
Andee Ceresiefe we* 
m u die ’Dwm'ïrí’uíet'

Ceres se ‘bodorp’ strek van die wesoewer van die Dwarsrivier tot teen die voet van die 
Skurweberg. Soos ek vroeër berig het, moes mens deur Michellspas ry om Ceres van die 
westekant af binne te kom. Daar waar die pas sy laaste draai om Rooikrans maak. loop 
die treinspoor aan die suidekant van die pas, op die helling tussen die pad en die Dwars
rivier daar ver onderkant. Net voordat dit die Ceresvallei binnekom, loop die treinspoor 
deur 'n tonnel wat deur ’n rotswand gekap is. Net onderkant hierdie tonnel stort die 
Dwarsrivier met ’n pragtige waterval na benede in ’n diep, malende poel waarvan die 
water altyd 'n byna onheilspellende donker kleur gehad het. Hierdie poel was nog maar 
altyd as die ‘Koffiegat’ bekend, en was toe ek ’n hoërskoolkind was een van ons gelief- 
koosde swemplekke. Dit was ook die plek waar mens aan allerhande vereistes moes kon 
voldoen, en waar die manne as ‘t ware van die seuns geskei is.

Die koffiegat

Langs die waterval was ’n natuurlike rotsgeut wat skuins ondertoe tot by die Koffiegat 
gestrek het. Een van ons geliefkoosde aktiwiteite was om dié geut eers goed met hande vol 
water nat te gooi en dan kaalstert daarop tot onder in die gat af te gly. Wanneer daar af 
en toe 'n nuweling by ons groep aangesluit het, is hierdie kunsie eers deur die ervarenes 
aan horn gedemonstreer en is hy dan kans gegee om dit self te probeer. Ons het horn eers 
gehelp om sy sit aan die bokant van die geut te kry, en sodra hy dan loslaat en op dolle
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vaart na benede begin gly, het ons vinnig ’n handvol growwe riviersand onder hom inge- 
gooi. Glo my, dit was ’n aardigheid om te sien hoe sy twee boude gloei as hy onder in die 
Koffiegat aanland!

Dat daar ’n grot agter die waterval is, was nie vir ons nuus nie, maar ek wonder hoeveel 
mense van hierdie grot bewus is, want om dit te bereik is glad nie so ’n maklike taak nie. 
Die grot is net van onder die water af bereikbaar en dus moet jy lank kan asem ophou 
voordat jy weer ’n teug vars lug kan neem. Mens duik hier vlak teen die waterval taamlik 
diep in die Koffiegat af tot jy so voel-voel ’n opening in die rotswand vind, swem daar- 
deur, en dan weer ’n hele ent boontoe. Wanneer jy bokant die water uitdop, bevind jy jou 
in die grot.

Ek was net een maal in hierdie grot, maar dit was nie ’n aangename ondervinding nie. Die 
doodse stilte, onheilspellende skynsel van die lig en beklemmende eensaamheid het my 
half paniekbevange laat voel. Jan Verster (beter bekend as Jan Ogies), wat die baas- 
swemmer onder ons was, het eendag ’n nuweling wat dit nie kon regkry om diep genoeg te 
duik nie, probeer help om die grot te bereik. Toe hulle uiteindelik die opening in die 
rotswand bereik en Jan hom daardeur wou stoot, het die nuweling paniekbevange geraak, 
sy kop teen die rotsopening gestamp en ’n lelike snywond bokant sy oë opgedoen. Daar 
die kortste pad boontoe aan die grot se kant was het Jan die gewonde eers soontoe 
gedwing. Dit was egter ’n hele affere om hom sover te kry om met sy bloeiende gesig die 
pad terug buitentoe aan te durf.

Daar was twee vereistes by dié swemplek waaraan ’n nuweling moes voldoen voordat hy 
as ‘gesouf beskou kon word: hy moes bo van die waterval tot in die Koffiegat afduik of 
-spring, en hy moes die Koffiegat van kant tot kant kon deurswem. As hoogtevreeslyer 
was die eerste vereiste vir my ’n ware toets, want as mens eers op die waterval stelling 
ingeneem het, lyk dit verskriklik ver daar na die kolkende massa water toe. Dit het al my 
moed gekos om die sprong te waag.

Die dag toe Klaas Esterhuyzen (alom bekend as ‘Klaas Blommetjie’) hierdie toets moes 
deurgaan en lank daar bo-op die waterval gestaan en wik en weeg het, kon ek dit goed 
verstaan, maar daar was geen sprake van genade nie. Toe ons geduld naderhand begin 
opraak en Klaas Blommetjie nog steeds roerloos op dieselfde plek vasgenael staan, het 
Jan Ogies stilletjies agter hom gaan stelling inneem en hom ’n allemintige stamp van agter 
gegee sodat Klaas al gillende na benede geval het. Met die was hy natuurlik van balans af 
sodat hy die water met ’n pensskoot tref en onmiddellik winduit was. Ons geskaterlag het 
tot ’n plotselinge einde gekom toe ons sien hoe hy hulpeloos onder die water verdwyn.
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Soos een man het ons in die water geduik, Klaas daar uitgevis en hom langs die Koffíegat 
laat probeer sit. Maar dit was vir ons duidelik dat Klaas besig was om die gees te gee. Ons 
dra hom toe verder tot op die sagte sandbank daar naby, lê hom plat op sy rug daarop 
neer en begin eerstehulp toepas deur hom te pomp soos ons gesien het hulle altyd met die 
ouens op die rugbyveld doen. Maar verniet of ons hom kon bykry. Terwyl ons verslae 
daar sit en wonder wat om te doen, gaan Klaas se oë meteens oop en was hy weer met 
ons. Die verligting was so groot dat ons hom die tweede toetsspeletjie tot die volgende dag 
gespaar het.

Om aan die tweede vereiste te voldoen -  dit wil sê om die Koffiegat van kant tot kant deur 
te swem -  was eintlik net so erg soos die afduikery. Behalwe dat dit ’n baie breë gat is, is 
dit ook baie diep, en het die water in die middel ’n kolk gehad (of so het ons geglo). Die 
onheilspellende swart kleur van die water self het die opgelegde taak nog meer skrikwek- 
kend gemaak.

Ek sal nooit die dag vergeet toe ek moes kwalifiseer nie. Solly Verster en ek het dit saam 
aangedurf terwyl die ervarenes op die vertrekpunt se wal saamgedrom en ons luidkeels 
aangemoedig het. Toe ek die halfpadmerk bereik, en vorentoe kyk, het dit kompleet vir 
my voorgekom of die oorkantse rotswal al verder en verder van my af wegwyk. My go 
was toe al so te sê uit. Die gewaarwording dat daar niemand op die oorkantste wal ge- 
staan het wat my te hulp sou kon snel nie, en dat ek lankal sou versuip het teen die tyd dat 
hulp van die vertrekpunt af ons sou kon bereik, het my moed verder laat krimp. Op die 
ou end was dit net die verskriklike vrees vir die donker, malende dieptes wat my aange- 
dryf het. Toe ek die oorkantste wal uiteindelik bereik, was ek so pootuit dat ek net ’n 
rotspunt kon vasgryp en het ek somar so halflyf in die water bly hang.

As ek so daaraan terugdink, was ons manewales by die waterval en Koffiegat, om die 
minste te sê, lewensgevaarlik. Daar moes sekerlik engeltjies gewees het wat ons beskerm 
het, anders sou ek nie vandag hier kon wees om hierdie wedervarings te boek te stel nie.

Die dennebos

Die westekant van die dorp Ceres en die voet van die Skurweberg is destyds deur 'n groot 
dennebos geskei. Dié dennebos het ’n sekelmaan gevorm wat in die suide net noord van 
die Nekkie begin het, al langs die voet van die Skurweberg langs gestrek het, en om die 
noordekant van die dorp gekrom het tot ongeveer daar waar Bucklandstraat in Swartvlei
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doodgeloop het. Ceres se inwoners het graag hul tyd verwyl deur met die vele wandel- 
paadjies wat deur die bos gekronkel het, te gaan wandel.

In die suidelike deel van die bos, vlak langs die Nekkie (as ek reg onthou was dit ongeveer 
daar waar die landbouskousaal later opgerig is), was ’n ‘bandstand’. Die ronde fonda- 
ment van hierdíe ‘bandstand’ was ongeveer drie voet hoog, met ’n deursnee van tussen 18 
en 30 voet. (Dit is moeilik om die presiese grootte te onthou, want sulke konstruksies lyk 
mos altyd vir ’n kind groter as wat hulle werklik is.) Die vloer was van houtplanke 
gemaak en het later aan die een kant begin vrot. Daar was ’n houtreëling rondom die 
fondament, behalwe by die trappies waarmee mens tot op die ‘bandstand’ kon klim. Ceres 
het destyds ’n blaasorkes gehad wat gereeld hier opgetree het. My oom Izak (Boetie, van 
wie ek reeds vertel het) was die dirigent van hierdie orkes. Behalwe Ceres se orkes, is die 
‘bandstand’ ook dikwels deur ander blaasorkeste gebruik.

'R lv w tA ie s U o u

Nie ver van die ‘bandstand’ nie, effens verder noord, was die blommesaal waar Ceres se 
jaarlikse blommeskou gehou is. Dit was in die dae toe Ceres se blommeskoue ’n groot 
affêre was, en toe ons nog glad nie ’n landbouskou gehad het nie.

Die blommeskou het altyd in die eerste naweek van Oktober, wat ’n vakansiedag ingesluit 
het, plaasgevind. Dit was toe al ’n instelling dat ’n spesiale trein gedurende dié naweek 
van Kaapstad na Ceres geloop het om die hordes mense na en van die skou te bring. 
Buiten die blomme wat vir die geleentheid teen die hange van die Skurweberg gaan pluk 
is, was daar destyds groot gedeeltes grond in die Ceres-distrik wat nog braak gelê het en 
wat ’n groot verskeidenheid pragtige veldblomme gelewer het. Die jaarlikse blommeskou 
was ’n attraksie wat heinde en verre bekend was en baie besoekers na ons dorp gelok het. 
As ek reg onthou, is die reuse-blommesaal, wat uit vier vlerke bestaan het, destyds 
spesiaal vir hierdie skou gebou.

Mev Krige, die burgemeester se vrou, was die sameroepster, of soos die mense gesê het, 
die ‘convenor’. Sy het alles gereël en die voortou geneem met die werkery. Man en muis 
het kom help, en buiten die uitstalling van die blomme, was daar ook baie van die vrouens 
wat pragtige rangskikkings of ‘arrangements’ gemaak het. Sonder om afbreuk aan van- 
dag se blommeskoue te doen, bly dit ’n feit dat hulle net ’n skaduwee is van die wat ons 
toentertyd gehad het.
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Spoi'ígrondc

Ceres se sportgronde het wes van Krigestraat, waar Phillipstraat eindig, begin. Daar was 
'n rugbyveld, tennisbane en ’n atletiekbaan. Ek kan nog goed onthou toe die eerste 
pawiljoen, of die ‘grand stand’, soos ons dit genoem het, by die ou rugbyveld opgerig is.

Ciovei'nor's Vooi

Verder noord het die dennebos ’n kromming na oos gemaak, en so aan die westekant van 
Krigestraat en noordekant van Parkstraat, wat destyds die laaste straat aan die noorde- 
kant van die dorp was, gegrens.

Waar Bucklandstraat in Parkstraat doodloop, was ’n hek wat toegang tot die noord- 
westelike deel van die dennebos verleen het. Langs die hek, op die noordoostelike hoek 
van Parkstraat en die verlenging van Bucklandstraat, was die hekwagter, Jan Jordaan, se 
huis. Die hek was egter meesal vir verkeer gesluit, aangesien daar toe nog geen kampeer- 
of ander geriewe in die dennebos was nie. Die pad wat deur die hek versper was, was 
destyds ’n sandpad wat deur die bos tot teen die wal van die Dwarsrivier geloop het. As 
mens dan verder al met die rivier langs tot in die voetheuwels van die Skurweberg loop 
(die laaste ent het eintlik taamlike klimwerk ingesluit) het jy by Governor’s Pool, ’n baie 
gewilde swemplek en ook die plek waar mnr John Buck, van wie ons reeds vertel het, 
homself verdrink het, uitgekom.

Governor’s Pool word deur rotse omring en die water was destyds so helder dat jy die 
forelle onder kon sien swem. Daar is ook hoë rotse by die gat vanwaar ons in die poel, 
wat baie diep was, afgeduik het. Die water was yskoud, maar as kinders het ons mos nie 
koud gekry as ons swem nie. Een van die dinge wat ons natuurlik altyd probeer doen het, 
was om tot op die bodem af te duik, maar dit was net die baasswemmers onder ons wat 
dit kon regkry. Nietemin het ons vas geglo dat jy, of jy nou die bodem bereik of nie, die 
hele tyd jou neus met die duim en voorvinger toegeknyp moes hou, omdat dit jou teen die 
hoë drukking onder in die dieptes sou beskerm en sou voorkom dat jou neus begin bloei.
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Net soos die Koffiegat was Governor’s Pool ook maar ’n gevaarlike plek om te swem, 
maar ons het daar nooit dieselfde soort noue ontkomings as dié by die Koffiegat gehad 
nie.

kvagstask,

In die Swartvlei-omgewing, aan die noordelike punt van Meulstraat waar die dennebos 
opgehou het, was Ceres se eerste kragstasie. In die twintigerjare is die elektriese krag vir 
Ceres deur dieselenjins en batterye verskaf. Die enjins het net saans geloop, en die krag 
wat verskaf is, was net vir elektriese ligte bedoel. Die huise het destyds nie kragproppe vir 
elektriese toestelle gehad nie. Daar was in elk geval nie krag gedurende die dag beskikbaar 
nie. Teen die tyd dat ek op hoërskool was, was Willie du Toit die man wat in beheer van 
die kragstasie was. Sy broer, Gielie, was ’n klasmaat van my.

Oow 7an keet

Noudat ons meer bekend is met Ceres se noordoostelike buitewyke en landmerke, wil ek 
u graag aan enkele inwoners van die bodorp voorstel. Ons begin by die watermeul op die 
noordwestelike hoek van Meul- en Parkstraat, waar Oom Jan Keet, wie se naam al tel- 
kens in ons vertellinge opgeduik het, gewoon het.

Jan Bernard Zulch Keet (1848-1926) was ’n ingenieur van aansien. As jongman het hy 
hom vermoedelik as wamaker en bouer bekwaam nadat hy die vakleerlingskappe onder 
leiding van sy skoonvader, P J Moler, ondergaan het. Waar hy sy ingenieursvernuf opge- 
doen het, kon nie vasgestel word nie, maar dat hy dié professie met groot welslae beoefen 
het, blyk uit sy oprigting van die eerste kiaathoutgeut en -voetgangersbruggie (Lovers’ 
Bridge) in 1882, die vervanging van dié met ’n betongeut- en bruggie in 1904, die bou van 
Ceres se eerste swembaddens in 1890, en die afsteek en uitpep van die spoorlyn tussen 
Ceres Weg (Wolseley) en Ceres in 1911-1912. Daarbenewens het hy vir baie jare ’n 
verskeidenheid betrekkings in Ceres se Munisipale Raad beklee, onder andere as super
intendent van Ceres se strate, as gesondheidsbeampte en as bestuurder van die dorp se 
watermeul.
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48 OomJanKeet

Oom Jan het diep spore in die Ceres van ouds getrap. Op bladsy 7 van J P G  Underhay en 
H C Hopkins se boek Ceres Honderd Jaar Oud (1955) word Oom Jan Keet soos volg 
beskryf:

In Jan Keet het Ceres ’n man gekry wat met sy forse gestalte en geniale aard nie alleen 
een van die bekendste persoonlikhede van die dorp geword het nie, maar wat ook die 
natuurlike gawes waarmee hy op ’n besondere wyse toegerus was, tot diens van die 
samelewing gestel het.

Vow Tram Snywan

Oom Frans Snyman het bo in Krigestraat, kort by die kromming van die dennebos, 
gewoon.
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Oom Frans Snyman het gedurende die Boereoorlog van 1899-1902 op die plaas Kraai- 
fontein as werknemer by die wamakery van dié plaas se eienaar, Oom Koos du Plessis 
(oor wie ons aanstons meer sal vertel), gewerk. In dié tyd moes hy in groot onmin by die 
Engelse verval het, want ’n klomp Kakies het eendag op die plaas opgedaag om na hom te 
kom soek. Toe Oom Frans die Engelse gewaar, het hy in ’n groot boom geklim en bo 
tussen die takke weggekruip. Die soldate het die hele wêreld gefynkam maar kon Oom 
Frans nêrens opspoor nie. Eers die volgende dag, toe die soldate weer vort is, kon Oom 
Frans uit die boom klim. Hy was so styf en koud dat hy byna nie kon beweeg nie.

Teen die tyd dat ek Oom Frans geken het, het hy op Ceres gewoon en, sover ek kan 
onthou, met ’n swart Dodge-motor gery. Sy een dogter, Anna, wat in dieselfde klas met 
my op skool was, was ’n regte rabbedoe. Ek kan nog goed onthou hoe sy smiddags na 
skool kaalvoet met die Dodge in die strate rondgejaag het, en dit terwyl sy nog gans te 
jonk was om ’n bestuurderslisensie te kon bekom. In daardie dae het die polisie hulle egter 
nie aan sulke beuselagtige oortredinkies gesteur nie. Ceres het in elk geval toe ook nog nie 
verkeersmanne gehad nie.

Oom Frans se seun, Koos, was ’n naelloper soos min. Koos het ’n boesemvriend, Servaas 
Verster, gehad wat net so ’n goeie naelloper was en dié twee het altyd die eerste twee 
plekke in die naellope op die jaarlikse ‘skoolsports’ beset. Koos kon egter vinniger as 
Servaas hardloop, maar omdat laasgenoemde so ’n goeie vriend van hom was, en dit het 
Koos my self vertel, het hulle soms onder mekaar ooreengekom wie watter keer eerste sou 
kom en wie tweede.

7au &sferhuyzeM

Oom Jan Esterhuyzen het in so ’n kasarm van ’n huis aan die noordekant van Eikestraat, 
net oos van die kruising van dié straat en Bucklandstraat, gewoon. Behalwe dat hy ’n 
vervoerkontrakteur was, is dit net sy treffende bynaam, Houtpikkie, wat ek eintlik van 
hom kan onthou. Almal het maar net van Houtpikkie gepraat, en daar was maar min 
mense wat sy regte naam geken het. Volgens oorlewering het hy dié bynaam te danke 
gehad aan sy pa, wat ’n houtwerker was en ’n groot, krom neus gehad het.

Oom koos du Vlessis se waMakery

Een van die oudste wamakers wat ek kan onthou was Oom Koos du Plessis, wat in die
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twintigerjare ’n wamakery kort by die suidoostelike hoek van Meul- en Eikestraat gehad

Oom Koos het heelwat van sy lewensondervindinge in Nederlands aangeteken en hierdie 
geskrif het gelukkig behoue gebly. Hy vertel dat hy op die plaas Waterkloof gebore is, 
maar ons kon nog nie uitvind waar hierdie plaas was en of dit nie dalk die plaas was wat 
as Waterryk bekend gestaan het nie. Dit wil voorkom asof die plaas iewers in die Koue- 
bokkeveld was.

In 1865 het Oom Koos saam met sy vader na die plaas Elandsvlei getrek. Nadat sy vader 
oorlede is, het hy op 16-jarige leeftyd die wamakersambag by ’n sekere mnr J de Bruyn 
gaan leer. Hy het die werk baie moeilik gevind, want hy het twee liesbreuke gehad wat 
baie pynlik kon wees. As gevolg van die ongemak het hy die wamakery ’n ruk lank ge- 
staak en begin boer.

Nadat hy deur ds J A Stegman met Anna Johanna Janse van Rensburg in die huwelik 
bevestig is, het hy weer met die wamakery begin en in 1892 sy eerste ysterwiel-kar 
gemaak. In 1893 het hy die plaas Kraaifontein (wat baie jare later na Uitsig herdoop is) 
gekoop en soontoe getrek om sy ambag daar voort te sit. Gedurende die Boereoorlog 
(1899-1902) het generaal Smuts eendag met sy kommando by Oom Koos op Kraai
fontein aangedoen en horn versoek om van die kommando se perde te beslaan. Oom 
Koos het geweier. Daarop het generaal Smuts ’n prisonier aan Oom Koos toevertrou om 
vir die nag te bewaak. Dié het Oom Koos in die hoenderhok gaan toesluit. Soos die geluk 
dit wou hê, was die prisonier Oom Koos se eie broer, Stephanus, maar generaal Smuts het 
dit natuurlik nie geweet nie. Die volgende oggend toe generaal Smuts sy prisonier kom 
opeis, was sowel Oom Koos as Stephanus reeds lankal op Clanwilliam, waarnatoe hulle 
die nag gevlug het. Oom Koos meld nie of generaal Smuts hulle weer gevang het nie, maar 
dit wil voorkom asof dit nie die geval was nie.

Na die oorlog het Oom Koos vir ’n Jood borg gestaan. Toe dié bankrot gaan, het Oom 
Koos Kraaifontein verloor. In 1904 het hy die plaas verlaat en na Ceres getrek waar hy sy 
wamakery voortgesit het. Hier het hy dan ook sy eerste 'spiders’ gebou. Die besigheid het 
so floreer dat hy naderhand sy vier blanke werknemers na veertien vermeerder het en ook 
ses kleurlinge in diens geneem het.

Oom Koos vertel hoe hulle sestien donkies voor ’n transportwa gespan het en dan tot tien 
karre met kort disselboompies daaragter vasgemaak het om te gaan verkoop. Die lang 
disselbome is op die wa gelaai. Sy seuns Flip en Sarel het soms hierdie werk verrig en het 
dan met ’n sak goue ponde teruggekom.
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Oom Koos het sy voertuie met behulp van ’n brosjure geadverteer. (’n Kopie van dié 
brosjure is vandag nog in besit van een van sy kleinseuns, wat ook sy naam dra.) Die 
brosjure bevat ’n beskrywing en die pryse van die voertuie wat op versoek vervaardig kon 
word, asook getuigskrifte van vorige tevrede klante. Die pryse van die waens het gewissel 
tussen £23.00 vir 'n ‘Trolly Wagen voor 2000 lbs.’ en £68.00 vir ’n ‘Veerwagen met kap en 
binnen regel’. ‘Karren’ is gemaak vir so min as £16.10 tot soveel as £60.00 vir ‘Gewone 
Holbak achterschei, 4 zitplaatsen Kap-kar met loskap’. Die ‘spiders’ se pryse het gewissel 
tussen £30.00 en £75.00. Oom Koos se waarborg het soos volg gelui: ‘Alle dese Rijtuigen 
en nog veel meer soorten na enig begeerte en omschrijving word door de ondergetekende 
vervaardigd en gewaarborgd voor 12, 18 en 24 maanden.’

As gevolg van teenspoed en slegte skuld het Oom Koos egter in 1915 bankrot gespeel. Hy 
het weer 'n besigheid begin, maar dié keer net vir kontant gewerk. Dit het goed gegaan en 
toe die ysterwielwaens begin verdwyn het, het hy begin om motorwielwaens te bou en 
lorriebakke te vervaardig.

In 1917, terwyl Oom Koos ’n Sinode van die Dopperkerk in Bloemfontein bygewoon het, 
het ’n groot ramp horn getref. Sy seun Flip, wat toe al met motors doenig was, wou een 
aand brandstof in ’n Model T-Ford tap wat in die wamakery gestaan het, en het ’n 
lantern gebruik om in die donker te sien. Die petrol het vlam gevat en die gebou, met alles 
wat daarin was, het uitgebrand. Dit was vir Oom Koos ’n vreeslike slag. Hy het mas- 
jinerie ter waarde van £1 800 verloor, wat baie geld vir daardie dae was.

Asof hy nog nie genoeg teenspoed in sy lewe beleef het nie, het sy vrou kort daarna geval 
en haar heup gebreek. Nadat sy twee jaar bedlêend was, is sy oorlede. In sy lewensberig 
skryf Oom Koos hoe groot die dokters wat na haar omgesien het se rekeninge was, wat 
die onkostes van die begrafnis was, en dat die grafsteen die som van £15.2s.6d beloop het.

Ondanks al sy teenspoed het Oom Koos daarna weer sy wamakery opgebou, maar die 
keer aan die oorkant van Eikestraat. Dit is dan ook op hierdie perseel waar ek met 
bewondering gekyk het hoe handig die wamakers te werk gaan. As daar ’n waband op ’n 
wiel gesit moes word, is daar eers ’n stuk band van die regte lengte van ’n lang plat yster 
afgemaak. Die afgesaagde stuk yster is deur ’n masjien gestoot wat met die hand aan ’n 
slinger gedraai is en die yster dan die ronding gegee het wat min of meer op die wiel sou 
pas.

Daarna het die fyn werk gevolg. Die ysterband in wording is eers baie sekuur gemeet om 
die regte lengte volgens die omtrek van die wiel te kry. Daarna is die twee punte met 
behulp van ’n blaasbalk rooiwarm (of was dit witwarm?) gemaak, op mekaar geplaas en
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met hamers op die aambeeld geslaan totdat hulle aanmekaar gesmee was en ’n ronde wiel 
gevorm het. Daardie las was so netjies soos net ’n kenner dit kon maak en was ’n kuns 
wat met jare se ondervinding aangeleer is.

Op dié stadium was die ysterband te klein om om die wiel getrek te word en moes dit eers 
as geheel rooiwarm gemaak word om te rek. Wanneer dit groot genoeg was, is dit netjies 
om die wiel, wat op die grond lê, geplaas, en dan vinnig met koue water afgekoel om te 
krimp totdat dit styf om die wiel gepas het.

Die skilder van ’n kar of wa was ook ’n kuns wat net die kenner kon verrig. Die gewone 
verfwerk was eenvoudig, maar dit was die gebruik dat daar oral krulletjies en draaitjies 
van verskillende kleure op die bak en op die nawe en speke van die wiele geverf word. 
Hiervoor is ’n fyn, dun kwassie gebruik en die werk is vryhand gedoen sonder enige hulp- 
middels om die figuurtjies eenders te kry. Ek het dikwels gestaan en kyk hoe handig die 
kwassie gehanteer is en hoedat die figuurtjies op die rytuig vorm kry.

Oom Koos het met die wamakery aangegaan totdat hy 80 jaar oud was en toe afgetree om 
’n welverdiende rus te geniet. Hy is ’n jaar later op die leeftyd van 81 jaar oorlede. Twee 
van die waens wat hy gemaak het, staan vandag in Ceres se Togryersmuseum. Die een is 
in 1895 op Kraaifontein gebou en die ander een het hy in 1924 vir ’n sekere mnr Hanekom 
gemaak.

Een van Oom Koos se seuns, Nicolaas, het later ook ’n wamakery op die noordoostelike 
hoek van Meulstraat en New Street, gehad en het so die familie se wamakertradisie voort- 
gesit.

Cc vc<. Uiglt School

In 1919, toe ek ses jaar oud was, het ek na die Ceres High School, wat in Meulstraat was 
en die oostelike helfte van die straatblok tussen Eike- en Phillipstraat beslaan het, gekom. 
Ek het elke oggend douvoordag opgestaan en die hele ent van ons woonhuis in Fabriek- 
straat skool toe gestap, en smiddags na skool weer teruggestap. Om die ver ent skool toe 
te stap was egter daardie dae niks besonders nie. Buitendien was ons altyd ’n hele klomp 
saam, want al my maats wat in ons omgewing gewoon het, moes net soos ek te voet skool 
toe gaan.

Toe die Hoërskool Charlie Hofmeyr in 1928 op Ceres gebou en in gebruik geneem is, is 
die ou Ceres High School na Laerskool Gericke herdoop.
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A laudle Uriel

Maudie Kriel, wie se naam verewig is in die Maudie Kriel Huis Vir Bejaardes, was die sub 
B-onderwyseres by wie ek in 1920 skoolgegaan het. Sy het regoor die laerskool op die 
noordoostelike hoek van Meul- en Phillipstraat gewoon, waar sy ook na haar bejaarde 
vader omgesien het. Ek kan niks van haar moeder onthou nie en meen dat dié toe reeds 
oorlede was.

Maudie Kriel was ’n trotse vrou, het altyd fier en regop gestap en was ’n kwaai dog uit- 
stekende onderwyseres. Wanneer sy op haar fiets gery het, het sy so kiertsregop gesit dat 
sy half agteroor geleun het. Dit is so ironies dat dit juis sy moes wees wat in haar latere 
lewe ’n siekte moes opdoen wat haar al meer en meer krom getrek het. Sy was later feitlik 
dubbeld gevou soos haar kop voor tussen haar skouers ingetrek het. Wanneer sy geloop 
het, moes sy haar kop met moeite optrek om voor haar te sien.

Na haar vader se heengaan het sy alleen gewoon en dit was moontlik in dié tyd dat die 
behoefte aan ’n huis vir bejaardes op Ceres by haar ingeskerp is. In haar testament het sy 
dan ook ’n bemaking vir hierdie doel nagelaat. Hoe jammer dat sy nie self die verwe- 
senliking van haar ideaal kon beleef nie.

Kiev Cask ell

Baie jare later, na Maudie Kriel se dood, het mev Cashell (Cassell?) in hierdie huis in
getrek. Mev Cashell was ’n potsierlike en beneukse klein mensie wat altyd sulke platbol-, 
stywerandhoedjies gedra het wat op die lees van die destydse ‘cheesecutters’ geskoei was. 
Daar word vertel dat sy alles versamel het waarop sy haar hande kon lê en dat haar huis 
’n opgaarplek van ’n mengsel van rommel sowel as outydse skatte was.

’n Mens het haar dikwels op straat sien ronddwaal waar sy haar glad nie aan die verkeer 
gesteur het nie en somar voor die bewegende voertuie ingeloop het. Hierdie gewoonte het 
haar eendag egter duur te staan gekom. Ek het haar in die Voorstraat raakgeloop en ’n 
paar woordjies met haar gesels. Toe ons gesprek beëindig is, het sy net daar omgedraai en 
somar reg oor die straat koersgevat. Met dié loop sy toe reg voor Luyt & Kie se afle- 
weringsbode in wat op daardie oomblik met sy fiets met die groot mandjie ‘groceries’ 
voorop die straat afkom. Hy ry haar toe so sleg onderstebo dat sy so ’n slag omrol, en toe 
sy tot ruste kom, omring lê deur stukkende pakkies hotter, suiker, koffie en nog wat.
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Intussen het die wind haar hardebolhoedjie geskep en dit soos ’n wiel al vinniger en 
vinniger op sy rand in die straat afgedryf. Terwyl ek besig was om haar hier tussen die 
negosiegoed uit te sorteer en op te help, het iemand anders die hoed agternagesit, maar 
eers doer onder op die straatkruising ingehaal. Toe sy eers weer op haar twee bene staan, 
wou sy daar en dan die heel onskuldige afleweringsbode met haar kierie afransel. Dit het 
mooipraat gekos om haar tot bedaring te bring, waarna sy per motor huis toe geneem is.

Na haar heengaan is daar groot vendusie gehou.

Miesies Silk

‘Miesies Silk Finish’ was ’n nooi Prins van geboorte wat met Oom Nicolaas Hugo getroud 
was. Sy het in ’n kolossale huis in Phillipstraat, ’n paar huise oos van die huis van Maudie 
Kriel en mev Cashell, gewoon. Maar dit was lank voor mev Cashell se tyd.

Nadat Oom Nicolaas oorlede is, het sy weduwee baie jare alleen in die groot huis gewoon 
voordat sy weer met ’n emeritus-predikant getroud is. Dié is egter kort na die huwelik 
oorlede. Aangesien sy in so ’n groot huis gewoon het en altyd baie netjies geklee was, was 
ons almal van mening dat sy baie ryk moes gewees het.

Daar word vertel dat daar destyds so ’n windmaker rokmateriaal was wat veral vir die 
maak van aandrokke gebruik is. Die materiaal het as ‘ring velvet’ bekend gestaan. Wan- 
neer die rol materiaal nog vol was, was daar ’n strokie materiaal met die woorde ‘silk 
finish’ aan die punt -  om aan te toon dat die materiaal van die beste kwaliteit was.

So word daar dan vertel dat Oom Nicolaas se weduwee vir haar ’n rok van hierdie mate
riaal laat maak het. Die beginstrokie van die rol het haar egter dermate geval dat sy die 
kleremaakster opdrag gegee het om vir haar ’n kopstukkie met die woorde ‘silk finish’ reg 
aan die voorkant te maak om by die rok te dra. Volgens oorlewering is haar bynaam, 
‘Miesies Silk Finish’, van hierdie kopstukkie afkomstig.

’n Suster van Miesies Silk Finish was met een van die Fricks wat op Prince Alfred’s Ham
let gewoon het, getroud. So het dit dan gebeur dat van dié se kinders op ’n daaglikse basis 
by haar op Ceres kom losêer het om die hoërskool op Ceres by te woon.

Die oudste seun, George, wat ons ‘Blokland’ genoem het, was ’n groot seun wat soggens 
met sy eenperdkar van Hamlet tot by Miesies Silk Finish gery het, die perd daar uitgespan 
het, en dan daarvandaan te voet na die hoërskool gestap het. Ons kleintjies van die laer-
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skool het hom gereeld wanneer hy om die draai by die skool verbystap, uitgekoggel deur 
luidkeels ‘Blokland! Blokland!' te skree en dan te sorg dat ons ver buite sy bereik bly. Hy 
het gewoonlik nooit die moeite gedoen om ons te probeer vang nie -  buiten een oggend 
toe ons dieselfde roetine tot vervelens herhaal het.

Blokland het onverwags omgespring, ons maklik ingehardloop en een outjie gevang. Ons 
het vreesbevange tot stilstand gekom, in die afwagting om aanstonds die vermorseling 
van een van ons maats te aanskou. Wat was ons verbasing groot toe hy net die outjie se 
hare so lag-lag deurmekaarveeg en hom weer sagkens op die straat neersit. Op dié manier 
het ons uitgevind dat Blokland eintlik 'n baie saggeaarde en vriendelike seun was. Van toe 
af het ons ’n heel ander gesindheid teenoor hom gehad.

Blokland het op Stellenbosch verder gaan studeer. Daar het hy eendag gaan kyk hoe die 
ander studente boks. Toe hulle hom vra om ook die handskoene aan te trek en in die kryt 
te klim, het hy die versoek van die hand gewys met die verduideliking dat hy bang was dat 
hy dalk iemand kon seermaak. Die studente het sy beskeidenheid as verwaandheid 
geïnterpreteer, hom hardhandig in die bokskryt gelig en hom ’n paar bokshandskoene 
aangetrek. Sake het anders verloop as wat hulle beplan het. Hy het met die handskoene 
aan in die kryt gestaan terwyl een van die goeie boksers hier voor hom rondgedans en 
kort-kort na hom geslaan het. Dié houe het Blokland somar so met die oop hande afge- 
weer, maar verder geen poging aangewend om self houe uit te deel nie. Die volgehoue 
aanmoediging van die omstanders het op die ou end waarskynlik die versoeking vir hom 
te groot laat word, want Blokland het meteens sonder waarskuwing afgehaak en sy oppo
nent met een hou so katswink geslaan dat hulle hom uit die kryt moes dra.

Blokland het later die swaargewig-bokskampioen van die Universiteit van Stellenbosch 
geword, maar is op ’n vroeë leeftyd aan ’n hartaanval oorlede.

O o iai ' R o y f j í e  £ n g e k

Oom Boytjie Engels, soos hy bekend was, het verder wes aan die suidekant van Phillip- 
straat regoor die laerskool gewoon. Hy was ’n huurmotoreienaar en -bestuurder. Oom 
Boytjie was goed bevriend met Paul Louw, saam met wie hy en nog ’n paar maats saans 
die wêreld so ’n bietjie opgevrolik het.

Nadat hulle een aand ’n paar drankies by die Majestic Hotel (of was dit die Grand 
Hotel?) weggeslaan het, nooi Oom Boytjie die klomp vir ’n rit met die nuwe huurmotor
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wat hy so pas aangeskaf het. Almal wat wou het ingeklim en Oom Boytjie vat toe die 
Hamletpad, wat natuurlik destyds nog ’n gruispad was, met die versneller teen die vloer.

Daar by die kleurlingwoonbuurt, Bella Vista, maak die pad so ’n wye draai en is dit so 
effentjies opgevul. Oom Boytjie vat toe die draai ’n bietjie te wyd sodat die linkeragterwiel 
van die pad af teen die skuinste afgly. Die skielike verplasing van die insittendes se gewig 
op die wiel veroorsaak toe dat party van die houtspeke die gees gee en die motor so ’n slag 
of wat omrol.

Gelukkig was niemand erg beseer nie, want die destydse motors kon mos nie vinnig loop 
nie, en buitendien was hulle van sulke dik staal gemaak dat die bakke nie somar opge- 
frommel het soos vandag se blikkarre nie.

Die joernalis wat ’n verslag van die ongeluk in The Cape Times laat plaas het, moes die 
kluts effens kwyt gewees het, want die volgende dag het daar ’n berig in die koerant 
verskyn wat soos volg begin het: ‘A boy, Engels, had an accident last night ...’

Oom Boytjie se seun Amoldus, alom bekend as Nollie, het homself as duikklopper 
bekwaam en het by Oom Flip se Central Garage gewerk. Na Oom Flip se dood het Nollie 
die besigheid oorgeneem en steeds met die duikkloppery voortgegaan.

k o o s  ~Eo('<sie

As ons met Bucklandstraat langs suidwaarts oor die Voorstraat, Murchison-, Bergsig- 
straat en New Street stap, kom ons uiteindelik by die huurhuis uit waar Koos Borsie 
gewoon het. Koos (ek meen dat sy regte van Esterhuysen was) het vroeër jare by Oom 
Dawid Cohen op die Hottentotskloof-uitspanning gewoon, toe dié nog daar ’n winkel 
gehad het. Daar het hy dikwels los werkies in die winkel gedoen, waarvoor Oom Dawid 
hom so af en toe vergoed het, meesal met ’n dop wyn.

Oom Isak Wolfaardt, een van Sebastiaan se nasate, wat in die tyd op die ou plaas Verdun 
naby Prince Alfred’s Hamlet geboer het, het een oggend vroeg van sy plaas af vertrek op 
pad na die Ceres Karoo, en het teen ligdag by die Hottentotskloof-uitspanning aange- 
doen. Daar het hy ’n geselsie met Koos Borsie, wat toe reeds in die winkel doenig was, 
aangeknoop, maar aanstons weer vertrek. Toe Oom Isak laat die namiddag op sy terug- 
reis weer by Hottentotskloof aanry, was Koos Borsie nog steeds daar, maar teen dié tyd 
reeds opsigtelik met ’n hele paar doppe agter die blad. Koos moes die gevoel gekry het dat 
hy hom teenoor Oom Isak vir sy lang oponthoud in die winkel behoort te verontskuldig.



Omdat hy graag Engels gepraat het, veral as die doppe al begin trek het, sê hy toe ewe 
ongeërg: ‘You must not think that I stand here for sommer sou nie, I stand here to give 
mister Cohen a hand and to please myself!’

Koos het later Ceres toe getrek en in die huurhuis aan die suidpunt van Bucklandstraat 
kom woon. Hy het transportwerk gedoen en onder andere petrol na die Karoo, meesal na 
Middelpos, vervoer. In daardie dae is petrol nog in viergellingblikke verpak wat twee- 
twee in ’n houtkis, wat ons ’n ‘paraffienkis’ genoem het, verkoop. Hierdie kiste was baie 
nuttig en kon vir meervoudige doeleindes, onder andere vir die maak van stoele, gebruik 
word.

Koos was so ’n kort mannetjie wat ’n bril met baie dik lense gedra het, en seker nie altyd 
so goed kon sien nie. Vandaar dat hy soms in sulke snaakse situasies beland het, veral as 
daar in aanmerking geneermword dat hy ook maar lief vir sy doppie was. Volgens oor- 
lewering het Koos sy bynaam gekry omdat hy pleks van ’n hemp, net so ’n los borsstuk 
gedra het. Ek het nooit self hierdie kledingstuk te siene gekry nie, maar dit is aan my 
vertel dat dit soortgelyk was aan die borsstukke wat saam met mansaandpakke gedra 
word.

Koos Borsie het met ’n Model T-Fordjie rondgery, en syne was al een van die gevorderde 
modelle wat een ruitveër gehad het. Die ruitveër het van bo af aan die buitekant van die 
ruit gehang maar was van ’n hefboompie aan die binnekant van die ruit voorsien wat met 
die hand heen en weer beweeg kon word om die veër dan dieselfde aan die buitekant van 
die ruit te laat doen. Wanneer die veër nie in gebruik was nie, is die hefboompie na die een 
kant beweeg en daar gelos sodat die veër nie die uitsig van die bestuurder kon belemmer 
nie. Soos dit egter met die meeste meganiese verbeterings gaan, is die eerstes geneig om 
een of ander skeet te ontwikkel wat dan in latere modelle reggestel word. So het hierdie 
veers dan met verloop van tyd slytasie opgedoen wat veroorsaak het dat hulle op slegte 
paaie, wat destyds volop was, los geskud het en plotseling in ’n vertikale posisie reg voor 
die bestuurder se oë beland het.

Porterstraat, aan die noordoostelike kant van die dorp, het destyds ’n skotige opdraandjie 
gehad net wes van waar Fabriekstraat in dié straat doodloop, met die gevolg dat die 
bestuurders wat uit Fabriekstraat wes in Porterstraat ingedraai het, betyds moes vetgee 
om dit aan te durf. Die afdraai uit Fabriekstraat was derhalwe taamlik uitgery en het ’n 
lekker stamp veroorsaak vir diegene wat reguit van wes na oos in Porterstraat af gery het 
en nie die afdraai na suid in Fabriekstraat geneem het nie. Daarbenewens het daar ook 
reg by die aansluiting van die twee strate, aan die noordekant van Porterstraat, ’n lamp-



paal taamlik na aan die ryvlak gestaan. ’n Ry groot bloekombome, waarin die voëltjies 
baljaar het wanneer die borne in blom was, was reg agter die lamppaal.

So kom Koos Borsie op ’n dag teen skemeraand in Porterstraat afgery en toe sy gevor- 
derde Model T die stamp vat, ruk die ruitveër los en hang hier reg voor hom teen die 
voorruit af. Hy was blykbaar onder die indruk dat dit die lamppaal was wat so skielik 
hier voor hom verskyn het, altans so het hy te kenne gegee. Om die te ontduik, het hy 
skerp na links geswaai, in die paal vasgery en, behalwe sy motor se gekeepte neus, ’n 
kragonderbreking in die hele buurt veroorsaak.

Maar Koos het nog nie die laaste van daardie paal gesien nie en dit was ook nie hulle twee 
se laaste ontmoeting nie. By ’n later geleentheid, dié keer helderoordag, het Koos weer in 
Porterstraat af gery. Op dieselfde plek haal die ruitveër toe weer dieselfde laai uit en hang 
meteens weer hier reg voor hom. Maar Koos laat hom nie twee keer met dieselfde slap 
riem vang nie. Hy swaai hierdie keer na regs, ry dwars oor die straat, en beland in die 
leiwatersloot aan die suidekant van die pad. Daar het Paul Louw hom met groot moeite 
met ’n kragvoertuig kom uitsleep. Intussen het Koos luidkeels, in onwelvoeglike taal en 
met oordrewe gebare, aan die omstanders probeer verduidelik wat gebeur het, terwyl hy 
allerhande metodes beskryf het insake sy voorgenome vermorseling van die dêm lamp
paal.

Vow Org de kock

Oom Org de Kock, alom bekend as Oom Orgie, was die begrafnisondernemer en het naby 
die suidwestelike hoek van Meul- en Bergsigstraat, daar kort by die begraafplaas, ge- 
woon. Hy was die verteenwoordiger vir Goodall & Williams in hierdie kontrei en ek 
wonder hoeveel mense hy in sy lewe gekis en begrawe het.

Die swart lykswa, wat deur twee perde getrek is, is in ’n klein geboutjie net binnekant die 
kerkhof in Meulstraat gehuisves. Alles aan die wa was pikswart en die kap het sulke swart 
klossies gehad wat los daaraan gehang en gebewe het wanneer die wa beweeg.

In daardie dae was daar nie koelgeriewe vir die lyke nie en die begrafnisse is spoedig na 
die dood uit die oorledene se huis uit gehou, soos ons gesê het. Die lyke is dan direk uit 
die huis in die lykswa gedra, waarna die begrafnis plaasgevind het.

Volgens oorlewering van die bruin gemeenskap was Tempie Vergotine en Frikkie Manuel 
die drywers van die lykswa.
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Oom Orgie was ’n lewendige man op wie ’n mens kon reken in tyd van nood. Hy het elke 
maand sy rondte deur die distrikte van Ceres, Tulbagh, Wolseley asook die omliggende 
areas gery om die betalings op die menigte begrafnisboekies, wat almal maar destyds 
gehad het, in te vorder. Hy was baie lief vir kinders, seker maar omdat hyself nooit 
kleingoed gehad het nie. Met sy rondtes het hy gewoonlik lekkergoed saamgeneem wat 
aan die kinders uitgedeel is.

In sy leeftyd moes Oom Orgie seker ’n miljoen myl of meer met sy verskeie motors afgelê 
het. Sover ek weet het hy al my voorsate hier op Ceres begrawe, want Oom Orgie was 
maar hier solank ek kan onthou.

Toe hy al op ’n gevorderde leeftyd was, het hy sy een oog in ’n fratsongeluk verloor. Met 
een van sy talle rondtes het sy motor ’n papwiel gekry. Toe hy die motor met die outydse 
domkrag wat hy gehad het van die grond af probeer kry sodat hy die wiel kon omruil, het 
die domkrag geglip. Terselfdertyd het die los hefboom waarmee die domkrag gepomp 
moes word, uitgespring en Oom Orgie met ’n harde slag reg in die oog getref. Oom Orgie 
het horn egter nie deur dié voorval en verlies van sy oog van stryk laat bring nie en sy 
werk daarna met een oog voortgesit.

Baie jare later, toe Oom Orgie weer vir hom ’n nuwe Chevrolet gekoop het, het hy gesê 
dat dié seker maar die laaste motor sal wees wat hy in sy lewe sal koop. Maar Oom Orgie 
het die bal misgeslaan. Hy het sowel hierdie motor as nog ’n ander een opgery voordat hy 
oplaas weens ouderdom afgetree het.

Martin Kotze het later die amp van begrafnisondernemer by Oom Orgie oorgeneem, 
maar hy het sy rondtes so elke ses maande gedoen en dan het die klandisie hul boekies ses 
maande vooruit betaal. Martin het die manier gehad om sy mond so op ’n tuit te trek 
wanneer hy praat, en hy kon baie praat. Vandaar dat hy toe die bynaam van Toeter- 
bekkie gekry het.

Die Hoërskool Charlie Hofmeyr, wat aan die westekant van Bucklandstraat, tussen 
Murchison- en Bergsigstraat geleë is, is in 1928 in gebruik geneem. Toe ek nog in die 
laerskool was, het ons in Fabriekstraat gewoon. Vader het in 1925 sy besigheid in die 
Voorstraat verkoop, waarna hy die plaas Eureka, digby Prince Alfred’s Hamlet, gekoop 
en daar begin boer het. Ons het egter eers in 1927 na die plaas verhuis, en vanaf 1928, my 
eerste hoërskooljaar, het ek ook saam met die ander skoolkinders van Hamlet met die
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‘skoollorrie na Ceres se nuwe hoërskool gery. Ons het toebroodjies saamgeneem om met 
die middagpouse by die skool te eet, en dit was gedurende hierdie tyd dat ons soveel 
kattekwaad aangevang het.

Dit was gewoonlik gedurende die middagpouses (die skool het daagliks twee sessies gehad 
wat deur ’n lang middagpouse onderbreek is) dat die swemmery by die waterval en 
Koffiegat, waarvan reeds vertel is, plaasgevind het.

Wanneer ons nie gaan swem het nie, moes ons ander afleidings bedink om die tyd te 
verwyl. Net soos by ons swemsessies, was Klaas Blommetjie dikwels die slagoffer van al 
die poetse wat ons mekaar gebak het.

Een van ons maats, Marius Malherbe, het ’n nuwe fiets met ’n ‘carrier’ agterop gekry om 
mee skool toe te ry. Een reëndag het hy met middagpouse met die fiets op en af in die 
straat voor die skool gery. Elkeen het ’n beurt gekry om saam agter op die ‘carrier’ te ry. 
Toe Klaas se beurt kom, was hy te bang om op te klim. Ons het horn egter, ondanks sy 
luidkeelse protes, sonder seremonie op die ‘carrier’ getel, horn al hardlopende daar vasge- 
hou en eers laat los toe Marius goed op spoed was. Klaas was egter so vreesbevange dat 
hy besluit het om daar en dan, sommer so in die ry, af te klim, maar beland toe op sy 
sitvlak in die modder en wip-wip so al agter die fiets aan soos een wat perdry.

By 'n ander geleentheid toe ons daar op die stasie rondgedwaal het, het ons die plan gekry 
om Klaas in 'n stilstaande goederetrok toe te sluit. Daar was egter ’n spoorwegamptenaar 
op die perron doenig wat ons plan kon dwarsboom. Ons sien toe dat die man so vreeslik 
skeel was dat hy omtrent oor sy skouer kon kyk sonder om sy kop te draai. Piet Wol- 
faardt sê toe dat ons moet wag totdat hy na ons kant toe kyk, want dan weet ons hy kyk 
anderpad. Ons maak toe so, tel vir Klaas in die trok, grendel die skuifdeur van buite af 
toe en loop terug skool toe. Op die navraag oor hoekom Klaas die namiddag van die 
skool afwesig was en wat van horn geword het, kon daar geen verklaring gevind word nie. 
Die volgende dag was daar groot pêre.

Maar nog was dit nie die einde van Klaas Blommetjie se lyding nie. Reg langs die skool, 
net suid van Bergsigstraat, was daar ’n oop stuk grond en ’n gronddammetjie. Behalwe 
dat daar soms ’n klomp eende daarop geswem het, weet ek nie wat die doel van die 
dammetjie was nie. Een middagpouse het die kleurling wat die stuk grond en die dam- 
metjie versorg het, sy kruiwa daar laat staan, wat ons dadelik weer op ’n blink idee 
gebring het. Ons het Klaas op die kruiwa gelaai en, met behulp van ’n paar klippe wat as 
trapplek gedien het, het ons die kruiwa met Klaas en al diep in die water gestoot. Daarna 
het ons die klippe verwyder en Klaas al klaende op die kruiwa in die middel van die dam
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agtergelaat. So met die terugkyk het Piet Wolfaardt opgemerk dat dit lyk asof Klaas besig 
is om die Titanic te ry. Mnr Marais, ons chemie-onderwyser, het die kruiwa met Klaas 
daarop later deur die klaskamervenster gewaar en ons gestuur om hom uit sy penarie te 
gaan verlos.

Die feit dat een van ons maats, Gielie du Toit, se broer, Willie, in beheer van Ceres se 
kragstasie daar langs Swartvlei was, het ons eendag op ’n idee gebring hoe ons die skool- 
kinders wat smiddae by die huis gaan eet het, ’n poets kon bak.

Gielie moes gou by sy broer gaan verneem hoeveel krag daar in die batterye was (net om 
seker te maak dat ons plan met redelike veiligheid uitgevoer kon word) en het teruggekom 
met die nuus dat die krag laag genoeg is vir die doel waarvoor ons dit wou aanwend. Ons 
het toe ’n draad oor die elektriese kabels voor die skool gegooi en die ander punt aan die 
skool se ystervoorhekkie vasgebind. Die idee was om diegene wat niksvermoedend aan 
die hekkie sou vat, ’n lekker elektriese skok te gee. Omdat ek skoene met speksole aange- 
had het wat nie die elektrisiteit gelei nie, is ek as hekwagter aangestel.

Ons het die hekkie toegemaak, die grond daaronder goed natgegooi en almal op die skool 
se voorstoep gaan stelling inneem in afwagting van die sports wat nou gaan plaasvind. 
Toe die eerste ou aan die hekkie vat om dit oop te maak, maak hy ’n bokspring wat al ons 
verwagtings oortref het. Met die tweede probeerslag het hy nog heelwat op die eerste 
sprang verbeter. Na die petalje stap ek toe doodluiters nader, maak die hekkie oop, laat 
hom deurkom en maak weer die hekkie agter hom toe sonder dat daar iets met my 
gebeur. Hy kyk my toe heel verbaas aan, vat weer van die ander kant af aan die hekkie, en 
verbeter nogeens sy rekordsprong van flussies.

Ons het hierdie prosedure tot vervelens toe herhaal totdat die seuns later soos ’n trap 
mofskape voor die hekkie saamgedrom het. Die mens se reaksie is darem snaaks, want 
elke keer wanneer ek ’n paar kinders laat deurkom en die hekkie weer gesluit het, het daar 
weer een in die slagyster getrap.

Toe hierdie ding die volgende dag op die lappe kom, was daar sommer baie groot 
moeilikheid.

By ’n ander geleentheid het ons gemerk dat ons geskok word wanneer ons aan ’n elek
triese paal wat op die suidwestelike hoek van Bucklandstraat en New Street gestaan het, 
raak. Daar moes iewers ’n kortsluiting gewees het.

Terwyl ons nog daar naby besig was om mekaar poetse te bak, kom daar ’n foksterriër- 
hondjie al snuffelend in die straat af. Hy draf heen en weer oor die pad om elke bossie en
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eikeboomstam deeglik te beruik en dan goed of af te keur. By die paal aangekom, het hy 
dié ook besnuffel en aanvaarbaar gevind. Toe hy egter sy beentjie daarteen lig was dit 
asof 'n weerligstraal hom tref en in die lug opgooi. Hy het net een angstige kef gegee, een 
of twee spronge in die lug gemaak, en in hoogste versnelling die straat af gevlug.

Dit was ook in hierdie tyd dat die bemarkers van die Chrysler- en Peerless-motors wed- 
renne tussen Johannesburg en Kaapstad gereël het ora te sien watter motor die afstand in 
die kortste tyd kon aflê. In daardie tyd was daar nog nie motorwedrenbane in die land 
nie. Die agente wat bepaalde motormodelle van oorsee af ingevoer het, het beproefde 
jaagduiwels in diens geneem om die motors deur middel van hierdie oorlandse tydrenne te 
bemark. Omdat die destydse motors maar 'n relatief lae topspoed gehad het, was daar 
geen sprake daarvan dat so ’n tydren binne 'n dag afgehandel kon word nie. Die jaers 
moes meermale op dorpe langs die roete oornag. By dié geleenthede het hulle dan ook 
sommer vir verdere advertensie in die strate van die betrokke dorp rondgejaag, wat ’n 
groot gebeurtenis vir die inwoners was.

Gerry Bower was die renjaer wat Chrysler-motors op dié manier geadverteer het. Hy was 
die eerste om so ’n tydren van die Transvaal tot in Kaapstad te onderneem en het ’n 
rekord opgestel wat ’n lang tyd bly staan het. Die renjaer wat Peerless-motors op dié 
manier geadverteer het was ’n sekere mnr Ferreira. Ek weet nie wat sy voomaam was nie 
almal het hom gewoon as ‘Ferreira’ geken.

Wanneer die jaers hulle motors op Ceres kom bekendstel het, is die Voorstraat tydens dié 
geleenthede vir ’n wyle vir verkeer gesluit. Toe Gerry Bower die dag sy nuwe Chrysler- 
model hier kom demonstreer het, het hy ten aanskoue van honderde mense die Voor
straat afgejaag totdat hy die ongelooflike spoed van 50 myl per uur bereik het en daarna 
probeer het om die motor in die kortste moontlike afstand tot stilstand te bring. Die 
afstand is gemeet en aan die toeskouers bekend gemaak.

Op ’n later tydstip het Ferreira ook Ceres besoek om sy Peerless-model te demonstreer. 
By dié geleentheid het hy telkens teen ’n geweldige spoed suidwaarts in Bucklandstraat, 
verby die hoërskool, gejaag en daarna probeer om teen die hoogs moontlike snelheid wes 
in New Street in die rigting van die stasie af te draai. Met sy laaste probeerslag het die 
agterkant van die motor na links uitgeswenk toe hy die draai by die straathoek vat. Die 
linkeragterwiel het die ankerdraad van die elektriese paal -  dieselfde paal waar die foks- 
terriërhondjie so ’n genadelose elektriese skok opgedoen het -  getref, en die motor het 
omgeslaan. Aangesien die seilkap van die motor afgeslaan was, het die motor dwarsoor 
Ferreira teen die skuinste af gerol. Hy was onmiddellik dood. Ons Hamlet-ouens het nog
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die volgende oggend na die letsels wat die motor op die straat se ryvlak agtergelaat het, 
gaan kyk.

Mnr J P A Marais, alom bekend as Pammies, was ons chemie-onderwyser. Buiten dat hy 
baie van chemie geweet het, was hy ook briljant in matesis. Ons het baie by hom om hulp 
gaan aanklop wanneer ons nie ons matesisonderwyser, mnr Paul Roux, se verduideliking 
van ’n matesisprobleem kon verstaan nie. Pammies het die kuns verstaan om moeilike 
stellings so klinkklaar te verduidelik dat mens hulle nooit weer vergeet het nie.

Pammies het eers skuins oor die hoërskool op die noordoostelike hoek van Buckland- en 
Murchisonstraat gewoon, maar het baie jare later, toe hy burgemeester van Ceres geword 
het, sy intrek in ’n huis bo in Meulstraat, net noord van die kruising van dié en Park- 
straat, geneem. Hy was ’n suinige man, en seifs gedurende sy ampstermyn as burge
meester het hy ’n flenter van ’n motor gehad, wat hy nooit verseker het nie. Daar Ceres 
nooit ’n ampsmotor ter beskikking van sy burgemeesters gehad het nie, is die burge
meester se privaatmotor maar altyd gebruik om amptelike gaste en hooggeplaastes te 
vervoer. So moes menige minister en ander hoogdrawendes wat Ceres destyds besoek het, 
gediend wees om in Pammies se ou krok vervoer te word. Pammies se verweer was altyd 
dat as sy motor goed genoeg vir hom was, dit ook goed genoeg vir die ministers was.

In die vroeë twintigerjare, nog voordat die hoërskool in gebruik geneem is, het Pammies 
’n motor met ’n ‘sleeve valve’-enjin gehad. Ek meen dat dit ’n ‘Willy’s Knight’-motor was 
wat hierdie nuwe soort enjin op die mark gebring het, maar Pammies s’n was die enigste 
een van hierdie model wat ek gesien het. Dit was blykbaar nie ’n baie suksesvolle model 
nie en die feit dat dit gedurig ’n blou rokie agtergelaat het, het getuig van die heelwat olie 
wat dit verbruik het.

Pammies was ook die eerste trotse eienaar van ’n motor met ‘balloon tyres’ op Ceres. 
Hulle was ’n klein bietjie groter en breër as die nou, harde bandjies van destyds en was 
ook nie so styf soos die gepomp nie, en het glo heelwat sagter gery.

Pammies het oud geword, suikersiekte opgedoen en in sy laaste dae baie sleg gesien. Dit 
was deel van sy daaglikse roetine om elke oggend na die Volkskasbank te gaan om na die 
balans in sy lopende rekening te verneem. Die kassiere het hom naderhand so goed geken 
dat hulle reeds die nodige gegewens reg gehad het wanneer hulle hom by die deur sien 
inkom het. So het ek eendag langs hom by die toonbank gaan staan en hom met die
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gebruiklike ‘Goeie more, mnr Marais’ gegroet. Hy het na my kant toe gekyk en gesê: ‘Ek 
kan jou nie sien nie, maar ek ken jou stem, Fran?ois.’ Die een lens van sy bril was kruis en 
dwars gebars, maar hy het gesê dat dit nie saak maak nie omdat hy in elk geval niks met 
daardie oog kon sien nie.

Ten spyte van sy swak sig het hy nog sy motor bestuur met mev Marais langs hom om 
horn, soos die navigator in vandag se tydrenne, as ’t ware op die pad te lei. Die plaaslike 
motoriste het sy motor geken en hom die voorkeurreg op die pad gegee, maar dit was net 
die engeltjies wat hom teen dié van elders beskerm het. Sy motor het wel die letsels gedra 
van die geut se afvoerpyp wat hy van die muur afgery het en nog so ’n paar onbenullige 
teenspoedjies, maar niks ernstigs om van te praat nie.

Mnr en mev Marais het hulle laaste dae in die Maudie Kriel Huis vir Bejaardes deur- 
gebring en tot op die einde elke Sondagoggend die NG Moederkerk besoek om daar te 
kom sit en slaap. Die mooi gewoonte om kerk toe te gaan was so diep by hulle ingewortel 
dat die gemeente hulle maar so aanvaar het en hulle, indien nodig, wakker gemaak het 
wanneer die diens tot ’n einde gekom het.

Oom Oanie Taure,

Oom Danie Faure het regoor die hoërskool, aan die oostekant van Bucklandstraat, 
gewoon. Almal sal hom seker onthou as die man met die pragtige handskrif. Dit was 
seker as gevolg van hierdie talent dat hy die sekretaris van verskeie verenigings asook 
skriba van die NG Kerk was. Oom Danie was ’n saggeaarde persoon en jy kon jou maar 
altyd na hom wend as jy hulp nodig gehad het. Hy was ’n kenner van alle bekende en 
onbekende prosedures en as jy nie geweet het hoe om ’n probleem te benader nie, kon jy 
met vertroue by Oom Danie gaan aanklop.

"Nurse, Du Toit

Nurse Du Toit het maar altyd daar op die suidoostelike hoek van Buckland- en 
Murchisonstraat gewoon. Sy was die vroedvrou wat seker die meeste van Ceres se babas 
in die wêreld ingehelp het. Haar huis was spesiaal vir hierdie doel ingerig, ook nog toe ek 
al getroud was, sodat al drie my kinders in hierdie huis gebore is.

Dr Badenhorst het baie jare later ’n private hospitaaltjie aan die noordekant van Eike-
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straat, tussen Meul- en Bucklandstraat (wat toe al na Owen- en Van Riebeeckstraat 
onderskeidelik herdoop is) opgerig. Daar dié hospitaaltjie ook as kraaminrigting gedien 
het, het die verwagtende moeders soontoe gegaan. Teen daardie tyd het Nurse Du Toit 
opgehou met werk.

hlks 'Reíh van der Merwe

Met Miss Beth van der Merwe het ons vlugtig kennis gemaak toe ons voorheen by Jockey 
Levin se Grand Hotel gaan inloer het. Miss Beth het aan die westekant van Buckland
straat, tussen Murchison- en die Voorstraat, kort duskant die hoërskool, gewoon. Haar 
huisie was omring deur ’n boskasie van struike en borne. Ons het haar geken as ’n 
eksentrieke oujongnooi wat ’n wrok teen die lewe, en somar ook teen die hele wêreld 
gekoester het.

In der waarheid was Miss Beth 'n baie bekwame en goedgeleerde persoon. In haar jonger 
jare was sy ’n onderwyseres. Sy was ook baie kunstig en sou ’n groot bate vir die same- 
lewing kon gewees het as sy net nie so beneuks was nie. Wat in haar lewe verkeerd geloop 
het, weet ek nie, maar niks en niemand in hierdie wêreld het haar sarkastiese en bytende 
tong vrygespring nie. Kritiek en byname het sy vryelik uitgedeel en party van laasge- 
noemde was nogal baie paslik.

So was daar ’n afgetrede boer wat sy tyd op die stoepbank voor sy huis verwyl het. Sy 
hoedjie het altyd so effe skeef op sy kop gesit en sy foksterriërbrakkie het óf kietsregop 
langs hom gesit, óf by sy voete gelê. So het hy almal wat verbyloop gade geslaan, met 
spesiale aandag aan die jongere, skone geslag. Dit was juis die tyd toe die His Master’s 
Voice-grammofoon baie gewild was en geadverteer is deur ’n uitbeelding van die outydse 
grammofoon met die trompethoring en ’n wit hondjie wat voor die trompet na sy baas se 
stem sit en luister. Miss Beth het die afgetrede boer toe die bynaam van His Master’s 
Voice gegee.

Miss Beth het altyd, waar sy ook al gaan, in die middel van die straat geloop en bewaar 
die siel wat dit sou waag om vir haar te toet. Nee, alle motors moes vir haar padgee en sy 
het jou goed laat verstaan dat ‘the right of way’ uitsluitlik hare was.

Toe ek al ’n jongman was, het ek haar eendag, daar voor Paul Louw se motorhawe, stil- 
letjies met my motor van agter genader en die toeter oorverdowend hier kort agter haar 
geblaas. Toe sy omdraai om haar sê te sê was ek haar een voor, klim gou uit die motor uit, 
maak die deur met ’n swierige swaai oop en nooi haar om in te klim sodat ek haar huis toe
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kon neem. Ek het nog selde ’n donderweergesig so ’n gedaanteverwisseling sien onder- 
gaan.

Ek wis toe ook waarvandaan sy op pad was huis toe, want Kowie Adriaanse het my die 
vorige dag vertel dat hy haar genooi het om vroegoggend by hom te kom inluister na die 
rugby-toetswedstryd tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika. Daarom ook dat sy heelpad 
huis toe Kowie se lof besing en my vertel het watter ‘gentleman- hy is.

Miss Beth was mal oor rugby en het nooit ’n groot wedstryd se kommentaar oor die radio 
misgeloop nie. Tommy Gentles was destyds skrumskakel vir die Springbokke en met een 
van die Engelse toere het sy vir hom ’n trui gebrei en gestuur. Ek wonder of die ding ooit 
gepas het. Hy was haar rugbyheld, maar ongelukkig kon dieselfde nie van al die ander 
Springbokrugbyspelers gesê word nie.

Ek het haar eendag by haar huisie besoek, en was dit ’n belewenis! Die meeste van die 
stoele se matte was stukkend, maar dit het nie saak gemaak nie, want elkeen van hulle was 
so vol rommel gepak dat daar in elk geval nie plek was om te sit nie. Dit het soos ’n ou 
pakkamer daarbinne gelyk. Die gordyne was almal toegetrek en die atmosfeer in haar 
huis was net so somber soos haar gemoed.

Sy moes egter ook dikwels onder die streke van Ceres se kwaaijongens deurloop. Een 
Oukersnag het dié klomp, onder wie ook Gerry, Jockey Levin se seun, haar hele huis en 
tuin, die borne en struike inkluis, met toiletpapier versier. Daar is rolle en rolle papier 
gebruik. Nog lank daarna het Miss Beth loop en vertel dat sy die hele jaar nooit nodig 
gehad het om toiletpapier te koop nie. Soos ek haar geken het, glo ek egter nie dat sy die 
repe en repe papier agterna weer mooi opgerol het nie.

VrediUsute van die NO kerk

Om by die NG Kerk se pastorie uit te kom, stap ons van Miss Beth se huisie suid in 
Bucklandstraat af en draai dan oos in Murchisonstraat. Die pastorie is aan die noorde- 
kant van Murchisonstraat geleë, net langs die destydse kerksaal.

As ek aan die predikante van destyds dink, sien ek hulle as hoog verhewe bo die lidmate, 
mense wie se woord wet was en met wie daar nie op die gewone wyse gepraat en gerede- 
neer kon word nie. Ek het die gevoel gekry dat hulle so half alleen eenkant gestaan het. 
Almal het na hulle opgesien en daar is nie so openlik kritiek teenoor hulle uitgespreek nie; 
inteendeel, diegene wat so iets sou waag sou waarskynlik deur die ander gemeentelede
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tereggewys word. Nee, hulle was onaantasbaar en die gemeentelede het hulle met groot 
respek bejeën.

En tog wonder ’n mens, waar vandag se predikante so ’n integrale deel van die lewe 
uitmaak en so innig saam met die lidmate die wel en wee deel, hulle nie meer seen op hulle 
werk kry nie. As klein kind was ek so half bang vir die predikant, maar as ek vandag ’n 
kinderdiens bywoon, wat ek baie graag doen, dan is dit te pragtig om te sien hoedat die 
leraar met sy preek saam met die kinders leef en hulle daarby betrek.

Ot McDonald
Die eerste NG-predikant op Ceres wat ek kan onthou was ds McDonald. Hy was kwaai 
maar het vir my my eerste Bybel gegee die dag toe ek Sondagskool toe gegaan het. Voorin 
het hy geskryf dat dit ’n geskenk aan Francois Botma was met die datum 1922 daarby. Ek 
het die Bybel vandag nog en kan skaars verstaan dat die Afrikaans waarin dit geskryf is 
soveel van vandag s’n verskil. Ja, die wêreld het verander gedurende die laaste sewentig 
jaar.

Ds McDonald het vier seuns gehad, Tommy, André, Roelie en Bernard. Bernard was 
saam met my in dieselfde klas op skool. Hy het later argitek geword en op Paarl geprak- 
tiseer. Na sy aftrede het hy in die Strand gaan woon waar hy in 1990 oorlede is. Tommy 
het ’n onderwyser geword en het elders skoolgehou, sodat ek nie veel van hom af weet nie.

André het ook predikant geword en was baie jare in die Vrystaat op verskillende dorpe in 
die bediening. Gedurende sy skooljare was hy een van die staatmakers in die hoërskool se 
rugbyspan, gewoonlik as senter of heelagter. Nadat hy die skool verlaat het, het hy na die 
Universiteit van Stellenbosch gegaan om hom as predikant te bekwaam. Ook daar het hy 
in die eerste rugbyspan gespeel.

Mnr Markotter, wat ’n legende in rugbykringe was, het eendag staan en kyk hoedat hy 
oefen en hom laat roep. Hy het André aangesê om die volgende keer met ’n skrumpet te 
kom oefen, en het hom van toe af as agsteman ingespan. Nadat hy vir die Springbokrug- 
byspan gekeur is, het hy ’n roemryke loopbaan as rugbyspeler gehad. Hy is in Julie 1991 
oorlede (terwyl ek hierdie deel geskryf het).

Die vierde McDonald-broer, Roelie, was van jongs af maar ’n bietjie van ’n loskopman- 
netjie wat maar alte lekker onder die meisies geflankeer het. Hy was die een wat meesal 
die motor vir sy vader bestuur het want dié het nooit self bestuur nie. Roelie het later ’n 
mediese dokter geword, maar aan drank verslaaf geraak. Eendag, toe daar iets verkeerd
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geloop het met die geboorte van ’n baba waarvoor hy verantwoordelik was, is daar 
beweer dat hy tydens die bevalling onder die invloed van drank was. Hy het probeer om 
selfmoord te pleeg deur homself in die kop te skiet, maar die poging was onsuksesvol. Hy 
het bly leef maar was daarna nooit weer heeltemal normaal nie.

Os Van Loggerenberg
Nadat ds McDonald sy emeritus ontvang het, het ds Van Loggerenberg horn opgevolg. 
Teen die tyd was ek al ’n jongman en het as diaken onder horn gedien. Ds Van Logge
renberg was die laaste NG-predikant op Ceres wat die gemeente alleen bedien het. Aan- 
gesien die gemeente vinnig gegroei het, moes daar daarna twee predikante aangestel word.

Ds Van Loggerenberg was ’n lewendige man wat sowel die gemeente as die kerkraad 
vasgevat het, en sy wil laat geld het. Geen wonder dus dat daar van die gemeentelede was 
wat nie van horn gehou het nie. Die tye het teen die tyd verander en nie almal was meer 
geneë om hulle deur ’n predikant te laat hiet en gebied nie.

Ds Van Loggerenberg het ’n wonderlike geheue gehad. Nadat hy later ’n beroep na die 
Tweetoringkerk in Bloemfontein gekry en soontoe verhuis het, is hy weer genooi om op 
Ceres te kom preek (ek dink dat dit met die inwyding van die nuwe kerk was). Daardie 
dag het sy preek bestaan uit tekste wat hy aangehaal het uit baie van die begrafnisredes 
wat hy gedurende sy bediening op Ceres gehou het. Hy kon natuurlik nie al die mense wat 
hy hier begrawe het se tekste noem nie want dit sou te veel tyd in beslag neem, en so is die 
teks van die rede met die begrafnis van my vader nie genoem nie. Toe ek horn later gaan 
groet sê hy: ‘O ja ’, en hy noem die teks wat hy met Vader se begrafnis gebruik het somar 
so uit sy kop uit sonder om te weifel.

Hiermee kom ons dan aan die einde van ons wandeling deur Ceres se strate. Van al die 
mense wat destyds hier gewoon en gewerk het, het ons maar net enkeles leer ken. Dan was 
daar ook ander kleurvolle karakters wat aan almal bekend was, bloot omdat hulle so ’n 
intieme en onmisbare deel van die destydse gemeenskap gevorm het. Naas Pikkie Daan 
(die geesdriftige rugbyondersteuner wat by Baumann’s Store gewerk het), Piet Wilckers 
(die dorp se adverteerder), en Ou Tak, was daar ook nog Ou Gaaidien, en die vissmous.

Ou Gaaidien was ’n kleurling wat, net soos Ou Tak, nie al sy varkies op hok gehad het nie 
en somar so oral rond los werkies verrig het. Almal het horn maar jammer gekry en, as 
daar nie ’n werkie vir horn was wanneer hy aangeklop het nie, het hy ’n stukkie kos gekry. 
Maar Ou Gaaidien was baie op sy eer gesteld en, as hy kos ontvang het sonder om daar-
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voor te werk, het hy sy weldoener versoek om hom ’n emmertjie te leen. Dié het hy dan 
daar êrens by die lokasie vol geel klei gaan maak en as vergoeding vir die kos na sy wel
doener teruggebring. Ou Gaaidien het ook die bynaam Twee Oulapdief gekry omdat hy 
die gewoonte gehad het om ’n oulap se suiker en 'n oulap se koffie by die winkel te koop 
en dan uit te loop sonder om daarvoor te betaal. Hulle het hom maar laat begaan, want 
hy het nooit meer as twee pennies se kos gekoop wat nie betaal is nie.

Ek kan ongelukkig nie die naam van die vissmous onthou nie. Hy was 'n kleurling wat 
van huis tot huis met die ‘viskar’, ’n eenperdkarretjie wat deur ’n besonder flukse perd 
getrek is. gery het. Hy het sy teenwoordigheid aangekondig deur op ’n beuel te blaas. Die 
huisvrouens het dan straat se kant toe gestaan om te sien watter soort vis daardie dag te 
koop was. Aangesien daar nie koel- en vrieskaste was nie, was dit feitlik al vis wat destyds 
op Ceres beskikbaar was. Die vis moes vars van Kaapstad af per trein vervoer en gou, 
voordat dit kon sleg word, verkoop word. In die warm somermaande was die vis in ys 
verpak om dit vars te hou. Gesoute snoek was ’n geliefkoosde dis in daardie dae en, ook 
omdat dit lank gehou kon word, het dit ’n goeie afset gehad.

Dit dan wat betref enkele van die mense wat tot ongeveer 1930 in Ceres gewoon en 
gewerk het.

In hierdie tyd was daar enkele oorlewerings oor legendariese figure en gebeurtenisse in 
ons omgewing in die omloop. In die volgende hoofstuk vertel ek meer hiervan.

159


