Van Nispen - U R, 2.4.1866; The Friend of the Free State and Bloemfontein GaZftte, 8.4.1869. 

63 LIII/3, Briewe ds NJ van Wannelo, brief 17, 1.1.1866. 

64 SS75, R287 /66: Vercuiel - Pretorius, 1.3.1866. 
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HOOFSTUKXI 

DIE SCHOEMANSDALLERS EN HULLE SWART BURE 

Die pioniers het hulle in 1848 in Soutpansberg gevestig en talle swart stamme as bure gehad. 

Die Schoemansdallers en Soutpansbergers het met enkele stamme kennis gemaak. Die Se

bitielagroep het suid van die Strydpoortbergreeks, suidoos van die huidige Potgietersrus ge

woon en volgens Hofmeyr was die groep se woongebied, tuine en landerye 'n dagreis groot. 1 

Die Schoemansdallers het ook van tyd tot tyd in aanraking gekom met die Lobedu van 

Modjadji. Sy het met haar groep in die huidige Duiwelskloofgebied, oos van die Strydpoort

berge gewoon en het hoe aansien onder die swartes in Suid-Afrika geniet vanwee die geloof 

dat Modjadji vir die reenval in die land verantwoordelik was. 

Die Pedistam met wie die Schoemansdallers in aanraking gekom het, het in Sekoekoeniland 

in die omgewing van die huidige Groblersdal gewoon onder hoofman Seh..-wati.2 In 1845 het 

Potgieter en sy volgelinge deur Sekwati se gebied getrek en daar is vriendelik met die Pedi 

kontak gemaak. Goeie betrekkinge het geheers en die Pedi het van die Boere selfs op jag

togte vergesel en presente soos olifanttande en skape is aan die blankes gegee. Mettertyd 

het die verhoudinge egter versleg en beskuldigings van gebiedsbetreding en veediefstal is oor 

en weer geslinger. Potgieter het Sekwati in 1847 aangeval, maar die blankes kon horn nie 

veel skade berokken nie. In 1852 het Potgieter Sekwati weer aangeval en hoewel hy gevoe

lige verliese gely het, was sy mag nie gebreek nie.3 Op 9 September 1853 het hy Albasini 

meegedeel dat hy oorgehaal vir die blankes was en dat hy gewere en ammunisie in oorvloed 

gehad het. 4 

1 S Hofmeyr, Twintigjarm in Zoutpansberg, p29. 

2 I Schapera (ed), The Bantu-speaking tribes of South Africa, pp61-63; Schoemansdal-museum, bron 415: C Kriel, Historiese 
bronne en omgewingsfaktore as riggewende data by terreinafbakening, argeologiese blootlegging en strukturele herbe
planning van die vergane Voortrekkerdorp Schoemansdal, p2; J J de Waal, 'Die verhouding tussen die blmkes en die 
hoofmanne Mokopane en Mmkopane in die omgewing van Potgietersrus (1836-1869)' (M A, Unisa), p7; N J van 
W armelo, A prelimanary suroey of the Bantu tribes of South Africa, p 113-116. 

3 R439/52: Verslag van de kmdt-genl AH Potgieter oor die veldtog teen Sekwati, 16.10.1852, D W Krynauw & H S 
Pretorius (reds), TranstJQQ/se '"l}efstukke, pp247-250; H 0 Monnig, The Pedi, p24; The Friend of the Free State and Bloemfontein 
GaZflte, 23.12.1852. 

4 R562 F /53: Verklaring van J Albasini, 9.9.1853, Krynauw & Pretorius (reds), Tran=fse ary,iejstukke, pp377-378. 
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Die Kekana van Mokopane het sowat 13 km suidoos van die huidige Potgietersrus gewoon, 

naby die roete wat van Schoemansdal deur Makapanspoort na Pretoria gegaan het. Die 

verhouding met Mokopane was aanvanklik vriendelik, maar het mettertyd versleg en in 1848 

het Hendrik Potgieter met 'n kommando teen horn opgetrek5 en volgens inligting heelwat 

vee en kinders gebuit. Dit is nie seker om watter rede die veldtog plaasgevind het nie, maar 

Mokopane se onwilligheid om werkers aan die blankes te verskaf, was beslis 'n oorsaak en 

hy het 'n bedreiging vir die blankes geword.6 Op 18 September 1852 is op 'n krygsraadver

gadering besluit dat Mokopane en sy mense as vyande gereken sou word en waar hulle 

gevind word, sou hulle doodgeskiet word.7 

Mankopane met sy Langa het by Magagamatala, 'n hoe berg sowat 65 km noordwes van 

Potgietersrus, gewoon.8 Sy verhouding met die blankes het aanvanklik nie probleme opge

lewer nie. In Junie 1847 het Potgieter met 'n kommando teen Mzilikazi in die Matoppoheu

wels uitgetrek, en van Mankopane se mense het die kommando vergesel. Ten spyte van die 

hulp aan Potgieter en sy kommando het hy vir Mankopane aangeval en vee en kinders buit

gemaak, 9 hoewel Potgieter hierdie optrede ontken het. 10 Potgieter het selfs later 'n vredes

traktaat met 26 swart leiers aangegaan en ook Mokopane en Mankopane se name verskyn 

op die lys. 11 Mokopane en Mankopane het waarskynlik die nut van 'n vredestraktaat met die 

Soutpansbergers ingesien, maar daar moet in gedagte gehou word dat van Potgieter se vol

gelinge ruwe karakters was, wat hulle aan wanpraktyke skuldig sou maak en hulle nie aan 'n 

traktaat sou steur nie. So het Hermanus, Hendrik Potgieter se broer, wat 'n inwoner van 

s R194/50: Verster - Schoeman, 10.2.1850, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaalse arr,iefsmkke, pp7-8; 'AH Potgieter & 

W J Potgieter, 'Herinneringe aan genl Andries Hendrik Potgieter' GS Preller, (red), Voortrekkermense V, p32. 

6 R265/51: Potgieter - Pretorius, 15.4.1851, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaalse argiefstukke, pp73-74. 

7 VR226/ 52, Krygsraadnotule art 4, 18.9.1852, J H Breytenboch (red), SA argiefstukke Tvl nr 2, p349. 

s De Waal, 'Die verhouding', pp4,8. 

9 I Schapera (ed), 'David Livingstone's South A.frican Papers,1849-1853', p13; JP R Wallis (ed) Matabele Journals of Robert Moffat 
I, p225; R125b/47: de Lange - Rensenburg (van Rensburg), H S Pretorius & D W Kriiger (reds), Voortrekker
argiefstHkke, 1829-1849, p282; The Friend of the Sovereignity and Bloemfontein GaZftte, 19.8.1850. 

10 Rll 8h/ 46: Potgieter - Kruger, 10.12.1846. Pretorius & Kriiger (reds), Voortrekker-argiefstukke, pp24 7-249. 

11 R141/48: Potgieter - Smith, 15.5.1848, Pretorius & Kriiger (reds), Voortrekker-argiefstukke, p318. 
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Soutpansberg was, horn aan allerlei wandade teenoor die swartes skuldig gemaak en is 1854 

op bevel van Mankopane vermoor.12 

Die Letwaba van Maraba het sowat 12 km suid van die huidige Pietersburg gewoon.13 In 

1847 het een van die Buyse namens Hendrik Potgieter 40 osse van Maraba geeis met die 

dreigement dat Potgieter horn sal kom skiet indien hy sou weier.14 Buys se optrede teen 

Maraba, hoofman van die ba Manne of baxa Letwaba, 15 het beslis 'n nadelige invloed op die 

latere verhouding tussen die Schoemansdallers en Maraba gehad. Gevolglik het van die 

Schoemansdallers en wel veldkomet H Geyser "ontdek" dat Maraba, tydens die veldtog wat 

die Schoemansdallers en Soutpansbergers in 1854 en 1855 teen Mokopane en Mankopane 

gevoer het, "herberg gaf aan de bloeddorstig volk Makapaan en Mapela [Mankopane) en 

hem inrigten na afloop van de Commando te spioeneren de mensch en die in lagers staan". 

Stephanus Schoeman het Maraba se bloedige oogmerke teen die Soutpansbergs uitgewys en 

dit is die redes waarom hy aangeval is.16 Dat daar 'n goeie verhouding tussen Maraba, 

Mokopane en Mankopane kon bestaan het, is waar, want al drie was leiers van Ndebele

groepe. Dit is egter te betwyfel of Maraba die blankes in Schoemansdal en Soutpansberg 

sou aanval, omdat hy deeglik bewus was van die lot wat Mokopane en sy volgelinge getref 

het. Drie maande na die beleg van die grotte het 'n Soutpansbergse kommando teen die 

Letwaba van Maraba opgetrek, omdat hy glo 'n bondgenoot van Mokopane was en verraad 

teen die Soutpansbergers beplan het. Behalwe dat nagenoeg 2000 Letwabas gesneuwel het, 

is sowat 400 kinders deur die Boere gebuit.17 

Die bevolkingsgroep met wie die blankes in Soutpansberg die meeste kontak sou maak en 'n 

noue verbintenis sou handhaaf tot die ontruiming van Schoemansdal, was die Venda. Die 

12 De Vriend van den Vrystaat en Bloemfontein Co1mZ11t, 2.12.1854; JM Orpen, Reminiscences of LJfe in South Africa, Vol 1 & II, 
p250; Hermanus was een van die persoonlikhede wat horn moeilik aan gesag sou onderwerp. Volgens Giliomee was 'n 
kenmerk van 'n grensgebied dat owerhede nie in staat was om gesag te voer oor hulle onderdane nie. Sien H Giliomee 
'Die oosgrens, 1770-1812', H Giliomee & R Elphick (reds), 'n Same/ewing in wording, 1652-1840', p439. 

13 R Wagner, 'Zoutpansberg: the dynamics of a hunting frontier, 1848-67', S Marks & A Atmore (eds), Economy and society 
in pre-industrial South Africa, p325; Van Warmelo, A prelimanary surory, p50. 

14 R119/47: Verklaring van Maraba, 23.1.1847, HS Pretorius en D W Kriiger, Voortrekker-argiefstukke 1829-1849, p252. 
Buys se naam word nie genoem nie. 

15 Van W armelo, A prelimanary surory, p50. 

16 The friend of the Free State, 28.4.1855, Brief van SJ Schoeman 4.4.1855. 

17 De Zllid-Afrikaan, 12.11.1855; Friend of the Free State, 28.4.1855. 
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Wes-Venda het naby die huidige Louis Trichardt gewoon en uit die Tshivhase- en Mpha

phulistam bestaan. Hulle vemame leiers was Ramabulana (1836-1863), Makhado (1864) en 

Madzhie wat die blankes Katlachter/Katse-Katse genoem het. Madzhie was 'n broer van 

Ramabulana. Die Oos-Venda of Sentrale Venda het in die omgewing van Sibasa gewoon en 

die stamme Tshivase, Mphaphuli, Thengwe, Rambuda, Lwamondo, Netsianda en Madz

hivhandila ingesluit. Die Suid-Venda is verteenwoordig deur die Tshimbupfe-, Nngwek

hulu-, Tshivhulane-, Tshilindi-, Magoro-, Mashau-, Masia-, Ramaru-, Muila-, Luvhola-, 

Mashamba- en Nthabalalastam en het suid van die Soutpansberg gewoon.18 

Die Vendagroepe het 'n baie veilige terrein bewoon. Hulle is beskerm deur die berge, klowe 

en kranse, en vyande kon hulle nie maklik aantas nie. Drie aanvalle is op Vendagebied uit

gevoer: Die eerste was Zwangendaba19 en sy Ngoni wat uit Zoeloeland noordwaarts getrek 

het, maar nie veel skade berokken het nie; later was dit Maseko en sy Ngunivolgelinge; en 

die derde was AH Potgieter in bondgenootskap met Sekwati.20 

Potgieter en sy medepioniers het geglo dat die Soutpansberggebied beset kon word sonder 

enige probleme en teenkanting van die Vendastamme wat reeds daar gewoon het. Hulle het 

nie rekening gehou nie met die swart bevolking wat versprei gewoon het van die Limpopo 

dwarsoor Noord- en Oos-Transvaal tot in die Waterberge. Schoemansdal en Kleine Spe

lonken was midde in Vendagebied gelee en die blankes het hulle gevestig in 'n streek waarop 

die Venda aanspraak gemaak het. Schoemansdal was enkele kilometer suid van Madzhie, 

broer van Ramabulana, se hoofvesting te Murabin in Soutpansberg. Blanke plase in Kleine 

Spelonken, suidoos en oos van Schoemansdal, het vroeer deel van Vendagrondgebied uit

gemaak. Die plase Bergvliet no 228 en Rietvly no 276 (tans deel van die dorp Louis Tri

chardt) was reg onderkant Ramabulana se hoofvesting gelee. Haenert se plaas The Last 

Hope, of Driefontein no 33, was aan die voet van Mashaoskop en Albasini se plaas, 

Goedewensch, aan die voet van Luonde (Piesangkop), wat die vesting van Vendahoofman 

Matidza was.21 Een van Ramabulana se seuns het na Kleine Spelonken verwys en gese <lat 

18 Van W annelo, A prelimanary surory, pp 117-121; J C A Boeyens, 'Die konflik tussen die Venda en die blank es in Trans
vaal, 1864-1869' (MA, UP), p2. 

19 Sien J D Omer-Cooper, The Z,u/u qftermath, p208 vir spelling van "Zwangendaba". 

20 Wagner, 'Zoutpansberg.' p322, 340 voetnoot 28. 

21 Boeyens, 'Die konflik', pp2, 3. 
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sy vader oor die hele gebied geregeer het voordat die blankes gekom het.22 Grobler het 

verklaar dat die omgewing van Soutpansberg woes en leeg was met slegs hier en daar 'n paar 

vlugtelinge in die berge, en op die vlakte in Pietersburg se rigting het "bijna g'n inboorlinge 

meer gewoon nie, soos hulle uitgeroei was".23 Dit is 'n verkeerde veronderstelling en dit lyk 

of die blankes onbewus was van die feit dat Soutpansberg en noordelike Transvaal dig 

bevolk was. Dit is waar dat die Ndebele van Mzilikazi die Pedi in Oos-Transvaal aangeval 

het, maar hulle het gemengde welslae behaal Die groepe wat op die vlaktes gewoon het, is 

weliswaar oorrompel, maar die in die berge en klowe het die Ndebele uitgedaag om te veg, 

vanwee hulle uitstekende verskanste posisie, en die Ndebele moes geglo het dat dit te veel 

sou verg om die Venda uit hulle vestings te verdryf. Die stamme onder Mokopane, 

Mankopane en Maraba het ook die Ndebele-aanslae oorleef.24 

Die Venda het die Schoemansdallers se permanente vestiging in Soutpansberg nie ver

welkom nie, maar moes noodgedwonge die knie buig voor 'n sterker mag.25 Daar word 

nerens vermeld dat Potgieter en van sy medepioniers die Venda besoek het en met hulle 

vriendskapsooreenkomste gesluit het nie. Potgieter het ook nie deur 'n ooreenkoms die 

grond van die Venda geruil of gekoop nie. Dit kom dus daarop neer dat die blanke pioniers 

die grond onwettig betree en beset het. 

Die blankes het hulle, strategies gesproke, in 1855 in 'n onbenydenswaardige posisie bevind. 

In die suide het hulle nie vriendskapsbande met swartes gehad nie en Sekwati in die sui

dooste was hulle nie goedgesind nie. In die ooste het Soshangane en sy Ngoni in Gazaland 

gewoon en in die noorde was Mzilikazi en sy Ndebele. Daarby was die vyandiggesindes teen 

wie veldtogte ondemeem is, in goed verskanste posisies en sou nie maklik onderwerp kon 

word nie. Boonop het die Schoemansdallers en Soutpansbergers hulle in Vendagebied 

22 SS55, R183/4: Albasini - UR, 25.5.1864. 

23 HJ Grobler, 'Storie van 'n vergane V oortrekkerdorp', Die Brrmdwag, 24.12.1919, p221: sien F J Potgieter, 'Die vestiging 
van die Blanke in Transvaal', Argiefjaarboek tir S Ageskiedenis, vol 21 nr 2, pl 7. 

24 Boeyens, 'Die konflik', p22; Potgieter, 'Die Vestiging', pp17, 175; Hofmeyr, Twintigjaren, p5. 

2s Boeyens, 'Die konflik', p4. 
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bevind. Dit was daarom verstandig om met Mzilikazi 'n vredesverdrag te sluit26 en 'n beleid 

van nie-inmenging in Gazaland te handhaaf.27 

Die stigting van die Gazaryk deur Soshangane was 'n faktor wat 'n rol gespeel het om die 

verloop van die geskiedenis van die blanke vestiging te bepaal. As gevolg hiervan het talle 

Tsongavlugtelinge uit vrees vir die Ngonihordes van Soshangane, na die Soutpansberg- en 

Vendagebied beweeg. Een van die eerste groepe was die Maswanganyi van Munene. Joao 

Albasini het van hierdie vlugtelinge om horn versamel en 'n mag opgebou. Jag en die uit

breiding van jaggrense veral deur die Soutpansbergers en Schoemansdallers het hulle ver

houding met die Venda beiiwloed. Die toename in handelsaktiwiteite tussen die pioniers en 

swartes oos van Schoemansdal was ook 'n belangrike faktor om die verhoudinge verder te 

beihvloed.28 

'n Faktor wat 'n belangrike invloed op die betrekkinge van die Schoemansdallers met die 

swartes gehad het, was hulle siening dat die swart mense "diensbaar" moes wees. Die ar

beidsbehoeftes van die pioniersbevolking was groot. Arbeiders was hoog in aanvraag om 'n 

groot verskeidenheid take te verrig. Daar was 'n behoefte aan veewagters, voersnyers, skof

felwerkers, touleiers en wadrywers. Die Schoemansdallers met hulle groot erwe en klein 

boerderye was presies in dieselfde omstandighede as die boere in Soutpansberg. Verder was 

dit 'n jagtersgemeenskap en draers, spoorsnyers en skuts was nodig om die jagtersbedryf te 

beoefen. Daarby is swart mans as posdraers, padmakers en agterryers op kommando ge

bruik.29 In die huishoudings was vroulike bediendes sterk in aanvraag. Josina van Warmelo 

het byvoorbeeld op 15 Augustus 1864 aan haar moeder geskryf dat sy op die arbeid van 

"een zeer goede meid wat netjes is genaamd Clara wat goed kan kook" kon reken.30 

Die algemene siening onder die pioniers was dat die swartes deel uitgemaak het van die stam 

van Garn, wat deur God in die Bybel vervloek is, om diensbaar te wees as houthakkers en 

26 R483/53: Vredesonderhandeling P J Potgieter en Marati van die stam van Mzilikazi, 8.1.1853, Krynauw & Pretorius 
(reds), Transvaalse mgiefstukke, 1850-1853, pp294-295. 

27 Wagner, 'Zoutpansberg', p322. 

28 Wagner, 'Zoutpansberg', p324. 

29 JP F Moolman, 'Die Boerse siening van en houding teenoor die Bantoe in Transvaal' 0\f A, UP), p86. 

30 LIII/3, Briewe ds NJ van Wannelo, brief 3, 15.8.1864. 
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waterputters.31 Die swartes sou daarom verplig wees om vir die blankes te werk. Die wat 

nie gewerk het nie, moes opgaaf dit wil se belasting betaal. Dit kan kwalik aanvaar word dat 

swartes die blankes goedgesind sou wees as hulle skielik moes uitvind dat hulle van hulle 

grondgebied, deur besetting, prys moes gee en volgens blanke wette verplig word om te 

werk en belasting te betaal. 

Die Vendahoofde Madzhie, Makhado, Nthabalala, Nelevhola, Matidza, Mashamba, 

Maphaha en Mashau moes arbeiders aan die blankes voorsien.32 Die Venda was nie met 

hierdie reeling tevrede nie. In hulle eie kultuur het volwasse mans nie gewerk nie.33 Volgens 

die pioniers se siening was dit vir die swartes 'n voorreg om in die blankes se land te woon.34 

Vry arbeid is toegepas, naamlik 14 dae per jaar sonder betaling. Op die skouers van die 

swartes het 'n verpligting gerus, naamlik dat hulle byvoorbeeld op 'n blanke se plaas kon 

aanbly, mits hulle in ruil daarvoor werk. Mokopane en sy volgelinge is onbevoeg vir <liens 

bevind, terwyl ook bepaal is dat diensbodes wat ontvlug, opgespoor moes word.35 Elke 

boer het sowat vyf of ses gesinne op sy plaas beskikbaar gehad vir arbeid. 

Arbeiders het goeie skuts in die jagveld geword en 'n groot bydrae tot die ekonomiese wel

vaart van die blankes gelewer. Oelofse, 'n inwoner, het ten opsigte van die arbeid in Sout

pansberg gese: "En wat het wonderlijkste voor mij was, is dat ik de boeren nooit zien 

werken, wanneer het tijd is om te zaaien clan werd de meiden geroepen om de miellies in de 

grond te pikken, en wanneer het tyd van oogst is dan werden zij weer geroepen om het te 

maaien. En ik heb ook nooit in die tijd een ploeg in de grond gezien".36 \X'ord na hierdie 

uitspraak gekyk, is dit duidelik waarom sommige blankes hoofmanne wou dwing om arbeid 

te verskaf en by die Transvaalse regering gekla het omdat sekere hoofmanne nie arbeiders 

wou voorsien nie.37 Die mening was dat daar nie militer opgetree moes word teen <liens-

31 BJ Kruger, 'Hoe die Transvaalse hoer die bantoe gesien het', Historia, vol 7, nr 3, Sept 1865, pl 77; W Kistner, The anti
slavery agitation against the Transvaal Republic, 1852-1868, p210. 

32 Boeyens, 'Die konflik', p4. 

33 NJ van Warmelo, Contriblltions toward Venth history, religion and tribal ritual, p32. 

34 J A I Agar-Hamilton, The native policy of the voortrekkers, 1836-1858, pl 99. 

35 VR226/52, Krygsraadvergadering, 18.9.1852, Breytenbach (red), Tvl nr 2, p49 en VR373/53, 2.12.1853 en Tvl nr 2, 
p544. 

36 A1721, Herinneringe van NT Oelofse, p61. 

37 R261/ 51: Van Staden - Pretorius, 30.3.1851, Krynauw & Pretorius (reds), Transvaalse argiefstukke, pp71,72. 
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doende hoofmanne nie omdat hulle arbeiders voorsien het. Die teendeel is egter ook waar, 

want in November 1860 het veldkomet Jan du Plessis van Spelonken, met 'n kommando 

teen die Vendahoof Mashau uitgetrek omdat hy glo ongehoorsaam sou gewees het. Omdat 

Mashau 'n diensdoende hoofman was, het van die pioniers heftig teen hierdie optrede 

beswaar gemaak.38 

'n Metode wat in 1855 in Soutpansberg gevolg is, was dat die swart bevolking in twee kate

goriee verdeel is, naamlik diensdoende swartes en opgaafswartes. Die diensdoende hoof

manne is van opgaaf of belasting vrygestel en die ander moes opgaaf betaal. Die opgaaf is 

gewoonlik direk van die hoofmanne deur amptenare ingevorder ten behoewe van Sout

pansbergdistrik of die Transvaalse regering.39 Tydens 'n openbare byeenkoms op 27 

Februarie 1855 is besluit dat elke kaptein van elke veldkometskap by name genoem en belas 

sou word. Dit het tot gevolg gehad dat 38 kapteins se name opgeskryf en hulle gelas is om 

jaarliks vyf beeste of vyf olifanttande of 25 stawe koper of 20 "tygervellen" te !ewer. Elke 

strooihut sou 'n bok en 'n skaap of vier pikke betaal. Michael Buys sou opgawes invorder 

en Antonie Fick sou ingevorderde bydraes ontvang en op 'n publieke veiling verkoop.40 

Michael Buys is aangestel omdat hy oor 'n sterk militere mag beskik het.41 Die gebied was vir 

Buys te groot om te hanteer en op 9 Junie 1859 is Joao Albasini ook as opgaafinvorderaar 

en daarby nog as superintendent van swart stamme aangestel. 'n Belangrike rede vir sy aan

stelling was dat ook hy oor 'n sterk militere mag, bestaande uit Tsongakrygers, beskik het. 

Hy moes opgaaf noord-ooswaarts tot aan die Limpopo en suid-ooswaarts tot by Modjadji 

van die Lobedu invorder. Ooswaarts sou hy as visekonsul van Portugal sorg dra <lat hy nie 

opgaaf van Portugese onderdane of onderdane in Gazaland invorder nie.42 

38 SS37, R4237/61: Klagte van P Weeber, 1.2.1860; SS47, R281/63: Verhoor van NJ Grobler, 6.4.1863; SS35, R4179/60: 
Grobler - Schoeman, 10.12.1860. 

39 J Boeyens, 'Zwart ivoor: Inboekelinge in Zoutpansberg, 1848-1869', Suid-Afrikaanse Historiese Joemaal, nr 24, Mei 1991, 
p51. 

40 SS7, R774/55: Verslag van vergadering, 27.2.1855. 

41 JC A Boeyens, 'Black ivory: The indenture system and slavery in Zoutpansberg, 1848-1869.' EA Eldredge & F Mor
ton (eds), Slavery in South Afnea, captive labor on the Dutch frontier, pl 96. 

42 UR 1, art 5, 25.5.1859; J B De Vaal, 'Die rol vanJoao Albasini in die geskiedenis van Transvaal', Argief-jaarboek SA 
geskiedenis, vol 16, no 1, p64; SS41, R61/62: Albasini - Schoeman, 23.1.1862; SS37, R4243/61: Albasini - Grobler, 
1.2.1861; Boeyens, 'Die konflik', p8. 
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Die vemaamste hoofmanne in Albasini se gebied was Modjadji, Lwamonde - sowat 15 km 

oos van Goedewensch - Mashau, Mphaphuli, Tshivase, Madziwhandile, Rambuda, 

Thengwe, Luondo, Lehotte en Lebolo by Leboloskop, Magor en Tapalala. Albasini het 

gereeld verslae aan die President en UR gestuur en as hoofmanne nie wou betaal nie, het hy 

hulle gerapporteer. Die kommandant en veldkomet moes dan handelend optree om saam 

met Albasini die ongehoorsames te straf. Soms is dit aan horn en sy "knopneusmag" oor

gelaat om op te tree. Hierdie mag was die groep wat hy om horn versamel het en hulle was 

as "Gouvemementsvolk" bekend wat die regering vir krygsdiens afgesonder het. Hulle het 

nie opgaaf betaal nie en was na 'n veldslag op buit geregtig.43 

Albasini se invorderings het sonder noemenswaardige probleme verloop tot in Mei 1861. 

Hy het aan wnde pres Stephanus Schoeman gerapporteer <lat Modjadji onwillig was om op

gaaf te betaal, waama Schoeman horn verlof gegee het om na eie goeddunke te handel. Al

basini en sy Tsongamag asook ander Schoemansdallers en Soutpansbergers het teen haar 'n 

veldtog gevoer. Modjadji se verweer was dat sy 'n reenmaker was en <lat reen haar opgaaf 

was. Die optrede teen haar het Modjadji nie onderdanig gemaak nie.44 

Die V endahoofmanne was oortuig <lat met betaling van opgaaf aan die blanke owerheid in 

Schoemansdal hulle hulle onafl1anklikheid prysgee en dit het daartoe gelei dat die gees van 

verset uitgekring het. In 1863 het Rambuda geweier om opgaaf te betaal en die jagpad wat 

deur sy gebied gegaan het, gesluit, terwyl van die blankes en Michael Buys se skuts vermoor 

is. Rambuda is vanaf 16 tot 19 September 1863 deur 'n gesamentlike mag onder leiding van 

Albasini en kommandant F A Geyser aangeval, maar nie veel is vermag nie. Rambuda se 

vesting was te goed verskans en sy skuts het die aanvalsmag so sterk onder skoot gehou, <lat 

die genoodsaak was om die aftog te blaas met drie gewondes. Twee van hulle, J Hartzen

berg en N J Grabler, het later aan hulle wonde beswyk.45 'n Volskaalse vyandigheid het 

ontwikkel. 

43 De V aal, 'Die rof, p66. 

44 De Vaal, 'Die rol', p71; D Fernandes Das Neves, A Hunting expedition to the Transvaal, p191; H W Grimsehl, Onluste in 
Modjajiland 1890-1894, p26. 

45 SSSO, R735/63: Albasini - UR, 28.9.1863. 



157 

Tydens Albasini en Geyser se terugtog het hulle Lwamondo aangeval, omdat hy tydens die 

geveg ondersteuning aan Rambuda gegee het. Baie groot- en kleinvee is gebuit en etlike on

derdane van Lwamondo het gesneuwel. Die aanval het Lwamondo vyandig gemaak en hy 

het daarom geweier om opgaaf te betaal. 46 Op 28 Oktober 1863 is Rambuda weer aangeval. 

Van sy krale is afgebrand, vee is geroof asook vrouens en kinders, wat gelei het tot 'n on

heilspellende bedreiging vir die blankes, naamlik dat die meeste Vendaleiers in die toekoms 

sou saamstaan teen die blankes. Hulle het hulle vestings verder versterk.47 'n Vyandige gees 

het toe tussen die pioniers en sommige Vendahoofmanne geheers. 

Die Soutpansbergers en Schoemansdallers het tydens hulle verblyf in die Kaapkolonie met 

die inboekstelsel kennis gemaak. Die stelsel het hulle na Soutpansberg gebring en die ower

heid in Schoemansdal het dit as normale beleid ten opsigte van swart kinders toegepas. 

Volgens die stelsel kon swart weeskinders by blankes ingeboek word. Die blankes moes die 

kinders versorg en op hulle beurt moes die kinders clan vir die blankes werk. Nadat 'n veld

tog teen 'n stam gevoer is, is die kinders wat "wees" verklaar is, deur die kommando 

"gered".48 Hulle was clan inboekelinge en was deel van die oorlogsbuit wat aan die burgers 

uitgedeel is. Indien beskuldigings van slawemy gemaak is, is artikel 4 van die Sandrivierkon

vensie voorgehou.49 Inboekelinge kon van een eienaar na 'n ander oorgedra word volgens 

ooreenkoms met mekaar en kon dus ook deur handel verkry word. Hulle kon selfs geerf 

word deur kinders indien die ouers te stenve sou kom.50 

Deur gebruik te maak van die inboekstelsel, kon die Schoemansdallers die probleem van 'n 

tekort aan arbeid verlig. Voorts was <lit nie nodig om die inboekelinge 'n salaris of loongeld 

te betaal nie; hulle hoef net van kos en klere voorsien te word. 

Daar kan aanvaar word <lat swart kinders van gestonve ouers wel by hulle ouers se werk

gewers ingeboek kon word en <lat humanitere oonvegings 'n rol sou gespeel het. Dit kan 

verder ook aanvaar word <lat swart leiers "weeskinders" aan blankes verhandel het. Van die 

46 SSSO, R735/63: Albasini - UR, 28.9.1863. 

47 SSSO, R735/63: Albasini - UR, 13.11.1863; Boeyens, 'Die konflik', p9. 

48 Wagner, "Zoutpansberg," p334; Breytenbach (red), Tvl nr 2, pp29-32. 

49 Breytenbach(red), Tvl nr 2, art 4 Sandrivierkonvensie, 16.1.1852, p289. 

50 Boeyens, 'Black Ivory' p190. 
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blankes het swart skuts na die jagveld gestuur en hulle was bewus van die aanvraag na in

boekelinge. Hierdie skuts het hulle gewere gebruik om swart nedersettings aan te val en 

kinders te buit. M W Pretorius het byvoorbeeld na so 'n geval verwys.51 Verder was dit lank 

voor die koms van die blankes in Soutpansberg, die gebruik deur swart gemeenskappe om 

na afloop van onderlinge militere botsings vrouens en kinders as buit weg te voer.52 Van 

hierdie kinders is clan aan die blankes verhandel of geskenk. Die oorgrote meederheid 

kinders is egter na afloop van militere botsings met en veldtogte teen swartes verkry. 

Reeds spoedig na die vestiging in Soutpansberg het die blankes op swart kinders beslag gele 

en hulle ingeboek. The Friend ef the Sovereignfy and Bloemfontein Gasette het in 1850 berig dat 

Potgieter 'n swart gemeenskap aangeval het, groot- en kleinvee gebuit het en kinders as 

slawe weggevoer het. Die naam van die kaptein word ongelukkig nie genoem nie, wel dat hy 

'n perd en geweer gehad het en dit nie wou afataan nie.53 Potgieter was betrokke by die 

verkoop van 300 kinders aan die Portugese in Delagoabaai, en dit was bekend dat die Por

tugese in daardie tyd slawe gekoop het.54 Tydens die veldtog teen Sekwati in 1852 het Pot

gieter en sy kommando vrouens en kinders gebuit en onder die kommandolede verdeel.55 

Joao Albasini was een van die persone in 'n gesagsposisie wat inboekelinge ingepalm het. 

Dit is beweer dat hy gedurende die veertigetjare Transvaal met 500 slawe binnegekom het,56 

maar dit was net gedeeltelik die waarheid aangesien 'n groot getal van die "slawe" vlugtelinge 

uit Gazaland was wat vrywillig by horn gebly het. 

Albasini het 'n veediefstalklag teen Rasikhutuma, die seun van Vendahoof Ramabulana gele. 

Kommandant J H Jacobs het in Februarie 1856 in die wyk Spelonken 'n aanval gelei en be

halwe dat swartes doodgeskiet en groot- en kleinvee gebuit is, is 13 kinders gebuit "welk buit 

Sl Breytenbach (red), Tvl nr 5, Volksraadsnotule, 6.3.1866, art 268, p104. 

52 Boeyens, 'Zwart Ivoor', p45; M Motenda, 'History of the western Venda and of the Lemba', NJ van Warmelo (red), 
The Copper Miners of Musina and the ear!J history of Zoutpansbery,, p54. 

53 The Friend, 19.8.1850. 

54 The Friend, 9.12.1850; E A Eldredge, 'Delagoa Bay and the hinterland in the early nineteenth century: Politics, trade, 
slaves and slave trading', EA Eldredge & F Morton (eds), Slavery in South Africa, p152. 

55 R 337 /53: Verslag van kmdt-genl P J Potgieter van verrigting sedert sy aanstelling tot 19.9.1853, Breytenbach (red), Tvl 
nr 2, p473-474, 16.10.1852; The Friend, 23.12.1852. 

56 Munnik, Kronieke, p34. 



159 

onder de Patroulle is gedeelt".57 In November 1856 het Jacobs weer in 'n verslag gemeld 

dat 'n veldtog teen Ramabulana gevoer is. Volgens veldkomet L M Bronkhorst is vyf 

kinders aangetref wat onder kommandolede verdeel is. Volgens Bronkhorst het baie swartes 

die vesting voor die aanval verlaat, "want wyneg myden en kleingoet is gesien en gevon

den" .58 Tydens Albasini se veldtog teen Modjadji is 400 kinders buitgemaak.59 Michael Buys 

het self 'n stewige bydrae tot die inboekstelsel gelewer deur inboekelinge vir die blankes te 

verkry.60 Talle voorbeelde 61 waar kinders gebuit en as inboekelinge weggevoer is, het in 

Soutpansberg voorgekom. Albasini het ook as dee! van sy opgaaf kinders as inboekelinge 

ontvang en kinders wat deur sy Tsongakrygers buitgemaak is, is in opdrag van Albasini weg

gesteek.62 

Die getal kinders wat as inboekelinge geneem is, was waarskynlik veel meer as die getalle wat 

in amptelike briewe en dokumente oor Schoemansdal en Soutpansberg gereflekteer word. 

Toe ds P Huet Soutpansberg in 1858 besoek het, het hy geskryf: "Hetgeen mij het eerste 

trof was het aantal naakte Kafferkinderen, die in de straten krioelden, de meeste beladen 

met kleine blanke kinderen, die zij op te passen hadden".63 Dus is dit duidelik dat die 

Schoemansdallers hulle kwota inboekelinge gehad het. 

Die mark vir swart arbeid in Schoemansdal en Soutpansberg moes mettertyd versadig geraak 

het. Dit is onmoontlik om presies te bepaal hoeveel swartes jaarliks in Schoemansdal inge

boek is, maar volgens sendelinge H Griitzner en A Merensky was die inligting wat hulle in 

1866 ontvang het, dat die getal vir Soutpansberg jaarliks sowat 1000 beloop het.64 In

boekelinge het van eienaars verwissel, veral waar 'n behoefte aan arbeid ontwikkel het. 

Met die gunstige mark vir inboekelinge te Delagoabaai is dit te verstane dat 'n lewen-

57 SS11, R995/56: Verslag van kmdt Jacobs, 29.2.1856. 

58 SS11, R1242/56: Verslag van kmdt Jacobs, 15.11.1856. 

59 De Vaal, 'Die rof, p71; D Fernandes Das Neves, A hunting expedition to the Transvaal, p191; H W Grimsd, 'Onluste in 
Modjajiland 1890-1894', p26. 

60 Boeyens, 'Black ivory', p196. 

61 SS37, R4224/61: Grobler - Schoeman, 24.1.1861; SS51, R865/63: Albasini- UR, 13.11.1863. 

62 SS55, R210/64: Onderhoud met Munene, 11.4.1864. 

63 P Huet, Het lot tier ZJVOrlen in Tranvaal, pp 19-20. 

64 Boeyens, 'Zwart ivoor', p49. 
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dige handel in inboekelinge tussen Schoemansdal/Soutpansberg en die Portugese bestaan 

het. 

Voorkeur is gegee aan inboekelinge wat minstens drie jaar oud was65 en hulle moes clan op 

21 jaar in die geval van meisies en 25 in die geval van seuns vrygestel word, wat bykans nooit 

gebeur het nie. 'n Lewendige handel in inboekelinge het vanuit Soutpansberg bestaan en die 

grensgebied se blanke burgers het die etiket gekry as vemame uitvoerders van swart kinders 

en daar is verklaar dat van "Zoutpansberg, waar de boeren het meest in vyandige aanraking 

komen met de inlanders, en waar het grootste getal gevangenen verzekerd wordt, is er een 

geregelde uitvoer derzelve naar de andere afdelingen van de Republiek, en somwylen tot 

binnen de grenzen van den Oranje Vrystaat".66 'n Ingeboekte het £10 tot £15 behaal.67 

Beweringe is gemaak dat dit veral die Portugese in Schoemansdal en Soutpansberg was wat 

hulle aan hierdie misdrywe skuldig gemaak het, maar vooraanstaande Boere was ook by die 

onwettighede betrokke. 

Op 12 Januarie 1857 het MW Pretorius aan Stephanus Schoeman geskryf dat 'n sekere To

bias Mostert, die Soutpansbergers van openlike en blatante slawemy beskuldig en hy 

"schildert u [Schoeman] met helschen kleuren". Mostert het twee kinders van vyf- en tien 

jaar oud van Landsberg (winkelier en heemraadslid) in die openbaar gekoop en sou die 

kinders as bewysstukke Kaapkolonie toe neem. Die beamptes en owerheid in Schoe

mansdal was dus ten voile bewus van hierdie handel. Dit is uit die skrywe duidelik dat Pre

torius nie gekwel was oor die transaksie nie, maar wel omdat so 'n gebeurtenis rugbaar kon 

word en die Republiek se onatbanklikheid in gedrang kon bring.68 Martiens Pretorius, neef 

van pres MW Pretorius, het op 6 Januarie 1862 aan Stephanus Schoeman geskryf: "\XTaarde 

vriend, vergeet doch niet om voor myn ook te denk om volk als u in Zoutpansberg komd, 

en als u voor myn vrouw daar een kleyn myt kan krygen ik zouw reg bly wees, maar u moet 

toch niet meer geven als zes pond of zeven pond, wand het is maar zoo als een hand vol 

ss Boeyens, 'Zwart ivoor', p64. 

66 De ZuidAfrikaan, 12.11.1855. 

67 De ZuidA.frikaan, 12.11.1855. 

68 SS14, R1277 /57: Pretorius - Schoeman, 12.1.1857. 
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vliegen".69 Burgers uit ander distrikte het die soort handel voordelig gevind en regerings

leiers het die praktyk toegelaat. Toe Stephanus Schoeman as waarnemende president met sy 

sekretaris, H C Stiemens, Schoemansdal in Januarie 1862 besoek het, het Michael Buys 'n 

swart seun van ongeveer tien jaar aan Stiemens geskenk. Stiemens het aanvanklik geweier 

om die kind te vat, maar Buys het verduidelik dat hy nog 40 ander kinders het en moeilik vir 

hulle kon sorg, waarna Stiemens die geskenk aangeneem het. Tydens dieselfde besoek het 

een van Albasini se arbeiders 'n kind van ongeveer agt jaar oud na Stiemens gebring met 'n 

kaartjie om sy nek waarop geskryf was: "Present voor de Heer Stiemens". Stiemens het 'n 

katoendoek om elke kind se middel gebind en "nam hem achter op den wagen mede om 

mijne vrouw daarmede te verassen".70 Selfs pres M W Pretorius het aan die handel met 

swart kinders deelgeneem. Gedurende 'n besoek aan Schoemansdal in 1864 het Pretorius 'n 

brief aan P Vercuiel, broer van landdros J Vercuiel van Schoemansdal, geskryf en horn ver

soek om vir horn ses swart kinders, drie seuns en drie meisies te koop en in kennis te stel 

wat hulle gekos het.71 Dit is moontlik dat die president na inboekelinge verwys het en dit is 

nie seker of die transaksie plaasgevind het nie. 

Inboekelinge is uit Soutpansberg na die Vrystaat geneem. Stephanus Schoeman het op 5 

Oktober 1855 'n kennisgewing uitgereik dat dit onwettig was om jong swartes oor die Vaal

rivier na gebiede buite Transvaal te neem.72 Dit het nie oor die onwettigheid van die in

boekstelsel gegaan nie, maar die uitvoer van swart kinders kon dalk na slawehandel lyk en die 

Republiek in 'n verleentheid plaas. Nietemin het Geduld, 'n swart seun van 12 jaar, getuig 

dat hy tydens die ekspedisie teen Maraba gevang is. Hy is deur ~r Fitzgerald aan J Murphy 

verkoop wat horn die Vrystaat binnegeneem het. Mina, sowat 11 jaar oud, was 'n lid van 

Makapane (Mokopane) se stam voor Hendrik Bronkhorst haar aan J Murphy verkoop het 

69 SS41 RS/62: Pretorius - Schoeman, 6.1.1862; F Morton verklaar dat Paul Kruger in 1868 met behulp van swart leiers 
uit Wes-Tranvaal, Kgamanyane, Mokgatle, Mogale en Ramakoka die Venda aangeval het en met jong swartes terug
gekeer het. Die Volksraad het Kruger egter opdrag gegee om die kinders terug te stuur: sien F Morton, 'Captive la
bour in the Western Transvaal', Eldredge & Morton (eds) Slavery, pl 78. 

70 W182, H C Stiemens-aanwins: Herineringe van H C Stiemens, p50. 

71 Agar-Hamilton, The native policy, p218. In die dagboek van die landdros van Lydenburg is op 12 Mei 1865, 'n inskrywing 
gemaak dat die opperhoof Umzwaas (Mswazi) drie swart weeskinders aan M W Pretorius gestuur het, naamlik twee 
meisies van tien jaar oud en 'n seun van agt jaar oud en Pretorius het in ruil twee wit komberse gegee: sien Agar
Hamilton, The native policy, p219. 

72 SSS, R915/55: Kennisgewing van Schoeman, 5.10.1855. 
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vir geld en osse, en toe het mevrou Murphy haar goed behandel in teenstelling met Bronk

horst wat haar dikwels geslaan het.73 

In 1865 het ds Charles Murray en sendeling Henry Gonin Soutpansberg besoek. Langs die 

pad het hulle Gert Duvenage teegekom, wat woonagtig was te Rhenosterpoort. Murray 

beskryf hulle ontmoeting met Duvenage: "Vier dagen nadat wy Br Hofmeyr hadden ver

laten, waren wy weer te Makapanspoort. Hier achterhaalde ons zekere Gert Duvenage, 

T.zoon vroeger van Hope Town, met eene eigenaa,;dige vracht, die hy ging verhandelen. 

Achter in den wagen zag ik zoowat acht swarte kindertjes digt tegen elkander gepakt. Zooals 

ik als kind gewoon was om het op de afteekeningen van slavenschepen te sien. Op myne 

vragen van waar hy kwam, waar hy heenging en wat hy op den wagen had, was het 

antwoord dat hy 'van achter' kwam, dat hy 'vooren toe' ging, en 'planken en sulke goed' op 

had. 'En' vroeg ik, 'wiens kindertjes sitten achter op?' Myne, was het antwoord. Het bleek 

dat hy ze 'achter' had ingehandeld voor 2 beesten elk, en dat zy 'vooren toe' zouden worden 

verhandeld tegen 6 beesten per stuk. Onder tusschen werden zy jammer lyk behandeld, om 

niet te seggen mishandeld. Des nachts in de bittere winterkoude lagen zy op den blooten 

grond onder blooten hemel, en zommigen met het blooten ligchaam. Het jongste kindje 

was meen ik niet meer dan 4 jaren oud, en menigmaal was het aandoenlyk om ze des nachts 

van koude te hooren huilen. Toe de man met my over zyn togt sprak, was ik vreeselyk 

verontwaardigd, en zeide hem dat zyn handel een van de redenen was waarom de Heer zyn 

zegen van het land terughield; het was genoeg om een vloek over de Republiek te brengen. 

Zyn antwoord was dat ik het niet als een slaven handel moest aanzien. 'Dit gaat met een in

boeksel Mynheer.' Van dat inboeksel heb ek niets gezien, want wie ze maar hebben wilde, 

kon er een voor 6 beesten.krygen".74 

Dit was die wyse waarop swart kinders met wie handel gedryf, vervoer is. Kinders is ver

voer in hokke van dun pale, wat agter in die wa gebou was en om 'n wa met 'n vrag kinders 

wat verkoop sou word te sien, was 'n alledaagsheid in Schoemansdal en Soutpansberg.75 

73The Ftiend of the Free State and Bloemfontein Gaz!tte, 28.3.1857: Verklaring afgele voor landdros Sauer, 11.3.1857, Caledon

ri.vier. 

74 De Volksvriend 19.8.1865, Brief van ds C Murray aan den heeren Lubbe, Biedouw enz, aangehaal deur Boeyens in, SA 
Historiese Joernaal, 24 (1991), pp58-59. 

75 Persoonlike medeling: dr J B de V aal, Groblersdal, 1972. 
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Nog voorbeelde kan aangehaal word, maar die insident wat waarskynlik die grootste op

skudding veroorsaak het en wat die Britse goewemeur, sir PE Woodhouse, genoop het om 

'n skrywe aan M W Pretorius te rig, 76 was die optredes van Carel Schmidt van Makapans

poort en Ferdinand Haenert van Soutpansberg na wie die dorp Haenertsburg later vemoem 

is.77 Die twee het na bewering 36 kinders op hulle waens gehad vir 'n handelstog na Wes

Tranvaal. Een van Haenert se inboekelinge het verkluim en 'n ander een het brandwonde 

opgedoen.78 Pretorius en die regering het hulle gehaas om die wandaad reg te stel en albei 

oortreders is in hegtenis geneem. Schmidt het 'n boete van 100 rds gekry en dit kom voor 

asof Haenert skotvry daarvan afgekom het.79 

Die handel in inboekelinge het in Soutpansberg 'n algemene praktyk geword en die in

boekelinge het naderhand die benaming van "swart ivoor" gekry. Min boere in die distrik 

het daadwerklik hulle plase opgebou en sommige van die Schoemansdallers het nie plase 

gehad om op te bou nie. Hulle het van die winsgewende ivootjag geleef en swart kinders is 

gevang omdat hulle uitvoer- en verkoopswaarde gehad het. Kinders is verkoop of geruil vir 

vee en selfs in een geval vir kruideniersware. 80 

Uit al die inligting rakende inboekelinge hierbo gemeld, moet die vraag gevra word of al die 

inboekelinge wat geneem en weggevoer is, werklik "weeskinders" was. 'n Voorstelling kan 

gemaak word van tonele waar 'n Boerekommando, vergesel van die Tsongakrygers van Al

basini, 'n nedersetting bestorm. 'n Gewone nedersetting op die vlaktes wat nie so deeglik 

verskans was soos sommige Vendanedersettings nie, het waarskynlik aanvanklik probeer 

weerstand bied, maar met hulle primitiewe wapens was hulle nie teen die opposisie wat met 

vuurwapens toegerus was, bestand nie. Die kommando het die hutte aan die brand gesteek 

en op alles wat leef en beweeg gevuur. Baie spoedig sou die swartes op die vlug geslaan het 

en 'n paniese angs sou horn van hulle meester gemaak het, want die ruiters wat van hulle 
-

perde af gevuur het, moes 'n skrikaanjaende gesig gewees het. Daar sou nie aan gedink word 

76 Breytenbach (red), SA argiefstukke, Tvl. nr 5, Woodhouse - Pretorius, 8.1.1856, p450. 

77 L Changuion (red) Haenertsbufl.100, 1887-1987, pp16-17. 

78 SS72, R1291/65: Verklaring P J van Staden, 5.12.1865. 

79 SS72, R1333/65: Pretorius - Van den Linden 18.12.1865; SS75, R172/66: Munnich - pres & UR, 10.2.1866; DJ 
Pieterse, 'Beweerde slawehandel deur Boere', Die Huisgenoot, 9.10.1836, p53. 

80 Boeyens, 'Zwart ivoor', p59. 
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om kinders of families te red nie, maar slegs om weg te kom. Dit is logies dat in so 'n har

war ouers en kinders van mekaar geskei sou gewees het en baie van die kinders is clan 

bymekaargebring en "wees" verklaar. 

Daar is gese dat hawelose swart kinders wat geen heenkome gehad het nie om humanitere 

redes aangeneem is om opgevoed en versorg te word. Dit is egter onverstaanbaar en onaan

vaarbaar dat kommandolede, mense wat hulle nog nooit gesien het nie, aangeval het, hulle 

hutte aan die brand gesteek en 'n uur of twee later hulle oor dieselfde mense se kinders ont

ferm het. Volgens Moolman het die inboekstelsel bloot verseker dat privaat individue wat 

in hierdie gevalle uit liefdadigheid gehandel het, 'n mate van vergoeding vir hulle moeite 

ontvang het. Aan die ander kant het die betrokke kinders 'n ambag geleer en is hulle van 'n 

vaste bestaan verseker.81 Dit is voor die hand liggend dat die kommandolede - privaat indi

vidue - 'n mate van vergoeding vir hulle moeite ontvang het, trouens een van die belangrik

ste redes waarom blankes aan veldtogte deelgeneem het, was vir die vooruitsig van oor

logsbuit, naamlik groot- en kleinvee en veral "zwart ivoor" wat baie waardevol was. Dit is te 

betwyfel of byvoorbeeld Magoro se weiering om opgaaf te betaal, 'n Schoemansdaller so 

geraak het dat hy teen Magoro sou optrek ter wille van die eer van sy regering en sy land, al 

moes hy sy lewe afle. As daar veral na die gruweldade wat tydens die ekspedisie teen Ma

goro gepleeg is, in teenwoordigheid van blankes en blanke aanvoerders gekyk word, clan 

word die goeie karakter en integriteit van hierdie mense bevraagteken.82 

Die optrede teen Magoro, soos in talle ander gevalle, versterk die gedagte dat ekspedisies 

dikwels onder valse voorwendsels en fiktiewe redes plaasgevind het, bloot om buit en in

boekelinge te bekom. Die geldigheid van die opmerking van Moolmap dat die betrokke 

kinders 'n ambag geleer en van 'n vaste bestaan verseker was, is te betwyfel. Die swart kind 

sou verkies het om rustig saam met sy ouers op tradisionele wyse in 'n swart gemeenskap te 

leef in plaas daarvan om 'n "ambag" te leer. Dit is nie seker <lat die blankes in Schoemansdal 

en Soutpansberg gretig was om die swart mense "op te hef' en "beskaafd" te maak nie. 

si JP F Moohnan, 'Die Boerse siening en houding teenoor die Bantoe in Transvaal tot 1860' (D Litt et Phil, Unisa), p96; 
Boeyens, 'Zwart ivoor', p34. 

82 Agar-Hamilton, The native poliry, p216; F W Chesson, The Dutch Republics of South Africa, p26; De Z.Uid-Ajrikaan. 23.5.1862 
en 21.9.1868; Agar-Hamilton, The native poliry, p216; 
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Hulle het eerder geglo dat die swartes barbare was en bestem was om die blankes te dien en 

het nie geglo aan Evangelieverkondiging aan die heidene nie.83 

Soutpansberg was die vemaamste verskaffer van inboekelinge. Dit was 'n grensgebied waar 

blank en swart bure was en botsings gereeld voorgekom het. Die moontlikheid om kinders 

(inboekelinge) te bekom, was groot en as daar nie botsings plaasgevind het nie, het blankes 

botsings geskep. Die swartes se onwilligheid om die stelsel van arbeidslewering en die be

taal van opgaaf te eerbiedig, het die blankes 'n rede gegee om teen die swartes op te tree.84 

Schoemansdal en Soutpansberg was ver van die Transvaalse regering, en die blanke inwo

ners se dade kon moeilik gekontroleer word. In die eerste plek het die Transvaalse regering 

nie die middele gehad om oortreders aan die man te bring nie, en tweedens het die owerheid 

in Schoemansdal self ook aan onwettighede deelgeneem. Terwyl "swart ivoor" hoog in 

aanvraag was, het die handel in ivoor afgeneem. 

Die owerhede het reeds vroeg na die aankoms van die pioniers in Transvaal seker gemaak 

dat almal sou weet dat geen slawemy geduld sou word nie en die inligting is van tyd tot tyd 

herhaal. Verder mag kinders ook nie verhandel of verkoop of vervoer word nie.85 Die re

gering was egter nie by magte om teen die onwettighede in Schoemansdal op te tree nie. 

Die vraag ontstaan of daar 'n verskil is tussen slawehandel en die inboekstelsel soos deur die 

Schoemansdallers en Soutpansbergers toegepas en bedryf is. Inboekelinge was nuttige ar

beiders wat nie op loon aanspraak kon maak nie, daarby goeie markwaarde gehad het en 

daarom teen hulle sin weggevoer is. Geen swart kind sou uit eie vrye wil met 'n vreemde 

blanke na 'n onbekende bestemming vertrek om gedwonge arbeid te verrig of om soos 'n 

handelsartikel verkoop te word nie. Die inboekstelsel was slegs 'n vorm van slawemy wat 

nie so hard op die oor geklink het nie. Die blankes van Schoemansdal en Soutpansberg het 

83 Huet, Het lot, p23. 

84 Sien ook Boeyens, 'Zwart ivoor', p61. 

as R131 a/47 Publieke bekendmaking; 15 & 16.12.1847, Pretorius & Kruger (reds), Voortrekker-argiefstukke, art 2, p292; 
saam gelees met Breytenbach (red), SA atgiejstukke, Tvl nr 1, art 2, 15.12.1847, p74; Sandrivierkonvensie, art 4, 
16.1.1852, Minute van byeenkomst gehouden, Breytenbach (red), SA argiefstukke Tvl nr 2, p289; Kommissieraadsver
gadering, 27-30 Mei 1856, art 9, Breytenbach (red), SA atgiefstukke, Tvl nr 3, p143; Volksraadsbesluit van 15.6.1855, art 
5, Breytenbach (red), SA argiefstukke, Tvl nr 3, p363; Wetsontwerp soos gepubliseer in Staats Courant 16.10.1857, art 
224; Grondwet soos gepubliseer in Staats Courant, 5.3.1858, art 10; "Goewermentskennisgeving', art 4, J H Breyten
bach & D C Joubert (reds), SA atgiejstukke, Tvl nr 5, art 3, p427. 
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met hierdie wegvoer van kinders beslis bittere vyandskap met die swart volkere rondom 

hulle verwek. 

Sommige historici het die moontlikheid dat die pioniers slawemy bedryf het, versigtig en 

verskonend benader,86 terwyl Boeyens die onderwerp met groter objektiwiteit behandel 

het. 87 Swartes is nie deur die Schoemansdallers goed behandel nie. 88 

'n Aspek wat die verhouding tussen die blankes en swartes emstig geraak het, was vuurwap

ens in besit van die swartes. Die geweer en die perd het die pionier in Soutpansberg 'n 

militere voorsprong bo die swarte gegee. Met behulp hiervan kon 'n klein groep blankes 'n 

groot groep swartes verdryf of oorwin. Die swartes was begerig om gewere te bekom en 

het dit ook op allerhande maniere in die hande gekry. Die blanke owerhede was bekom

merd oor hierdie wending van sake en het besef dat die posisie van die swarte met die besit 

van die geweer, baie kon verander. Swart hoofmanne het toenemend gewere in die hande 

gekry tot kommer van die blankes. Smokkelhandel het 'n groot rol gespeel, maar dit was nie 

slegs die smous, sendeling of Engelsman wat by die handel betrokke was soos wat dikwels in 

daardie tyd gese is nie. Van die Boere self het lustig aan die handel deelgeneem soos Sekwati 

opgemerk het: "Geweeren kruit en lood hebben wy in overvloed, wy hebben onlangs nog 

veel van Jan gehandeld".89 Die swartes sou ongetwyfeld 'n goeie prys vir 'n geweer betaal. 

In 'n verslag het Piet Potgieter in 1853 gemeld dat die mense van Touwitzala by Blouberg, 

Mokopane, Mankopane en Sebitiela 'n groot aantal gewere bekom het. Die Volksraad is 

gevra om die doodstraf in te stel vir wapensmokkelary en vir verlof aan die kommandant

generaal, kommandante en veldkomette om vuurwapens van swart mense voor die voet, en 

desnoods gewelddadig, te konfiskeer.90 Potgieter was met reg bekommerd, in 1854 is hy 

tydens 'n veldtog doodgeskiet deur Kgeresa, een van Mokopane se skuts.91 

86 Pieterse: 'Beweerde slawehandel', Die H11isgenoot, 2.10.1936 en 9.10.1836; JC Greyling, 'Die vraagstuk van slawehandel 
en slawemy in die Suid-Afrikaanse Republiek tot 1877' (MA, PUK); W Kistner, Beweerde slawerny en slawehandel in Trans
vaal (1852-1868) en The Anti-slavery agitation against the Transvaal Republic, 1852-1868, Moolman, Die Boerse siening. 

87 Boeyens, 'Zwart ivoor', pp31-66; Boeyens, 'Black ivory', Eldredge & Morton (edit) Slavery in South Africa, pp187-214. 

ss Huet, Het lot, pp29, 31, 46-48. Huet vertel van 'n swarte wat deur Stephanus Schoeman tot 85 "slae" gevonnis is omdat 
hy "parmantig'' was. 

89 R562F /53: Verklaring vanJ Albasini, 9.9.1852, Krynauw & Pretorius (reds), Tmnsvaalse argiefst11kke, pp377-378. 

90 UR 337 /53: Verslag van kmdt-genl P J Potgieter van verrigtinge sedert sy aanstelling tot 19.9.1853, Breytenbach (red), 
SA argiefstukke, Tvl nr 2, p473-474. 

91 De Waal, 'Die verhouding', p109. 
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Die swartes in Schoemansdal en Soutpansberg, sou gewere egter langs 'n veel makliker weg 

bekom. Daar die olifante uitgewyk het en moeiliker bereikbaar was, moes jagters in die 

koors- en tsetsevlieggebied te voet gaan jag. Die jagwet van 1858 het verder bepaal dat die 

jagseisoen vir blankes vanaf 15 Junie tot 15 Oktober sou duur.92 Vervolgens was dit wettig 

vir 'n jagter om opgeleide skuts te he wat onder sy toesig sou jag. Aangevuur deur hebsug, 

het van hulle hulle swart skuts gedurende die somermaande sonder toesig uitgestuur om 

soveel moontlik ivoor te bekom.93 Die gebruik het toegeneem sodat daar teen 1860 so baie 

swart jagters in die veld was, dat 'n nuwe jagtersgroep, "die swart skuts," tot stand gekom 

het.94 Albasini wat byvoorbeeld daarop geregtig was om vyf gewapende swartes te he om sy 

draers en ander reisigers te beskerm, het 'n jagtersgroep met 100 olifantgewere gehad.95 

Makhado, die hoofman wat horn later teen die blankes sou verset, was 'n skut in <liens van 

Jan Vercuiel, die landdros op Schoemansdal. 

Die blankes het begin agterkom dat hulle skuts nie meer met ivoor na hulle teruggekom het 

nie, trouens baie skuts het verdwyn met gewere en al. Hulle het ook botweg geweier om die 

gewere terug te gee, om so vergoed te word vir die arbeid wat hulle as skuts verrig het. 

Reeds in 1863 was van hulle so goed voorsien van gewere dat die gekombineerde blanke

Tsongamag tydens skermutselinge die aftog moes blaas. Albasini en kmdt Geyser het hulle 

teen Rambuda vasgeloop wie se skuts so hewig teruggevuur het, dat hulle moes terugval.96 

In 1865 toe die blankes begin het om hulle gewere terug te vra, het die versoek op dowe ore 

geval. Dit was duidelik dat 'n gees van verset onder die Venda posgevat het. 'n Belangrike 

oorsaak hiervoor was hulle ontevredenheid oor hulle arbeidsverpligtinge teenoor die blankes 

en deur bykomende betaling van opgaaf.97 Makhado het gese dat hulle nie die gewere sou 

teruggee nie, want hulle het dit as betaling vir hulle arbeid as skuts verdien gedurende die 

92 'Wet tot beter regelen der jagt op Olifanten en ander Wild, in de Z A Republiek, Staats Co1m:mt, 22.10.1858. 

93 Wagner, Zoutpansberg', pp315, 330-331, 333; Boeyens, 'Die konflik', pS. 

94 Wagner, Zoutpansberg', p330. 

95 Boeyens, 'Black ivory', p196. 

% SSSO, R735/63: Albasini - UR, 28.9.1863. 

97 Van Wannelo (red), Contributions towards Venth history, p32. 
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drie jaar in blanke diens.98 Die Venda was ontevrede oor hulle betaling en verdienste in 

blanke <liens en nie tevrede met hulle aandeel uit die jagbuit nie.99 

Vanwee die feit dat die swartes in 1866 so goed bewapen was, het hulle meer uitdagend tee

noor die blankes opgetree. So het Makhado geeis dat die blankes horn moes vergoed as 

hulle die houtbos naby sy hoofsetel wou benut en Madzhie se onderdane het byvoorbeeld 

op die vlakte suid van die Soutpansberge gejag.100 Die voortbestaan van Schoemansdal sou 

op die goedgesindheid en samewerking van sy swart bure berus. 

Die pioniers het 'n uiters belangrike saak uit die oog verloor, naamlik dat hulle uit die Kaap

kolonie weggetrek het om vry van Britse oorheersing te wees, omdat Britse beleid vir talle 

pioniers nie aanvaarbaar was nie. Hulle wou onder die Britse juk uittrek om vry en onaf

hanklik te wees. In 1848 het hulle hulle in die Soutpansberggebied gevestig en toe presies 

met die Venda dieselfde gedoen as wat met hulle gedoen is - hulle het die Venda hulle 

onafhanklikheid ontneem. 

98 SS68, R831/65: Schoeman - pres, 26.7.1865; De Z.UidA.frikaan, 1.7.1866. 

99 SS76, R370/66: Duvenage - UR, 1.3.1866; SS76, 371/66: Inwoners - UR, 1.3.1866; GS Preller, Oorlogsoormag en ander 
sketse en verhale, p 161. 

100 SS81, R1116/66: Van Nispen- UR, 9.11.1866. 
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HOOFSTUKXII 

DIE ONDERGANG EN ONTRUIMING VAN SCHOEMANSDAL 

Reeds met die vestiging van die blankes is die weg vir die botsing met die swart stamme in 

Soutpansberg gebaan. Die dorp en distrik het vir die blankes 'n gesogte gebied geword om in 

te woon, en Schoemansdal het dadelik tekens van vooruitgang getoon. Hierdie vooruitgang 

was egter van korte duur, want wrywing tussen die blankes en die omringende swart stamme 

het die voortbestaan van die dorp bedreig. Soutpansberg met Schoemansdal, het 'n "oop 

grens" -gebied1 geword met al die kenmerke daarvan. 

Volgens Giliomee was 'n kenmerk van 'n "oop grens" -gebied, botsende aansprake op dieselfde 

grond.2 Die blankes het hulle gevestig in 'n gebied waarop die Venda aanspraak gemaak het. 

Schoemansdal is byvoorbeeld gevestig in 'n gebied waarop Madzhie, 'n vemame hoofinan van 

die westelike Venda, aanspraak gemaak het, en is slegs enkele kilometer suid van sy hoofves

ting gelee.3 Hierdie vestiging was die oorsaak van konflik tussen die blanke en die Venda. 

Nog 'n kenmerk van so 'n grensgebied was dat arbeid vrywing tussen die groepe kon veroor

saak. Van die Vendaleiers soos Madzhie, Makhado en Nthabalala, Neluvhola, Maphaha en 

Mashau was verplig om van hulle volgelinge as arbeiders aan die blankes te voorsien. Swartes 

het op blanke plase gewerk, as draers tydens jagtogte opgetree en is selfs as skuts opgelei. Dit 

was egter die stelsel van verpligte arbeidslewering saam met die betaling van opgaaf wat byge

dra het om die verhouding tussen die groepe te vertroebel.4 In 1855 is besluit <lat 38 stam

hoofde belasting in die vorm van vee, pikke, luiperdvelle, olifanttande en koperstawe aan die 

blanke owerheid sou betaal.5 Vir hierdie doel is opgaafinvorderaars soos Michael Buys Oeier 

van die Buysgroep) en Joao Albasini aangestel.6 

1 H Giliomee, 'Die Oosgrens', H Giliomee & R Elphick (reds), '11 Samdewing in wording; Suid-Afrika 1652-1840, p438-44 l. 

2 Giliomee, 'Die Oosgrens', p438. 

3 JC A Boeyens, 'Die konflik tussen die Venda en die Blankes in Transvaal, 1864-1869',Atgz"efjaarboek virS Ageskiedenis, vol 2, 
nr 53,p2. 

4 Boeyens, 'Die konflik', pp4-6; J P F Moolman, 'Die Boere se stryd teen die swart stamme in en om die ZAR, 1864-1871' (D 
Litt et Phil, Unisa), p237. 

s SS7, R774/55: Ven;lag van vergadering, 27.2.1855. 

6 SS7, R774/55: Verslag van vei:gadering, 27.2.1855; SS41, R61/62: Albasini- Schoeman, 23.1.1862; SS37, R4243/62: Albasini 
- Groblei:, 1.2.1861; Boeyens, 'Die konflik', pp6-7. 
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Die Venda het hulle egter verset teen die betaal van opgaaf. In 1863 het Rambuda, 'n vemame 

hoo&nan van die oostelike Venda, geweier om opgaaf te betaal, die jagpad wat deur sy gebied 

gegaan het, gesluit en swart skuts in <liens van Buys en sommige blankes laat vermoor. In 

plaas daarvan om te onderhandel het 'n groep onder kmdt F Geyser en Albasini Rambuda 

aangeval en vanaf 16 tot 19 September tevergeefs probeer om horn tot oorgawe te dwing. Sy 

vesting kon nie ingeneem word nie. Geyser en Albasini moes terugval. Volgens inligting het 

Lwamondo, 'n veel swakker Vendahoo&nan, se skuts glo aan die kant van Rambuda geveg; en 

hy is aangeval en oorlogsbuit is van horn en sy stam geneem. Lwamondo het geweier om 

voortaan opgaaf te betaal,7 en is 'n tweede keer aangeval met meer sukses. Verskeie nederset

tings onder sy beheer is aan die brand gesteek en vrouens en kinders is as oorlogsbuit weg

gevoer. Hierdie ondeurdagte optrede van Albasini en Geyser het daartoe gelei dat die meeste 

V endaleiers hulle teen die blankes verenig het.8 

Die verhouding tussen die blankes en die Venda was gespanne en kon tot openlike botsings 

lei. Die dood van Ramabulana in 1864 en die opvolgingstryd daama het tot openlike vyand

skap tussen die pioniers en die Venda gelei, want hy was 'n vemame hoo&nan van die 

westelike Venda. Die opvolgingstryd was tussen twee van sy seuns, Davhana, die oudste en 

eerste aanspraakmaker, dog baie ongewild, en Makhado, die gunsteling wat ook gesteun is deur 

twee persone wat groot seggenskap in so 'n saak gehad het, naamlik Madzhie (broer van 

Ramabulana) en Nyakhuhu (suster van Ramabulana).9 Volgens Boeyens was dit: "Vanwee die 

netwerk van verhoudinge tussen die blankes en die Venda feitlik onvermydelik dat die blankes 

by die opvolgingsgeskil betrokke sou raak".10 Die blankes het hulle hierby ingemeng en hulle 

so die onguns van die swartes op die hals gehaal.11 

Davhana het die stamhoofskap oorgeneem en is deur Albasini erken, terwyl Madzhie en 

Nyakhuhu opdrag gegee het dat Davhana aangeval moes word. Tsongawerkers van L Bronk-

1 SSSO, R735/63: Albasini- UR, 28.9.1863. 

s SS51, R865/63: Albasini- UR, 13.11.1863. 

9 Boeyens, 'Die konflik', ppl0-15. 

10 Boeyens, 'Die konflik', plO. Boeyens bespreek die oorsake wat aanleiding gegee het tot die openlike vyandigheid tussen die 
Venda en die pioniers in Schoemansdal en Soutpasnberg asook die verloop daarvan baie volledig in 'Die konflik', ppl-126: 
sien Moohnan, 'Die Boere', pp234-265 en 0 J 0 Ferreira 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D litt et Phil, Unisa), p376-
380. 

11 Moohnan, 'Die Boere', p234. 
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horst en W Fitzgerald, asook Michael Buys en een van landdros J Vercuiel se skuts, 

Funyufunye, het almal in die aanval teen Davhana geveg. Hy was een van Albasini se op

gaafkapteins en het daarom na Goedewensch gevlug vir beskerming. Albasini was van mening 

dat landdros Vercuiel medeverantwoordelik vir die aanval was, terwyl Madzhie en Makhado vk 

Jan du Plessis van Spelonken daarvan verdink het dat hy Davhana beskerm het.12 

'n Verdere kenmerk van 'n "oop grens" -gebied was dat die owerheid nie gesag oor sy volge

linge in so 'n gebied kon handhaaf nie. In Soutpansberg het 'n tydperk van roekelose en sin

nelose optrede deur Albasini, Geyser, J du Plessis en S M Venter gevolg, en daar was 'n gebrek 

aan 'n owerheid met gesag om onverantwoordelike persone tot orde te kon roep. Goodwin se 

uitspraak is hier van toepassing: "Die Boere onderhandel nie en sodra hulle voor 'n probleem 

te staan gekom het, het hulle na die geweer gegryp".13 In 1864 het Venter en Du Plessis vir 

Mogobo, 'n ondergeskikte van Nthabalala, broer van Makhado en seun van Ramabulana, 

aangeval omdat hy glo "ongehoorsaam" was aan volksraadslid Jan Jacobs. Toe Mogobo voor 

die tyd op die vlug geslaan het, het Du Plessis besluit om Nthabalala se vee te buit en beslag 

gele op 235 beeste en 349 skape. Hiervoor is hy en Venter in Junie 1867 deur die hooggereg

shof in Schoemansdal tot .[;75 elk beboet. Venter en Du Plessis het Nthabalala beroof omdat 

hy teen Davhana gekant was.14 As gevolg hiervan en omdat die blankes Davhana openlik 

gesteun het, was agt V endaleiers, met Madzhie en Makhado aan die spits, die blankes vyandig

gesind. 

Wat die vyandelikhede verder aangeblaas het, was die gebeure rondom die persoon van Mu

nene,15 'n Tsongahoofman en leier van die Maswanganyigroep. Hy het uit Gazaland gevlug en 

by Albasini gaan skuil. In 1864 het die leier van die Ngoni in Gazaland, Mzila, geeis dat Alba

sini Munene en die Maswanganyi aan horn moes uitlewer. Albasini wat terwille van die handel 

in vriendskap met Mzila wou leef, het besluit om aan sy se versoek te voldoen en Munene uit 

te lewer. Munene het egter na Vercuiel gevlug en beskuldigings teen Albasini gemaak, onder 

andere dat Albasini oor die hele Soutpansberg wou heers. Vercuiel en Geyser het Albasini op-

12 Boeyens, 'Diekonilik',pp16-17. 

13 W139,HerinneringevanJ F Goodwin, 1855-1888, pp91-92. 

14 SS75, R167 /66: Klagte van "Ntapalala'', 9.2.1866. 

1s P Mare, 'Schoemansdal: hetverlaten van die plaats in 1865', Die Brandwag, 15.7.1912, p121. 
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drag gegee om horn in Schoemansdal aan 'n geregtelike ondersoek te onderwerp maar Albasini 

het geweier en horn op die Transvaalse regering beroep.16 

Die UR het pres MW Pretorius en kmdt-genl P Kruger as 'n kommissie van ondersoek na 

Schoemansdal gestuur, waar hulle in Augustus 1864 aangekom het. Albasini het by die kom

missie gekla dat die amptenare in Schoemansdal hulle met sy take as superintendent bemoei 

het en nie vir Munene aan horn wou uitlewer nie. Die amptenare moes gestraf word17 en die 

kommissie het J Middel, die landdrosklerk, ontslaan, Venter as kommandant in Geyser se plek 

aan gestel en Albasini as superintendent herste~ en horn vir "getrouwe <liens" bedank.18 Op

drag is gegee dat Munene uitgelewer en sy volgelinge gerepatrieer moes word, en Munene is 

onder Vercuiel se toesig geplaas. Hy het dieselfde dag uit aanhouding ontsnap19 en gewere met 

horn saamgeneem wat aan Vercuiel behoort het.20 Die kommissie het die omstandighede in 

Schoemansdal en Soutpansberg nie begryp nie, want die betrokke partye kon nie behoorlik 

inligting aan die kommissie verskaf nie, of het van die inligting oor die vyandelikhede met die 

Venda en die omstandighede in verband met Munene verswyg. Die kommissie het min van 

Albasini se bedrywighede geweet, en die besluite wat hulle geneem het, kon nie hydra om die 

geskille tussen die Schoemansdallers en die Venda op te los nie. Albasini wou nie verder met 

Vercuiel saamwerk nie en het geweier om met horn te kommunikeer.21 

Daar is aanvanklik geglo dat Munene na Makhado gevlug het, maar later is berig ontvang dat 

hy by hoofinan Maphaha, een van die leiers wat in die verenigde groep teen die blankes was, 

gaan skuil het. Die krygsoffisiere in Schoemansdal het nie vooraf vasgestel of dit so was nie en 

Venter en Albasini het besluit om Maphaha aan te val, want hy was hulle buitendien vyandig

gesind. Davhana het aan die ekspedisie deelgeneem, Nyakhuhu is vermoor en kinders en vee is 

16 R Wagner, 'Zoutpansberg the dynamics of a hnnting frontier, 1848-67', S Macks & A Atmore (eds), Econo"!Y and society in pre
industrial South Africa, pp328-329; SS58, R551/ 64: Albasini - U R, 5.8.1864. 

17 SS58, R551/64: Albasini- UR, 5.8.1864; J B de Vaal, 'Die rol vanJoao Albasini in die geskiedeais van die Transvaal', Ar
gief-jaarboek vir S Ageskiedenis, vol 16, nr 1, p79. 

18 De Vaal, 'Die rol', p79. 

19 UR 1, Artikel 77, 28.3.1865; Wagner, 'Zoutpansberg', p328; SS66, R363/65: Van Rensburg-Albasini, 28.3.1865. 

20 Presies hoe Munene ontsnap het, is nooit vasgestel nie. 

21 NJ van Warmelo (ed), The copper miners of Musina and the ear!J history of Z.OutpansbeTJ!,, pp7-8; SS66, R363/65: Van Rensburg -
Albasini, 28.3.1865; SS67, R528/67: Albasini- UR, 2.5.1865; SS66, R493/65: Albasini- Venter, 25.4.1865. 
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gebuit.22 Op 11 April 1865 is 'n goedgesinde swarte, Matidza, aangeval omdat hy "ongehoor

saam en vyandig" was. In die proses is selfs na bewering beeste van CJ Rabe gebuit.23 Mad

zhie en Makhado het waarskynlik hierdie ondeurdagte optrede van Venter, met Albasini as 

aanhitser, in 'n emstige Jig beskou, want Davhana was onder hulle beskerming en die blankes 

was dus medepligtig aan die moord op Nyakhuhu. 

Die vyandigheid tussen die blankes en die Venda het toegeneem en op 18 April 1865 het 

gerugte die ronde gedoen dat Madzhie en Makhado Schoemansdal gedurende die nag sou aan

val. Albasini, wat 'n Tsongamag gestuur het om Schoemansdal te beskerm, moes die mag in

derhaas terugroep toe hy vemeem dat Madzhie, Makhado en Funyufunyu Goedewensch sou 

aanval. Die blanke inwoners is in die skans te Schoemansdal, en in laers op Palmietfontein en 

Goedewensch saamgetrek.24 Schoemansdal is nie aangeval nie, slegs vier beeste van Jasper 

Aitchison is geroof. Makhado en Madzhie het daama op 'n ander strategie besluit die nage

noeg 200 gewere van blankes wat deur swart skuts gebruik is, sou nie teruggegee word nie. Dit 

moes vir die blanke inwoners verontrustend gewees het, want hulle sou in die toekoms in geval 

van militere botsings te doen kry met swartes in besit van blankes se gewere. Verder sou ivoor 

nie meer deur swartes aan die pioniers gelewer word nie, wat die welvaart en handel emstig sou 

benadeel. Intussen het Mzila alle jagekspedisies op sy grondgebied noord van die Limpo

porivier verbied omdat Munene nie aan horn uitgelewer is nie.25 

Onderlinge afguns, verdeeldheid en bevordering van eiebelang het onder die blankes geheers.26 

Venter en Du Plessis was traag om Schoemansdal te beskerm en volgens Vercuiel het die 

krygsraad op 20 en 21 April, met Venter as voorsitter, besluit <lat Madzhie en Makhado toege-

22 SS67, RS36/65: Vercuiel- UR, 5.5.1865 (misplaas); SS67, RS28/65: Alba.5ini- UR, 2.5.1865; SS67, R519/65: Rabe - UR, 
1.5.1865; SS66, R495/65: VerslagvanDuvenage, 28.4.1865; Boeyens, 'Die konflik', p20. 

23 SS67, RS19/65: Rabe - UR, 1.5.1865; SS67, RS36/65: Vercuiel- UR, 5.5.1865; SS118, Supl. 1/69: Joemaal S Schoeman, 
12.8.1868; 'Rapport omtren~ de zaak van Zoutpansberg', DC Joubert (red), S AAtgiefstukke, Tvl nr 7, art 166, p48. 

24 SS67, RS36/65: Vercuiel - U R,5.5.1865; SS66, R474/65: Vercuiel - Van Rensburg, 23.4.2865 en Du Plessis - Vercuiel, 
23.4.1865; SS66, R492/65: Alba.5ini- Venter, 25.4.1865 

25 Boeyens, 'Die konflik', p23; SS66 R495/65: Verslag Duvenage 28.4.1865; Joubert (red), Tvl nr 7, art 166, 'Rapport Zout
pansberg', p49. 

26 Moolman, 'Die Boere', p234. 
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laat sou word om Davhana aan te val, maar Venter het agterna weer met Albasini geheul en 

Davhana beskerm.27 Rabe het Venter verkwalik oor die aanvalle op goedgesinde swartes. 

V eldk A Duvenage het aangebied om na Schoemansdal te gaan om vas te stel waarom Mad

zhie en Makhado die blankes vyandiggesind was. Hy het vasgestel dat die rede was dat hulle die 

blankes nie vertrou het nie; hulle het gese dat as Davhana nie uitgelewer word nie daar nie 

vrede kon wees nie.28 Duvenage het versoek dat die Venda die gewere moes teruggee, want 

hy het geglo dat die U R Davhana sou uitlewer. Albasini het horn egter aan geen vredesonder

handeling gesteur nie en met aanvalle op die Venda voortgegaan.29 Die Venda het die gewere 

teruggehou en Madzhie en Makhado het hulle onderdane verbied om voortaan vir blankes te 

werk. 

Die Schoemansdallers het tot die besef gekom <lat militere onderwerping van die Venda die 

enigste oplossing vir die probleme sou wees. Madzhie wou vredesonderhandelings aanknoop 

en dit het 'n gunstige indruk op V ercuiel gemaak, want hy was van mening dat 'n vreedsame 

oplossing die dorp en distrik tot groter nut sou wees as militere ekspedisies.30 Samesprekings is 

met die V endaleiers gevoer, maar dit het duidelik geword dat die gespanne toestand slegs sou 

verbeter as Davhana aan Makhado en Madzhie uitgelewer word.31 

Nadat die U R van die toestand in Schoemansdal vemeem het, is Paul Kruger opdrag gegee 

om met 'n mag na Soutpansberg op te ruk en die Venda te onderwerp.32 Dit kon egter nie 

plaasvind nie, weens probleme op die Transvaalse suidoosgrens. Uiteindelik is 'n kommissie 

bestaande uit M Schoeman met G J Verdoom, as sekretaris, na Schoemansdal gestuur.33 

In tussen het die Venda swartes wat die blankes goedgesind was en 'n jagter, J Michaelse, ver

moor en gewere geroof. Schoeman het al die belanghebbende partye na Schoemansdal ont

bied. Alma!, behalwe Madzhie en Makhado, het opgedaag, want laasgenoemde twee het die 

21 SS67, R536/65: Ven::uiel- UR 5.5.1865. 

2s SS66, R495/65: VerslagDuvenage, 28.4.1865. 

29 SS66, R485 / 66: Albasini - Du Plessis, 24. 4.1865; SS6 7, R533 / 65: Albasini - Venter, 7.5.1865; Boeyens, 'Die konflik', p31. 

30 SS67, R609 / 65: Ven::uiel- Du Plessis, Duvenage & van Rens burg, 29.5.1865 en Vercuiel - Venter & Geyser, 29.5.1865. 

31 SS91, R918/67: Memorandum van ooreenkoms met Magato & Tromp, 5.6.1865. 

32UR2,art13, 2.6.1865. 

33 Boeyens, Die konflik, p39. 
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blankes nie vertrou nie en 'n kommissie sander Pretorius en Kruger, het nie gesag afgedwing 

nie. Die samesprekings het misluk en Schoeman het daarop 'n dwase en ondeurdagte stap 

geneem deur "Makoebie" en "Fleur", wat Makhado se verteenwoordigers was, in hegtenis te 

laat neem34 en hulle aan Davhana en Albasini te oorhandig. Die kommissie is emstig teen hier

die optrede gewaarsku, maar het dit verontagsaam.35 Makhado se twee verteenwoordigers was 

gesante en moes die nodige vryheid en beskerming geniet. Die Venda se wantroue in die 

Schoemansdallers het met hierdie optrede toegeneem. 

J Vercuiei was in onguns by die kommissie, want ten spyte daarvan dat hy die landdros was, 

washy een van die oortreders van die jagwet van 1858.36 Dietlof Mare is as laerkommandant 

van die skans in Schoemansdal aangewys en Vercuiel, die administrateur en regterlike hoof van 

Schoemansdal, is nie genooi na 'n krygsraadvergadering wat op 14 Julie gehou is nie.37 Die 

kommissie het ondemeem om burgers uit ander gebiede te organiseer om te help om die 

Venda te onderwerp. Die buit sou gelykop onder die kommandolede verdeel word en die 

Vendavrouens sou aan Albasini se Tsonga gegee word. Geyser, Albasini en die Tsongamag 

moes solank die Venda aanval en 20 man uit elke wyk moes Schoemansdal beskerm.38 

Schoeman kon egter nie daarin slaag om 'n kommando op die been te kry nie. 

Mare het 'n heining van doringtakke random die skans getrek om dit te versterk. M Wolhuter 

en P Weeber is as korporaals aangestel en moes oor die wagte toesig hou39 en Mare moes met 

behulp van regulasies orde probeer bewaar. i\lmal moes saans voor nege-uur in die skans 

wees; niemand mag die skans sander toestemming verlaat nie; slegs die korporaals kon die 

skansdeure oop- en toesluit; niemand mag in die omgewing van die skans skiet of hulle met die 

kruithuis in die skans bemoei nie; en Mare moes geken word in alle kommando-aktiwiteite. 

V erder moes die paaie in die dorp en langs die huise oop bly vir enige deurgang;40 burgers mag 

34 SS68, R831/65: Schoeman -Pretorius, 26.7.1865; Boeyens, 'Die konflik', p40. Hulle Venda-name word nie vermeld nie. 

35 'Herinneringe van J A Breedt', G S Freiler (red) , Voortrekkermense N, p 152; Boeyens, 'Die konflik', pp40-45. 

36 SS78, R732/66: Weebere.a- UR 25.7.1866. 

37 A26, F V Engelenburg-aanwins: Geyser-Mare, 13.6.1865. 

38 Engelenburg Krygsraadsitting te Schoemansdal, 14.7.1865 

39 Engelenburg Bekendmaking Mare, 15.7.1865; Boeyens, 'Die konflik', p58. 

40 Engelenburg Kennisgewing Mare, pp8, 18, 38, 55, 17.7.1865, 20.7.1865, 29.7.1865. 
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nie later as 'n vooraf bepaalde datum uit die jagveld na die skans terugkeer nie:41 en indien Al

basini 'n swarte na die skans stuur, moes 'n pas getoon word en die skans ongewapen bin

negegaan word. Die Pedihoofinan, Ramakgopa, was die Schoemansdallers goedgesind en ses 

van sy volgelinge is gehuur om buite die skans te werk. Daar was ook inboekelinge en ander 

swartes in <liens van die blankes in Schoemansdal. Van die Schoemansdallers het hulle huise 

deur die mense laat oppas, en om rondlopery in die dorp te bekamp, moes hulle almal op die 

landdroskantoor se erf, waar 35 hutte opgerig is, gaan woon, en het ook die landdroskantoor 

opgepas.42 So is blankes se plase opgepas deur goedgesinde swartes, arbeiders en inboekelinge 

wat ook lewensmiddele vir die mense in die skans gebring het.43 

'n Beeld kan gevorm word van die toestand waarin die mense in die skans verkeer het. Die 

ingehokte lewe moes op die lang duur demoraliserend op hulle ingewerk het wat gelei het tot 

agteruitgang in lewenstandaard asook verval in die sosiale en kerklike lewe.44 Ten spyte van die 

noodtoestand waarin hulle verkeer het, het die tweedrag voortgegaan. Vercuiel was glad nie 

tevrede met Mare se aanstelling as hoofgesagvoerder in die skans nie want hy was immers die 

regshoof en dus hoof van die dorp en distrik en hy wou daarom nie die instruksies van die 

laerkommandant en korporaals uitvoer nie. Hy het mense selfs teen Mare aangehits en dit het 

so erg geword dat Mare, volgens eie verklaring, met 'n geweer in die hand eenheid moes her

stel.45 

Die koors waarvoor Schoemansdal bekend en berug was, het ook daartoe bygedra om 

gedurende 1865 die Schoemansdallers se morele krag af te takel. In daardie haglike tyd het ds 

Van Warmelo gedoen wat hy kon om "siekes te bemoedig, treurendes te vertroos, moedeloses 

te bemoedig en gestorwenes te begrawe".46 Die ingeperkte lewe in die skans het Van Warmelo 

nie aangestaan nie en op 8 November 1865 het hy 'n brief aan skanskommandant Mare ge

skryf, waarin hy noem dat hy die soort lewe ondraaglik vind en graag self oor sy kosbare besit-

41 Engelenburg: Mare-P Pretorius, 17.11.1865. 

42 Engelenburg Albasini-Mare, 17.7.1865, p3; Mare -Albasini, 19.7.1965, p23; Boeyens, 'Die konflik', p59. 

43 De ZuidAfrikoan, 24.9.1866. 

44 E H Hudson, 'Geskiedenis van die onderwys in die gebied Zoutpansberg met verwysing na die maatskaplike verband', (D 
Ed, UP), pp53, 93-94; PA Naude, 'Die geskiedenis van Zoutpansberg, 1836-1867' (MA, Unisa), p61. 

4s Engelenburg Verklaring Vercuiel, 24.7.1865; p32; Mare- Geyser, 30.7.1865, pp41-42 

46 AD Pont, Nicoiaas]acobus wn Warmelo, 1835-1892, (Doctor Godgeleerdheid, Utrecht), p70. 
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tings toesig wou hou. Hy sou die rustige atmosfeer van sy huis verkies om sy preke in voor te 

berei. Hy het vanselfsprekend verantwoordelik gevoel vir sy gemeentelede, maar om 24 uur 

per dag in hulle geselskap te verkeer, was vir horn, met sy agtergrond en ontwikkeling, 

veeleisend. Volgens Engelbrecht het hy saans tot laat in sy studeerkamer gewerk en die gevaar 

het bestaan dat hy deur swartes geskiet kon word. Na bewering het 'n bygelowige vrees hulle 

egter daarvan weerhou en hulle het geglo dat hy deur 'n bonatuurlike mag beskerm word. 47 

Van Warmelo het vasgestel dat "de Heer Breedt, De beide Heeren Klopper en Jufvrouw 

Grobler met hare sonen"48 ondemeem het om saam met horn in die pastorie te bly en die ver

soek is deur Mare toegestaan. 49 

Weens 'n voedseltekort in die skans moes Mare bevel gee dat nedersettings van swart mense 

wat gevlug het, gestroop moes word vir voorrade, soos mielies en graansorghum. 'n Jagtog is 

verder gereel om die vleisvoorraad aan te vul.50 Die hongersnood het veral die armes getref wat 

nie geld gehad het om voedsel te koop nie. Sommige inwoners het die tekort aan tabak in die 

skans baie ongerieflik gevind en Weeber het 'n beroep op Geyser gedoen om tabak op rege

ringsrekening te voorsien, omdat dit volgens horn deel was van die voorraad wat aan soldate 

uitgereik is. 51 

Die handelsbedrywighede en ekonomie van Schoemansdal en Soutpansberg het tot stilstand 

gekom. Daar was geen handelsaktiwiteite nie, want jagters kon nie uitgaan om te jag nie en 

smouse het Schoemansdal minder besoek. Plase is nie bewoon en bewerk nie en eiendomme 

verwaarloos, omdat daar voortdurend wag in Schoemansdal gestaan moes word. Swaar reen -

buie aan die begin van Julie 1866 het die mense genoodsaak om uit die skans pad te gee,52 want 

die !ewe in die dorp en die skans het ondraaglik geword. 'n Volksvergadering is gehou en daar 

is besluit om dringend van die regering hulp te vra. As dit nie verleen kon word nie, sou die 

Schoemansdallers self 'n uitkoms moes soek en hulle het dit s6 gestel: "zoo moeten wy onze 

47 SP Engelbrecht, Die Nederduitsch Hewormdegemeente Pietersbmg (Zoutpansberg), 1852-1952, p46. 

48 Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersbufl,. p45. 

49 Pont Van Warmelo, p71. 

50 Engelenburg Kennisgewing Mare, 18.7.1865, p19; Kennisgewing Mare, 19.7.1865, p22; Mare - Van Rensburg, 6.8.1865, 
p48; Kennisgewing Mare, 20.8.1865, p55. 

51 Engelenburg Weeber-Geyser, 16.8.1868. 

52 SS78, R732/66: Weebere.a. - UR, 25.7.1755; SS81, R1167/66: Van Nispen-Pres, 23.11.1866. 
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eigene uitkomst zoeken en zien wat nog te doen staat of anders terstond een ander heenkomen 

te zoeken".53 

Die vyandelikhede het voortgeduur. Patrollies is teen die Venda uitgestuur, maar sander enige 

noemenswaardig sukses.54 Van Madzhie se onderdane het ses huise in Schoemansdal afge

brand.55 Tydens 'n ekspedisie teen Neluvhola, wat twee dae geduur het, is ene William Simp

son wat aan die kant van die Venda geveg het, gevange geneem. Hy was moontlik 'n uitgewe

kene en is in 1865 deur die wnde staatspresident vrygespreek.56 

Een van Madzhie se onderdane, genaamd Slinger, het in Schoemansdal opgedaag en teenoor 

sy vorige werkgewer se vrou, ene mev Creney, gekla <lat hy hanger was. Slinger is gevange 

geneem, voor Geyser, Venter en Du Plessis gedaag, as 'n spioen veroordeel en doodgeskiet. 

Of hy regtig 'n spioen was, is moeilik om te se. Die drie mans is in Maart 1867 weens moord 

aangekla, maar deur die hooggeregshof vrygespreek omdat hulle binne hulle bevoegdheid sou 

gehandel het.57 

Die haglike toestand in Schoemansdal is op 19 September 1865 aan die U R gerapporteer.58 

Die U R het 'n kommissie-raad gestuur bestaande uit landdros P van Staden (Rustenburg), D 

Steyn (wnde staatsprokureur), MW Pretorius en Paul Kruger.59 Met hulle aankoms in Schoe

mansdal het die kommissie dadelik besluit om Fleur vry te laat en Madzhie te daag om voor die 

kommissie-raad getuienis af te le. Madzhie het geweier om voor die kommissie-raad te ver

skyn. Die kommissie-raad het daarop aandag gegee aan ander aangeleenthede, deur byvoor

beeld 'n aantal inwoners van Schoemansdal, asook Michael Buys, skuldig te bevind <lat hulle 

die jagwet van 1858 oortree het, en het elkeen met 25 rds beboet.60 Vercuiel is van sy pos ont

hef, heemraadslid H Human is voorlopig as landdros aangewys en in Desember is R A van 

53 SS77, R559/66: Van Nispene.a. - UR, 4.6.1866. 

54 A595, Struben's account, p37; Engelenburg: Du Plessis -Mare, 23.7.1865, p31. 

55 Engelenburg Mare-Albasini, 2.9.1865, p62; SS70, R1012/65: Schoeman-Pres & UR, 3.9.1865. 

56UR2,art12, 18.10.1867. 

57 SP 573, ongenommerd: Akte van beskuldiging teen Geyser, Venter en Du Plessis, 5.7.1867; Boeyens, 'Die konflik', p76. 

5s UR 2, art 1, 11.10.1865. 

59 Boeyens, 'Die konflik', pp88-89; Paul Kruger het later die president van die ZAR geword. 

60 Herinneringe van Breedt, p152. 
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Nispen as landdros van Schoemansdal aangestel.61 Venter en Van Rensburg is skuldig bevind 

aan onnodige aanvalle op die Venda. Venter se broer, P J L Venter, het egter 'n pleidooi voor 

die kommissie-raad gelewer en die vervolging is teruggetrek. Steyn was ontsteld daaroor en het 

later gese dat die kommissie-raad as "agenten" vir die beskuldigdes opgetree het.62 Die verdere 

vervolging van amptenare is toe gestaak. 

Pretorius het Vercuiel as superintendent oor Madzhie en Makhado aangestel en horn opdrag 

gegee om by die twee hoofmanne tuis te bring dat hulle die blankes skadevergoeding vir die 

oorlog moes betaal en die gewere moes teruggee, so nie sou 'n kommando in Mei 1866 teen 

hulle optrek. Kruger het aan Mare toestemming gegee om die inwoners uit die skans na hulle 

huise te laat terugkeer.63 

Die vrylating van Fleur en Makoebie het gehelp om die spanning te verlig, maar daar is nie be

hoorlik opgetree teen leiersfigure in Schoemansdal en Soutpansberg wat oortree het nie en Al

basini het weer skotvry daarvan afgekom. Die probleem van opgaaf en arbeid is nie opgehaal 

nie en die posisie van Davhana nie aangeroer nie, terwyl die Venda steeds geweier het om op

gaaf te betaal. Vercuiel het op eie inisiatief die wag wat Schoemansdal moes beskerm, laat ont

bind;64 hieroor was Kruger hewig ontsteld, want die Venda het toe nog nie die gewere terugge-
. 65 gee nie. 

Abraham Duvenage is na Pretoria om dit by die regering te probeer tuisbring dat Schoe

mansdal en Soutpansberg in gevaar verkeer het en dat die regering moes ingryp. Duvenage kon 

die president nie te spreke kry nie en het al die briewe en dokumente wat in sy besit was waarin 

die toestand in Soutpansberg beskryf is, aan staatsekretaris H van der Linden oorhandig en 

daarna sy aandag aan sy private sake gewy. Volgens wnde pres M J Viljoen het Duvenage die 

indruk by Pretorianers geskep dat daar nie werklik gevaar of armoede in Soutpansberg was 

nie.66 Paul Kruger het intussen opdrag gegee dat burgers uit alle distrikte 'n kommando moes 

61 SS72, R1346/ 65: Haager - Pretorius, 21.121865; Boeyens, 'Die konflik', p94. 

62 UR 27: Kladnotule, Schoemansdal, 21.1866, 26.12.1865, 29.12.1865; Joubert (red), Tvl nr 7, art 166, p49. 

63 Boeyens, 'Die konflik', pp96-97; J H Breytenbach & DC Joubert (reds), S AArgiefstukJu, Tvl nr 5, art 276, p105. 

64 SS75, R287 / 66: Vercuiel - Pretorius, 1.3.1866. 

65 SS76, R379/66: Kruger- Vercuiel, 2.4.1866. 

66 SS77, R506/66: Duvenage- Van Nispen, 19.5.1866; Boeyens, 'Die konflik', p107. 
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vorm wat na Schoemansdal moes gaan. Kruger kon self nie g-aan nie en ten spyte van die 

vooruitsigte op oorlogsbuit, was die burgers uit ander dele van die Republiek nie gretig om op 

kommando te gaan nie. Die mening was dat die Schoemansdallers hulle eie probleme moes 

oplos,67 en die kommando is nie gestuur nie. 

Weens die regering se onvermoe om 'n kommando op die been te bring, het die UR besluit 

om deur middel van 'n hooggeregshofsitting in Schoemansdal te probeer bepaal wie die oor

saak van die onluste was en dat die skuldiges gestraf moes word.68 Die hooggeregshof was 

egter onsuksesvol en stukke het die hof so laat bereik dat beskuldigdes nie gedagvaar kon word 

nie. Die wat werklik skuldig was aan die onrus in Soutpansberg, soos Du Plessis, Venter en 

Albasini, is nie uitgewys nie. Die Schoemansdallers het geglo dat die Venda hulle vyandelik

hede nie sou staak nie69 en dat hulle te swak was om die Venda tot oorg-awe te dwing. Daar 

was ook 'n tekort aan ammunisie.70 Die Venda was hiervan bewus en het met groter uitdaging 

opgetree: jagters se gewere en ammunisie is gekonfiskeer; blankes kon hout slegs teen ver

goeding kry; en swartes het in die omgewing van Schoemansdal met gewere gejag.71 

Teen die einde van 1866 was daar geen teken dat die regering die dorp en distrik te hulp sou 

kom nie, omdat die Republiek nie die vermoe daartoe gehad het nie. Die Schoemansdallers het 

besluit om "voormannen" aan te stel. Hulle was A Duvenage, B Vorster en H Kuipers wat 

aan die regering die ems van die toestand moes tuisbring. As daar nie hulp kom nie, sou 

Schoemansdal en Soutpansberg hulle van die regering "onttrekken" en "afsnyden".72 Die U R 

het die "voormannen" daarop gewys dat afskeiding buite die kwessie was, aangesien Schoe

mansdal en die distrik binne die grense van die staat was. Die "voormannen" het die UR mee

gedeel dat daar genoeg lood vir 'n veldtog in Soutpansberg beskikbaar was en die UR het dit 

aan Kruger opgedra om alle burgers op 15 April 1867 beskikbaar te he, en op 7 April besluit 

dat 'n hooggeregshof die kommando sou vergesel om vas te stel wie die skuldige persone in die 

67 Sien SS38, R4541/61: Van Rooyen-mededelings aan Kruger, 22.7.1861. 

68 SS83, Supl 60/66: Viljoen- Van der Linden, 18.7.1866. 

69 Naude, 'Die geskiedenis', 1836-1867, p142; Boeyens, 'Die konflik', p102. 

10 SS76, R443/66: Van Nispen e.a. - UR, 23.4.1866. 

71 SS78, R687 /66: Van Nispen- UR, 12.7.1866; SS81, R1146/66: St:ruben-wnde Pres, November 1866. 

12 J H Breytenbach (red), S AA1l,iejstukke, Tvl nr 6, R106/67, p279, Byeenkomst gehouden te plaatse Riet Vleij district Schoe
mansdal, p280, Ten Dorpe Schoemansdal, p281. 
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oorlogsituasie was.73 Die Schoemansdallers was verslae en moedeloos en sommige het daaraan 

gedink om die dorp en distrik te verlaat.74 In Mei 1867 het die mense die gebied begin verlaat75 

omdat hulle geglo het dat daar geen toekoms in Schoemansdal was nie. 

Pres MW Pretorius het sonder die medewete van die UR besluit om Stephanus Schoeman, sy 

seun Hendrik en SJ Meintjes as 'n kommissie van ondersoek na Soutpansberg te stuur om te 

bepaal of die probleme vreedsaam opgelos kon word.76 Die kommissie het op 21 Mei 1867 in 

Schoemansdal aangekom en dit was uit die staanspoor duidelik dat Madzhie en Makhado nie 

by die samesprekings teenwoordig sou wees nie. Schoeman het die probleme en om

standighede in Schoemansdal nie verstaan nie, want die probleme met Davhana is verswyg, en 

hy het daarop aangedring dat die gewere teruggegee moes word. As gevolg van die dreigende 

oorlog tussen die Schoemansdallers en die Venda het Schoeman verklaar dat die Venda ver

slaan moes word, anders sou dit die einde van Schoemansdal en Soutpansberg as blanke 

nedersetting beteken.77 

Paul Kruger het met sowat 400 burgers na Schoemansdal opgetrek, maar aan Pretorius laat 

weet dat hy 'n tekort aan ammunisie ondervind. Die kommando het naby Schoemansdal laer 

getrek. Aangesien sommige van die Soutpansbergse krysoffisiere voor die hooggeregshof 

gedaag sou word, het Kruger versoek dat die hofsitting na die ekspedisie moes plaasvind.78 

Onderhandelinge is met Madzhie gevoer, maar soos vorige kere is dieselfde eise herhaal, 

naamlik dat die gewere teruggegee en die regering se koste vir die veldtog deur die Venda ver

goed moes word. Madzhie het versoek dat Albasini en Du Plessis uit die gebied verwyder 

moes word, omdat hulle swart kinders gesteel het. Dit was duidelik dat die twee groepe onver

soenbaar was.79 

73 Breytenbach (red), Tvl nr 6, Sitting van U R, 4.2.1867, p286; N :rude, 'Die geskiedenis', pp153-154. 

74 SS86, R.236/67: Van Nispen- Viljoen. 7.3.1867; B~ens, 'Diekonflik', p119. 

75 SS88, R543/67: Schoeman -Pretorius, 17.5.1867. 

76 ~ens, 'Die konflik', pp120-121. 

77 SS88, R580/67: Schoeman-Kruger. 29.5.1867 en Schoeman-Pretorius,29.5.1867. 

78 SS97, R334/68: Verklaring J Steyn-C Moll, 11.3.1868. 

79 N :rude, 'Die geskiedenis', p 156; Boeyens, 'Die konflik', p 132. 
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Op 21 Junie 1867 het die kommando na "Katlachterskrans," Madzhie se vesting, opgeruk. 

Ten spyte daarvan dat die blankes kanonne by hulle gehad het, was die Venda te goed verskans 

en bewapen, terwyl die blankes se ammunisievooraad onvoldoende en skaars was.so Daar was 

ook 'n gebrek aan dissipline in die kommando; daar het 'n halfhartige houding en onderlinge 

verdeeldheid geheers.81 Volgens Mare het hulle die tyd verwyl met speletjies, beesvelry en an

der vermake, en weens vervelingwou hulle huiswaarts keer.s2 

Die hooggeregshofsitting het egter plaasgevind, en Venter en Du Plessis is skuldig bevind om

dat hulle Nthabalala se vee wederregtelik gebuit het. Hulle moes die vee terugbesorg en elk 

DS boete betaal, waarvoor onmiddellik waarborge verskaf moes word, en by gebreke, sou op 

hulle eiendom beslag gele word en hulle ses maande tronkstraf kry.83 Du Plessis en Venter het 

geweier om die waarborgakte te onderteken en Van Nispen het hulle vrygelaat,84 omdat daar 

nie 'n tronk in Schoemansdal was nie. Hieroor was S J Meintjes en staatsekretaris C Moll baie 

ontevrede. 'n Klag van moord en kinderroof is teen Albasini, Venter en Geyser ingedien en 

Venter, Geyser en Du Plessis is aangekla van die moord op Slinger.ss Die burgers op kom

mando was so ontevrede oor die aanklagte dat 'n groep onder leiding van kmdt C Smit, veldk 

M Prinsloo en P van Emmenis, al drie Waterbergers, die hofverrigtinge ontwrig het en Meint

jes bykans aangerand het.86 

Die blankes was onderling verdeeld en die krygsraad moes die hooggeregshofsitting opskort. 

'n Groep het vir Meintjes gestem en 'n ander groep was teen horn gekant; nog ander was on

tevrede dat, ten spyte van die skuldigbevinding van Venter en Du Plessis, hulle steeds sitting in 

die krygsraad gehad het. Vercuiel is beboet en as superintendent geskors omdat hy opruiende 

geprekke gevoer en die krygsraad gekritiseer het. Kruger het aan Du Plessis en Smit opdrag 

gegee om slagvee van goedgesinde swartes, soos die vrouekaptein Mashau, en Sekgope en Ma

tidza, op te kommandeer. Volgens 'n groep ontevrede blankes was die opdrag van Kruger die-

80 Mare, 'Het verlaten', p122; Naude, 'Die geskiedenis', pp156-157; Boeyens, 'Die konflik', p133; Joubert (red), Tvl nr 7, art 

166,pSO. 

s1 'Herinneringe van Breedt', p153; Mare, 'Het verlaten', p222. 

s2 Mare, 'Het verlaten', p 122. 

83 A779, band 2: Hofuitspraak te Schoemansdal, 27.6.1867. 

84 SS89, R708/ 67: Van Nispen- Meintjes, 5.7.1867; SS91, R918/ 67: Van Nispen - Moll, 27.6.1867. 

85 SP573, ongenommerd: Akte van beskuldiging, 5.7.1867. 

86 Joubert (red), Tvl nr 7, art 166, pp51-52; SS105, R160 3/68: Van Nispen- Staatsprokureur, 31.7.1868. 
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self de as Venter en Du Plessis se oortreding, want hulle het Nthabalala se vee wederregtelik 

gekonfiskeer. Volgens Kruger se opdragword "misdaad tegen vrede kaffers [ge]plegen".87 

Aangesien daar nie geveg is nie, het sommige kommandolede gemeen <lat <lit beter sou wees 

om huis toe te gaan. Die krygsraad het besluit <lat Schoemansdal ontruim moes word, maar 

Kruger was daarteen gekant en was van mening <lat hy en 'n aantal burgers moes agterbly om 

Schoemansdal te bewaak totdat versterkings en ammunisie sou opdaag. Dit sou egter nie ge

beur nie, want die krygsraad het reeds kennis gekry <lat die Vrystaatse regering op die Trans

vaalse ammunisie wat van Natal gekom het, beslag gele het.88 Vee en perde het siek geword en 

gevrek en 'n kosskaarste is ondervind. Kruger se voorstel is verwerp en op 11 Julie 1867 is 'n 

skrywe aan die Staatspresident en UR gerig onderteken deur 'n tagtigtal "officieren en burgers 

alhier gecampeerd" waarin gestel word <lat "wij thans verpligt zijn <lit dorp een prooy der te

genwoordige vyanden te laten".89 Op Vrydag 12 Julie 1867 het die krygsraad bekend gemaak 

<lat alle inwoners van die dorp en distrik op Maandag 15 Julie gereed moes wees om Schoe

mansdal saam met die kommando te verlaat.90 Die besluit <lat Schoemansdal ontruim moes 

word, is met gemengde gevoelens begroet. 

Van die mense het geoordeel <lat <lit beter sou wees om weg te trek, maar ander, met ds Van 

Warmelo aan die spits, het ander menings gehuldig. Van Warmelo was nie bang vir die Venda 

nie, waarskynlik omdat hy 'n predikant was en 'n sterk geloof gehad het. Dit was vir horn 'n 

groot teleurstelling om te vemeem <lat die arbeid van 19 jaar prysgegee moes word. Die kerk

gebou, pastorie, regeringsgeboue en woonhuise moes net so agtergelaat word en die onderwys 

sou ontwrigword. Van Warmelo het gereeld twee keer per Sondag in die skans gepreek en op 

2 Junie nuwe lidmate wat belydenis van hulle geloof afgele het, aan die gemeente voorgestel 

asook op 7 Julie kinders gedoop.91 Die ontruiming van Schoemansdal was vir horn onbegryp

lik en totaal onnodig. Hy het saam met die inwoners vergader en hulle s6 geihspireer om die 

dorp te verdedig <lat hulle hul name op 'n memorie geplaas het wat hy aan die krygsraad 

87 Joubert (red), Tvl nr7, art 166, p51; SS89, R659/67: Meintjes - Strydom, 22.6.1867; SS103, R1207 /68: Ven:uiel- Staatspres, 
17.10.1868; SS97, R334/68: Verldaring Steyn-Moll, 11.3.1868; SS91, R933/67: Mare-Staatspres, 7.9.1867. 

22 SS90, R787 /67: Verldaring Conisius, 29.7.1867. 

89 Joubert (red), Tvlnr 7, art 166, p51, en 'Verdoom en 80 ander-Staatspres & UR, 11.7.1867', pp256-257. 

90 De Tt't111svaalscheA7f1S, 21.8.1867; Pont, Van W am1elo, p85. 

91 Pont, Van Warmelo, p85. 
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oorhandig het. Die krygsraad was beindruk met hierdie gees en het die inwoners geloof vir die 

standpunt wat hulle ingeneem het. Daarop is besluit <lat Du Plessis in bevel sou wees van die 

groep ondertekenaars, maar <lit was 'n verkeerde besluit, want van die inwoners was ontevrede 

omdat die pastorie en Hervormde Kerk-gebou in die hande van 'n Gereformeerde, Du Plessis, 

gelaat is en boonop was Du Plessis kort tevore gevonnis vir die roof van vee. Du Plessis was 

self nie begerig om die verantwoordelikheid te aanvaar nie en was nie daannee gediend <lat hy 

vir moord op Slinger aangekla is nie. Hy het glo gese "<lat men geen kaffer kon doodschieten, 

of jaren daarna kon een Procureur komen, om hem van moord te beskuldig, en voor de regt

bank te brengen".92 Dit het alles daartoe gelei <lat sowat 30 inwoners wat die aanvanklike 

memorie geteken het vir die behoud van die dorp, deur Du Plessis beihvloed is om 'n tweede 

memorie aan die krygsraad te oorhandig waarin hulle gemeld het <lat hulle nie meer sou bly om 

die dorp te beskerm nie93 
- tot groot teleurstelling van Van Warmelo. Die houding van die 

krygsraad het demoraliserend op die inwoners ingewerk. 

Die bevel van die krygsraad <lat die dorp binne drie dae ontruim moes word, het baie inwoners 

van Schoemansdal bevrees gemaak. In stede daarvan <lat die ontruiming ordelik en rustig ver

loop het, het wanorde en paniek ontstaan. Schoemansdal was op daardie tydstip glad nie be

dreig nie - die Venda het byvoorbeeld nie die dorp omsingel met die oog daarop om enige 

oomblik tot aanval oor te gaan nie. Die mense kon sonder enige haas hulle besittings in- en 

opgepak het, want die kommando was steeds daar om hulle te beskerm. Dit was haas on

moon tlik om binne drie dae gereed te wees om te vertrek. Hulle het inderhaas bymekaar ge

maak wat hulle kon en baie besittings laat agterbly. In baie gevalle was 'n wa te klein om die 

hele huis se inhoud en nog ander besittings te vervoer. Sommige inwoners het twee waens 

gehad, ander een, en van hulle het nie 'n wa en osse besit nie, veral die armes. Die krygsraad 

het gehelp waar hulle kon. Sommige mense was ander simpatiek gesind, maar ander wat lee 

waens beskikbaar gehad het, het die geleentheid gebruik om geld te maak uit ander se nood en 

betaling geeis vir die vervoer van besittings. Van die mense wat nie hulp kon kry nie, het hulle 

92 De Transvaalsche Ar[;is, 21.8.1867 en 25.12.1867; SS98, R470/68: Van Nispen- Staatspres, 2.4.1868; Boeyens, 'Die konflik', 
pp144-146. 

93 De Tr1111svaalsche Argus, 21.8.1867 en 25.12.1867; SS98, R470/68: Van Nispen - Staatspres, 2.4.1868; Boeyens, 'Die konflik', 
pp144-146. 
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huise met die meeste besittings agtergelaat en is daardeur verarm. Vir baie inwoners was dit 

moeilik aanvaarbaar om op so 'n wyse hulle woonplek van 19 jaar te verlaat.94 

Van Warmelo moes ook die beste van die saak probeer maak. Daar was nie tyd of geleentheid 

om op Sondag 14 Julie kerkdienste te hou nie. Hy moes na sy eie besittings en die kerkgebou 

omsien om te red wat in die kort tyd moontlik was. Hy moes die deure en vensters van die 

kerk met sy "witte zachte handjes" afskroef en verwyder.95 Soveel moontlik van die kerk se 

besittings moes gered word. Dit moes vir horn 'n moeilike taak gewees het, veral as in ag

geneem word dat hy 'n felle teenstander van die ontruimingwas. 

Met die ontruiming is die mees noordelike voorpos waar blankes gevestig was, prysgegee. Die 

inwoners was geskok en verslae en daar is gese <lat selfs Kruger trane gestort het oor die 

ontruiming.96 Die dorpsinwoners en baie van die plaasbewoners het saam met die kommando 

getrek. Sowat 27 Schoemansdallers het by Albasini op Goedewensch gaan skuil en hulle veilig 

gevoel by die Tsongamag.97 Van die mense het die krygsraad en Paul Kruger erg verkwalik 

omdat Du Plessis, 'n wetsoortreder wat geen erg aan die beskerming van Schoemansdal gehad 

het nie, voorkeurbehandeling geniet het. Hy is heelwat meer tyd gegun om sy plaas, Palmiet

fontein, te ontruim en 'n wag het horn gedurende daardie periode beskerm. 'n Kommissie het 

die waarde van die verbeterings op sy plaas bepaal en dit afgeskryf teen die boete wat hy as 

gevolg van die hofuitspraak moes betaal. Geen ander inwoner het sulke behandeling geniet 

nie, en daar is geglo <lit was omdat Du Plessis, soos Kruger, Gereformeerd was.98 Hierdie 

optrede van Kruger en die krygsraad was uiters ontaktvol, veral as in ag geneem word in watter 

emosionele en geestestoestand die ontruimers was, en dat van hulle feitlik al hulle besittings 

sonder enige vergueding moes prysgee. Sommige moes geglo het dat die ontruiming onsinnig 

was, want die Venda het nie een keer 'n laer of die dorp aangeval nie. 

94 Mare, 'Schoemansdal', p122; 'Herinneringe van Breedt', p153. 

95 De TransvaslscheArgf1S, 21.8.1867; SS91, R933/67: Mare- Staatspres, 7.9.1867. 

96 SS90, R788/67: Geyser -Pretorius, 29.7.1867. 

97 SS89, R752/67: Albasini - Pretorius, 20.7.1867; De Vaal, 'Die rol', p102; HJ Grabler, 'Storie van 'n vergane Voortrekker
dorp', Die Brandwag, 24.12.1919, p222; F J Potgieter, 'Die vestiging van die blankes in Transvaal', Argieffaarboek vir SA ges
kiedenis., vol 21, nr 2, p 75. 

98 De TransvaslscheA7J1s, 21.8.1867. 
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Nie lank nadat die inwoners uit die dorp weggetrek het nie, het die Venda op die dorp toege

sak, geplunder en die huise aan die brand gesteek. Volgens Paul Mare het die ontruimers 

teruggekyk en gesien hoe die dorp brand.99 Die gesaaides en alles wat eetbaar was, is nie 

vemietig nie en Madzhie het later verklaar dat een van sy hoofinanne, Seoma, ten spyte van 

Madzhie se verbod, vir die brandstigting verantwoordelik was.100 Daar is later beweer dat 

Funyunfunyu (Tromp) die oorblyfsels van die kerkgebou geneem het om vir horn 'n huis te 

bou.101 

Die Schoemansdallers het saam met Kruger en sy kommando op 20 Julie 1867 laer opgeslaan 

op die plaas Waterval, aan die Sandrivier in die sogenaamde Malietsiesland. Dissipline in die 

kommando was nog steeds 'n probleem, het Kruger aan M W Pretorius geskryf dat meer as 30 

burgers die kommando sonder verlof verlaat het. Kruger se plan was nie om Soutpansberg 

totaal te ontruim nie. Hy het gehoop dat Pretorius versterkings sou stuur en persoonlik sou 

opdaag om horn met raad en hulp by te staan,102 en hy het die Schoemansdallers en Soutpans

bergers verseker dat hy Soutpansberg veilig sou maak vir blanke bewoning. Pretorius het 

egter siek geword en kon Kruger nie besoek nie.103 

Van Warmelo het op Saterdag 20 Julie in die laer by Waterval gepreek, die eerste kerkdiens 

sedert die verlating van Schoemansdal. As teksvers het hy die veelseggende woorde gekies uit 

Daniel 5 vers 25: "Mene, Mene, tekel, upharsin - getel, geweeg, maar te lig bevind en daarom 

prysgegee".104 Daar kan aanvaar word dat Van Warmelo vir die gemeentelede en die krygsraad 

gepreek het oor jarelange arbeidsvrugte wat aan "heidene" afgegee is. Op 29 Julie het die kerk

raad op Rhenosterpoort vergader. In die notule is opgeteken dat die krygsraad besluit het om 

die dorp te ontruim en dat die Soutpansbergse Nederduitsche Hervormde gemeente sonder 'n 

kerkgebou en pastorie was en in 'n staat van verwoesting en ellende verkeer het.105 Die eien

dom van die kerk en drie jaar se onafgebroke arbeid in die gemeente, sowel as die onderwys, 

99 Mare, 'Schoemansdal', p123; 'Herinneringe van Breedt', p153. 

100 SS96, R206/68: Schoeman- Staatspres & UR, 12.2.1868. 

101 Boeyens, 'Die konflik', p149. 

102 SS89, R727 /67: Kruger- Pretorius, 20.7.1867. 

103 Naude, 'Die geskiedenis', p160; Boeyens, 'Die konflik', p150. 

104 Engelbrecht, Die NH gemeente Pietersburg, p58. 

10s G3 VOL 1/2/ 1: Buitegewone kerkraadsvergadering, 29.7.1867. 
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was verlore. Die kerkraad het die regering versoek om die gemeente finansieel byte staan.106 

Volgens Van Nispen was die gewese inwoners van Schoemansdal en Soutpansberg 'n 

verstrooide kudde".107 

Albasini het teenoor die U R ondemeem om die swartes te probeer stuit, maar gese <lat <lit 

goed sou wees as die regering hulp verleen. Hy het gekla omdat hy van moord en kinderroof 

beskuldig is, want volgens sy oortuiging het hy die Suid-Afrikaanse Republiek getrou gedien.108 

'n V raagstuk waarmee Kruger en die Soutpansbergers geworstel het, was waar 'n geskikte 

heenkome vir laasgenoemdes gevind kon word. Dit was voor die hand liggend <lat 'n nuwe 

dorp gestig moes word, want <lit kon verhoed <lat die hele noordelike streek ontvolk. Van 

Warmelo het in ander distrikte vir 'n nuwe kerkgebou gekollekteer en in Januarie 1868 reeds 

£60 ingesamel. Die mense was toe besig om 'n pastorie op Marabastad te bou. Marabastad 

was gelee op die plaas Zandrivier en teen September 1867 was daar sowat 60 mense op Mara

bastad, naby die huidige Pietersburg, gevestig. Marabastad was 'n verwysing na die plek waar 

Maraba van die Letwabe gewoon het. Toe Van Warmelo op 4 Mei 1868 die lidmate meedeel 

<lat hy 'n beroep na Heidelberg aanvaar het, het die kerkraad horn versoek om die kis met 

kerklike eiendom, die notuleboek, lidmateboek, doopregister, kasboek, nagmaalservies en die 

kerkklok voorlopig na Heidelberg saam te neem. Van Warmelo het op Sondag 31 Mei sy af

skeidspreek gelewer en is op 10 Junie eervol losgemaak van die gemeente. Gedurende die vier 

jaar in Schoemansdal het hy 343 kinders gedoop en 157 persone het belydenis van hulle geloof 

afgele.109 

Die besluit van Kruger en die krygsraad om Schoemansdal te laat ontruim het 'n opskudding in 

die regering veroorsaak. Terwyl Kruger en die krygsraad nog in die noorde was, het die UR 

op 7 Augustus 1867 byeengekom om <lit te bespreek. Stephanus Schoeman en Meintjes het 

voor die U R verskyn en verslag oor die werksaamhede van die kommissie asook die akti-

106 Engelbrecht, Die NH gemeente Pietersburg, 1852-1952, pp59-61. 

101 Naude, 'Die geskiedenis', p162. 

10s SS89, R732/67: Albasini - Pres & UR, 20.7.1867 

109 Engelbrecht, Die N Hgemeente Pietersbutg, 1852-1952, pp62-63; Boeyens, 'Die konflik', p152; Volgens Engelbrecht is die klok 
na Heidelberg geneem. Mansvelt het beweer dat die klok deur swartes gebuit is. Dit is baie onwaarskynlik: dat 'n kosbare 
item soos die klok deur Van Warmelo agtergelaat sou word Sien SS F Mansvelt, 'Schoemansdal-eers 'n bloeiende Voor
trekkerdotp nou 'n volksfeesterrein', Die Huisgenoot, 20.11.1942, p19. 
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witeite van die hooggeregshof gedoen. Hulle verslae is goedgekeur, maar Kruger en die 

krygsraad se besluit is betreur: "De Uitvoerende Raad besluit aan den kommandant-Generaal 

kennis te geven dat de Uitvoerende Raad zich niet kan verenigen met de daad om het geheele 

dorp Schoemansdal aan den vyand Katze-Katze [l\fadzhie] af te geven, waardoor een 

schandevlek word geworpen op de republiek, en heeft dierhalve aangenemen het aanbod van 

vrywilligers, om onder bevel van den heer St Schoeman te trachten het dorp weder in te ne-

m "110 en. 

Nie net die kerkraad van Soutpansberg en die UR was met die ontruiming van Schoemansdal 

ontevrede nie, maar volksraadslid Dietlof Mare het ook op 7 September aan Pretorius geskryf 

om sy misnoee uit te spreek omdat Schoemansdal aan die genade van die "barbare" oorgelaat 

is. Hy het die besluit vir die ontruiming aan die persone toegeskryf wat nie lede was van die 

Hervormde Kerk nie. Volgens horn het hierdie groep mense, naamlik die kommandant

generaal en krygsraad, geen belang gehad in die voortbestaan van Schoemansdal nie. Mare het 

ook sy afkeur namens ander inwoners uitgespreek oor die bevoordeling van Du Plessis wat 

skadevergoeding ontvang het tydens die ontruiming.111 

Die UR het aanvanklik sy ontevredenheid uitgespreek omdat Kruger en die krygsraad besluit 

het dat Schoemansdal ontruim moes word.112 Die Volksraad het besluit dat 'n Kommissie

Volksraad Kruger se verslag en alle omstandighede sou bestudeer en daarna kommentaar sou 

lewer. Skriftelike kommentaar is op 7 November voorgele en daarvolgens het die probleme in 

Schoemansdal en Soutpansberg ontstaan weens pligsversuim, misbruik van mag en verkeerde 

optrede van sommige amptenare en krygsoffisiere. Smit, Prinsloo en Van Emmenis is gekri

tiseer vir inmenging in die sake van die hooggeregshof. Die Kommissie-Volksraad het 

bygevoeg dat die nedersetting te Schoemansdal misluk het en dat die slegte verhouding tussen 

blank en swart "zynen oorsprong heeft ontleende uit het niet bestraffen van enkel ambtenaren 

en officieren, die zich door moedswillig pligt verzuim, misbruik door de hun gestelde magt en 

andere overtredingen derwet van tyd tot tyd hebben schuldig gemaakt".113 

110 U R 2, geen artikel, 7.8.1867. Stephanus Schoeman het 'n geleentheid gesien om verlore persoonlike aansien te herwin. 

111 SS91, R933/67: Mare - Pretorius, 7. 9.1867. 

112 Joubert (red), Tvl nr 7, art 166, p53. 

113 De Staats C()llrtlflt der 'Zer Ajrikaansche Republiek, 4.12.1867. 
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Op 13 November 1867 is 'n voorstel deur die Volksraad aanvaar <lat "hoe zeer het verlaten van 

Schoemansdal en het daardoor aan de barbaren ten prooi te geven te betreuren zy, en een 

zekere schandvlek op die krysmagt onzer Republiek heeft geworpen, dezer verlating niet aan 

lafhartigheid of moedwillig verzuim van pligt of gebrek aan krygsbeleid van den Commandant 

Generaal SJ P Kruger kan worden toegeschreven, <loch <lat vele byeenloopende en onvoor

siene omstandigheden, gepaard met verdeeldheid in het lager, daarvan de oorzaak zyn gewor

den".114 

Schoemansdal is prysgegee en sou totaal tot niet gaan om nooit weer opgebou te word nie. 

Fondamente, klei- en rousteenvloere, hier en daar enkele granaatbome en 'n ommuurde kerk

hof met kliphopies wat grafte aandui, is die enigste oorblyfsels van die eertydse mees noorde

like blanke pioniersdorp. 

114 Joubert (red), Tvl nr 7, art 166, p43. 
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HOOFSTUKXIII 

POGINGS TOT DIE HEROPBOU VAN SCHOEMANSDAL 

Die herowering van Schoemansdal het by die regering swaar geweeg, want die prysgawe daar

van was vir die Republiek 'n groot vemedering en het M W Pretorius gegrief. Hy het die 

ontruiming van Schoemansdal en dat die streek nie deur die Transvaalse regering behou en 

beskerm kon word nie, moeilik aanvaar, want die swartes het oor die blankes geseevier en die 

gebied is aan "barbare" afgestaan. Aan die begin van Augustus 1867 het Pretorius en 'n aantal 

burgers in Pretoria vergader en die aangeleentheid is bespreek. Daar is besluit om 'n vrywil

ligerskorps te stig wat Schoemansdal sou herower, en om Madzhie en alle V endahoofinanne 

wat "opstandig" was, behoorlik te "straf'. Stephanus Schoeman is as leier gekies en al die 

aanwesiges was bereid om in so 'n korps te <lien. Buite Pretoria was die belangstelling om dee! 

te neem egter swak; tog het 'n groep burgers onder kmdt J W Henderson van Wakkerstroom 

by die vrywilligerskorps aangesluit. 'n Belangrike rede vir hulle besluit om dee! te neem, was 

waarskynlik die vooruitsig op oorlogsbuit. 

Die U R was van mening dat die ontruiming 'n klad op die naam van die Transvaalse regering 

was. Moontlik het die vrees by die regering bestaan dat die ontruiming swartes sou aanmoedig 

om in opstand teen blankes te kom en ander grensdorpe in Transvaal kon op dieselfde wyse as 

Schoemansdal ten onder gaan. Die strategie om 'n vrywilligerskorps onder Stephanus Schoe

man op die been te bring, was om die gebied vir die Transvaalse regering te herwin en verlore 

prestige te herstel. Hy kon soveel moontlik vrywiligers werf. Schoeman is amptelik as bevel

voerder van die korps aangestel, kon slagvee na behoefte aankoop en was direk verantwoorde

lik aan die U R, bo-oor Kruger heen. Die regering sou die korps van ammunisie voorsien, 1 wat 

bewys hoe gretig hulle oor die militere optrede was. 

Schoeman was eerstens gretig om die dorp wat na horn vemoem is, van die Venda te herower, 

en tweedens was <lit vir horn belangrik om te slaag waar Kruger gefaal het en so kon hy verlore 

1 UR22, Notule, 7.8.1867; SS94, R61/67: Notule van UR, 7.8.1867. 
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aansien herwin.2 Daar is 'n beroep op vrywilligers gedoen wat emstig oor "land en volk" was, 

om na vore te kom, en ruim vergoeding in die vorm van buit en grond is in die vooruitsig 

gestel.3 Die "verlore eer van die Republiek moes herstel word".4 

Slegs 'n klein getal vrywilligers het hulle by die korps aangesluit. Die voorwaardes het aanvaar

baar gelyk, maar dit is moontlik dat burgers nie bereid was om onder Schoeman te <lien nie en 

Soutpansberg was 'n ongesonde streek, veral na die eerste somerreens in September. Uit 

Soutpansberg het 'n versoek gekom dat Schoeman, as 'n ou inwoner van die gebied, die pio

niers moes kom beskerm.5 

M W Pretorius het die superintendente in Soutpansberg, naamlik Albasini, A Duvenage en J 
V ercuiel, opdrag gegee om met Schoeman saam te werk. Verder sou onwillige hoofmanne 

met geweld verplig word om hul opgaaf te betaal. Krygsgevangenes sou na Pretoria oorge

plaas word en by voorkeur aan lede van die korps toegeken word. Met vrouens en kinders sou 

volgens die normale gebruik gehandel word en Davhana sou, indien nodig, teen sy "vyande" 

beskerm word.6 

Op 5 September 1867 het Schoeman met 'n vrywilligerskorps van 42 manna Soutpansberg 

vertrek. Die groep het so bekend gestaan omdat hulle alma! uit vrye wil aangesluit het en nie 

opgekommandeer is nie. Die klein getal het Schoeman nie ontmoedig nie, want hy het veral op 

die steun van die Soutpansbergers gereken.7 Laasgenoemdes moes besef dat die hele aksie om 

die gebied van die Venda te herower tot hulle voordeel was, en <lat hulle 'n kommando moes 

vorm om die korps te ondersteun. Die tog na die noorde het rampspoedig verloop; die osse 

was maer en die waens het telkens gebreek. By Warmbad het Schoeman vemeem dat die 

swartes Pieter Potgietersrust in so 'n mate bedreig het dat die inwoners die dorp wou verlaat. 

2 0 J 0 Ferreira, 'Stephanus Schoeman in Transvaal' (D Litt et Phil, Unisa), p382. Die rol wat Stephanus Schoeman en die 
vrywilligerskorps gespeel het in die poging om Schoemansdal te herwin, word volledig deur Ferreira in 'Stephanus Schoe
man,' pp385-399, behandel 

3 Staats Courant der 'ZHidAfrikaansche &publiek, 28.8.1867. 

4 Staats C0111'1Z11t, 28.8.1867. 

s SS90, R848/67: Snyman e.a. - UR, 19.8.1867. 

6 Ferreira, 'Stephanus Schoeman', p 384. 

7 SS96, R206/ 68: Schoeman - Pres & U R, 12.2.1868. 
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Ook Mankopane, Mogerni en veral Lekalakale was 'n voortdurende gevaar vir die dorp.8 Die 

inwoners was bekommerd dat hulle dorp dieselfde weg as Schoemansdal gaan en dit was 'n 

bedreiging vir die besetting van die noorde deur blanke pioniers. Boere was onwillig om die 

korps ondet"\Veg van slagvee te voorsien en twee lede het reeds gedros. Die Soutpansbergers 

het egter na die koms van die korps uitgesien en naby Pieter Potgietersrust is ds NJ van War

melo teegekom wat dankbaarwas dat die korps Soutpansberg sou gaan het"W'in.9 

Met die aankoms van die vrywilligerskorps te Pieter Potgietersrust het Schoeman geen pro

bleme met die swartes ondervind nie. Hy het boodskappe aan Mankopane, Sebitiela en Matlala 

gestuur om horn te ontmoet, omdat hy hulle gesindheid wou bepaal. Mankopane het Schoe

man verseker van sy begeerte om in vrede met die blankes te lewe, terwyl Matlala en Sebitiela 

daadwerklike steun beloof het.1° Die goedgesindheid en veral neutraliteit van die hoofmanne 

was vir Schoeman belangrik, anders kon hy en die korps hulle in 'n moeilike situasie bevind 

het, indien die swartes gesamentlik teen hulle sou optree. 

Op 30September1867 was RA van Nispen, S Venter,] Vercuiel en A Duvenage teenwoordig 

tydens 'n byeenkoms met Schoeman en hulle het horn verseker dat hy op minstens 100 Sout

pansbergers kon reken wat hulle by die korps sou voeg. Sebitiela het 241 man met 20 skuts, 

Matlala 40 man met 20 skuts en Ramakhupa 20 skuts aan Schoeman beskikbaar gestel.11 Die 

hoofinanne het waarskynlik gemeen dat dit beter was om die blankes as vriende te he en die 

hulp sou 'n goeie verhouding in die hand werk, want hulle wou in vrede met die blankes leef. 

Op 7 Oktober 1867 het die korps in Schoemansdal aangekom en hulle in die skans gevestig. 

Schoeman het die vlae van die Suid-Afrikaanse Republiek en die vrywilligerskorps laat hys,12 en 

daarmee bevestig dat die blankes terug was in Schoemansdal. Die feit dat die regering toegelaat 

het dat die korps 'n eie vlag kon besit, toon aan hoe hoog aangeskrewe die korps was en die 

hoe vet"\Vagtingwat van hulle gekoester is. 

s J J de Waal, 'Die verhouding tussen die Blankes en die hoofmanne Mokopane en Mankopane in die omgewing van Pot-
gietersrus (1836-1867)' (MA, Unisa), p 155. 

9 SS91, R981/67: Schoeman-Pres 24.9.1867. 

10 SS91, R1026/67: Schoeman-Staatspres, 2.10.1867; SS96, R206/68: Schoeman- Staatspres & UR, 12.2.1868. 

11 SS93, R122/ 67: Schoeman - Pretorius, 2.12.1867. 

12 SS96, R206/ 68: Schoeman - Pres & U R, 12.2.1868; De Tranwaaische Al;gm, 15.7.1868. 
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Schoeman het dadelik 'n boodskap aan Madzhie gestuur dat die korps nie as vyande gekom het 

nie, maar dat samesprekings gevoer moes word en Madzhie het laat weet dat hy vrede verlang. 

Schoeman was erg teleurgesteld toe Duvenage op 8 Oktober met slegs drie in plaas van ten 

minste 45 burgers opdaag. Na 'n uiterste poging het Duvenage en Snyman daarin geslaag om 

34 burgers bymekaar te kry wat Schoeman se totale krygsmag op 76 te staan gebring het.13 Die 

Soutpansbergers was duidelik nie begerig om aan 'n veldtog deel te neem nie. Miskien was 

hulle moeg vir die voortdurende vyandelikhede en was daar waarskynlik ook nie meer so baie 

pioniers nie. Heelparty het die gebied reeds verlaat en die paar wat nog oor was, het dit waar

skynlik ook oorweeg. Dit het vir hulle nie meer saak gemaak of die streek deur die Venda be

heer word nie, al was die ekspedisies daarop gemik om blanke heerskappy in Schoemansdal en 

Soutpansberg te hervestig 

Schoeman het vir Sebitiela op 10 Oktober na Madzhie gestuur en met sy terugkoms het hy aan 

Schoeman gerapporteer dat Madzhie vrede begeer, maar die feit dat die blankes ten gunste van 

Davhana was, het Madzhie erg gegrief. Hy sou met sy onderhorige hoofmanne praat, maar die 

jonges was baie veglustig.14 Schoeman is daarop na Albasini om hulp te vra. Albasini het be

sef dat sy mag saam met Schoeman se mag te swak was om Madzhie te verslaan en het gehoop 

dat 'n ander kennis van horn, Madumelana, met 'n mag uit Mosambiek sou kom om Schoeman 

te ondersteun, 15 maar die het nooit opgedaag nie. 

Schoeman was daarvan bewus dat dit 'n uiterste poging sou verg om Madzhie uit sy goed ver

skanste posisie te verdryf en te verslaan. Hy hy ook besef dat sy mag gering was, veral na die 

teleurstellende opkoms van die Soutpansbergers. Hy het besluit om strategies te werk te gaan. 

Hy en die korps sou voorgee dat hulle 'n ander hoofman ver van Madzhie sou aanval. Mad

zhie sou dan 'n mag stuur om die hoofman te help en sodoende sou sy eie mag verswak word, 

waarna die korps horn dan sou aanval. Aanhoudende reenbuie het die plan egter verydel.16 

Schoeman het vemeem dat daar om een of ander rede verwydering tussen Madzhie en Mak

hado ontstaan het, en het besluit om dit tot sy voordeel te gebruik. Hy het Makhado laat weet 

13 Ferreira, 'Stephanus &:hoeman', p389. 

14 SS96, R206/68: &:hoellllUl-Pres & UR, 12.2.1868. 

15 SS96, R206/ 68: &:hoeman - Pres & UR, 12.2.1868. 

16 SS96, R206/68: &:hoeman-Pres & UR, 12.2.1868. 
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dat hy as opperhoof deur die blankes erken sou word, as hy en sy volgelinge sou meedoen aan 

'n aanval op Madzhie.17 Volgens die plan sou Schoeman die steun van Makhado verwerf of 

ten minste verseker dat hy in 'n botsing met Madzhie neutraal sou bly. Wat Makhado se 

antwoord aan Schoeman was, sou egter onbekend bly. Makhado se boodskapper is saam met 

nog sowat agt ander swartes deur ene W Musgrove en M Williams raakgeloop. Die twee per

sone was nie lede van die vrywilligerskorps nie, maar het op Goedewensch tuisgegaan en was 

op pad na Schoemansdal.18 Volgens hulle verklarings het hulle te perd op die groep afgejaag 

om vas te stel wie hulle was en waarheen hulle op pad was. Die groep het op die vlug geslaan, 

maar Musgrove het daarin geslaag om een in te haal wat toevallig Makhado se gesant was. 

Musgrove wou die swarte se geweer by horn afueem, terwyl laasgenoemde horn verset het. 

Die swarte wou Musgrove skiet, maar sy geweer het geweier en toe hy probeer weghardloop, 

het Williams horn doodgeskiet. Die gevolg was dat Makhado geweier het om verder met 

Schoeman te onderhande~ omdat hy die blankes nie meer vertrou het nie.19 

Schoeman het berig ontvang dat Lwamondo bereid was om die korps teen Madzhie te help. 

Sebitiela is na Lwamondo, Tshivhase en Mphaphuli gestuur, maar Madzivhandila het Sebitiela 

voorgekeer. Sebitiela het tog vir Lwamondo besoek en laasgenoemde het Schoeman laat weet 

dat Tshivhase Lwamondo se vyand was omdat Lwamondo die blankes gesteun het. Hy het 

Schoeman versoek om Tshivhase en Madzivhandila te verslaan sodat hy, Lwamondo, vrylik 

met die blankes kontak kon maak. Schoeman het Henderson en C Preller op 17 Oktober na 

Lwamondo gestuur. Hulle het later teruggekeer met die nuus dat Lwamondo se bedoeling 

opreg was en dat Mashau die groot opstoker was.20 Omdat somerreenbuie aanhoudend uitge

sak het, het Schoeman en sy korps besluit om na Goedewensch te verskuif en verdere optrede 

daarvandaan te beplan.21 

Tydens Schoeman se afwesigheid, toe hy op besoek by Albasini was, het Henderson vir Wil

liam Fitzgerald ontbied wat 'n jagter en 'n vriend van Makhado was. Fitzgerald het op sy plaas 

17 SS96, R206/68: Schoeman-Pres & UR, 12.2.1868. 

13 SS92, R1064/67: Verklaring van W Musgrove en M Williams, 16.10.1867; SS96, R206/68: Schoeman - Pres & U R, 
12.2.1868. 

19 SS96, R206/68: Schoeman -Pres & UR, 12.2.1868. 

20 SS96, R206/68: Schoeman-Pres & UR, 12.2.1868. 

21 SS96, R206/68: Schoeman-Pres & UR, 12.2.1868. 
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Ballymore bly woon na die ontruiming. Henderson het horn in hegtenis laat neem, omdat hy 

met Makhado sou geheul het.22 'n Patrollie bestaande uit lede van die korps is na Ballymore 

waar 'n swarte, ene Boesman, gewoon het wat vir Makhado sou gespioeneer het. Boesman is 

gearresteer en 38 beeste, wat glo aan Makhado behoort het, is uit sy nedersetting geneem.23 

Fitzgerald is vrygelaat omdat Schoeman nie genoegsame getuienis teen horn kon vind nie en 

Boesman is later na Pretoria geneem, maar ook vrygelaat. Fitzgerald het die versekering gegee 

dat die beeste wettiglik aan die swartes op sy plaas behoort het. Die teendeel kon nie bewys 

word nie en 16 beeste is teruggegee, twee is deur die korps gebruik en die ander is aan long

siekte dood.24 

Daar is besluit dat Madzivhandila eerste aangeval sou word. Henderson sou die aanvalsmag 

lei. Volgens Lwamondo het 'n sterk mag op Henderson en sy groep gewag, aangesien die 

vrouekaptein Mashau, Madzivhandila en die ander hoofinanne teen die blankes se optredes en 

voomemens gewaarsku het. Henderson se mag was klein en daarom het hy besluit om eerder 

Mashau aan te val. Toe hulle by die nedersetting gekom het, was dit verlate. Sewentig swartes 

wat in die bosse gevind is, is doodgeskiet en beeste is gebuit. Dit het later aan die lig gekom 

dat die gerug wat Lwamondo sou versprei het en die beskuldiging teen Mash au vals was, en dat 

dit nie Lwamondo was wat dit rugbaar gemaak het nie, maar lede van Albasini se Tsongamag.25 

Hulle het saam met Henderson geveg en het die gerug versprei, waarskynlik omdat hulle nie 

bereid was om teen die sterk V endagroep van Madzivhandila oorlog te maak nie. Mash au, wat 

kaptein van 'n veel swakker stam was, kon makliker verslaan en buit kon verkry word. Schoe

man het die aanval op Mashau probeer goedpraat,26 maar van die Soutpansbergers was baie 

ontevrede. Mashau het altyd arbeid verskaf en sy was die blankes goedgesind, maar haar 

houding teenoor die blankes het na hierdie episode verander.27 

22 SS95, R129/68: Fitzgerald- Pretorius & UR, 17.1.1868; SS96, R206/68: Schoeman-Pres & UR, 12.2.1868. 

23 SS96, R206/ 68: Schoeman - Pres & UR, 12.2.1868; SS95, R129 I 68: Fitzgerald- Pretnrius & U R, 17.1.1868. 

24 SS95, R129/68: Fitzgerald- Pretorius & UR, 12.21868; SS96, R206/68: Schoeman - Pres & UR, 12.21868: sien ook J C 
A Boeyens, 'Die konfl.ik tussen die Venda en die blankes in Transvaal, 1864-1869', A'!}eJjaarboek vir S Ageskiedenis, vol 2, nr 
53, pp170..171. 

25 SS93, R1726/67: Schoeman - Pretorius, 2.12.1867; SS96, R206/68: Schoeman - Pres & UR, 12.2.1868; De Transvaalsche 
Arg;ts, 15.7.1868. 

26 SS96, R206/68: Schoeman -Pres & UR, 12.2.1868. 

21 SS92, R1164/67: VanNispen-Pres, 19.11.1867; SS93, R1250/67: Van Nispen- UR, 11.12.1867. 
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Dit is duidelik dat Schoeman en Henderson nie bereid was om hoofmanne wat militer sterk 

was, aan te val en te probeer onderwerp nie. Daarvoor was die vrywilligerskorps te swak. 

Deur die swakker groepe aan te val, kon oorlogsbuit makliker bekom word. Daar is besluit 

om 'n ander weg te volg, naamlik om hoofmanne wat nie opgaaf wou betaal nie, met geweld 

daartoe te dwing, soos hulle deur die U R gemagtig was. 

Albasini het aanbeveel dat Modjadji aangeval moes word, want sy en sewe van haar onderkap

teins het sewe jaar laas opgaaf betaal. Buitendien was haar onderdane "moontlik" enkele jare 

tevore vir die moord op twee handelaars, John Knight en Joseph Regen verantwoordelik. 

Hierdie bewering is nie gekontroleer nie, maar Henderson en die aanvalsmag het 'n geslaagde 

verrassingsaanval op een van die onderkapteins gemaak en 215 beeste, 189 skape en bokke, 'n 

paar gewere, 'n aantal vrouens en 74 kinders gebuit. Die krygsraad het 40 beeste en al die 

skape en bokke gekoop vir proviand en die res van die beeste onder die korps verdeel. 

Hoewel daar aanvanklik besluit is om die kinders in Albasini se sorg te laat, is hulle later aan die 

korps en bewoners in Soutpansberg toegeken. Die regering sou finaal oor die toekoms van die 

kinders besluit. Kinders onder drie jaar is aan hulle moeders teruggegee en die vroue aan die 

Tsongabondgenote28 Modjadji het na die aanval al haar agterstallige opgaaf betaal.29 

Nadat die voedselprobleem opgelos was, kon aandag gegee word aan die doel waarvoor die 

korps na Soutpansberg gegaan het, naamlik die onderwerping van Madzhie en die ander op

standige hoofmanne. Daar is besluit om Tshivhase aan te val en 'n volskaalse mag, bestaande 

uit die korps, Tsongas en onderdane van Sebitiela, Matlala en Ramakhupa, met Schoeman en 

Henderson aan die spits, het opgeruk. Selfs Lwamondo het 150 krygers aan Schoeman ge

stuur. Volgens gerugte was Tshivhase militer baie sterk en sy groep was talryk. Die Tsongas 

was nie gretig om deel te neem nie en het begin dros sodat van die 2000 later slegs 500 oorge

bly het. Toe die aanval moes begin, het Schoeman gevind dat die osse wat die kanon moes 

trek, gesteel is en daarom moes hy sy mag, wat te klein was om die van Tshivhase aan te durf, 

onttrek.30 Die vrywilligerskorps met sy bondgenote sou in hierdie veldtog die onderspit gedelf 

het en daardeur aansien in die oe van die swartes verloor het. Die ekspedisie het misluk omdat 

28 SS96, R179/68: Schoeman - Pres & UR, 15.2.1868; SS114, R1209/69: Lys van persone aan wie kinders toegeken is, 
4.1.1869; SS186, R748/75: Mare -Staatsekretaris, 26.3.1875. 

29 SS96, R206/68: Schoeman -Pres & UR, 122.1868. 

30 SS96, R206/68: Schoeman-Pres & UR, 12.2.1868; SS93, R1226/67: Schoeman-Pretorius, 2.12.1867. 
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Schoeman se mag te swak was en vanwee die lafhartige optrede van Albasini se Tsongamag. 

Abraham Duvenage het weer tevergeefs probeer om Soutpansbergers in die ekspedisie gei'n

teresseerd te kry.31 

Die krygsraad het op Goedewensch vergader. Albasini wat ook teenwoordig was, het geoor

deel dat Schoeman se mag te swak was om Madzhie te verslaan. Hy is hierin deur kmdt S 

Venter en veldk R Strydom gesteun. Al wat oorgebly het, was om die korps te ontbind en die 

ander kommandolede huis toe te stuur.32 Venter en Strydom het nog probeer om burgers in 

Soutpansberg te werf om die korps te ondersteun, hoewel Schoeman sy bedenkinge daaroor 

gehad het. Die Soutpansbergers het nie gereageer nie en al uitweg was om die korps te ont

bind.33 

'n Probleem waarvoor Schoeman toe te staan gekom het, was hoe om die korpslede weer in 

Pretoria te kry. Die kosvoorraad was uitgeput en die meeste trekosse is aan longsiekte dood. 

Henderson het van Schoeman toestemming verkry om 'n ekspedisie te ondemeem om slagvee 

en trekosse te kry. Albasini het voorgestel dat Sekg6p6 aangeval word, omdat hy 'n paar jaar 

laas opgaaf betaal het. Die hoofman is vooraf ingelig en hy en sy volgelinge het met hulle vee 

en besittings gevlug. Met hulle terugkeer het die korps by Makgata (nie die V endahoofman 

nie), hoof van die Birwa se kraal verbygegaan. 'n Skermutseling het ontstaan en 13 Birwas is 

gedood en 'n paar ou vrouens gevang, maar omdat Makgata sy vee vooraf weggestuur het, was 

daar nie buit nie Die vrouens is vrygelaat maar sommige Soutpansbergers was weer eens baie 

ontevrede oor die optrede van Henderson en sy kommando, omdat Makgata die blankes 

goedgesind was en hulle van arbeiders voorsien het.34 

Die korps is ontbind en het na Pretoria vertrek. Schoeman en die sekretaris van die korps, M 

de Vries, het eers op 21 Januarie 1868 vertrek, nadat Schoeman te vergeefs probeer het om 

Mswazi, die Swazihoofman, en Mzila, die Ngonihoofman, se steun teen die Venda te kry.35 Hy 

het wel opgaaf ingevorder, naamlik van Albasini £30, J Vercuiel vier gewere, Modjadji vier 

31 SS93, R1226/67: Schoeman-Pretorius, 2.12.1867. 

32 SS96, R206/68: Schoeman-Pres & UR, 12.2.1868; SS93, R1226/67: Schoeman-Pretorius, 2.12.1867 

33 SS93, R1226/67: Schoeman-Pretorius, 2.12.1867 

34 SS96, R206/ 68: Schoeman - Pres & UR, 12.2.1868; Ferreira, 'Stephanus Schoeman', pp304-395. 

35 SS96, R160/68: Schoeman -Pres & UR, 13.2.1868. 
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olifanttande en 17 pikke, en van hoofman Hlaniki 'n olifanttand.36 Die ekspedisie na Soutpans

berg het £236.0.6 gekos, sowat £15 meer as die bedrag van £221.10.0 wat Schoeman as voor

skot ontvang het.37 

Die regering moes besef het dat die ekspedisie na Soutpansberg tot mislukking gedoem was, 

want nie eens Kruger en sy kommando van 400 man kon die Venda tot oorgawe dwing nie. 'n 

Ligpunt in die sombere omstandighede was dat daar etlike hoofmanne in die omgewing van 

Pieter Potgitersrust en selfs in Soutpansberg was wat Schoeman en sy korps ondersteun het. 

Vir Schoeman moes die houding van die Soutpansbergers 'n groot teleurstelling gewees het, 

want hy het waarskynlik geglo dat die korps so met die Soutpansbergers aangevul kon word 

dat dit 'n mag sou wees om mee rekening te hou. Hy was uiteindelik die enigste wat geglo het 

dat die sterk Vendahoofmanne, Madzhie en Tshivhasa, onderwerp kon word. Toe hierdie 

doel misluk het, het Schoeman en Henderson se mag 'n vrybuitersgroep geword. Die korps 

was nie geihspireer deur die ideaal van "vir volk en vaderland" en vir "die eer van die regering" 

nie. Gesteun deur Albasini se Tsongamag is aanvalle gedoen om buit te versamel en sterker 

stamme is vermy. Hulle strooptogte op kwesbare nedersettings het Schoeman en sy groep se 

integriteit onder verdenking geplaas. Albasini self was nie geesdriftig oor Schoeman en sy 

korps nie en hierdie gevoel is waarskynlik aan sy Tsongamag oorgedra; daarom sou hulle hul 

nie in gevaar stel ter wille van Schoeman se ideaal nie. 

Die verloop en uiteindelike afloop van die veldtog na Soutpansberg is in die pers gekritiseer en 

daar is selfs gese dat sake in die noorde eerder versleg as verbeter het. Die korps is aangeval 

oor onnodige en onwettige aanvalle op goedgesinde hoofmanne en Mashau.38 

Die Volksraad was aanvanklik teen die veldtog gekant en Pretorius is so hewig gekritiseer om

dat hy die ekspedisie laat plaasvind het dat hy as president bedank het. Die saak is egter geskik 

en hy het weer sy amp aanvaar. Die Volksraad was later ook krities oor die koste verbonde 

aan die ekspedisie. Die UR was van mening dat Schoeman, toe dit vir horn duidelik geword 

het dat hy Madzie nie kon onderwerp nie, dadelik alle vyandelikhede moes gestaak het. Die 

36 SS96, R206/68: Schoeman-Pres & UR, 12.2.1868. 

37 SS96, R179/68, Schoeman-Pres & UR, 15.2.1868. 

38 The Friend of the Free State and Bloemfantein Gasette, 6.3.1868; The Transwalsche A1lJls, 18.3.1868. 
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aanvalle op swakker groepe is afgekeur en so ook die uitdeel van gevange vrouens aan lede van 

die Tsongamag. Die landdroste van Wakkerstroom en Pretoria is opdrag gegee om al die 

gevange kinders op 15 April 1868 in Pretoria te he sodat hulle aan hulle ouers terugbesorg kon 

word. Die aanval op Modjadji was ongeregverdig veral as in ag geneem word <lat sy nie vooraf 

aangese is om opgaaf te betaal nie. Desnieteenstaande is Schoeman vir sy poging bedank39 

Schoemansdal sou nooit heropgebou word nie. 

39 Ferreira, 'Stephanus Schoeman', pp397-399. 
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SAMEVATIING EN BESLUIT 

Die Voortrekkers wat uit die Kaapkolonie getrek het, het gebiede bereik waar blankes nog 

nooit voorheen was nie, want 'n pioniersgees om die onbekende in te gaan, het by hulle pos

gevat. In 1848 het 'n groep van die blanke nedersetters die Soutpansbergstreek bereik en die 

omgewing was vir hulle aanvaarbaar, omdat die grond vrugbaar, water en hout volop was, en 

groot wildtroppe daar voorgekom het. Met die natuurlike hulpbronne wat vrylik bekombaar 

was, was <lit vir hulle die streek waarin hulle hulle wou vestig en 'n dorp stig. Ook wou hulle 

daar 'n eie owerheid tot stand bring, al was die gebied 'n wildemis en omtrent 400 km van die 

naaste dorp af. 

\Vat huisvesting betref, was hulle in die Kaapkolonie en gedurende die Trek gewoond daaraan 

om in hulle eie behoeftes te voorsien, maar hulle het nie ervaring van dorpsuitleg gehad nie. 

Ruise is sonder beplanning opgerig en die meeste het aanvanklik nie veel omgegee vir die 

voorkoms van hulle huise nie. Die soort huise, naamlik hartbees-, riet-en-klei- en paalhuise 

was van 'n Jae standaard. Schoeman en enkele meer vermoende mense het vir hulle 

"weelderige" huise laat bou en onder andere is gebakte steen as boumateriaal gebruik. Die 

meeste ander huise was klein en armoedig met 'n eenvoudige voorkoms. Dit is vandag onbe

gryplik hoe 'n huisgesin in 'n een- of tweevertrekhuis met 'n buitekombuis, waar min geleent

heid vir privaatheid was, kon woon. Daar is tussen 40 en 70 huise opgerig met die skans, kerk 

en landdroskantoor as die vemaamste bouwerke. 

Die administratiewe bestuur van Schoemansdal was aanvanklik in die hande van kommandant

generaal Hendrik Potgieter. Kort na die vestiging is 'n landdros aangestel met heemrade om 

horn hulp te verleen. Die kommandant-generaal en die landdros was verantwoordelik aan die 

Volksraad in Pretoria Die landdros en heemrade is bygestaan deur 'n landdrosklerk, 
-

geregsbode, markmeester, skutmeester, takseerders, inspekteurs, veldkomette en komman-

dante, terwyl 'n waterfiskaal ook aangestel is. 'n Hooggeregshof sou Schoemansdal ten minste 

twee keer per jaar besoek en <lit was vir die owerheid van Schoemansdal belangrik om kontak 

te he met Lydenburg, Potchefstroom, Rustenburg en Pretoria, en met die Volksraad. 

'n Aangeleentheid van groot belang vir die owerheid was 'n kommunikasiestelsel tussen die 

dorp en distrik en ander nedersettings in Transvaal. Die stuur en ontvang van briewe en re-
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genngspos van en na veral Potchefstroom, en later Pretoria, was noodsaaklik. Die vervoer 

van pos het met groot probleme gepaard gegaan en <lit was 'n faktor wat die groei en ont

wikkeling van die dorp kon stimuleer of vertraag. 

Dorpsregulasies is deur die Transvaalse regering opgestel en ook deur die owerheid in Schoe

mansdal toegepas, want daarsonder sou saamwoon van mense in noue kontak met mekaar 

onmoontlik wees. Die landdros en heemrade het byvoorbeeld toesig gehou oor die verkope 

van drank sowel as die sedelike gedrag van die inwoners. Verder moes <lit saans na nege-uur 

stil wees in die dorp. Inwoners was verplig om hulle erwe te omhein en huishoudelike afval 

mag nie in die strate gegooi word nie. Daar was regulasies wat gehandel het oor dorps

weiding, die aantal vee wat aangehou mag word, beheer oor water, skoonmaak van strate, 

verkeer, ensovoorts. 

Toe Stephanus Schoeman as leier van die dorp oorgeneem het, het behoorlike dorpsbeplan

ning plaasgevind. Die nuwe woongebied is netjies uitgemeet in strate en erwe. Volgens alle 

beskikbare gegewens is die noodsaaklikste geboue opgerig, naamlik die landdroskantoor asook 

die kerk. Daar bestaan nie inligting <lat 'n pastorie voltooi is nie, aangesien Schoeman se huis 

as pastorie gebruik is. Daar is 'n skoolgebou opgerig waarby Van Warmelo persoonlik be

trokke was, 1 maar <lit is ongelukkig nie duidelik wanneer die gebou voltooi is nie, hoewel dit 

enkele maande voor die ontruiming gebruik is. Die ligging van die skool kon nie deur die ar

geoloe opgespoor word nie. 

Beroepe wat handvaardighede vereis het en in Schoemansdal beoefen is, was die van boer, 

skrynwerker, grofsmid, timmerman, houtsaer, messelaar, bouer, wamaker, transportryer, 

loodsmelter en selfs kruitmaker. Behalwe <lat vrouens hulle met take in die huis besig gehou 

het, was van hulle kleremaaksters. Die bedryf wat die populerste en betalendste was, was jag. 

Groot wildtroppe het <lit vir jagters moontlik gemaak om jagprodukte soos horings en velle 

maklik te bekom. Olifante is op groot skaal gejag en ivoor was so 'n gesogte handelsartikel <lat 

jagters gou uitgevind het <lat hulle 'n goeie bestaan daaruit kon maak, en daarby het die jagters

bedryf 'n avontuurlike lewe gebied. Jagtogte het in so 'n groot mate plaasgevind <lat die gebied 

1 LIII/3, Briewe ds NJ van Warmelo, brief 17, 28.11.1866;, brief 18, 26.1.1867. 
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geplunder is. Nie net blanke jagters nie, maar ook swartes wat deur pioniers van gewere voor

sien is, het 'n groot slagting aangerig. 

Die tropiese koorssiektes, malaria, geelkoors en ingewandskoors het 'n groot invloed op die 

mense en die voortbestaan van die dorp gehad. By tye het hierdie siektes epidemiese afine

tings aangeneem met rampspoedige gevolge. Die kerkhof met sy talle kliphopies wat die graf

tes aandui, getuig daarvan.2 Nogtans het die mense die dorp nie in groot getalle weens die 

koorssiektes verlaat nie. Daar was 16 jaar lank ook nie 'n medikus in die dorp nie. Die pio

niers het hulle eenvoudige patentemedisyne gebruik en boererate toegepas. 

In die dorp is 'n markplein aangele en handel is bedryf. Schoemansdal het die rykste dorp in 

Transvaal geword en was bekend vir sy ivoothandel. Tonne ivoor is op die markplein van die 

hand gesit, terwyl smouse en handelaars die dorp veral gedurende die wintermaande Gagtyd) 

druk besoek het en winkeliers gefloreer het. Smouse was altyd welkom, want hulle was 'n 

skakel met die "buitewereld". Verbindingswee met ander dorpe was swak en die posdiens on

betroubaar en smouse het, behalwe om lewensmiddele te voorsien, nuus gebring. 

Die nedersetting in Soutpansberg met Schoemansdal as grensdorp, is om twee redes deur die 

blanke pioniers gestig. Eerstens het hulle uit die Kaapkolonie noordwaarts getrek om vry van 

Britse ootheersing en invloedsfeer te wees en uiting te gee aan hulle onafhanlikheidsgevoel. In 

Schoemansdal was hierdie ideaal verwesenlik. Tweedens het hulle rykdom nagejaag wat uit jag 

en ivoothandel verkry kon word, terwyl dit terselfdertyd volop avontuur gebied het. 

Die Soutpansbergstreek het besonder goed aan al die kenmerke van 'n "oop grens" -gebied3 

beantwoord. Daar was byvoorbeeld nie vaste grenslyne wat die woongebiede van elke groep 

inwoners bepaal het nie, want die Venda en die blankes het nie grenslyne vasgestel nie. Pio

niers he~ oor Vendagrond getrek, gejag en hout versamel, terwyl die Venda weer in die naby

heid van Schoemansdal gejag het. Soos wat die blanke en swart groepe met mekaar handel 

2 M Tsedu sktyf in die Sowefml van 5.3.1998 dat Makhado se magte talle blankes in gevegte gedood het. Daar word na die be
graafplaas met die rye kliphopies verwys en gese dat dit die grafte van gesneuwelde blanke kommandolede is. Dit is egter 'n 
vergissing. Min blankes het in gevegte teen die Venda gesneuweL 

3 H Giliomee, 'Die Oosgrens, 17770-1812', H Giliomee & R Elphick (reds), 'n Sameiewing in wordin;f Suid Afrika 1652-1840, 
pp441-451. 
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gedryf het, het hulle ook ander aspekte soos jag, bewoning en bes it van grond, en plundertogte 

met mekaar in gemeen gehad en daarom om dieselfde hulpbronne meegeding. 

Die Venda het die gebied lank reeds bewoon voordat die pioniers 'n nedersetting gestig en die 

grond beset het. Hulle het geglo dat die grond "oop en vry" gele het. Daar is nie met die 

Venda onderhandelinge aangegaan of samesprekinge gevoer oor grondgebied of grense nie. 

Die blankes het hulle vergis toe hulle gemeen het dat die gebied onbeset was, want die Sout

pansbergers en die pioniers in Schoemansdal ''het hulle in die Venda se midde bevind. 

Schoemandal is gelee in 'n gebied en gevestig enkele kilometer suid van Madzhie se hoofves

ting te Muraleni. Dit was grond waarop Madzhie aanspraak gemaak het" .4 Volgens die Venda 

het die pioniers hulle aan ongemagtigde betreding skuldig gemaak. 

Die Transvaalse owerheid was nie by magte om ten volle gesag oor sy volgelinge in die "grens

gebied" te voer nie. 'n Mate van beheer is wel uitgeoefen, maar persone wat die leiding in 

Schoemansdal moes neem, naamlik die landdros, krygsoffisiere en selfs die Portugese vise

konsul op Goedewensch, het hulle aan oortredings skuldig gemaak en daar is nie daadwerklik 

teen hulle opgetree nie. Dit was byvoorbeeld duidelik dat kmdt S Venter en Albasini nie na 

Munene gesoek het nie, maar dit as 'n verskoning gebruik het om swakker stamme aan te val 

om sodoende oorlogsbuit te bekom. MW Pretorius se antwoord daarop was dat die twee 

slegs hulle plig gedoen het.5 Dit bewys Pretorius en die regering se onvermoe om oortreders te 

straf. Weens die swakheid van die regering was daar 'n gebrek aan 'n sentrale owerheid om 

gesag en beheer oor die grensgebied uit te oefen. Daar is herhaalde kere beroepe op die re

gering gedoen om die nedersetting te beskerm. Al wat die regering kon doen, was om telkens 

'n kommissie te stuur. Soos die regering, het die kommissies glad nie die toestand en om

standighede verstaan nie en was die lede te onbekwaam om die probleme te ontrafel en op te 

los. Die regering kon nie eers gesag afdwing op sy onderdane in Pretoria en ander distrikte wat 

nader gelee was nie. Burgers het hulle nie aan opkommanderingsbevele gesteur nie en eiebe

lang, soos "ploegtyd en saaityd", is as verskonings voorgehou. Toe uiteindelik daarin geslaag 

is om 'n kommando van 400 lede bymekaar te kry, het die veldtog misluk as gevolg van swak 

4 JC A Boeyens, 'Die konflik tussen die Venda en die blankes in Transvaal, 1864-1869', Artfaifaarboek tirS Ageskiedenis, vol 2, 
nr 53, p2. 

s J P F Moohnan, 'Die Boere se stiyd teen die swart stamme in en om die Z AR, 1864-1871' (D Litt et Phil, Unisa), p249. 
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dissipline en onenigheid. Volgens Mare was 'n tekort aan ammunisie nie die oorsaak vir die 

mislukte veldtog teen Madzhie nie.6 

Die prysgawe van die grensdorp, Schoemansdal, het 'n gees wat grens aan paniek by die Trans

vaalse regering veroorsaak. Gedurende die sestigetjare van die 19de eeu was die grense van die 

hele Transvaal bedreig, want in Wes-Transvaal het Sechele die blanke nedersetting bedreig en 

in Suidoos-Transvaal was daar grensprobleme met die Zoeloes. Die pioniersdorp Pieter Pot

gietersrust is in 1864 deur Mogemi en Lekalekale bedreig.7 MW Pretorius en die UR kon die 

roemlose onttrekking uit Schoemansdal nie aanvaar nie. Die indruk wat geskep is, was dat die 

regering nie by magte was om teen opstandige swartes op te tree nie. Die swartes wat Trans

vaal op sy grense bedreig het., kon die voorbeeld volg en ander nedersettings kon deur die

self de lot getref word. 

Stephanus Schoeman en die vrywilligerskorps was vir die regering 'n uitkoms. Pretorius en die 

U R het die feit ge1gnoreer <lat Schoeman 'n baie klein korps na Soutpansberg gelei het, terwyl 

Kruger met bykans tien keer soveel manskappe geen sukses kon behaal nie. Weer eens het 

onenigheid en, in hierdie geval, ook eiesinnigheid en hebsug na oorlogsbuit 'n ekspedisie 

verongeluk. Na afloop van die mislukte ekspedisie van Schoeman en die vrywilligerskorps is in 

'n berig in De Zuid-Afrikaan opgemerk <lat "de wilde zal onze swakheid bespotten, terwyl hy 

ons als lafaards en oude vrouen brandmerkt".8 

Die belangstelling in die geskiedenis van Schoemansdal het deur die jare by geskiedskrywers en 

ander lewendig gebly deur die talle artikels wat in die populere media gepubliseer is. Dit was as 

gevolg van verskeie redes. Schoemansdal was 'n grensdorp en die simbool van blanke ves

tiging in en beheer oor die wildemis. Daar kan aanvaar word dat die vrees vir oorheersing 

deur die "barbare" reeds by die oosgrensbewoners bestaan het, veral weens die Britse beleid 

van toegeneentheid jeens die swart bevolkings. Daarom was daar die strewe by die Trekkers 

om aan die Britse invloedsfeer te ontkom. Hierdie strewe het uitgeloop op die vestiging in die 

verre noorde van Transvaal en die stigting van Schoemansdal. Daar was steeds die onderlig

gende vrees dat die "barbare" die handjievol blankes uiteindelik sou verswelg. Schoemansdal 

6 P Mare, 'Schoemansdal: het verlaten van die plaats in 1865.' Die Brandwag, 15.7.1912. 

7 Moolman, 'Die Boere,' p206. 

B De 'Zmd-Afrikaan, 3.21868. 
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was ook die simbool van die minderheid wat kon heers oor 'n oormag, maar slegs deur saam te 

staan. Deur onenigheid, eiesinnigheid en die soeke na eiebelang moes die blankes swig voor 

die oormag van hulle vyande en hulle handewerk van jare prysgee aan, soos hulle dit gesien 

het, "barbare" wat <lit oomag vemietig het. 

Schoemansdal was die enigste blanke nedersetting wat prysgegee is en oorgegaan het na swart 

oorheersing. Die dorp se geskiedenis het deur die jare die vrees by die Afrikaners laat 

voortleef <lat, wat met Schoemansdal gebeur het, ook met die hele Suid-Afrika kon gebeur. 

Hierdie vrees is na meer as 'n eeu vir die Afrikaners bewaarheid toe die mag in 1994 uit blanke 

hande oorgegaan het in swart hande. 
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2. Argief van die Sekretaris van die Eerste Volksraad 

EV R 199-200 Inkomende stukke 1858-1864. 

3 Argief van die Sekretaris van die Uitvoerende Raad van die Z A R. 

UR 1 - 3 Besluite, 1857 - 1870. 

4 Argief van die Staatsprokureur van die Z A R. 

SP 246 Hofpapiere en verklarings, 1866-1899. 

SP 247 Lasbriewe, Dagvaardings, ens. 1867-1900. 

SP 248 State en lyste van sake, 1867-1900. 

SP 573 Voorlopige ondersoeke, 1867-1875. 

6 Argief van die Landdros van Zoutpansberg. 
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SS702 Inkomende stukke, R4491/85. 

Uitgaande Stukke. 

Brieweboeke: Staatsekretaris. 

SS8610-8611 Uitgaande briewe, 1.1.1859-5.12.1860. 

SS8615-8616 Uitgaande briewe, 22.7.1864-31.8.1869. 

Brieweboeke: Staatspresiden t. 

SS8743-8745 Uitgaande briewe, 3.2.1863-28.12.1870. 

AANWINSTE 

A 13 Prof U G Lauts-versameling. 

12 Suid-Afrikaanse koerante: De Zuid-Afnkaan, 12.2.1844-6.3.1865. 
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W126 Herinneringsboek van BJ Vorster. 
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AFRIKA, PRETORIA. 
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