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Ooí' die rhymer

Francois Johannes Botma is ’n man van vele talente. Nadat hy in 1930 sy matriek- 
eksamen op die leeftyd van sestien jaar geslaag het, wou hy graag in die ingenieurswese 
gaan studeer. Dit was egter die tyd van die Groot Depressie, en van geld om te gaan 
studeer was daar geen sprake nie. Die enigste uitweg was dus om maar totdat sake 
verbeter sy vader by te staan met die sagtevrugteboerdery op die familieplaas, Eureka, in 
die Prince Alfred's Hamlet-distrik. Die noodlot was egter goed vir horn, want gedurende 
daardie jare het hy ’n lewendige belangstelling in die boerdery ontwikkel -  dermate dat hy 
later, in 1936, toe hy sy eie vrugteplaas, Quarta, in die Warmbokkeveld verkry het, ’n 
suksesvolle en gesiene boer in die Ceres-distrik geword het.

Tot en met sy aftrede in 1989 was Francois intiem betrokke by sowel die kultuurlewe as 
die boerderybedryf op Ceres. Hy het verskeie termyne, eers as diaken en later as ouder- 
ling, in die NG Kerk gedien. Dit is om hierdie rede dat die vertellings hoofsaaklik oor 
NG-predikante gaan en nie omdat daar voorkeur aan 'n bepaalde denominasie gegee 
word nie.

Tot misnoeë van ons, sy kinders, was hy ook meermale lid van die skoolkomitee en 
skoolraad van die Hoërskool Charlie Hofmeyr. Maar dit was veral in die boerderybedryf 
dat hy hom ten voile uitgeleef het.

Op verskillende geleenthede was hy óf voorsitter óf direkteur van verskeie boerevereni- 
gings, onder andere die Ceres Fruit Growers Co-operative Association Ltd (CFG). 
Vandag is hy die enigste oorlewende lid van die stigtersdireksie van die CFG (tans bekend 
as ‘Ceres Group’), 'n vereniging waarvoor hy in 1961 na Engeland, Amerika en Kanada
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gereis het vir navorsing oor die grootmaathantering van sagtevrugte, en in 1969 na 
Engeland en Europa vir navorsing oor die nuutste verpakkingstegnologie vir sagtevrugte.

Vanaf 1969 tot 1979 dien hy as die verteenwoordiger van die Ceres-distrik in die Sagte- 
vrugteraad. Ook deur dié raad word hy meermale na Engeland en Europa gestuur om 
marknavorsing oor sagtevrugte te doen, en in 1969 na Australië en Nieu-Seeland om 
onder andere ’n konferensie van die Vrugteproduserende Lande in die Suidelike Halfrond 
by te woon.

Fran?ois se hande het egter nie slegs vir die boerdery reggestaan nie. Reeds op sesjarige 
leeftyd het hy op aandrang van sy moeder begin om vioollesse te neem. Tot vandag toe 
beweer hy dat hy dit slegs onder groot protes volgehou het, totdat hy in 1929 die gevor- 
derde viooleksamen afgelê het. Kort nadat hy die skool verlaat het, het hy sy eie orkes 
gestig. Hy en sy orkes het, sonder enige vergoeding, talryke Saterdagaande vir die gaste 
van die Majestic Hotel op Ceres dansmusiek verskaf.

Sy skryfvernuf is a s ’t ware aangebore -  sy ouma van moederskant en Boerneef se vader 
was suster en broer. Van kindsbeen af het F rancis  al begin rympies skryf. Daarmee het 
hy vir ons, sy kinders, oneindige plesier verskaf. Self tot vandag toe kry ons met elke 
verjaardag 'n kaartjie van horn waarin hy ons deur middel van ’n persoonlike rympie 
gelukwens. Hy het ook ’n paar ernstiger gedigte geskryf, maar beskeie soos hy is, hou hy 
die agter slot en grendel.

Behalwe die etlike radiopraatjies wat hy oor die jare vir boereprogramme gelewer het, en 
'n aantal artikels deur horn wat in Die Landbouweekblad gepubliseer is, het hy ook 
bydraes geskryf vir die Bulletin van die Navorsingsinstituut vir Voedsel en Vrugteteg- 
nologie. Daarbenewens het hy jarelank die rubriek ‘Slukkies uit die Skaaprivier’ in Die 
Warmbokvelder, die mondstuk van die Warmbokkeveldse Boerevereniging, behartig.

Reeds gedurende ons kinderjare het hy altyd gesê dat hy ’n boek gaan skryf nadat hy 
afgetree het. Dié belofte het hy gehou. Op die leeftyd van 74 jaar het hy die rekenaar- 
tegnologie aangedurf. Binne die bestek van twee maande het hy ’n woordverwerkings- 
program bemeester en die eerste bladsye van sy boek Botma (Bothma) is My Van op die 
skerm geskep. In dié boek het hy die geskiedenis van die Botma-familie in Suid-Afrika 
met oneindige geduld en deeglikheid nagevors en in 1990 gepubliseer.

Omtrent onmiddellik daarna het hy begin met die skep van Ceres van Gister en Eergister, 
'n boek in ligter luim waarin hy die wel en wee van die inwoners van Ceres vanaf die 
twintigerjare tot en met die aardbewing van 1969 beskryf. Hoewel hy met hierdie skrywe 
ook, waar dit moontlik was, deeglike navorsing gedoen het, berus die grootste gedeelte
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van sy vertellings en staaltjies op sy skerp geheue asook mondelinge oorlewering. Dit is ’n 
ware skat van herinneringe wat, sonder die tussenkoms van Franfois Johannes Botma, 
sonder twyfel in die vergetelheid sou verdwyn het.

Francois is vandag 83 jaar oud. In Oktober 1993 het hy finaal van sy plaas, Quarta, 
afskeid geneem en saam met sy tweede vrou, Annatjie, na ’n woonstel van die Maudie 
Kriel Fluis vir Bejaardes op Ceres verhuis. Nadat Annatjie onverwags op 3 Desember 
1994 op die leeftyd van 68 jaar oorlede is, het Fran?ois alleen in hul woonstel bly woon 
waar sy seun, Isak, en skoondogter, Pieta, daagliks met groot deernis en liefde na horn 
omgesien het. In Junie 1996 moes hy ’n ernstige operasie in ’n hospitaal op Worcester 
ondergaan, maar taai soos hy is, het hy sodanig herstel dat hy kon terugkeer na sy 
geliefde geboortedorp. Hy het egter die woonstel opgegee en woon tans in ’n kamer in die 
Maudie Kriel Huis vir Bejaardes.

Annetjie (Botma) Poller
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Yootwoot'd

Toe ek gevra is om oor die verlede te skryf het ek geweifel, want ek is nie eintlik ’n 
skrywer nie. Rympies maak van kindsbeen af, ja wel, maar ek kan nie ’n mooi taal besig 
wat welluidend op die oor val soos kabbelende water oor mosbedekte klippies nie. Ek 
skryf soos ek praat en ek praat soos my gedagtegang sy eie koers vat. Hoekom moet alles 
dan deesdae so pynlik korrek wees? En hoekom mag ek nie skryf soos ek praat nie? So 
dikwels is ek gevra om oor iets te skryf, en onder die redaksie se pen het dit van gedaante 
verander na iets wat nie deur my geskryf is nie, en maar net my naam dra. ’n Hoog- 
drawende styl, stokstyf op stelte versier, en die lekkerlees is daarmee heen.

Ek is vandag ’n ouman, nie ’n bejaarde nie maar ’n ouman, en ek moet skryf oor die dinge 
van lááánk, lank gelede toe die Afrikaanse taal nog in sy kinderskoene gestaan het; toe
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ons nog baaisiekel gery en ghrouseries by die winkel gaan koop het; toe daar nog nie sulke 
mooi woorde soos 'infrastruktuur’ was nie, maar toe daar maar net ’n goeie of vrot ‘sêtap’ 
was. Ek gaan van toeka se dae in toeka se taal skryf en wee diegene wat aan my skryftaal 
durf torring!

Dit voel deesdae soms of my geheue nou versadig is soos ’n bottel rooiwyn wat toegekurk 
op die rak lê en verouder. En soos die verouderingsproses plaasvind, kom daardie 
herinneringe van vanslee al helderder na vore. Ek vergeet om ’n witbrood van die dorp af 
saam te bring, maar onthou hoe ek sewentig jaar gelede my groottoon se nael teen 'n klip 
in die agterplaas afgestamp het. Ek weet dat ek een van die dae moet gaan en dan gaan 
hierdie bottel verouderde wyn saam met my. Hulle sê dat ’n mens niks kan saamneem nie, 
maar ek weet dat daar ook niks van ’n mens kan agterbly tensy jy dit neerskryf nie.

Om hierdie rede het ek besluit om my bydrae te lewer, hoe goed of hoe gering dit ook al 
mag wees, sodat die nageslag ook kan proe aan die wyn uit die wingerd van gister en 
eergister.

Daar was so baie mense wat my in hierdie onderneming gehelp het dat dit moeilik is om 
almal te noem en nie dalk party oor te slaan nie. My opregte dank aan

•  Kobus du Plessis wat homself die taak opgelê het om die foto’s vir die boek te voorsien. 
As amateurfotograaf het hy ou foto’s wat hy opgediep het, geherfotografeer om hulle 
vir publikasie geskik te maak. Nadat my gesondheid dermate verswak het dat ek nie 
meer kon reis nie het Kobus voortgegaan om navorsing in Kaapstad en elders te doen 
en waardevolle dokumente en foto’s in die hande gekry wat in die boek opgeneem is. Sy 
bydrae tot hierdie boek kan moeilik na waarde geskat word

•  my dogter, Annetjie (Botma) Poller, wat die reusetaak verrig het om hierdie werk 
voorlopig te redigeer

•  Milla Hugo met haar wonderlike geheue en haar hulp met die opstel met die kaart van 
Ceres

•  Bettie (Lakenvlei) van der Merwe
•  Ant Naomi van der Merwe vir haar lekker vertellings
• Molly Bosman en haar suster Elma (Bosman) du Toit
•  Oom George Kershoff vir sy vertellings oor Dirk Ligter
•  Lourens van Dyk van die plaas Slagboom vir gegewens oor die Van Dyk-moord
•  Mnr Leon Vorster en mev Joubert van die Montagu-museum
• Mnr Joss Kahn van Prince Alfred’s Hamlet, vir gegewens oor die stigting en 

geskiedenis van daardie dorpie
•  Mnr J P G  Underhay vir verlof om sekere gegewens vervat in die boek Ceres Honderd
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Jaar Oud wat in 1955 deur hom en wyle ds H C Hopkins opgestel is, ter aanvulling te 
gebruik

• Willy Hambly vir sy hulp om die herinneringe van die verlede weer te laat herleef
• Alma du Toit (Bosnian) van Ceres vir waardevolle koerantknipsels
• Unisa Uitgewers vir hulle bereidwilligheid om my vertellings te publiseer.

Francois Botma
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Wie kan nog die Ceres van gister en eergister onthou? Die klein dorpie met sy gruisstrate 
gesoom met groen gras van die ryvlak af tot by die beurtwatersloot teen die erfheinings? 
Op hierdie groen gras het ek meer as sewentig jaar gelede handeviervoet gekruip om 
knikkers te soek. Wie weet nog van knikkers met lang krom steeltjies wat wegkruipertjie 
met jou gespeel het tussen die fynkweek en ander gras? In die woordeboek word hulle 
aangegee as ‘froetangs’.

In hierdie rustige klein dorpie het jy gevoel dat jy saam met jou Skepper leef, want net Hy 
kon so ’n klein juweel aan die voet van die Rooikrans geplaas het.

Daar is min van ons wat nog die Ceres van eergister kan onthou. Wat ek egter nog helder 
voor die gees kan roep is die aantal rampe wat ons pragtige dorp in die verre verlede 
getref het.

Een oggend vroeg in die twintigerjare staan die Ceres Hotel in die Voorstraat, regoor die 
ou Engelse kerkie (die Anglikaanse St Andrew’s Church), in ligte laaie. Op pad skool toe 
het ek saam met die toeskouers op die sypaadjie buite die heuphoë ringmuurtjie my eerste 
groot vuur aanskou. Ceres het nog nie ’n brandweer gehad nie en die emmers water 
geskep uit die groot leivoor langs Munnikstraat kon nie hond haaraf maak nie. En toe 
versprei die ontstellende tyding: meneer Bassingthwaighte, die hotelbaas, is soek en kon 
nêrens gevind word nie. Was hy dalk in die gebou vasgekeer om deur die vlamme verteer 
te word? Maar nee, hy is later in die kolehok agter die smeulende puin gevind met die 
pistool waarmee hy homself geskiet het nog in die hand.

Die Ceres Hotel is nie weer herbou nie, en een van die ou landmerke op ons dorpie het
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saam met sy eienaar verdwyn en net ’n spook agtergelaat om die kinders te verwilder wat 
snags vrugte in die verlate tuin kom steel het.

Baumann’s Store, net oorkant Munnikstraat, was volgende aan die beurt om die vlamme 
ten prooi te val. Maar hierdie winkel is weer herbou en meneer Jacobs het sy besigheid 
hervat met Oom Petrus de Kock, fluks en wakker, met krom bene en al, agter die toon- 
bank.

Meneer A M Frick se winkel, wat toe al onder andere ook naaimasjiene verkoop het, het 
ook sy beurt afgewag en gekry. Almal het gaan hand bysit om te help red wat nog te 
redde was. Die drie pretmakers op die dorp, Gus van der Merwe, Attie Flerbst en Nathan 
Sarembock, het Jockey Levin se kroeg in die Grand Hotel vir ’n wyle verlaat om hul pret 
by die vuur te kom voortsit. Gus het voor die stukkende vertoonvenster gestaan om die 
goed aan te vat wat van binne af aangegee word en dan aan die ketting agter horn te voer. 
Die items wat nie sy goedkeuring weggedra het nie, het hy egter weer terug in die vuur 
gegooi.

Die aangrensende huis was ook in gevaar. Die omstanders het toe ook dié huis se meubels 
tot op die sypaadjie begin uitdra. Toe die klavier grond vat het Gus sy pos verlaat, voor 
die klavier plaasgeneem, sy handpalms met genoegdoening teen mekaar gevryf en Keep 
the Home Fires Burning gespeel. Therese Veldsman het ook handjie kom bysit om die 
verrigtinge met klavierspel op te luister.

Hoewel meneer Frick se winkel die brand oorleef het, het hierdie landmerk ook verdwyn. 
Die ou poskantoor en landdroskantore is later op dié perseel opgerig.

Die jare het verloop en eergister het gister geword toe Oom Piet Rosenleft se huis in 
Krigestraat iewers in die veertigerjare op ’n Saterdagaand aan die brand geraak het. Dit 
was ’n snaakse vuur want die vlammetjies het reg rondom die huis op geuthoogte 
uitgeslaan.

Ceres het toe al ’n brandweer gehad, ’n tweewiel-karretjie met ’n petrolenjin en ’n pompie 
daarop gemonteer, wat tweedehands van een of ander munisipaliteit aangekoop is. Die 
water moes maar by die naaste pypaansluiting gevind word, indien daar een beskikbaar 
was. Matewis Steenkamp was die ‘chief maar was die naweek met verlof. Wynand Louw 
kon nie die enjin aan die gang kry nie, en toe die battery sy laaste kreun maak en die gees 
gee, het daar al ’n dam brandstof onder die masjien op die grond gelê. Willem (ek vergeet 
sy van), wat ’n dop of wat te veel agter die blad gehad het, wou opsluit die affêre aan die 
brand steek en het brandende vuurhoutjies begin rondgooi. Hy is met moeite in toom 
gehou, en van stilbly was daar geen sprake nie.
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Toe die vuur reeds goed aan die gang was het iemand ’n blink gedagte gekry. Hy het die 
brandslang ’n straatblok verder direk aan die hoofpyplyn gaan koppel en die kraan 
oopgedraai. Die vergete brandslang, pap en leweloos op die grond, het meteens lewe 
gekry en begin krul en wriemel soos ’n slang wat met ’n klip raakgegooi is. Voordat 
iemand kon tussenbeide tree het hy sy kop opgelig asof hy wou pik en die straal water op 
die meubels en toeskouers in die straat gespu. In die harwar het Willem agteruit teen ’n 
klerekas gesteier wat stadig agteroor geslaan het met Willem bo-op oopgesper asof hy 
gekruisig word. Iemand het ’n breërand-strooihoed op sy kop geplaas om die prentjie te 
voltooi.

Maar die Ceres van gister het ook voorspoed geken. Na die Tweede Wêreldoorlog het die 
sagtevrugtebedryf gefloreer; Ceres Fruit Growers Pty (Ltd) is gebore en het sy eerste 
waggelende treetjies gegee. Piet Bosman se vrugte-inmaakfabriek het tot stand gekom en, 
tot misnoeë van die boere, lone die hoogte laat inskiet. Ceres het saam met die vrugte- 
bedryf gegroei, uit sy nate gebars en van die omliggende plase verswelg. Ja, dit het goed 
met ons gegaan ... tot 29 September 1969.

Soos ’n dief in die nag tref die ystervuis van Bo ons dorpie, en sy mure tuimel ineen soos 
dié van Jerigo van ouds. Maar wonder bo wonder verrys ’n nuwe Ceres uit die puinhoop 
van die Ceres van gister: die Ceres van vandag. ’n Moderne dorp, ’n mooi dorp, ’n skoon 
dorp wat ons leer liefkry het; maar die Ceres van gister en eergister het vir altyd verdwyn 
en net herinneringe nagelaat vir dié van ons wat nog kan onthou.
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Hoewel hierdie nie ’n geskiedkundige boek in die ware sin van die woord is nie, maar 
bloot ’n vertelling van die wel en wee van die mense wat vanaf die vroeë twintigste eeu 
hier gewoon het, sou so ’n verhaal nie volledig kon wees sonder ’n berig oor die oorsprong 
en groei van ons dorpie, Ceres, nie.

Vf Toegangspad fa t die Cwes-vallei

Jan Mostert van die plaas Wolvenkloof, naby die Wittebrug, het in 1765 die eerste pad 
van sy plaas al langs die loop van die Dwarsrivier na Ceres gebou. Hierdie pad, bekend as 
Mostertshoekpas, was feitlik onbegaanbaar en het die Dwarsrivier etlike kere gekruis, 
met die gevolg dat dit glad nie gedurende die reëntye begaanbaar was nie. Die pas het ook 
onderkant ’n waterval verbygeloop waar die pad so steil geword het dat die waens daar 
uitmekaargehaal en stuksgewyse teen die berg uitgedra moes word.

Hierdie pas is 83 jaar lank gebruik totdat Michellspas in 1846-1848 deur Andrew Geddes 
Bain teen ’n koste van £21 000 gebou is. Dié pas is na kolonel C Michell vernoem wat 
twintig jaar lank landmeter-generaal van die Kaapkolonie was.

Michellspas was ’n meesterstuk vir daardie dae. Dwarsstroompies is met stewige 
klipstapelwerk oorbrug en harde rots is teen die berghelling weggeskiet.

’n Tolhuis is in die pas aangebring en, volgens Wet nr 9 van 1858, vervang deur Wet nr 22 
van 1873, is die volgende tolgelde gehef:

1 Op elke vierwielvoertuig wat nie van ’n hout- of ysterremskoen voorsien is nie, die som van 
drie pennies per wiel;



2 Op enige ander voertuig, twee pennies per wiel;
3 Op elke dier wat ’n voertuig trek, een pennie;
4 Op elke dier wat nie ’n voertuig trek nie (buiten skape, bokke en varke) twee pennies; en
5 Op elke skaap, bok of vark, ’n halwe pennie.

Bain se Michellspas is byna ’n eeu lank gebruik totdat ’n betonpad op 31 Maart 1946 deur 
die Afdelingsraad van Ceres voltooi is.

Die treinverkeer tussen Wolseley en Ceres is mettertyd deur padverkeer wat oor 
Michellspas geloop het, vervang. Die goederevoertuie het egter weldra te swaar vir die 
pad se betonblad geword. Die pad was boonop ook te nou om die steeds toenemende 
volume verkeer te hanteer en die Kaapse Provinsiale Administrasie se Paaie en Verkeers- 
administrasietak moes noodgedwonge ’n nuwe, verbeterde pas laat ontwerp en beplan. 
Die konstruksie van die nuwe pas het in 1988 ’n aanvang geneem, en die pragtige, breë 
Michellspas van nege kilometer lank en wat R42 miljoen gekos het, is op 21 Oktober 1992 
amptelik geopen.

Maar nou het ek my storie vooruitgeloop en moet ons terugkeer na die ou Michellspas 
wat deur Andrew Geddes Bain gebou is.
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Onisíaan van Ceres
Die voltooiing van Bain se Michellspas in 1848 het klaarblyklik direk aanleiding gegee tot 
die ontstaan van die dorp Ceres. Die eerste erwe aan die wesoewer van die Dwarsrivier is 
op 21 Julie 1849 verkoop. Dié transaksies is op die sypaadjie voor die Tulbaghse magi- 
straatkantoor beklink. Op 29 Oktober 1849 is vyftien van hierdie erwe op die name van 
hulle eienaars oorgedra. Hierdie erwe was op Kroongrond geleë terwyl die erwe aan die 
oosoewer van die rivier wat later verkoop is, deel van die plaas Rietvallei was.

Rietvallei, ’n plaas van 6 140 morge (ongeveer 5 259 hektaar), is in 1728 deur Willem van 
Heerden vir ‘drie goed en bequaame vier jarige ossen’ per jaar gehuur. Volgens wat berig 
word is Van Heerden in die sestigerjare van die agtiende eeu oorlede. Na sy dood het sy 
weduwee eers vir ’n ruk op die plaas bly woon. Nadat sy dit verlaat het, is Rietvallei in 
1784 aan Sebastiaan Wolfaardt verpag. Hy het dit weer in 1832 aan sy seun, Petrus 
Jacobus Francois (alom bekend as Oom Piet), bemaak.

In 1854 koop ene Jan Hendrik Munnik ses erwe van Oom Piet Wolfaardt. Hierdie was die 
eerste erwe wat aan die oosoewer van die Dwarsrivier verkoop is en wat later as The Glebe 
bekend gestaan het. (Die Anglikaanse kerk, St Andrew’s Church, staan vandag op een 
van die erwe.)

Die eerste huise op Ceres is deur twee Skotte, Sandy Bain en Abé Taylor, gebou. Volgens 
oorlewering was die eerste huis op Ceres aan die wesoewer van die Dwarsrivier op die 
suidwestelike hoek van die Voorstraat en Lyellstraat, waar Piet de Wit (Piet Potlood) 
later sy winkeltjie gehad het.

Die eerste huis aan die oosoewer was Prudentia, die huis waarin Oom Ben Hough later 
gewoon het (op die kaart agter Krige & De Wet se kantoor aangetoon). Volgens 
oorlewering was dit die eerste woonhuis van die plaas Rietvallei wat deur een van die 
vroeë eienaars daar gebou is.

Ceres word 'n dorp

Mantel-, Buckland-, Meul- en Lyellstraat was die eerste vier strate wat in Ceres aangelê is. 
(Mantelstraat is met die Ossewatrek van 1938 na Voortrekkerstraat herdoop en Buck- 
landstraat met die Van Riebeeckfees in 1952 na Van Riebeeckstraat.)

Die Van Bredabrug oor die Dwarsrivier is op 7 Februarie 1855 ingewy. Daarna is die pad 
van Wolvenkloof af (later Wolwekloof -  ’n plaas naby die Wittebrug waar die pad van 
Worcester af by Michellspas aansluit) tot by die plaas van George Sebastiaan Wolfaardt,
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oos van Ceres, as 'n ‘grootpad’ verklaar. Die Van Bredabrug is onder die toesig van 
Thomas Charles Bain gebou en is na mnr D G van Breda, ’n lid van die ou Kaapse 
parlement, vernoem.

Volgens foto’s wat in die Kaapse Museum opgediep is, is die eerste Van Bredabrug in die 
vroeë 1890’s deur vloedwaters beskadig en is dit in ongeveer 1894 herbou of vervang. Die 
foto’s toon dat die oorspronklike Van Bredabrug houtpilare gehad het wat aan die onder- 
kant skuins na buite uitgesit was, terwyl die daaropvolgende brug regop pilare gehad het. 
Daar is ook ander verskille tussen die twee brue, soos die meegaande foto’s toon.

Kensington Edwards het in 1850 die eerste poskantoor in sy huis op Ceres gehuisves,

4 Die eerste brug oor die 
Dwarsrivier, of die oor
spronklike Van Bredabrug

o

5 Westelike aansig van die 
Van Bredabrug 1855-1894 
met Rooikrans in agtergrond

o
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waarvoor hy £6 per jaar ontvang het. Daar kon egter nie vasgestel word waar sy huis 
geleë was nie. In Maart 1857 is mnr N G Vos (1811-1887) as die eerste posmeester 
aangestel. Mnr Vos is in 1861 opgevolg deur mnr James Warren, ’n onderwyser, met ’n 
salaris van £30 per jaar plus die kommissie wat hy op die verkoop van seëls verdien het.

Baumann’s Store, Ceres se eerste groot winkel, is in 1855 deur Jan Hendrik Munnik en sy 
swaer, H L de Lange, opgerig. Mnr Munnik se seun, George Glaeser Munnik, was die 
winkel se eerste bestuurder.

Die munisipaliteit is op 3 November 1864 gestig met mnr J H Munnik as die eerste 
landdros.

Joubert- en Buckingham Palacestraat was die volgende twee strate wat uitgelê is. Mnr D J 
Joubert, eienaar van die plaas Morceaux (my oupa van moederskant), het die grond vir 
Joubertstraat aan Ceres se munisipaliteit geskenk. Buckingham Palacestraat was moont- 
lik dieselfde straat wat vandag as Retiefstraat bekend staan. Die huis met die naam 
Buckingham Palace, waarin Pieter en Bessie Retief gewoon het, en wat geleë was op die 
plaas De Bosch, was min of meer in lyn met hierdie straat.

Omdat die Dwarsrivier nie genoeg lopende water vir Ceres se inwoners aan die oostekant 
van die rivier kon verskaf nie, is dié deel op ’n unieke wyse van water voorsien. Water is 
afgekeer uit die Skurweberge aan die westekant van Ceres na ’n watermeul wat in Meul- 
straat wes van die Dwarsrivier opgerig is. Van die watermeul af is die water met ’n voor 
langs gelei en dan met ’n houtgeut bo-oor die rivier tot in ’n verdelingsdam aan die 
oostekant van die rivier.

Die houtgeut het oor die Dwarsrivier gelê, sowat ’n halfmyl noord van die Van Breda-
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brug. Die geut is met lang pale van onder af oor die rivier gestut, maar die pale kon nie 
altyd die vloedwater weerstaan nie. Volgens oorlewering is die geut en sy pale vir die 
tweede keer in 1869 erg deur vloedwater beskadig. Dit is herstel, maar toe dit vir die derde 
keer weer eens deur vloedwater beskadig is, is dit in 1882 deur Oom Jan Keet, ’n leidende 
figuur in Ceres oor wie daar nog baie berig sal word, herbou. Die keer het Oom Jan ’n 
nuwe geut asook ’n voetgangersbruggie, albei uit kiaathout vervaardig, daar opgerig. Die 
oorspronklike houtpale is vervang met klippilare wat in die rivier gebou is. Die geut het 
deel van die voetgangersbruggie gevorm, maar was heelwat hoër as die loopvlak van die 
bruggie.

Die voetgangersbruggie heet amptelik ‘Minnaarsbrug’ maar staan onder die Ceresiete as

7 Die ou watermeul in 
Meulstraat

o

8 Die eerste watergeut oor 
die Dwarsrivier wat in 1869 
deur 'n storm verwoes is

o
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9 Bo-aansig van die eerste 
watergeut oor die Dwars- 
rivier wat in 1869 deur’n 
storm verwoes is, met die 
pypwaarmee diewaterkar 
watdiestratesoggensmoes 
natspuit, gevul moes word

o

10 OomJanKeetse 
watergeut en Lovers’ Bridge 
wat uit kiaathout gebou was

o

‘Lovers’ Bridge’ of sommer net die ‘Kleinbruggie’, bekend. In 1904 is Lovers’ Bridge weer 
herbou, weer eens onder leiding van Oom Jan Keet, maar die keer is die bruggie se 
houtloopvlak met beton vervang. Eers in 1926 is die geut deur ’n pyplyn van 15 duim 
deursnee vervang.
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Die Standard Bank is in 1876 gebou. Die eerste bankbestuurder was mnr J Mitchell. Hy is 
later deur mnr R W Graaie opgevolg.

In 1878 is ’n bestaande losieshuis, Drett’s (Brett’s?) Boarding House, wat aan hierdie 
bankgebou aangelas was, omskep in ’n sanatorium vir teringlyers. In ’n brosjure getiteld 
Ceres as a Health Resort in South Africa, Especially for Consumptive Invalides, wat in 
Fleet Street, Londen, gedruk en in September 1890 deur die ‘Ceres Sanatorium Company’ 
uitgegee is, beskryf dr Gustav Adolph Robert Zahn, die distriksgeneesheer van daardie 
tyd, dat ’n bestaande losieshuis langs die poskantoor en regoor die landdroskantoor vir 
dié doel aangekoop, vergroot en ingerig is om aan die nodige vereistes te voldoen. Die 
sanatorium is dus opgerig op die perseel in die Voorstraat waar die Standard Bank 
vandag nog geleë is.

11 Die eerste tering- 
sanatorium wat aan die 
eerste Standard Bank 
vasgebou was, met die 
eerste poskantoor aan die 
ander kant van die bank

o
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Dr Zahn was aan die hoof van die sanatorium en daar word genoem dat dr Hurford ook 
daar behulpsaam was. Die voordele wat Ceres vir so ’n sanatorium kon bied, was die 
hoogte bo seespieël, skoon lug met baie osoon, en afwesigheid van suidoostewind en stof. 
Ceres het baie water gehad en die strate kon gereeld nat gehou word. (Stof het die oor- 
draagbaarheid van teringkieme bevorder.) Die genoemde pamflet beveel ook aan dat 
indien pasiënte dit kon bekostig, hulle vir die wintermaande, wanneer dit baie nat op 
Ceres was, na Cradock moes gaan.

Heelwat later, in 1890, is ’n tweede teringsanatorium, Belmont, deur die Ceres Sanato
rium Company vir die som van £8 000 gebou. Dit het goed ingerigte kamers vir twintig 
pasiënte gehad, elk met sy eie badkamer met water aangelê, asook ’n kaggel. Die eerste 
bestuurder was meneer R C Heberden en die pasiënte van dié sanatorium was ook onder 
die sorg van dr Zahn.

Die eerste koerant wat op Ceres uitgegee is, was die weeklikse Ceres Standard waarvan 
die eerste uitgawe op Saterdag 8 Mei 1886 die lig gesien het. Die uitgewers was Mader,

13 The Ceres Standard 
van Saterdag, 12 Junie 1886

o
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Carson & Kie. Meneer Carson het later na Engeland teruggekeer en Mader & Kie het met 
die publikasie van die koerant voortgegaan. Die koerant is met die hand geskryf, by wyse 
van deurslagpapier gekopieer en dan ook in die vorm uitgegee. Eksemplare is teen ses 
pennies stuk verkoop.

Die eerste vyf uitgawes het verlore gegaan. Die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad 
besit egter ’n volledige stel kopieë van The Ceres Standard vanaf die sesde uitgawe van 
Saterdag 12 Junie. In die uitgawe word onder andere berig dat mnr Price, die eerste 
sekretaris van die ‘Landbougenoodskap’, uitgetree het en opgevolg is deur deur M S 
Whiting, dat die Genootskap besluit het om ’n landbouskou in Februarie 1887 op die 
markplein op Ceres te hou (die markplein was op die hoek van die Voorstraat en Meul- 
straat, vandag Voortrekker- en Owenstraat), dat 1886 een van die droogste jare in mense- 
heugenis was, en dat die suidoostewind baie stof opgewaai het. In September het daar 
egter vier en ’n half duim reën geval wat veroorsaak het dat die Dwarsrivier in vloed 
afgekom het en een voet hoër gestyg het as die vorige hoogwatermerk.

Volgens The Ceres Standard van Saterdag 12 Junie 1886 was daar ook, onder andere, ’n 
besigheid op Ceres wat deur ene A Solms bedryf is. Daar kon egter geen inligting of foto’s 
oor die oprigting, aard of geskiedenis van dié besigheid gevind word nie.

D i e  e e i ' s i e  h o i e l l e

Mnr C J van der Merwe was ’n slagter en ook die eienaar van die eerste hotel op Ceres, 
naamlik die Pilgrim’s Rest Hotel. Later is die Commercial Hotel op die mure van hierdie 
hotel gebou en mnr Van der Merwe se slaghuis het die naam Commercial Butchery gekry.
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Na mnr Van der Merwe was meneer C A R  Brett die eienaar of bestuurder van die 
Commercial Hotel, en ná horn mnr C Schmidt, ’n Duitser. Dit is onseker welke een van 
die twee die hotel na die Grand Hotel herdoop het. In die telefoongids van 1929 word 
aangegee dat mnr Schmidt die eienaar van sowel die Grand Hotel as die derde Ceres 
Hotel (kyk volgende paragraaf), op die hoek van Vos- en die Voorstraat was. Jockey 
Levin het die Grand Hotel in Augustus 1929 by horn gekoop en was die laaste eienaar van 
die hotel. Na sy dood is die hotel gesloop. (Andrag Motors staan vandag op die perseel.)

16 C J van der Merwe se 
Commercial Butchery

o

Volgens foto’s wat gevind is, was daar met verloop van tyd drie afsonderlike hotelle wat 
na mekaar die naam Ceres Hotel gedra het. Die eerste foto is in 1890 geneem en die naam 
van die hotel is duidelik leesbaar. Die eienaar was mnr A L C Bergmann, 'n gebore 
Hollander wat in 1873, terwyl hy eienaar van die hotel was, oorlede is. (Hy was die vader 
van Alexander Lodewyk Cornelius Bergmann (1861-1939), wat voorsitter was van die



Afdelingsraad vanaf 1925 tot 1938, asook van Ceres se skoolraad vir ongeveer 25 jaar.) 
Hierdie foto is in die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad gevind maar sonder enige 
meegaande skriftelike of ander ophelderende inligting. Daar kan ook nie deur die agter- 
grond bepaal word waar hierdie rietdakhotel geleë was nie.

Die tweede Ceres Hotel was op die noordwestelike hoek van die Voorstraat en Munnik- 
straat, regoor die Engelse kerk geleë en dit was dié hotel wat, soos reeds beskryf is, in die 
1920’s afgebrand het. Die eienaar, mnr Bassingthwaite, was in finansiele ongeleentheid en 
die hotel sou die volgende dag per openbare veiling verkoop word. Hy het die gebou 
vroeg die oggend aan die brand gesteek en homself in die kolehok om die lewe gebring. 
Die gebou het twee erkers aan die voorkant gehad. Volgens oorlewering bestaan daar 
vandag nog stories van hoe dit later daar op die perseel gespook het.

18 Die tweede Ceres Hotel

o
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19 Die derde Ceres Hotel

o

Die derde Ceres Hotel was op die suidoostelike hoek van die Voorstraat en Vosstraat en 
was die ou Waverley Hotel wat later na Ceres Hotel herdoop is. Hierdie hotel was 'n 
dubbelverdieping met ’n houtbalkon aan twee kante op die boonste verdieping. Volgens 
die telefoongids van 1929 was mnr Schmidt, eienaar van die Grand Hotel in daardie jaar, 
ook die eienaar van dié Ceres Hotel. (Vandag staan die supermark Shoprite op dié 
perseel.)

Volgens geskrifte wat gevind is, word gemeld dat daar aan die einde van die negentiende 
eeu etlike hotelle en losieshuise op Ceres was.

Ceres in die fare 1X9 0 - 1 9 0 0

In 1890 is daar onder toesig van Oom Jan Keet twee swembaddens, een vir mans en een 
vir dames, op Ceres gebou. Vanaf Januarie 1892 kon Ceres se inwoners ’n maandkaartjie 
teen 2/6 o f ’n jaarkaartjie teen 12/6 koop om die swembaddens te gebruik. Mev Keet, wat 
die kaartjies verkoop het, het ’n kommissie daarop verdien in ruil vir toesighouding oor 
die baaiers.

Ceres se eerste musiekvereniging, die Ceres Musical Society, is in 1891 deur die bestuur- 
der van die Standard Bank, mnr R W Graaie, gestig. In 1897 is die vereniging se naam na 
die Ceres Musical and Dramatic Society verander.

Aangesien die dorp se strate in daardie tyd nie geteer was nie, is ’n waterkar gebruik om
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die strate soggens nat te spuit en sodoende die stof wat deur voertuie opgewarrel is, te 
probeer verminder. Van die eerste waterkar is daar nie veel bekend nie. Dat daar egter een 
moes gewees het, kan afgelei word van die foto van die eerste watergeut wat in 1869 deur 
vloedwater vernietig is (kyk foto 9) en waarop die pyp waarmee die waterkar gevul moes 
geword het duidelik sigbaar is.

Wat wel bekend is, is dat ’n waterkar in 1892 vir £22 aangekoop is wat, volgens oor- 
lewering, deur vier osse getrek is. Dié waterkar is die daaropvolgende jaar teen ’n wins 
van £1 aan die Afdelingsraad verkoop. Die volgende waterkar wat aangeskaf is, is (weer 
eens volgens oorlewering) deur vier esels getrek en is in die jare 1895-1896 gebruik.

In 1892 is Oom Jan Keet teen ’n salaris van £50 per jaar as superintendent van Ceres se 
strate aangestel. Hy was ook in beheer van die watermeul in Meulstraat wat water vanaf 
die Skurweberge aan die westekant van die dorp met behulp van die geut oor die Dwars- 
rivier na die oostekant van Ceres gebring het. Vir dié taak het hy ’n bykomende salaris 
van £90 per jaar verdien. Na die dood van dr Zahn op 30 Desember 1900 is Oom Jan ook 
deur die stadsraad as Ceres se gesondheidsbeampte aangestel.

Teen 1893 was Ceres reeds ’n volwaardige dorpie. In die Argus Annual & South African 
Directory van daardie jaar word Ceres soos volg beskryf:

Ceres is a very pretty and English-looking town, and was laid out in the year 1854; 
situated ten miles from Ceres Road Station, at the foot of Mitchell’s [sic] Pass, through 
which Pass, remarkable for its beautiful scenery, the village is approached; it is 
surrounded by rugged mountains presenting a very volcanic appearance, and partly by 
mountains fairly clothed principally with varieties of the Protea. The town, which is 
about one and a half miles long, and a half a mile in width, has a population of nearly 
1,800 inhabitants. It is bountifully supplied with water, the Dwars River running 
through the centre, and a never failing supply of the purest spring water has been 
brought in at an expense of over £4,000, from the Witzenberg range of mountains 
through the town, crossing the Dwars River in teak, on very handsome stone piers. Each 
street has a row of oaks, which grow luxuriantly on either side. Fruit is abundant. A 
branch of the Standard Bank is established here. Telegraphic communication from 8 
a.m. to 6 p.m.; postal communication twice a day each way from Cape Town. Also a 
Public Library, with a very large collection of books. The climate is remarkably fine, 
and Ceres has been pointed out on several occasions by eminent medical men as a 
desirable site for a Sanatorium, which has now been started and is largely patronised. 
The main transport road formerly lay through this village. The construction of the 
railway has not, as was at one time supposed, interfered with the prosperity of this 
village. It is a marked feature in the progress of the place that nearly all the old buildings 
have been renovated, and many new ones erected within the last few years, and that
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tree-planting is being extensively carried on. Ceres has an extensive back country, and 
with the trade of Calvinia and Sutherland passing through it, a ready market for the 
disposal of grain and other produce will always be afforded.

Ceres se Victoria Recreation Ground is in 1897 aangelê. ’n Fietsbaan is in 1899 daarby 
gevoeg, ’n croquet-baan in 1905, en ’n gholfbaan in 1907.

Vanaf 1899 is die akkers van die eikebome langs die dorp se strate verpag en op 26 
Oktober 1899 is die eerste forelle in die Dwarsrivier geplaas.

Met die Boereoorlog van 1899-1902 is Ceres se skoolkomitee deur die Engelse afgedank. 
(Ceres se skoolkomitee was blykbaar die enigste een wat dié lot te beurt geval het.) Die 
hele skoolpersoneel is in die pad gesteek en die skoolhoof, mnr Gericke, is, saam met sy 
eerste assistent, mnr Ackerman, as ‘undesirables’ verklaar en by Matjesfontein 
gei'nterneer.

D ie v i'oee tw in f ig s ie  w u

Die stadsraad se planne om Ceres van elektrisiteit te voorsien is eers teen 1910 ten uitvoer 
gebring toe die pype vir die water om ’n turbine aan te dryf, aangelê is. Die turbine is vir 
die bedrag van £2 000 deur die firma Koch en Dixie aangebring. Ceres se elektrisiteit is op 
13 Februarie 1911 aangeskakel, met ’n kraglewering van 22 kilowatt. In 1911 is Charles 
Owen as amptenaar in beheer van hierdie elektrisiteitskema aangestel. Sy vergoeding was 
’n salaris van £15.10s per maand plus die vrye bewoning van die ou meulhuis in Meul- 
straat. Intussen is vier ‘spaarzaam ligte’ bestel wat op die donkerste plekke in die strate 
opgerig is. Die plig om die ligte saans en soggens respektiewelik aan en af te skakel, was 
dié van die jonge heer Ulrich Reynecke.

Dié hidroëlektriese skema was egter nie heeltemal doeltreffend nie, veral in die somer- 
maande wanneer die water nie so sterk geloop het nie. Derhalwe het die munisipaliteit in 
1913 ’n bykomende oliemasjien met ’n lening van £750 aangekoop. Die oorspronklike 
turbinestelsel van 1911 is in 1928 met dieselenjins en batterye vervang. Dié skema is op 17 
November 1928 tesame met die nuwe betonbrug wat na mnr Van Breda vernoem is, 
ingewy.

Volgens wat vasgestel kon word was Ceres een van die eerste plattelandse dorpe wat 
elektrisiteit gekry het, en ongetwyfeld die eerste een wat ’n waterturbine vir dié doel 
aangewend het.

15



Die South African Bioscope Company het reeds in 1910 die reg verkry om, sodra elek- 
triese krag beskikbaar sou word, bioskoopvertonings in Ceres se destydse stadsaal te hou. 
Volgens oorlewering was dié ou stadsaal regoor die NG-Moederkerk aan die westekant 
van Meulstraat geleë. Met die voltooiing van Ceres se nuwe stadsaal in 1910 en die koms 
van elektriese krag in 1911 is die ou stadsaal in ’n bioskoop omskep en aan The People's 
Bioscope Company verhuur. Rolprente is twee aande per week vertoon. Die aande wat 
daar nie bioskoopvertonings was nie, is die ou stadsaal as ’n rolskaatsbaan gebruik. Mnr 
H Baartman, wat die skaatsery gereël het, het die stadsaal vir dié doel teen 10/- per aand 
gehuur.

In 1908 is daar ’n ingenieur aangestel om ’n spoorlyn vanaf Ceresweg (Wolseley) na Ceres 
af te steek. Ten spyte van die ongelooflike koste van £2 000 wat daaraan verbonde was, 
kon die ingenieur geen hond haaraf maak nie, en die saak is gewonne gegee. Oom Jan 
Keet, wat daarna vir dié taak genader is, het daarin geslaag om die roete binne drie 
maande af te steek en uit te pen en dit nogal met behulp van baie primitiewe instrumente, 
waarvan hy die meeste self ontwerp en gemaak het. Die spoorlyn, wat op 18 Mei 1912 
ingewy is, is van begin tot einde op Oom Jan se penne gebou. Die enigste plek waar daar 
van Oom Jan se penne afgewyk is, was by die Koffiegat en waterval, waar ’n tonnel vir die 
treinspoor gebou is, pleks van Oom Jan se penne te volg wat met ’n draai om die Koffie
gat ingeslaan was.

20 Inwyding van die 
spoorlyn tussen Wolseley en 
Ceres op 18 Mei 1912

o

Op 10 April 1928 is die spoorlyn vanaf Ceres na Prince Alfred’s Hamlet deur die destydse 
Minister van Spoorweë en Hawens, C W Malan, alom bekend as Charlie Malan. ingewy. 
Hierdie spoorlyn van 6 myl het £48 000 gekos om te bou, £10 000 meer as wat aanvanklik 
daarvoor begroot is.
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Destyds was die stuk grond noord van Parkstraat bekend as Swartvlei weens die kleur 
van die grond. Dit was die gebied waar die vrygestelde slawe gewoon het. Om plek te 
maak vir die uitbreiding van die dorp is die nasate van die eertydse slawe in 1919 uit 
Swartvlei verskuif na die kleurlingwoonbuurt, die Rooikamp en The Glebe, waar die 
kleurlinge wat aan die Engelse Kerk behoort het gewoon het. Albei dié woonbuurte was 
aan die suidekant van Ceres geleë. Dit was klaarblyklik ’n langsame proses, want die 
laaste gesin, dié van Carolina Meiring, het eers in 1924 getrek.

Meulstraat, beter bekend as Mill Street (so genoem nadat die watermeul in ongeveer 1882 
langs die straat opgerig is), se naam is vermoedelik in die twintigerjare na Owenstraat 
verander, maar oor presies wanneer die naamsverandering plaasgevind het en na watter 
Owen dit vernoem is, kan slegs gegis word.

Dit is moontlik dat Meulstraat later na Charles Owen, hoof van Ceres se eerste elektrisi- 
teitskema, vernoem is. Daar kon egter geen bewyse gevind word dat dit juis na horn was 
wat die straat vernoem is nie. Dat Meulstraat wel later na Owenstraat herdoop is, blyk uit 
’n poskaart in my besit wat ene Gerrit Snyman in 1925 aan ‘Mrs J.W. du Plessis, Mill 
Street, Ceres’ gepos het. Bo-oor die stuiwer- (halfpennie-)seël wat op die kaart geplak is, 
is die posstempel van Ceres se poskantoor met die datum 4 Desember 1925, duidelik 
sigbaar. Hiervan kan afgelei word dat die herdoop van Meulstraat na Owenstraat óf na 
1925 moes plaasgevind het, óf dat dit dalk vroeër kon geskied het, maar dat die ou 
straatnaam nog deur sommige mense gebruik is nadat die straat reeds na Owenstraat 
herdoop was.

In 1923 is Ceres Fruit Growers Cooperation as ’n handelskoóperasie gestig om in die 
behoeftes van die boere te voorsien. Daar dit nie produkte hanteer het nie, het dit met die 
depressie van 1930 in fmansiële ongeleentheid geraak. Die kooperasie het toe sy handels- 
bedrywighede gestaak maar nogtans bly voortbestaan totdat dit in 1952 in ’n verpak- 
kingsonderneming omskep is.

Dit was eers in 1931-1932 dat die eerste strate in Ceres geteer is. Hulle was Mantel- (die 
Voorstraat), Vos- en Munnikstraat, asook ’n deel van Buckland- en Owenstraat.

Die sfigting van Vrince Alfred's Wawlei

Ceres was van die begin af nie sommer ’n hierjy-dorp nie. Dit spog reeds vanaf die 1850’s 
met sy eie ‘voorstad’, Prince Alfred’s Hamlet. Dié ‘voorstad’ het sy beslag gekry toe 
George Sebastiaan Wolfaardt in Maart 1851 ’n deel van sy plaas Rietvallei aan Johannes
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Cornelius Goosen vir die bedrag van £6 000 verkoop het. Tien jaar later, in 1861, het 
Goosen ’n deel van hierdie grond, wat hy Wagenboomsrivier gedoop het, in 90 erwe 
opgesny wat hy eweneens vir £6 000 verkoop het en so die stigting van Prince Alfred’s 
Hamlet tot stand gebring het.

Goosen het hierdie naam vir die dorpie gekies omdat die tweede seun van koningin 
Victoria, prins Alfred Ernest Albert, tydens sy omswerwinge die eerste lid van die Britse 
vorstehuis was wat in Suid-Afrika voet aan wal gesit het. Dié swierige naam vir hierdie 
klein dorpie word egter net op amptelike dokumente en vir adressering van briewe ge- 
bruik. Vir die inwoners van Ceres en seifs vir die van Prince Alfred’s Hamlet is laasge- 
noemde dorpie al die jare maar slegs as ‘Hamlet’ in die volksmond bekend.

Die ou wapad van Ceres na die Kouebokkeveld het die Schaaprivier destyds met ’n drif 
gekruis. Die drif was vlak voor die ingang na Hamlet. Die gedeelte van hierdie pad wat 
die hoofstraat van Hamlet gevorm het, dra vandag die naam Wiehahnstraat.

Hamlet se eerste winkel en hotel, bekend as die Commercial Hotel, is deur John James 
Taylor in dié straat gebou. Sy oupa, ook John Taylor, is in 1788 in Scone in Skotland 
gebore en het in 1817 as predikant na die Kaap gekom. Een van dié se seuns het in 
Kaapstad gaan woon waar hy ’n besigheid gehad het en ook met renperde geboer het. 
Daar is John James in 1841 gebore.

As jongman het John James by Kimberley gaan diamante delf, waar hy die waarde van 
vervoerondememings besef het. Terug van die diamantvelde het hy etlike muilspanne en 
waens aangeskaf en sy hoofkwartier op Hamlet gemaak waar hy die winkel en hotel 
gebou het. Die trein het toe nog net tot by Wellington geloop waarvandaan hy die 
goedere met sy muilwaens vervoer het. Hy het ook heelwat wingerd aangeplant en drank 
gestook om te verkoop. Sy vrou, Elizabeth, was van Wellington afkomstig.

Gedurende die Boereoorlog van 1899-1902 was daar van die jong manne wat by die 
Boerekommando wat in die Kouebokkeveld rondgetrek het wou gaan aansluit, maar 
hulle kon nie die kommando vind nie. Honger en moeg het hulle by die hotel aangekom 
en kos gevra aangesien hulle proviand gedaan was. Daar hy hulle geken het, was Taylor 
jammer vir hulle en het hulle van die nodige voorsien hoewel daar heelwat Engelse soldate 
by die hotel was. Iemand het horn egter gaan verraai en daar is op al sy goed beslag gelê. 
Hy en sy familie is ook aangesê om op Ceres te gaan woon waar hulle tot aan die einde 
van die oorlog gebly het. Na die oorlog het hy feitlik niks van sy goed teruggekry nie en 
moes hy die bietjie wat hy nog gehad het verkoop en ’n ander heenkome gaan soek. Hy is 
in 1915 in Johannesburg oorlede.
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Dit is dan in ’n neutedop ’n oorsig van die ontstaan van Ceres, ’n dorp wat knus in die 
krater van ’n oeroue vulkaan rus. Dit is in dié dorp, omring deur beskermende berg- 
kettings -  die Skurweberge, Gydoberg, Waboomberg, Theronsberg en aan die punt van 
die Hexrivierberge, die majestieuse Matroosberg -  waar ek gebore is, opgegroei en al my 
lewensjare deurgebring het. Hierdie ryke herinneringe wil ek met u deel en u vertel van my 
jeugjare, my jongman-streke, my vriende. Maar bowenal wil ek u vertel van ons mense, 
die Ceresiete, van gister en eergister.
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'Píase by Ceres 
oostelike íngang

As ek aan die verlede dink, gaan daar ’n kaleidoskoop van mense, plekke en gebeurtenisse 
voor my geestesoog verby, ’n warboel waaruit ek orde sal moet skep om ’n deurlopende 
verhaal te vorm. Dit is moeilik om te besluit waar om te begin.

My eie plaas, Quarta, waar ek tot aan die einde van 1993 woonagtig was, is aan die 
oostekant van Ceres geleë, en ek het al die jare die dorp van hierdie kant af binnegekom. 
My herinneringe aan Ceres en sy mense van toentertyd kom dus natuurlikergewys van die 
ooste- na die westekant van die dorp by my op. Derhalwe het ek besluit om u te nooi om 
saam met my van die oostelike ingang na Ceres tot aan sy westelike eindpunt, daar waar 
die Voorstraat teen die ‘Nekkie’ begin opkronkel en die begin van Michellspas word, te 
wandel. Agter in die boek is daar ’n aantal kaarte wat u kan gebruik om my wandeling 
met u deur die dorp, en later ook deur Ceres se kontrei, te volg. Ons begin by die drie 
plase Dubbelbreed, De Bosch, en Morceaux, wat destyds hier vlak voor die dorp se 
oostelike munisipale grens geleë was.

Dit is nie die doel om oor my as persoon te skryf nie, maar ek was so betrokke by en het 
so nou saamgeleef met die verlede, dat ek genoodsaak sal wees om sommige van my eie 
ondervindings in te weef.

Oow Vied Kïolfaardf van Oubbetbreed

As ons in die vroeë twintigerjare Ceres uit die ooste van die Warmbokkeveld se kant af 
sou nader, kom ons daar waar die Ezelsfontein-pad afdraai, by Morgenzon, die plaas van
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Oom Fanie Malherbe, verby. Morgenzon was vroeër, toe dit nog aan Oom Piet Wol- 
faardt behoort het, as Dubbeldbreed bekend. Van Oom Piet Wolfaardt word daar menige 
staaltjies vertel, onder andere dat hy sulke lekker brandewyn en dergelike goedjies ge- 
stook het. Ek kan nie vir die waarheid van die volgende staaltjie instaan nie, maar dit is 
soos dit aan my vertel is.

Soos vandag nog die gebruik is, het die Engelse Kerk Sondagoggende ’n vroeë diens 
gehad wat dan die lidmate geleentheid gegee het om nog so ’n besoekie of wat voor 
middagete te gaan aflê. Daar word vertel dat party van die lidmate van die Engelse Kerk 
danig bevriend met Oom Piet geraak het en heel dikwels na afloop van die kerkdiens by 
horn gaan kuier het. Met egte boeregasvryheid het hy dan vir hulle ’n ietsie voorgesit om 
te drink, met die gevolg dat sommige van hulle danig vriendelik vir middagete tuisgekom 
het. Die predikant het hierdie storie te hore gekom en besluit dat daar darem iets aan die 
saak gedoen moes word.

So het hy self een Sondagoggend na kerk sy treppie ingespan en by Oom Piet gaan besoek 
aflê. Of van die ander gaste horn gewaar het of nie, sal ek nie weet nie, maar hy was die 
oggend die enigste besoeker op Dubbelbreed.

Oom Piet het horn vriendelik ingenooi, die tante het tee voorgesit, en hulle het lekker 
gesels. Die predikant het ook nie by die doel van sy besoek uitgekom nie, want hy kon nie 
bra so ’n ernstige saak te berde bring van hoor-sê nie. Toe hy aanstaltes maak om te 
vertrek, nooi Oom Piet horn om nog ’n wyle te vertoef en ’n ietsie sterkers saam met horn 
te geniet. Die predikant meen toe dat dit ’n guide geleentheid sou wees om uit te vind hoe 
die groot aantrekkingskrag nou eintlik smaak.

Oom Piet het egter geweet hoe om ’n drankie te dokter wat onskuldig smaak maar met ’n 
goeie angel bedeeld is, en die predikant het dit so geniet dat hy ook ’n tweede een gedrink 
het. En dis toe net daar waar sy arms en bene lammerig begin raak en sy spraak nie op die 
preekstoel aanvaarbaar sou wees nie. Oom Piet het toe self die predikant terug huis toe 
geneem, die perd daar uitgespan, in die stal gesit en voer gegee, en daarna teruggeloop 
plaas toe. Sy taak was afgehandel en die aanval afgeweer.

Kïedcovarínge op Oe IZosch

Van die plaas Dubbelbreed afloop die pad op die skeiding van De Bosch (Bosplaas) aan 
die suidekant en Morceaux aan die noordekant, twee van die pionierplase van die sagte- 
vrugtebedryf.
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Die plaas De Bosch het aan Oom Pieter en Ant Miemie Cillié behoort. Hulle twee oudste 
kinders, Pieter (alom bekend as Pietie) en Hester, was saam met my in dieselfde klas op 
skool. Pietie en ek was van kleins af boesemvriende en ek het derhalwe dikwels by horn op 
De Bosch gaan kuier.

Pietie was van jongs af lief vir diere en my eerste hondjie, Vlekkie, ’n foksterriër met bruin 
kolle, het hy dan ook vir my gegee. Sedertdien was ek nooit sonder ’n hond nie.

Op die agterstoep van De Bosch se ou opstal het ek leer driewiel ry, en was ek nie bietjie 
trots op hierdie prestasie nie!

Agter die woonhuis was ’n lemoenboord waar ons altyd lemoene gaan eet het wat maar 
taamlik suur was, want Ceres se klimaat is te koud vir lemoene. Die Titusrivier, ’n sytak 
van die Dwarsrivier, loop oor De Bosch. In die rivier was ’n heerlike swemgat waar ons 
gereeld gaan swem het. Hierdie gat is vandag nog daar en ons het later as familie dikwels 
daar gaan piekniek maak.

Op De Bosch se werf was ’n yslike bobbejaan met ’n lang ketting aan ’n paal vas, met die 
houthok waarin hy snags geslaap het, bo-op die paal. Op ’n Sondag met Oom Pieter se 
verjaardag was daar ’n groot aanloop van vriende en familie om horn geluk te wens, en 
ons klomp kinders het almal op die werf baljaar. Oom Pieter se tweede jongste dogter, 
Ria, was ’n mooi kind en ons seuns was danig verlief op haar. Ek het ook ’n ogie op haar 
gehad, hoewel ek toe nog nie eers in die skool was nie, en het aan die ander vertel dat ek 
eendag met haar gaan trou. Hulle daag my toe uit om Oom Pieter om haar hand te gaan 
vra.

Ook nie links nie, stap ek somar na die voorstoep waar die mans sit en gesels, val die 
gesprek in die rede, en vra vir Oom Pieter of ek eendag met Ria kan trou. Daar was ’n 
doodse stilte en Oom Pieter was vir ’n oomblik uit die veld geslaan, maar toe hy tot 
verhaal kom, sê hy met ’n skalkse glimlaggie dat ek haar kon kry as ek die bobbejaan kon 
ondersit.

Maar Oom Pieter het my nie geken nie en ek maak somar dadelik aanstaltes om die sakie 
te gaan afhandel en vat die pad na die arena toe.

'n Bobbejaan is egter ’n slim dier. Hy trek mos eers sy ketting styf en loop dan heen en 
weer terwyl hy ongemerk agtertoe beweeg om jou nader te lok. Terwyl ek my strategic 
uitwerk, trap ek in die strik en kom binne sy bereik. Hy gryp my aan die uitgestrekte 
regterarm, pluk my nader en sit my onder.
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Hierna onthou ek nie veel nie, want dit was ’n blitsgeveg. Ek moes seker instinktief met 
my linkerarm voor my gesig gekeer het, want hy het die dikvleis net onderkant die 
elmboog aan flenters geskeur, maar gelukkig nie die spiere beskadig nie. Toe ek weer tot 
verhaal kom, lê ek op die naat van my rug met ’n see van gesigte rondom my. Die vrouens 
gil en die mans swaai arms om vir Kees te verwilder. Maar toe ek opkyk, sit Kees bo-op 
sy slaaphok op die paal en kyk met veragting op my neer. Ek kon sweer dat hy ’n 
meerderwaardige glimlag op sy bakkies gehad het.

Gehawend, bebloed en vernederd is ek uit die arena gedra, en ek het nie met Ria getrou 
nie. Na meer as sewentig jaar is die littetekens van dié geveg nog duidelik op my arm 
sigbaar.

Pietie het sy hele lewe lank sy liefde vir diere behou. Hy het later jare ’n ingevoerde 
papegaai gehad wat feitlik nes ’n mens kon praat. Hy het ook ’n jong, mak leeu aangeskaf 
wat in die blomtuin rondgeloop het. Menige besoeker het horn boeglam geskrik as hy 
saam met Pietie op die stoep sit en tee drink en die leeu kom tussen die struike uit te 
voorskyn om te kom dagsê! Maar leeus, net soos bobbejane, het die gewoonte om later te 
groot en gevaarlik te word, en Pietie was genoodsaak om hom na ’n wildplaas te laat 
gaan.

De Bosch is later in drie dele opgesny. Die tweede deel is Lorraine gedoop, en die derde 
deel Forelle. Pietie het op die oorspronklike deel, De Bosch, geboer, sy een broer, Sarel, 
op Lorraine, en ’n ander broer, Malan, op Forelle. Hulle jongste broer, Koos, het op 
Laastedrif in die Kouebokkeveld (bo-op Swaarmoed) gaan boer en is vandag die voor- 
sitter van Ceres Group (voorheen Ceres Fruit Growers). Hy het ook later Lorraine van sy 
broer Sarel gekoop voordat dié oorlede is.

My oupa se plaa% Mvrceaux

Die plaas Morceaux was noord van die pad, regoor De Bosch, geleë. Danie en Maria 
Joubert, my oupa en ouma van moederskant, het hier geboer.

Oupa was van die Paarl afkomstig en het vroeër onder andere met vrugte gesmous. In die 
Ceres-distrik het destyds oral soetsafraan- en kalbaspeerbome op die plase gegroei, en hy 
het die pere, asook ander vrugte, van die boere gekoop en bemark.

Daar hy gesien het dat sagtevrugte goed op Ceres aard, het hy besluit om hier met vrugte 
te kom boer, en rondgesoek om ’n plaas in die hande te kry. So het hy dan uiteindelik die
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plaas Morceaux aangekoop. Dié plaas het uit drie stukke grond bestaan: ’n deel van die 
plaas Rietvallei, ’n deel van die plaas Schoonvallei, en ’n deel munisipale grond.

Die plaas het nie sy naam ontleen aan die Franse peervariëteit ‘Glou Morceau’, soos 
party mense geglo het nie, maar het dit op ’n heel interessante wyse verkry. Net nadat 
Oupa Joubert die plaas aangekoop het, het ’n Franse dame by hom kom besoek aflê, en 
hy het haar gevra om aan ’n naam vir sy plaas te dink. Nadat sy die geskiedenis van die 
plaas by hom gehoor het, het sy die naam Morceaux voorgestel, ’n Franse woord wat ‘uit 
verskillende stukke saamgestel’ beteken.

Oupa Joubert het self vertel hoedat hy aan die einde van die neëntiende eeu die eerste 
peerboord op die plaas aangeplant het. Volgens oorsese voorskrif het hy die borne 20 voet 
van mekaar af geplant, wat dan vir ’n mens reguit rye borne in vier rigtings gee as jy in die 
boord staan. Hy was nie bietjie trots op hierdie boord nie want volgens hom was dit die 
eerste vrugteboord wat op groot skaal in die distrik aangeplant is.

Op ’n Sondagmiddag, toe ’n vriend hom besoek, gaan wys hy hom die nuwe boord. Die 
was heel bei'ndruk, maar vra hom toe: ‘Maar Daantjie,’ soos hulle hom genoem het, ‘wie 
dink jy nou sal al hierdie vrugte opeet as die borne eendag dra?’

21 Danieen Maria Joubert 
van die plaas Morceaux (my 
oupa en ouma van moeders- 
kant)

o
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So het iemand van Calvinia se wêreld wat ook die boord gesien het, daar gaan vertel dat 
die boere so baie vrugtebome op Ceres het dat die goed glad in rye geplant moet word. Ek 
onthou nog hierdie boord wat voor die ou woonhuis gestaan het en vir baie jare goeie 
oeste gelewer het.

Oupa Joubert het vir Ouma, 'n nooi Van der Merwe, op die plaas Moerasvlei (later 
Boplaas) in die Kouebokkeveld ontmoet. (Moerasvlei word in sommige dokumente van 
1824 en 1825 as Moddervallei aangegee.) Sy was die suster van die bekende Afrikaanse 
skrywer Boerneef se vader.

Dit was die gebruik dat ons gesin (Vader, Moeder en ons drie kinders), wat toe in 
Fabriekstraat op die dorp gewoon het, Sondagnamiddae op Morceaux gaan kuier het. 
Soms het ons soontoe gestap, maar later soms met die motor gery. Ek het ook dikwels as 
kind daar gaan kuier en het baie herinneringe uit daardie dae.

My cow ~&oeiie
Oupa en Ouma Joubert het ses dogters gehad, waarvan een, Anna, my moeder was. Hulle 
enigste seun, Izak, is op vyf-en-veertigjarige leeftyd oorlede. Ons was baie lief vir horn en 
het horn ‘Boetie’ genoem. As Boetie Ceres toe geloop of met sy fiets gery het om besigheid 
te kom doen, het hy altyd by Moeder kom tee drink, en dan is ek toegelaat om op sy fiets 
in die straat voor die huis te ry.

Daar die fiets te groot vir my was, het ek ‘side saddle’ gery: my regterarm oor die saal 
gehaak, en my linkerhand wat stuur. My regterbeen het deur die raam gesteek om die 
pedaal te trap, en gewoonlik was my regterkuit daarna pikswart besmeer van die ketting 
se olie.

Boetie het later vir horn ’n Red Indian-motorfiets met ’n ‘side car’ gekoop, maar die 
honde op die plaas het nie daarvan gehou nie en het horn gedurig gejaag. Toe hy eendag 
sy suster Myrtle se pragtige kolliehond raakry, was die duiwel los. Myrtle het horn so 
sleggesê dat die see horn nie kon afwas nie!

Daar was ook ’n hansskaap op Morceaux se werf. Boetie het dié skaap geleer om wanneer 
hy sy hand na die skaap uitsteek, ’n paar tree terug te staan, dan met ’n vaart na hom toe 
aan te gallop en sy kop met ’n finale bokspring teen Boetie se hand te kom stamp.

Ek wou Boetie die speletjie eendag nadoen, maar was heeltemal te lig in die broek. Die 
hansskaap het my onderstebo gestamp dat ek doer diekant val. Die skaap het blykbaar 
van hierdie nuwe speletjie gehou, want toe ek besig was om op te staan, kry ek die
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volgende stamp op my agterwêreld. Terwyl ek die sand nog uit my mond spoeg, was dit 
weer so, maar teen hierdie tyd het ek so ’n keel opgesit dat Moeder en haar susters my uit 
die penarie kom red het. Die arme Boetie is lelik oor die kole gehaal omdat hy die skaap 
sulke slegte maniere geleer het. Die ding kon mos die arme bloedjie ongelukkig gestamp 
het!

Ek onthou nog dat Boetie ’n boorgat op die plaas laat boor en ’n ‘Suction Gas’-enjin 
daarop gesit het om water te pomp. Die ding het egter meer gestaan as geloop en het op 
die ou end maar as ’n monument vir ’n mislukking gedien.

Boetie was 'n gesiene man en was trots daarop dat hy as lid van die ‘Cape Town Club’ 
aanvaar is. Die familie was egter geskok dat hy so spandawelrig kon wees: ’n dag in 
Kaapstad het hom soms tot soveel as £5 gekos!

Hy was eers verloof aan Maude Penz, ’n baie gawe meisie vir wie ons almal baie lief was. 
Om die een of ander rede is hy egter nie met haar getroud nie, maar met Annie Grobbe- 
laar, 'n nooi van Wellington. Hulle het een seun en twee dogters gehad. Die oudste 
dogter, Anne, later Anne McKenzie, het ’n bekende naelloopster geword. Hulle seun, 
Danie (alom bekend as Daan), het ’n mediese dokter geword en is later na Amerika waar 
hy getroud en later oorlede is.

My Moeder, Anna
Anna, my moeder, was nog ’n tiener tydens die Boereoorlog van 1899-1902. In dié tyd 
was daar twee militêre kampe wat die Kakies opgerig het, een op die plaas De Bosch (net 
langs die pad waar die Provinsiale Administrasie se geboue vandag geleë is), en een oor- 
kant die pad, op Oupa Joubert se plaas, Morceaux. Laasgenoemde kamp is dikwels deur 
die Kakies gebruik om oor te lê wanneer hulle op pad noorde toe was. Hulle het ook ’n 
gerolde doringdraadversperring tussen Morceaux en die dorp opgerig om toegang tot die 
dorp te beheer, met ’n bemande hek waardeur almal moes gaan om na of van die dorp te 
kom.

Moeder het egter korte mette met dié hindernis gemaak. Sy het altyd een van die kleur- 
lingvroue op die plaas saam met haar geneem en dié het haar dan gehelp om deur die 
doringdraadversperring te klim wanneer sy Ceres toe wou gaan. Die kleurlingvrou het 
dan ook daar op Moeder gewag om haar weer deur die draad terug te help. (Dit bly vir 
my ’n raaisel hoe Moeder met die kleredrag van destyds deur ’n draadversperring soos dié 
kon kom, maar sy het dit vir die waarheid aan my vertel.)
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Toe daar op 'n keer weer ’n kommando vir ’n paar dae op Morceaux vertoef het, het die 
drankies vryelik in die kamp gevloei, veral die dag voordat hulle die reis na die noorde 
voortgesit het. Die volgende dag het hulle vroegoggend begin woel en hier teen nege-uur 
se kant was hulle reeds weg. Moeder het om die barakke gestap om te gaan kyk of die 
kampplek skoon is, en kom toe op ’n Tommie af wat nog daar op die grond aan die slaap 
lê. Langs horn het sy perd, klaar opgesaal, gestaan, met al sy bagasie asook sy geweer op 
die perd se rug vasgemaak. Dit was egter duidelik dat die Tommie geensins haastig was 
om te vertrek nie.

By nadere ondersoek blyk dit toe dat hy nog so besope was dat hy nie kon opstaan nie. Sy 
makkers het hom skynbaar uit pure radeloosheid daar gelos. Moeder was egter nie al een 
wat inspeksie kom doen het nie, want ’n paar klein varkies het ook uit gewoonte kom kyk 
wat die Tommies vir hulle agtergelaat het. Onder hulle was enetjie wat die perde moes 
raakgetrap en sy rug beseer het. Hoewel hy ’n slepende agterlyfie gehad het, het hy heel- 
temal beweeglik met sy voorvoetjies geloop. Dit was op dié manier wat die varkie homself 
tot by die slapende Tommie gemaneuvreer het en met sy snoetjie in dié se gesig begin 
vroetel het, miskien deur die agterblewende drankwalms aangespoor.

Hierdie liefkosing het die Tommie dermate uit die slaap gewek dat hy eers so met een oog 
na die stoornis begin soek het. Toe sy blik op die varkie val, het die Tommie hom op sy 
elmboë gelig, die varkie se koppie met die hand gestreel en met groot deernis gesê: 
‘Friends we meet and friends we part.’ Daarna het sy kop weer op sy arms teruggeval.

Namiddag, toe Moeder weer daar ’n draai gaan maak het om te sien of die Tommie al sy 
bewussyn herwin het, was hy reeds weg.

Oupa Joubert sou in die tyd glo wyn verkoop het, miskien aan die Tommies, en is ook in 
die tronk gestop waar hy ’n hele ruk aangehou is.

My tanfe My vile
My tante Myrtle, Oupa en Ouma Joubert se tweede jongste dogter, het haar pragtige 
kolliehond met ’n wit kraag, die een wat Boetie amper met sy motorfiets verongeluk het, 
van iemand present gekry. Sy het hom die naam van ‘Joelit’ gegee. Nugter weet waar sy 
aan hierdie naam gekom het, miskien êrens in ’n boek gelees. Oupa was egter nie gediend 
met hierdie naam nie en het gesê dat dit ’n nonsense naam vir ’n hond is. Sy moet hom 
‘Jack’ noem, maar Myrtle wou niks van die naam weet nie. As Myrtle die hond ‘Joelit! 
Joelit!’ roep, dan roep Oupa hier van duskant af ‘Jack! Jack!’. Hierdie oor en weer
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geroepery het vir ’n geruime tyd voortgeduur, maar Oupa het later maar die handdoek 
ingegooi en Joelit het Joelit gebly.

My tante Borrie (Deborah), Oupa en Ouma Joubert se jongste dogter, was ’n laatlam- 
metjie en sy en my suster, Mona, was omtrent ewe oud. Dié twee was byna sewe jaar ouer 
as ek en het altyd vir my weggehardloop omdat my geselskap hulle nie aangestaan het nie. 
Hulle het gereeld Ouma se gedroogde perskes gegaps en heerlik daaraan gesmul, maar 
wou nooit vir my daarvan gee nie. Ek kon ook nooit uitvind waar hulle die perskes bêre 
nie, want hulle rokke het nie sakke gehad nie en hulle hande was altyd leeg. Toe ek hulle 
op ’n keer afloer, sien ek dat hulle hul hande onder hulle rokke insteek en dit daar by die 
rekkies van hulle destydse vroueonderklere uithaal. Ek het toe ook nie meer lus gehad vir 
gedroogde perskes nie.

Wanneer ek op Morceaux oomag het, het ek altyd by Myrtle en Borrie in die kamer 
geslaap. Dit was langs Oupa en Ouma se slaapkamer en Oupa kon vreeslik snork. Daar 
ek nie geweet het wat aangaan nie, het ek baie bang geword en dan het Myrtle my gepaai 
en verduidelik dat dit Oupa was wat so snork. Sy was egter altyd te vaak om te verduide- 
lik hoekom hy so moes snork as hy slaap. Borrie is op 23 Januarie 1995 op sewe-en- 
tagtigjarige leeftyd oorlede.

O u w a J o u b e r t

In die somer, wanneer die vrugte en groente ryp was, het Ouma Joubert op die stoepie 
voor die agterdeur gesit en die vrugte en groente geskil om dit te droog. Sy het altyd op ’n 
stofie gesit wat groter was as die gewones, want sy was ’n groot vrou.

Ouma het later beroerte gekry en daar, op Morceaux, in die slaapkamer op die dubbelbed 
gelê. Ek moes haar altyd gaan groet as ek daar kom en dit was vreeslik om die liewe 
Ouma met die vertrekte gesig daar te sien lê. Sy wou met my praat, maar kon nie. Ek sal 
daardie uitdrukking in haar oe nooit vergeet nie. Maar sy het my verjaardag onthou en 
vir haar een dogter, my Ant José, op een of ander wyse laat verstaan dat sy ouderge- 
woonte vir my ’n koek moes bak. Op my verjaardag het hulle my na Ouma se kamer 
geneem. Daar, langs Ouma se bed, het Ant José in trane die koek aan my oorhandig en 
my meegedeel dat dit die koek is wat Ouma vir my laat bak het. Ek het Ouma daarna nie 
weer gesien nie.

Kiy fa r ie  TLowie



'HetHnnenuge aan Pupa Joubct'f
Na Boetie se dood het Oupa met die boerdery voortgegaan en teen daardie tyd het hy al 
heelwat vrugte vir die uitvoermark verpak. Die vrugte is destyds in houtkissies van 
verskillende groottes, volgens die grootte van die vrugte, verpak. Die gesaagde plankies is 
meestal van Swede af ingevoer en moes deur die boere self aanmekaar gespyker word.

Gedurende die vakansies het ek daar gaan ‘kissies spyker’, soos ons gesê het. Ons het dit 
op ’n stukwerkbasis gedoen. Vir die kleiner kissies was die loon een-en-ses per honderd, 
en vir die groter kissies, drie sjielings per honderd. Die groter kissies moes meer spykers 
kry as die kleineres -  vandaar die loonverskille.

Henry Griffiths, ’n skoolmaat van my wat naby ons huis in Fabriekstraat gewoon het, het 
ook saam kom kissies spyker. Op ’n keer merk ek dat hy kort-kort na ’n ander deel van 
die pakstoor afdwaal en dan kou-kou terugkom. Hy wou my egter nie sê wat hy eet nie. 
Toe hy weer ’n keer so verdwyn, het ek horn skelmpies agtervolg en gesien dat hy ’n kissie 
wat reeds oopgebreek was, uit ’n kas haal en daaruit eet. Dit blyk toe dat dit gedroogde 
korente was wat Oupa voorberei het om op die destydse Rosebank-skou ten toon te stel. 
Dit was die pragtigste korente, goudgeel van kleur en elke korrel perfek gevorm.

Maar ek was toe in die nood, want Oupa was ’n kwaai mens en, hoewel ek nie op daardie 
tydstip geweet het waarvoor die kissie korente bedoel was nie, kon ek sien dat dit vir ’n 
baie spesiale doel gebêre was. Ek het gelukkig nie self daarvan geëet nie maar was in ’n 
penarie: ek wou nie my maat verkla nie, maar het die gevaar geloop om ook van die 
stelery beskuldig te word.

Dit was egter nie lank nie voordat Oupa die verlies ontdek het en my vader daarvan vertel 
het. Vader het my so ongenadiglik onder hande geneem dat ek maar met die sak patats 
vorendag moes kom. Daar ek eerlik kon sê dat ek nie aan die kwaad meegedoen het nie, is 
ek verskoon, maar Henry is ontslaan en kon nie weer kom kissies spyker nie. Van toe af 
was dit nie meer lekker om daar te werk nie. Ek was nie net alleen nie, maar dit het ook al 
gevoel of Oupa my ook verdink het.

Oupa het Vrydae die kissies kom tel wat netjies teen die muur opgestapel was, maar ek 
was onnosel. Ek het die grootste kissies voor die kleineres gestapel en Oupa tel net die 
voorste rye en maak dan sy somme. So word ek vir minder kissies betaal as wat ek werk- 
lik gemaak het -  hoewel Oupa dit nie so bedoel het nie. In elk geval wou ek vir Oupa ’n 
stert aansit omdat hy my meer vir die groter kissies moes betaal as vir die kleintjies. Ek
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het nooit daaraan gedink dat daar veel minder van hierdie groter kissies op ’n stapel gaan 
nie.

Oupa was ’n gelowige man en daar is elke aand huisgodsdiens gehou, of, soos ons gesê 
het, ‘Boeke gevat’. Nadat die huisbediendes die skottelgoed gewas het, het hulle ingekom 
en op die eetkamervloer teen die muur kom sit om ook mee te doen.

Oupa het eendag ’n belewenis gehad wat nóg hy, nóg enigeen van ons kon verklaar. Dit 
het een aand voor slaaptyd met hom gebeur toe hy, soos sy gewoonte was, ’n wandeling 
buite gaan neem het.

Voor die woonhuis was, tussen twee wit pilaartjies, ’n ysterhekkie wat toegang verleen het 
na daardie eerste peerboord wat hy geplant het. Hy vertel dat, toe hy deur die hekkie stap, 
’n vrou geklee in ’n lang wit rok rakelings by hom verbygeloop het en toe skielik weer 
verdwyn het. Hy was doodseker dat dit nie sy verbeelding was nie en was hewig ontsteld, 
want hy was nie die soort man wat aan voorbodes en sulke klas dinge geglo het nie.

Hy het die familie van sy wedervaring vertel en vir Vader gevra om die volgende aand 
plaas toe te kom en saam met hom dieselfde wandeling te onderneem. Op dieselfde tyd as 
die vorige aand het hulle twee toe weer na die hekkie geloop en daar gewag, maar hulle 
het niks gewaar nie. Ouma is kort daama oorlede en of daar enige verband tussen die 
twee gebeurtenisse was, sal ons nooit weet nie.

Na Ouma Joubert se heengaan is Oupa weer getroud met ’n weduwee Aberg wat ’n seun 
en ’n dogter gehad het. (Die dogter, Lorraine, is later met Joubert Cillié, ’n kleinseun van 
Oom Piet Kalifornië van Wellington, getroud.)

Op sy oudag het Oupa ’n Hupmobile-motor gekoop en dit met minder sukses leer be- 
stuur. Toe Oupa eendag deur die Nuwekloofpas ry, het die stuur uit orde geraak en het hy 
in ’n krans vasgery. Gelukkig het Oupa altyd op ’n stappie gery, want ek glo nie dat hyself 
veel vertroue in sy bestuurvernuf gehad het nie.

Nadat Oupa siek geword het, het ek hom dikwels gaan besoek waar hy op Morceaux in 
die stoepkamer op die groot dubbelbed gelê het. Hy was ’n stil man wat nie onnodig 
gepraat het nie, maar ek dink tog dat hy hierdie besoekies waardeer het.

Nadat hy in 1934 oorlede is, het ek gehoop dat die familie vir my ’n kans sou gee om op 
die plaas te boer, maar ek was seker nog te lig in die broek daarvoor. Morceaux is aan 
Oom Pieter Retief, uitvoerdruiweboer van De Dooms, verkoop. Hy het Oupa se geliefde
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peerbome uitgehaal en Morceaux in ’n druiweplaas omskep. Sy nageslag het egter weer 
die wingerde uitgehaal en vandag is Morceaux weer eens ’n peerplaas.

Van die Morceaux van weleer het egter weinig behoue gebly want die ou geboue wat nog 
staande was, is deur die aardbewing van 1969 in puin gelê. Maar in my geestesoog sien ek 
nog die pragtige gekronkelde pilare van die swart ysterhekke aan die einde van die 
eikelaning wat toegang tot die werf verleen het -  sierade wat moes swig voor die vooruit- 
gang in die vorm van swaar vragmotors wat ’n breër toegang vereis het. Ek sien die lang 
woonhuis op die groot werf met sy sierlike eikebome, netjies gehark met die hopies blare 
wat wag om weggery te word; voor die agterdeur die groot puts, toegemaak met sink- 
plate, met die windpomp daarop; die gronddam agter die stoor waar ek Ouma se makoue 
met klippe gegooi het. Dis ’n skat van herinneringe wat ek vir niks ter wêreld sal verruil 
nie.
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