
Legendst'íese gebewdeHkse 
en pet'soonUkhede

Die destydse moord op Jan van Dyk, ’n plaasboer in die Ceres-distrik, en die omswer- 
winge van Dirk Ligter en Koos Sas, twee legendariese persoonlikhede wat diep spore in 
ons kontrei getrap het, is slegs ten dele geboekstaaf. Die grusame verhaal van die Van 
Dyk-moord en meeste van die vertellinge oor die omswerwinge van Dirk Ligter en Koos 
Sas berus grotendeels op oorlewering en daarom kan daar nie altyd vir die waarheid van 
hierdie vertellinge ingestaan word nie. Daarsonder sou die geskiedenis van Ceres egter nie 
volledig kon wees nie.

€>íe Yqh Vyli-woord

Jan van Dyk was ’n vrygesel wat om en by 1914 op die plaas Ouplaas (later Slagboom) 
gewoon het. Ouplaas was diep in die Witzenberge geleë. Om daar te kom, moes mens deur 
Prince Alfred's Hamlet en met die Gydopas tot bo-op Gydoberg ry. Op die kruin van die 
berg draai die pad na Ouplaas (Slagboom) na wes af, waar dit oor die Skurwebergreeks 
tot in 'n vallei in die Witzenberge loop.

Jan van Dyk is deur een van sy plaaswerkers vermoor, maar daar is minstens twee weer- 
gawes van presies hoe en waarom die moord gepleeg is.

Volgens een van die oorlewerings was 'n kleurling, Adam Tas, die voorjong op Jan van 
Dyk se plaas. ’n Ander kleurling, genaamd Johannes, het saam met Adam Tas op die
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plaas gewerk. Volgens dié oorlewering sou Adam besluit het om die eienaar van die plaas, 
Jan van Dyk, te vermoor, omdat dié owerspel met Adam se vrou sou gepleeg het.

Die storie lui verder dat Jan, op pad huis toe van die veld af, eers by Adam en Johannes 
aangedoen het waar hulle besig was om 'n draadheining te span. Daar sou hulle hom 
oorrompel en, soos hulle gedink het, doodgeslaan het. Nadat hulle eers die bloed van 
hulle hande gaan afwas het, het hulle na die plaasopstal gestap, daar ingebreek, en ’n 
maaltyd genuttig met die kos wat hulle daar gevind het. Gedurende dié tyd het hulle 
besluit om Van Dyk se lyk in die plaasdam te gaan gooi.

Van Dyk was egter nie dood nie, en toe die twee weer by hom kom, het hy regop gesit en 
hulle gesmeek om sy lewe te spaar. Johannes, wat begin bang word het, sou hom seker 
laat lewe het, maar Adam was onverbiddelik en het dadelik ’n groot vuur begin aanpak. 
Toe dit goed aan die brand was, het hulle Van Dyk in ’n groot streepsak gestop en hom in 
die vuur gegooi waar hy doodgebrand het.

Die dik rookwolk het die mense van die buurplaas se aandag getrek. Hulle het gaan 
ondersoek instel en die bykans uitgebrande lyk daar gevind.

Die twee plaaswerkers is gearresteer en in die tronk aangehou. Volgens een oorlewering 
sou Johannes se gewete hom sodanig gepla het dat hy weens onsteltenis in die tronk 
oorlede is nog voordat hy verhoor kon word. ’n Ander oorlewering lui weer dat Johannes 
nie in die tronk gesterf het nie, maar kroongetuie geword het en derhalwe nie vir die 
moord vervolg is nie. Hoe dit ook al sy, slegs Adam is op die ou end vir die moord 
verhoor.

Na sy skuldigbevinding is Adam, weens versagtende omstandighede, nie gehang nie, maar 
tot twintig jaar gevangenisstraf gevonnis. Hy het ook nie die volle vonnis uitgedien nie, 
maar is met die besoek van die Prins van Wallis aan Suid-Afrika vrygelaat.

Mnr Lourens van Dyk, ’n afstammeling van Jan, wat tans op dieselfde plaas, maar nou 
bekend as Slagboom, woon, stem egter nie saam met dié weergawe van die moord op sy 
voorsaat nie. Hy het in sy besit ’n fotokopie van ’n foto en ’n kaart, asook ’n koerantknip- 
sel waarin berig word dat Jan Hendrik van Dyk in 1866 op die plaas Ouplaas gebore en in 
1914 op dieselfde plaas deur ’n bruinman, Adam Tas, vermoor is.

Die berig lui dat Van Dyk, soos die gebruik was, gereeld sy wol na die landbousaal op 
Ceres gebring het om te verkoop. By een van dié geleenthede kon Jan nie sy wol verkoop 
kry nie en moes onverrigtersake na Ouplaas terugkeer. Daar aangekom, het sy plaas-
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werker, Adam Tas, gedink dat Jan die geld wat hy vir sy wol gekry het, by hom moes 
gehad het. Op Adam se navraag daaromtrent het Van Dyk die saak probeer verduidelik 
en so is ’n woordewisseling tussen die twee ontketen. waartydens Tas sy kop verloor en 
Van Dyk met ’n byl probeer doodkap het. Toe Van Dyk na ’n ruk egter nog tekens van 
lewe toon, het Tas hom in ’n leë wolsak gestop en probeer verbrand. Tas is tronkstraf 
opgelê, maar is met die besoek van die Prins van Wallis aan Suid-Afrika vrygelaat.

Die foto wat saam met die koerantknipsel op 'n vel papier geplak is, toon ses mans, met 
gewere bewapen, wat in 'n ry staan, met 'n bruinman wat voor hulle op die grond sit. Die 
kaart wat klaarblyklik tydens die verhoor in die hof gebruik is, dui die verskeie plekke op 
die plaas aan waar verbrande dele van Jan se liggaam gevind is.

Dit wil dus voorkom o f'n  ander weergawe van hierdie moord wat beweer dat Van Dyk se 
liggaam eers in stukke opgekap is voordat dit verbrand is, deur die kaart gestaaf word. 
Dit is nietemin verbasend dat daar vandag so min ware gegewens omtrent so 'n grusame 
moord beskikbaar is.

DírU Ligier

Oor Dirk Ligter, ’n legendariese figuur in die geskiedenis van Ceres en die Kouebokke- 
veld, is daar reeds baie geskryf. Boerneef, byvoorbeeld. het vertel hoedat Dirk eendag uit 
die niet in die deur van een van die buitegeboue op Oom Kallie van der Merwe (Boerneef 
se vader) se plaas Moerasvlei (later Boplaas) in die Koue Bokkeveld. verskyn het om 
verlof te vra om oor die plaas te loop. Nadat Oom Kallie ingestem het, het hy en Dirk nog 
eers ’n bietjie gesels, waarna Dirk weer in die niet verdwyn het om sy reis te voet voort te 
sit. Dié kuns om somar so onverwags te verskyn en dan weer te verdwyn was juis een van 
Dirk Ligter se bekendste gawes. Sy grootstc gawe was egter sy buitengewone vermoë om 
myl na myl voort te draf. Op hierdie wyse het hy klaarblyklik menige spogryperd in die 
stof laat byt.

Die meeste van die stories wat oor Dirk Ligter vertel word, stam bloot uit mondelinge 
oorlewering. So vertel Oom George Kershoff wat destyds op die plaas De Vlei in die 
Kouebokkeveld geboer het maar tans op Ceres woon (daar waar ons as kinders by mnr 
Brett voëltjies in die moerbeiboom geskiet het), dat hy Dirk Ligter goed geken het. Oom 
George is ook al diep in sy tagtigerjare, tnaar sy geheue is nog helder.

Dirk Ligter was 'n veedief, maar die eienaardigste van sy veestelery was dat hy net op 
sekere plase gesteel het en ander plase met rus gelaat het. Verder het hy bloot vir eie
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gebruik, maar nooil in groot maat nie. gesteel. Op sy oudag, toe hy al sy stelery laat staan 
het, het hy op die plaas Skilderykloof (anderkant Swartruggens, diep in die Koue Bok- 
keveld) gewoon. Dit was in dié tyd dat hy dikwels by Oom George kom gesels het en hom 
vertel het hoekom hy slegs by party plase vee gesteel het.

Die boere wat geneë was om hulle oorvloed met hom te deel en hom toegelaat het om 'n 
skapie of wat sonder verlof te slag, het hy nie graag weer geteister nie, maar diegene wat 
hom laat vervolg het wanneer hy sy honger op ongeoorloofde wyse gestil het, het hy 
verplig om verder in sy kosbehoeftes te voorsien.

So, byvoorbeeld, het Dirk nie op Moerasvlei skaap geslag nie (dit word ook deur Boer- 
neef beaam). Maar, volgens wat Boerneef vir Oom George Kershoff vertel het. kon Dirk 
nie die Hough-families wat op die plaas Elandsvlei geboer het, met rus laat nie. Op dié 
plaas het hy een nag 'n bees bekruip, die dier se hakskeensenings afgesny om dit te
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immobiliseer, en dit daarna geslag. Daar die vleis vir hom te veel was, het hy net die een 
boud saamgevat en die res van die karkas daar laat lë. Die Houghs het hom nooit daar- 
voor vergewe nie en het daarna weke lank koelbloedig op hom jag gemaak. Dirk kon nie 
die nodigheid van dié vervolging insien nie -  watter verskil kon een bees dan nou maak uit 
die oorvloed van vee wat daar op hulle plaas rondgeloop het? Van toe af het hy hulle 
telkens met ’n slim set van die plaas af weggelei en in hulle afwesigheid vir hom 'n stukkie 
vleis daar gaan haal.

Een aand toe hy weer daar in die veld rondloop, het Dirkop ’n boer se trop skaap wat uit 
die kraal gebreek het, afgekom. Hy het toe die skaap mooi bymekaargemaak, terug in hul 
kraal gejaag en by die opstal gaan aanklop om die boer van sy goeie daad in kennis te stel. 
Soos die noodlot dit wou hê was die polisie juis in daardie geweste na hom op soek en het 
daardie einste nag op dié boer se plaas oornag. Uit dankbaarheid vir Dirk se optrede het 
die boer die polisie in sy huis besig gehou, terwyl sy vrou vir Dirk ’n stukkie padkos gegee 
het en hom opdrag gegee het om hom uit die voete te maak. Getrou aan sy filosofie, het 
Dirk nooit weer op daardie plaas skaap gesteel nie.

Dan is daar ook die storie van ‘Die Witperd Van Calvinie' waarvan daar verskillende 
weergawes bestaan. Volgens een oorlewering is Dirk Ligter in Calvinia se kontrei deur die 
polisie vasgetrek en moes hy deur ’n konstabel te perd na Ceres gebring word. In daardie 
dae was dit die gebruik dat die gevangene die hele pad langs die ruiter moes draf. Gedag- 
tig aan die feit dat Dirk so goed kon hardloop, het die konstabel die beste perd. ’n 
pragtige wit hings wat glo die aarde kon skeur, vir dié doel uit die polisiestalle geneem.

So is Dirk Ligter en die konstabel op die wit hings die oggend vroeg uit Calvinia weg. Die 
konstabel het die perd ’n goeie pas laat handhaaf en Dirk het gemaklik saamgedraf, 
ghitaar onder die arm. Na ’n lang ent, toe die perd begin sweet vat, het Dirk die pas so ’n 
bietjie versnel en moes die konstabel die perd se pas by Dirk s’n aanpas. So het dit voort- 
gegaan totdat die perd nie meer Dirk se pas kon volhou nie en begin agterraak het. Toe 
Dirk al ’n goeie voorsprong gehad het, het hy sy ghitaar onder sy arm uitgehaal, dit om sy 
nck gehang, en, terwyl hy lustig voortdraf begin sing: ‘Die Witperd van Calvinie, hy kan 
loop maar hy kan my nie sien nie!’

Die konstabel, wat toe al ’n bietjie in die nood geraak het, skreeu toe agter Dirk aan dat 
hy ’n rukkie moes wag sodat die perd ’n blaaskans kon kry. Dirk het egter ongeërg 
teruggeskreeu dat hy haastig was en liewer by Ceres se aanklagkantoor op die konstabel 
sou gaan wag. So gesê, so gedaan, en toe dic konstabel en die blasende wit hings uitein- 
delik op Ceres aankom, sit Dirk lankal houtgerus daar vir hom en wag.



Oorlewering wil dit hê dat dit dié insident was wat tot die oorsprong van die liedjie ‘Die 
Witperd van Calvinie' gelei het.

Dan is daar ook nog die storie van Willem van der Merwe van die plaas Kleinfontein, wat 
ook eendag te perd op pad was na die Sederberge toe Dirk Ligter plotseling uit die niet 
hier langs sy perd verskyn en doodluiters met hom begin saamdraf. Hy weet nie juis hoe 
Dirk daar gekom het nie, want die een oomblik was daar niemand nie, maar toe hy weer 
hoor, groet Dirk hom met ’n gedweë ‘Móre Baas'. Dirk het ’n lang ruk so gesels-gesels 
saamgedraf en Willem het naderhand onrustig begin word omdat mens nooit geweet het 
wat Dirk in die mou voer nie. Toe hulle egter uiteindelik daar by die Grootrivier aankom, 
het Dirk heel onskuldig totsiens gesë, afgedraai en, net so ongesiens as wat hy verskyn 
het, meteens in die niet verdwyn.

Dirk het nie baie oud geword nie (ons weet nie hoe oud nie) en is op die ou end aan tering 
oorlede. Hy is na die Conradie Hospitaal in Kaapstad gestuur waar, volgens oorlewering, 
Oom Frans Snyman die laaste persoon van Ceres was wat hom lewend gesien het. Dirk 
Ligter is êrens in Kaapstad begrawe, in weerwil van sy wens dat hy sy laaste rusplek in die 
Ceres-Karoo wou hê. Oorlewering het dit dat hy ’n hele paar seuns gehad het wat 
besonder flukse werkers was.

My belangstelling in Koos Sas, die berugte veedief en moordenaar wat destyds ’n groot 
deel van die Boland geteister het, is aangewakker deur ’n besoek aan Montagu se museum 
in 1991, waar Koos Sas se skedel, tesame met ’n aantal ou foto’s en koerantknipsels en 
ander aantekeninge oor sy doen en late, in ’n netjiese glaskassie uitgestal was. By verdere 
navraag het die kurator van die museum, mnr Leon W Vorster, en sy assistente, mev 
Joubert, die literatuur oor Koos Sas aan my beskikbaar gestel, wat my tot groot hulp 
gekom het by die boekstawing van die geskiedenis van dié legendariese figuur.

Maar soos dit nou maar met oorgelewerde geskiedenis gaan, blyk dit dat daar vele weer- 
gawes van Koos Sas se bedrywighede bestaan. Dic stories wat die ouer garde nog van 
Koos Sas kan vertel is legio, en dit is jammer dat hulle nie almal te boek gestel kan word 
nie, of hulle nou waar is al dan nie.

Ant Naomi van der Merwe, wat vandag al diep in haar tagtigerjare is en vroeër op die 
plaas Langrivier in die Ceres-distrik woonagtig was, stem byvoorbeeld nie altyd saam met
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die weergawe van Koos Sas se doen en late, soos dit in die koerantknipsel van Montagu se 
museum weergegee word nie.

Die koerantknipsel stel dit dat Koos Sas van Touwsrivier se wêreld afkomstig was. Hy 
was dus nie ’n boorling van Ceres nie, maar het nogtans as voortvlugtige vir die gereg ook 
hier in ons distrik diep spore kom trap. Aanvanklik het hy, op soek na werk na Montagu 
verhuis waar hy tussen 1917 en 1922 die meeste van sy manewales aangevang het.

Koos Sas was maar klein van postuur met 'n besonder dik nek en klein voetjies waarmee 
hy met verbysterende vaart oor die aarde kon voortsnel. Sy fisiese bou, insluitende sy 
skedel, was 'n sterk aanduiding dat die Boesmanbloed nog dik deur sy are gevloei het. Net 
soos Dirk Ligter, was hy sku vir werk en dol oor skaapvleis wat hy vir homself, meestal 
sonder die vergunning van die skaapboere, toegeëien het. In teenstelling met Dirk Ligter, 
wat slegs 'n veedief was, was Koos Sas egter ook 'n moordenaar.
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As gevolg van Koos se skaapstelery en -slagtery het daar eendag 'n hewige tweestryd 
tussen hom en konstabel Tonie Swanepoel van Montagu ontstaan. Dil het begin toe 
Koos 'n geweer by mnr Kriel van die plaas Rooikrans in die Montagu-distrik gesteel en 
daarmee in die rigting van Touwsrivier gevlug het. Hy is deur die polisie agtervolg en dit 
was juis konstabel Swanepoel wat hom betrap het waar Koos en sy vrou heerlik aan 'n 
gebraaide skaapboud gesit en smul het. Albei is net daar in hegtenis genccm en stewig 
geboei. Op pad terug na Montagu het konstabel Swanepoel Koos se vrou op Oom Dawid 
Burger se plaas Anysberg in tydelike bewaring gelaat.

Soos die gebruik was, moes Koos Sas op die lang terugtog langs konstabel Swanepoel se 
perd draf. So het hulle tot by veldkornet Bennie Burger se plaas Allemorgensfontein 
gevorder waar die veldkornet besluit het om hulle verder te vergesel en sy perd laat opsaal 
het. Koos het die twee met 'n skewe glimlag beskou, konstabel Swanepoel gevra of hy sy 
baadjie kon uittrek, oor sy skouer gekyk en gesê: ‘Ek is reg. julle kan maar kom.’

Soos hulle gevorder het, het Koos al vinniger en vinniger gedraf en teen die tyd dat hulle 
by die Hoek van die Berg, naby Montagu, aangekom het, moes die twee ruiters hulle 
perde vurig aanspoor om by die rateltaaie Boesman by te bly. By Montagu aangekom, is 
hy verhoor en moes daarna ’n ruk lank tronkstraf uitdien.

Hy was skaars uit die tronk uit, of hy slag weer onwettiglik ’n skaap in die Keisie-kontrei. 
Dié keer het konstabel Swanepoel hom op die plaas Boontjiesrivier vasgetrek. As deel van 
sy straf moes hy saam met die ander bandiete in die Kingnarivier gaan werk. Robert 
Rowe moes die bandiete oppas, maar toe hy weer sy oë uitvee het Koos Sas daar digby op 
'n hoë randjie gestaan en vir hom geskreeu: ‘Kyk vir oulaas hoe ek lyk; ek groet jou, ha- 
ha!' Na dié ontsnapping het Koos Sas na die Ceres-distrik uitgewyk waar konstabel 
Swanepoel hom weer eens in hegtenis kom neem het.

Nadat hy sy hardepad op George uitgedien het, het Koos Sas soos die spreekwoordelike 
kat weer na Montagu teruggekeer, waar hy by mnr Boetatjie Botha (seun van dominee S 
Botha van Stellenbosch), wat ’n winkeltjie op die plaas Hoek-van-die-Berg gehad het, om 
werk gaan aanklop het. Hoewel Boetatjie teësinnig was om hom in diens te neem, het hy 
dit tog gedoen, maar moes hom dieselfde dag weer in die pad steek omdat hy nie sy werk 
behoorlik gedoen het nie.

Koos het brom-brom daar weggestap en eers 'n rukkie agter 'n bos gaan lê totdat 
Boetatjie die winkel gesluit het, maar nog daar binne doenig gebly het. Dis net toe dat 
Koos na die winkel terugstap om 'n bietjie meel by Boetatjie te bedel. Toe Boetatjie buk
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om die meel uit te haal, het Koos hom met ’n stuk hout ’n geweldige hou oor die kop 
geslaan en daarna sy keel afgesny.

Met dié moord was die polisie weer eens op Koos, wat daarna eers na Touwsrivier pad- 
gegee het en daarvandaan na Kaapstad gevlug het, se spoor. Toe Koos ’n ruk daarna in 
die Worcester-distrik uitslaan, het 'n boer wat hom aan sy foto herken het, hom in 
hegtenis geneem en aan die veldkornet oorhandig.

Die veldkornet het Koos Sas geboei, op sy perdekar gelaai en die lang tog na Worcester se 
polisiestasie aangedurf. Teen skemeraand het Koos die veldkornet versoek om tog net ’n 
oomblikkie stil te hou sodat hy sy litte kon rek. Toe Koos se voete grond raak het sy klein 
handjies soos seep deur die boeie geglip en het hy die hasepad gekies. Die veldkornet het 
nog agter hom aan geskiet, maar alles vergeefs -  Koos Sas het weer eens die gereg ontglip.

Die Worcesterse polisie het egter daarin geslaag om hom weer aan te keer en so het die 
arme konstabel Tonie Swanepoel weer eens die opdrag ontvang om Koos op Worcester te 
kom haal en na Montagu te neem waar hy verhoor moes word.

Op die dag van die verhoor was daar so ’n gedrang van mense dat die deur van die hofsaal 
skoon van die kosyn afgeruk is. Koos Sas is skuldig bevind. Hy moes egter weer na 
Worcester geneem word, ’n taak wat konstabel Tonie Swanepoel vir die laaste keer 
suksesvol kon onderneem.

Sommer die eerste nag nog het Koos saam met twee ander gevangenes uit die Worcesterse 
tronk ontsnap en na Namakwaland gevlug waar hy vir vyf jaar spoorloos verdwyn het. 
Koos Sas is daama voëlvry verklaar. Sy foto is in al die koerante geplaas en ook aan alle 
polisiekantore gestuur, maar hy het soos mis voor die son verdwyn.

Intussen het Koos Sas vir die eerste keer in sy lewe op ’n plaas Droodaap, in die distrik 
van Springbok, werk gekry. Alles het goed gegaan totdat konstabel Jurie Dreyer dié plaas 
op 8 Januarie 1922 op ’n patrollierit besoek het. Terwyl hy met die plaaseienaar staan en 
gesels het, het die konstabel sy sakboekie uitgehaal en met dié val Koos Sas se foto per 
ongeluk ook uit sy sak uit. Die boer het hom dadelik as een van sy werknemers herken.

Om hom nie agterdogtig te maak nie het die boer Koos, wat saam met die ander plaas- 
werkers daar naby doenig was, opdrag gegee om ’n emmer water te gaan haal. Koos het 
egter dadelik onraad gemerk, die veld in gevlug en sodoende nogeens die gereg ontsnap. 
Toe hy egter na ’n rukkie teruggesluip het om sy goed te kom haal, het die geslepe 
Boesman die laaste fout van sy lewe gemaak.
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Konstabel Dreyer het hom daar met sy Martini Henri met ’n 303-kaliber Lee Metford- 
loop ingewag. In 'n laaste wanhopige poging om weer te ontsnap het hy rieme neergelê die 
randjies in. Konstabel Dreyer het hom genadeloos agtervolg en, toe hy hom onder skoot 
kry, dooierus gevat en die sneller getrek. Koos Sas het in sy spore dood neergesak.

Toe Ant Naomi van der Merwe dié weergawe van Koos Sas se geskiedenis hoor, het sy 
sonder enige weifeling gesê: ‘Nee jong, hierdie storie is nie reg nie. Ek onthou nog vir 
Koos Sas soos die dag van gister en jy kan maar vir La ook gaan vra.' (La is haar 
noemnaam vir haar vriendin, Ant Lena van der Merwe, gebore Du Toit, die dogter van 
oorlede Oom Sarel Breekbeen (du Toit). die destydse eienaar van die plaas Bo-Bokfontein 
in die Koue Bokkeveld.)

‘Kyk," vertel Ant Naomi verder oor Koos Sas, ‘Hy het mos ’n Botha-man daar by 
Montagu rond vermoor. Glo vir hom meel gevra en toe met ’n stuk hout doodgeslaan. 
Daarvandaan het hy na die Kouebokkeveld gevlug tot daar by Lewies (Louis) Hanekom 
op Kunje. Ek was toe ’n dogter van so tien jaar oud in Bo-Bokfontein se plaasskool en 
ons kinders het eendag met “play time” vir Koos Sas daar sien verbyloop. Hy het ’n swart 
baadjie en ’n ligte broek aangehad en 'n goue horlosie op sy arm gedra. Ons het hom 
“Móre, Outa” gegroet en hy het nog teruggegroet en met ons gesels. La se oupa het ook 
nog daar aangekom en vir Koos gesê: “ Mag, maar jy het mos ’n lekker horlosie aan die 
arm!” Omdat ons destyds die koerant eers ’n maand na die tyd gekry het, het ons nog niks 
definitiefs van Koos Sas geweet nie, maar ons het wel van sy dinge te hore gekom. Nie- 
temin het ons nie daardie dag geweet dat dit juis met hom was wat ons gesels het nie.

‘Toe die Hanekoms van Kunje uiteindelik die koerant met die kiekie van Koos Sas daar- 
op in die hande kry, het hulle vir die eerste keer van die moord te hore gekom. Daar het 
ook in die koerant gestaan dat Koos Sas ’n merk op sy voorarm gehad het. Kyk, ’n 
moord was mos in daardie dae 'n vreeslike ding en, soos die nuus versprei het, het die 
mense al hoe banger geword vir die moordenaar in die omloop.

‘Dit was daardie einste dag toe Koos Sas by ou Oom Lewies aangekom het en hom gevra 
het of hy maar daar by die kleurlinge op die plaas mag slaap. Toe die Oom inwillig, sê 
Koos Sas dat hy dan so honger is en of die Oubaas dan nie tog vir hom ’n stukkie brood 
het nie. Hulle gee toe vir hom ’n stuk brood en met dié dat hy sy hand uitsteek om dit te 
vat, eien hulle hom as Koos Sas, die moordenaar, aan die merk op sy arm. Maar hulle het 
maar vir eers niks gesê nie, en Koos het by een van die kleurlinge in dié se stroois gaan 
slaap.

‘Theunis, Oom Lewies se seun van so agtien-neëntien jaar oud, was ’n sterk man, en sy
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een suster, Hessie, moes jy ook nie met die kaal hande aanpak nie. Dié twee besluit toe 
om Koos Sas die nag te gaan vastrek, maar toe hulle die stroois se deur oopmaak, staan 
Koos klaar op sy voete. Hulle sê toe vir hom dat hulle hom kom vang en probeer toe om 
hom te pak, maar Koos was so sterk soos 'n os en het vreeslik terugbaklei. Theunis was 
egter te sterk vir hom want sien, in daardie dae het die boere nog self gewerk en was sterk 
mense, en buitendien het die voorjong op die plaas ook nog vir Theunis geleer om hand te 
speel. Hulle het Koos uiteindelik oorrompel en vasgebind. Koos Sas weet toe vir Hessie te 
vertel dat daar waar hulle twee weer mekaar ontmoet, die gras nooit weer sal groei nie, en 
dat sy maar moet weet dat hy weer sal loskom.

'Die volgende oggend loop die storie toe op die plaasskool dat Theunis en Hessie Koos 
Sas gevang het. en sowaar, met "play time” kom die perdekar, met Koos agterop vasge- 
maak, daar verbygery. Hy is na die veldkornet, wat op Onder-Bokfontein gewoon het en 
ook die naam Sarel du Toit gedra het, geneem. (Die veldkornet was 'n neef van Sarel 
Breekbeen en die pa van Piet Pikkadellie.) Net die gedagte dat ons nog die vorige dag met 
Koos Sas gestaan en gesels het, het ons die horries gegee.

‘Ewentwel, die veldkornet het Koos toe met die kar en perde gaan wegbring Ceres toe. 
Toe hulle daar by Nooitgedacht (vandag die plaas Gydo) kom, sê Koos vir die veld- 
kornet: “Ai, Baas, my lyf is nou al so seer van die ongemaklik sit. Sal Baas dan nie 
asseblief ’n bietjie stilhou en vir my laat afklim dat ek my bene ’n bietjie kan rek nie?’’

Die veldkornet maak toe so, maar hy het nie geweet dat Koos reeds sy hande agter sy rug 
losgekry het nie en, toe sy voete grond vat, het hy laat spaander. Die veldkornet wou hom 
met die rewolwer skiet, maar dié weier toe om af te gaan en Koos ontsnap toe net daar. 
Koos Sas het later self vertel dat hy onder aan die bruggie daar in Gydopas gehang het en 
hoedat die polisie heen en weer bo-oor hom met hulle perde gery het toe hulle hom kom 
soek het.

‘Nou moet jy weet hoe bang die mense was toe hulle hoor dat die moordenaar weer vry 
was. Theunis se susters het vir hom gemaak by hulle in die kamer slaap want nou moes 
hulle bymekaar bly. Maar Koos Sas het nooit weer hiernatoe teruggekom nie en is glo 
weg na Clanwilliam en daarvandaan na Van Rhynsdorp.

‘So kort by ’n koppie daar naby Van Rhynsdorp was daar ’n dam waar Koos Sas eendag 
kom water haal het. Ek weet nie watter soort werk hy gedoen het nie, maar toe hy by die 
dam kom, gewaar hy perderuiters daar naby. Toe hy sien dat dit polisiemanne was, het hy 
dadelik gevlug. Maar die polisie het hom gesien en op hom begin skiet, want hy was mos
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voëlvry verklaar. Elke keer as hulle hom raakgeskiet het, het hy so ’n sprong van klip tot 
klip gegee, so het iemand my vertel.

‘Maar die polisie het hom al op sy bloedspoor langs gevolg totdat hulle hom daar doodge- 
skiet het. Toe hulle sy lyk daar optel, het hy nog Botha se baadjie aangehad, want dié se 
naam het nog duidelik agter in die nek van die baadjie gestaan.'

Ant Naomi se weergawe van die storie van Koos Sas word ook deur ander bejaardes in 
die kontrei beaam, maar elkeen het sy eie draaitjies en tierlantyntjies wat bygelas word.

Nadat Koos Sas doodgeskiet is, is daar verskeie foto's van hom geneem. Sy skedel was so 
kenmerkend van dié van ’n Boesman dat dit vir navorsing aan die Departement Fisiologie 
van die Universiteit van Stellenbosch gestuur is. Die skedel is mettertyd aan Montagu se 
stadsraad terugbesorg, waama dit in die plaaslike argief beland het. Vandaar dat dit 
vandag in die Montagu-museum bewaar word.



A ly plaasbnt'C die
jaf'c m o -m o

Vervolgens wil ek u graag vertel van my lewe as 'n jong plaasboer in Ceres se distrik. en 
van my bure en ons wedervaringe. Ek begin maar by die begin. dit wil sê by die tyd toe ek 
op Vader se plaas Eureka. digby Prince Alfred’s Hamlet, die boerdery leer ken het.

Oíe woeding van 'n ploasboev

Ek het aan die einde van 1930 gematrikuleer en sal nooit dic eerste oggend toe die skool 
die volgende jaar heropen het. vergeet nie. Van Eureka af kon ek die skoolbus daar bo in 
die grootpad sien verbyry skool toe. Dis eers toe dat die werklikheid tot my deurgedring 
het dat my skoolloopbaan finaal verby was en dat ek 'n heel nuwe fase in die lewe moes 
betree.

Dit was my begeerte om vir ingenieur te gaan studeer, maar dit was die Groot Depressie 
van 1930-1933 en daar was net nie geld om universiteit toe te gaan nie. Vader het voorge- 
stel dat ek maar eers vir 'n jaar of wat op Eureka moes uithelp totdat daar uitkoms kom.

Ek hct saam met die arbeiders ingeval en moes saam met hulle werk. Vader het my ook 
die cerste jaar soos een van hulle behandel. in die sin dat ek geen leidende posisie beklee 
het nie, en dieselfde werk as hulle moes doen. Ek was jonk en rou en moes alles uithaal 
om trcd te hou met die geharde kleurlinge wat destyds nog in die warc sin van die woord 
gewérk het.
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Een van hulle, Andries Basson, was groot en sterk en so 'n toegewyde werker dat niemand 
op die plaas by hom kon kers vashou nie. Hy het my as 't ware onder sy vlerk geneem, my 
gebrei. gehelp en aangemoedig. Wanneer ons spanwerk gedoen het, het hy altyd gesorg 
dat hy langs my werk. As ’n stuk grond omgespit moes word, het ons almal in 'n ry 
gewerk, met so vier of vyf graafwydtes wat deur elke man omgespit moes word. Andries 
was gewoonlik so 'n kop voor die res van die span en wanneer hy sien dat ek begin 
agterraak, het hy so ongemerk 'n paar graafspitte in my strook gevat.

Wanneer ons 'n graanland met die sekel moes afoes, het hy my op dieselfde manicr gehelp 
en so af en toe 'n bondel uit my strook uitgesny. Soos ons dan gewerk het, het hy my 
voortdurend moed in gepraat: 'Toe maar, Basie, kom maar, kom maar, jy kan mos!’

Ek het geswoeg en gesweet en mettertyd 'n liefde vir die boerdery ontwikkel: die geur van 
die grond soos dit vroegoggend blinksooi agter die ploeg maak, die voëls wat hier om jou 
fladder om die wurmpies uit die omgedolwe sooie op te pik, die reuk van natgeswete esels 
as jy aftuig en die genoegdoening as jy vanaand kyk na die dag se taak wat afgehandel 
voor jou lê.

Jy saai. en die grond se kleur verander na groen soos die graan ontkiem, dit groei, word 
ryp, en jy oes dit af. Jy snoei die vrugteboom in sy kaal wintergewaad, die lente bring sy 
bloeisels, die vruggies en die blare. Jy sien elke dag hoe die vrugte groter en groter word 
totdat jy hulle gaan afpluk. Die natuur voorsien en jy werk saam met haar en word lief vir 
haar. Sy kan ook wispelturig wees met haar stormwinde, hael en ander teenspoed, niaar 
volgende jaar is sy nog daar en is weer gewillig om haar oes te gee.

Ons het as gesin op Eureka geboer. Gedurende die oestyd van die vrugte het ek die 
gradering en sortering in die pakstoor gedoen. Moeder en my suster, Mona, het saam met 
'n paar kleurlingvroue die verpakking gedoen en Vader was in behcer van die plukkery. 
Vir 'n ekstra inkomste het ons spanspek tussen die vrugtebome geplant en ook 'n melkery 
bedryf.

Ons het hard gewerk en daar was nie geld om vakansie te gaan hou nie. Soms het Vader 
ons op 'n Saterdagaand bioskoop toe geneem vir ontspanning na die week se harde werk. 
My kakiehemde en fluweelbroeke is gelap wanneer hulle skeur of deurgeskif het. Hoewel 
die Depressie ons maar almal arm gemaak het, was ons gelukkig om in die sweet des 
aanskyns ons brood te verdien en ons was nie bang vir werk nie.
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Dit was veral in dié tyd dat Andrew en Gladys Huyshamer dikwels by ons kom kuier het.

Andrew cn tilady* Mnyïhawer

Andrew Huysamer het al die jare by die firma Krige & De Wet as klerk gewerk en het die 
mooiste handskrif gehad wat ek ooit gesien het. Andrew het altyd Vader se inkomste- 
belasting opgemaak (en later, na Vader se heengaan, het hy ook myne gedoen). Hy wou 
nooit vergoeding daarvoor hê nie en daarom het dit die gebruik geword dat ons hom elke 
Kersfees ’n geslagte speenvarkie gegee het.

Andrew het eers onder in Fabriekstraat regoor mevrou Brent gewoon en later, toe ons na 
Eureka getrek het, het hy Vader se huis bo in dieselfde straat gekoop en tot sy dood toe 
daar gewoon. Hy was met Gladys getroud en hulle het twee seuns en een dogter gehad. 
Gladys was ’n baie gawe en opgeruimde vrou en, in teenstelling met Andrew wat stil en 
saggeaard was, was sy ’n ekstrovert wat altyd oorgeborrel het. Sy kon soms vreeslik lelik 
en grof praat maar niemand het haar dit kwalik geneem nie want dit was maar soos 
Gladys was.

So het sy eendag saam met Wally Bath en sy vrou by ons op Eureka kom kuier. Haar 
maag was ontsteld en toe hulle aanstaltes maak om terug te ry, sê sy dat Wally moet 
opskud dat sy by die huis kon kom. Wally se ryding was maar oud en afgeleef en dit het 
nie gou genoeg na Gladys se sin Ceres toe gevorder nie. Sy het Wally kort-kort aangesê 
om op te skud met die gevolg dat hy dit later heel op sy senuwees gehad het. In sy paniek 
ry hy toe reguit met die Voorstraat aan pleks van by Porterstraat af te draai en draai eers 
doer onder in Pinestraat af om weer terug in Fabriekstraat te kom. In skone desperaat- 
heid skreeu Gladys toe vir Wally: ‘As jy nie vir my nou by die huis kry nie, skyt ek myself 
en jou hele kar vol!’

Andrew en Gladys se oudste seun, alom bekend as Cookie, het tydens die Tweede 
Wëreldoorlog aangesluit en was in die lugmag waar hy as waarnemer saam met die loodse 
gevlieg het. Hy was op Wingfield gestasioneer en dit was ook daar waar hy in ’n vlieg- 
ongeluk gesterf het. Hy het pas van ’n vlug teruggekeer, en toe die waarnemer wat met die 
volgende oefenvlug moes saamgaan nie beskikbaar was nie, is hy gevra om in dié se plek 
te gaan. Die loods het blykbaar met die landing te vinnig hoogte verloor, in die kragdrade 
voor die aanloopbaan vasgevlieg, en neergestort. Hoewel die loods, sover ek kan onthou, 
nie ernstig beseer was nie, het Cookie gesterf.
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Cookie was, nes sy vader, ’n goeie gholfspeler en kon die balletjie myle ver slaan. Omdat 
hy so saggeaard was, was sy ouers baie lief vir hom.

Andrew en Gladys se tweede seun, Robin, was ’n rowwe man wat sy motor soos 'n 
besetene bestuur het. Andrew het vir hom ’n rooi Morgan-sportmotor gekoop waarmee 
hy die wêreld op horings geneem het en die strate van die dorp as renbaan gebruik het. Hy 
het later ’n uitstekende motorwerktuigkundige gcword en lank op Worcester by ’n motor- 
hawe gewerk. Robin was (en is vandag ook nog) ’n uitstekende gholfspeler, alhoewel hy 
die balle met alle mag rondgemoker het en die spel nie baie ernstig benader het nie. Gholf 
het letterlik in die are van Andrew en sy twee seuns gevloei.

Andrew en Gladys se enigste dogter, Peggy, is later met George Potgieter getroud en hulle 
het drie dogters gehad. George is ’n lewendige man en het baie jare in die ysterwareaf- 
deling van J G Reid se winkel gewerk. Hy was die beste verkoopsman wat ek ooit 
teëgekom het, en het toegesien dat alle klante flink bedien word. Dit maak nie saak 
waarmee of met wie hy besig was nie, maar as jy by die deur instap groet hy jou: ’Good 
morning, Mister Botma,’ of wie jy ook al was. A1 manier om vir hom eerste móre te sê 
was om skelmpies by die agterdeur in te sluip en hom so uit te vang. Maar andersins het jy 
nie ’n kat se kans gehad nie!

George kon ook ’n aantal swart tale vlot praat en dit was ’n aardigheid om te hoor hoe hy 
met die swartes gesels terwyl hulle bedien word. Geen wonder dat dié mense vir hom 
soveel respek gehad het nie.

Vader Uoup die plaa* Qnatda

Aan die einde van my eerste jaar op Eureka het ek besef dat ek na aan die natuur moet 
leef en, hoe lief ek ook al vir masjinerie was, ek deel wou hê aan Moeder Aarde soos die 
Skepper haar vir ons gegee het. Ek het besluit om te boer.

Na afloop van die Depressie het Vader, in Oktober 1936, besluit om nog ’n vrugteplaas te 
koop en so het hy en ek na die destydse Radlet, ’n plaas in die Warmbokkeveld so ses myl 
oos van Ceres, gaan kyk. Ek onthou dat dit Vader dronkgeslaan het dat daar ’n vrugte- 
plaas in dié omgewing kon wees, omdat dit eintlik saaiwêreld is. By die plaasgrens 
aangekom, was daar ’n smoelneukerhek om oop te maak, en Vader het nog gesê dat ’n 
boer wat nie eens ’n ordentlike hek by die ingang van die plaas kan hang nie, nie ’n 
watwonderse boer kon wees nie.
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Kort na die hek was daar so 'n skerp draai in die pad. Toe ons om hierdie draai ry. het 
ons seker die grootste verrassing van ons lewens ondervind. Ons het op die draai stilgehou 
en met bewondering die asemrowende toneel voor ons aanskou. Ons was bo-op 'n plato 
en onder ons het seker een van die mooiste natuurtonele denkbaar ontvou: ’n lowergroen 
vallei vol vrugtebome wat tot teen die Skurweberg se voet aan die oorkant strek, met die 
rivier wat daardeur kronkel. Dit was ’n ware oase omring deur saailande.

Vader het Radlet gekoop en dit na Quarta herdoop omdat die plaas die vierde deel is wat 
van die oorspronklike plaas Rietvallei, waarop Ceres aangelê is, afgesteek is.

So het dit dan gekom dat Vader my die oggend van 1 November 1936 op Quarta gaan 
aflaai het met die woorde: ‘Fraan, hier is jou kans in die lewe.’ Ek hct die leisels as voor- 
man op die plaas in die hande geneem.

Die volgende oggend hct die volkies my daar onder by die pakstoor ingewag waar ek so ’n 
klein bekendstellingstoesprakie gelewer het. Wat doen mens nou as vreemdeling om die 
boerdery op ’n plaas wat jy glad nie ken nie aan die gang te kry? Ek het maar gesê dat
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alles voorlopig sal voortgaan soos in die verlede en dat hulle maar moet aangaan met die 
werk waarmee hulle besig was.

Ek het die plaas deurgestap (ons het destyds nog nie bakkies gehad om mee te ry nie) om 
my op hoogte van sake te bring. Die boorde was baie netjies bewerk en daar was nie ’n 
onkruidjie te bespeur nie, maar die oes was klaar deur die kodlingmot opgevreet. Die 
spuitmasjien was ’n speeldingetjie wat glad nie opgewasse was om die pragtige groot 
bome ordentlik by te kom nie.

Toe ek die boekhouding nagaan. moes ek vind dat alles tot die fynste besonderhede 
aangeteken was -  ’n seker teken dat die vorige voorman, mnr Jeffery, die meeste van sy 
tyd in die kantoor moes spandeer het. By nadere ondersoek is hierdie vermoede van my 
bevestig, want ek moes tot my ontsteltenis uitvind dat sowel sy fïnansies as sy boerdery in 
‘n benarde toestand was. As gevolg van die swak bestuur van my voorganger het die 
komende oes ook nie enige bemoedigende beloftes ingehou nie. Ek het besef dat my eerste 
boerderyjaar op 'n groot verlies sou uitloop, maar het die uitdaging aanvaar en met die 
hulp van Bo daarin geslaag om die daaropvolgende jaar ’n goeie wins te toon.

Dax/íd Vet'ïfcld van Ackfei'tuín

My buurman was David John Versfeld wat ook vroeër op Ceres op skool was maar sy 
hoërskoolloopbaan by Bishops in Kaapstad voltooi het. Hy het daarna op sy pa se plaas 
Achtertuin, wat aan Quarta grens, kom boer. Daar was kwalik twee maande verskil in 
ouderdom tussen ons twee (hy is op 11 Januarie 1914 gebore en ek op 25 November 1913) 
en dit is so beskik dat my en David se lewens vir meer as 'n halwe eeu ’n parallelle baan 
sou volg. Op daardie stadium was ons altwee ongetroud en groot vriende. Ons het saans 
oor en weer gekuier of saam nooiens uitgeneem, en menige koue winteraand voor my 
kaggelvuur gesit en gesels.

Op reëndae wanneer die stormwind buite gewoed het, het ons dikwels in Achtertuin se 
voorkamer tafeltennis gespeel. Ons was later so gekonfyt in die spel dat ons vier wyn- 
kelkies op die hoeke van die tafel geplaas het en dan probeer het om die balletjie daarin te 
slaan -  en ons het nogal soms daarin geslaag! In die een hoek van die kamer was ’n 
taamlike groot bars in die muur. David het ’n stukkie papier daaroor geplak. Wanneer ’n 
rukwind die huis getref het, het ons eers gaan kyk of die bars nie groter geword het en die
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papierstrokie geskeur het nie. (Ek weet nie juis wat ons sou gedoen het indien die bars 
groter sou geword het nie.)

Toe ons een jaar een van hierdie storms in Desembermaand gekry het, het ek daama deur 
die boorde gestap om die skade te bepaal. Die pruime het feitlik alles afgewaai, en by die 
grens van die twee plase aangekom, het David van die ander kant af ook daar aangekom. 
Ons staan nog so in mekaar se leed en deel toe ek sien dat daar net een pruim aan die 
boom waarby ek gestaan het, oor was. Ek het dit afgepluk, op die grond gegooi en gesê: 
‘Vat nou maar hierdie een ook, dan is die boom mos klaar geoes!’ Daarna het ons albei 
beter gevoel.

Sedert Vader Quarta meer as ’n halfeeu gelede gekoop het, was daar nog nooit ’n grens- 
draad tussen ons plaas en Achtertuin nie. Besoekers vra dikwels hoe ons weet wie se 
vrugtebome wie s’n is en of ons nie mekaar se vrugte soms per ongeluk afoes nie. Maar dit 
het nog nooit gebeur nie en hierdie goeie buurskap duur vandag nog voort tussen David 
se seun, Peter, en my eie seun, Isak, wat intussen die twee plase oorgeneem het.

David was meganies aangelê en hoewel hy nie enige opleiding in hierdie rigting gehad het 
nie, was hy een van die beste werktuigkundiges wat ek geken het. Daarby was hy ook 'n 
handige man en mens kon jou daarin verlustig om te sien hoe maklik en gou hy ’n taak 
kon afhandel. Dit het altyd voorgekom asof hy stadig en tydsaam werk, maar daardie 
twee hande het baie werk in min tyd verrig. Hy het ’n goed toegeruste werkswinkel gehad 
waarin hy al die vertakkinge van meganiese werk soos sweis, draaibankwerk en wat nog 
meer verrig het. Aan planne maak het dit hom ook nie ontbreek nie. Hy het baie van sy 
plaasmasjinerie se onderdele wat vervang moes word, self gemaak en die eindproduk het 
nooit vir die fabriekgemaakte een agteruitgestaan nie -  trouens, dit was meesal van beter 
gehalte as die gekoopte een.

In die vyftigerjare het ek motorhekke op die plaas en op die hoofplaaspad, daar waar dit 
by die Ezelsfonteinpad aansluit, gebou. Toe ek een winteroggend juis by laasgenoemde 
motorhek doenig was, kom David met 'n motorfiets daar aangery. As ek reg onthou, was 
dit ’n Ariel wat hy weer êrens gekwansel het en besig was om na te sien en op te knap. Hy 
oorreed my toe om 'n entjie met die ding te gaan ry, maar maak my eers so ’n bietjie 
touwys. Ek het nie veel van motorfietse af geweet nie, en hierdie een was een van die 
eerstes waarvan die ratte met die voet verwissel is.

Ek het ’n paar nat ‘topbootse’ aangehad en die Ezelsfonteinpad, wat destyds nog nie 
geteer was nie, was vol slaggate wat vol water gestaan het van die vorige nag se reën. Ek 
het die reis versigtig na die Myburghs se plaas, Buchuland, se kant toe aangepak, en dit



het heel goed gegaan. Na 'n rukkie het die ding nie meer vir my so gevaarlik gevoel as wat 
ek aanvanklik gemeen het nie.

Met die terugkom was ek reeds vol vertroue, té vol, en besluit om die fiets ordentlik te laat 
draf soos dit 'n jongman betaam. Ek stoot hom in sy tweede rat en skop die pedaal wat 
die ratte wissel. Maar dis toe net daar waar die nat sool van my ‘topboot’ van die rubber- 
pedaal van die rathefboom afgly, ek my balans verloor, voete in die lug agteruit op die 
saal skuif, en die versneller heel oopdraai.

Die gevaarte het meteens met verbysterende vaart versnel en oorverdowend begin dreun, 
en ek skuif net altyd agter toe op die lang saal en kan nie daarin slaag om die versneller 
toe te draai nie. Daar ek ook van balans af was, ry ek baie meer slaggate raak as wat 
nodig was en kom so in 'n wolk van bruin modderwater in die pad in David se rigting 
afgejaag. Hoe ek uiteindelik weer die motorfiets onder beheer gekry het sal ek nie kan sê 
nie, maar David het my later vertel dat hy nooit kon dink dat ek so ongepoets kon ry nie!

Later het David nog 'n Ariel, dié slag met 'n tweeslagenjin, bygekoop en daar hy toe twee 
motorfietse gehad het, het hy laasgenoemde aan my geleen om mee te ry. Ons het op ons 
plase met die goed gespeel totdat ek tot my leed uitgevind het dat ’n motorfiets jou ook 
soos ’n perd kan afgooi.

Dit was in die somer en die gruispad het so ’n lekker sandlagie langsaan gehad soos die 
voertuie die los sand na die kante toe uitgewerk het. Ek het nog so ewe windmaker daar 
by die Eilandboord op my plaas verbygesif toe ek vir ’n klip in die pad moes uitswaai en 
die los sand aan die kant van die pad tref. Daar het ek uitgevind dat ’n motorfiets se 
voorwiel nes ’n gewone fiets s’n nie reguit in die sand kan loop nie. Die fiets het onder my 
uitgegly en daarvandaan het die fiets en ek in verskillende rigtings die reis voortgesit. Hy 
het onder een peerboom gaan skuiling soek terwyl ek in 'n ander een se skaduwee ’n 
lêplek gekry het.

Daar het my motorfietsryery tot ’n einde gekom totdat ek, baie, baie jare later soms mct 
’n veldfietsie hier op die plaas rondgekruie het, somar net so vir dic aardigheid. Maar ek 
loop my storie vooruit.

\ l y  c h  Oa\)íd *e geironde Iciochï

In 1940 het Magda Retief van Wellington en Kotie Burger van die Strand as onder- 
wyseresse na die Laerskool Gericke op Ceres gekom. David het by Magda begin kuier en
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ek by Kotie, en weldra het die gekuiery 'n ernstige wending begin neem. David en Magda 
het verloof geraak en dit is vanselfsprekend dat ek 'n bietjie afgeskeep gevoel het omdat 
David nou meer tyd aan Magda as aan my bestee het.

Teen hierdie tyd was ek ook al byna 28 jaar oud en het besef dat ek ook aan trou moes 
begin dink. Ek het in elk geval genoeg rondgeflankeer en het die behoefte gevoel om die 
volgende fase van die lewe te betree. So het Kotie en ek dan ook in 1941 verloof geraak.

David en Magda is op 27 September 1941 in Claremont (Kaapstad) getroud. Kotie en ek 
is kort daarna, op 11 April 1942, in die Groote Kerk in Kaapstad getroud. David en 
Magda se drie kinders, Peter, Ian en Anne, en ons drie kinders, Isak, Jessie en Annetjie, is
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so saam-saam gebore en vir dertien jaar het ons baie gelukkig as getroude bure langs 
mekaar gewoon. Daarna het die noodlot albei ons gesinne begin tref.

Met Kotie se vier-en-veertigste verjaardag op 2 Mei 1955 het Magda 'n heerlike fynge- 
kookte hoender vir ons gestuur om met die middagmaal te eet. 'n Baie klein beentjie wat 
in die vleis agtergebly het, het in Kotie se keel vasgesteek. Omdat dit 'n bietjie hinderlik 
vir haar was, is ons die volgende dag dokter toe om dit te laat verwyder. Dié het gevind 
dat die beentjie te diep agter in die keel was om in 'n spreekkamer uit te haal, en het 'n 
afspraak by 'n hospitaal in Kaapstad gemaak om dit te laat verwyder. Ons is op 4 Mei na 
Kaapstad om die operasietjie te laat doen en Kotie het onder narkose gesterf.

53 Frangois en Kotie se 
drie kinders, Annetjie, 
Isak en Jessie

o

In 1957 is ek met Annatjie Nel getroud en die lewe het voortgegaan. Maar die noodlot het 
na twaalf jaar weer ingegryp en op 3 Januarie 1967 is Magda skielik die aand aan 'n 
hartaanval oorlede. 'n Jaar later, op 14 September 1968, is David met Enid Smit, ’n nooi 
wat oorspronklik uit Mafeking se wêreld gekom het, getroud. Enid is 'n baic liewe mens 
wat destyds matrone by die Ceres-hospitaal was.
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Die lewe het dit ook so beskik dat sowel David as ek 'n kind moes afgee -  hy ’n seun en ek 
'n dogtertjie. Nadat Annatjie en ek vyf jaar lank getroud was, is ons enigste kind, Lacia, 
'n dogtertjie, op 26 September 1962 gebore. Twee weke daarna, op 5 Oktober, is Lacia 
asook twee ander babas wat ook in die Ceres-hospitaal gebore is, aan 'n onbekende kiem 
oorlede.

David se jongste seun, Ian, is later met Reneé van Dyk getroud. Hulle het vier kinders, 
een dogter en drie seuns, waarvan die jongste een na Ian se dood gebore is.

Op 9 Mei 1987 was Ian saam met vriende na die motorresies op Killarney. Met die terug- 
reis het hulle gestop om hulp te verleen aan 'n ander motoris wat langs die pad met ’n 
onklaar motor gestaan het. 'n Derde voertuig het met albei stilstaande voertuie gebots en 
Ian is so ernstig beseer dat hy twee dae later oorlede is.

In 1988 het David vir die tweede keer in sy lewe prostaatprobleme gekry. Hy moes pal vir 
behandeling gaan en weldra was dit duidelik dat sy toestand nie verbeter nie. Ek het 
dikwels by hom in sy kantoortjie langs sy werkswinkel gaan gesels, soos die gebruik was, 
en het gemerk hoe hy stelselmatig agteruitgaan. Waar ons deur al die jare soms die groot- 
ste twak kon kwytraak en uitgelate daaroor kon lag. het ons geselstrant al hoe ernstiger 
en besadiger geraak, seker maar omdat ons die toekoms aangevoel het.

In Augustus 1988 sou Annatjie en ek met vakansie na die Transvaal gaan. Voor ons 
vertrek het ek David. wat toe reeds bedlêend was, gaan groet. Ek het hom ’n laaste 
handdruk gegee en gesê dat ek hom weer sou sien wanneer ons terugkom, maar ek het
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geweet dat ek nie die waarheid praat nie. Terwyl ons in Pretoria by my dogter Annetjie 
gekuier het, het ons die bitter nuus ontvang dat David op 30 Augustus 1988 oorlede is. 
David se oudste seun. Peter, wat intussen met Ingrid Starke, 'n nooi afkomstig uit 
Muldersvlei se kontrei, getroud is, het daarna die boerdery op Achtertuin voortgesit.

Vow AlOet'tjie Vvím

Oom Albertjie Prins het op Die Erfie, destyds ’n gedeelte van David se plaas, Achtertuin, 
gewoon. Hy was ’n bouer wat met klip en klei gebou het. Hy het baie volkshuise en ander 
geboue op my plaas opgerig waarvan almal die aardbewing van 1969 oorleef het.

Op Quarta is ’n kleigat wat baie goeie bouklei het en al die bure het maar vir dié doel hier 
kom klei uithaal. Die klip het ons somar hier in die rante op die plaas bymekaargemaak 
en na die bouperseel aangery. Wanneer Oom Albertjie gebou het, het hy ’n spesifieke klip 
vir elke spesifieke plek in die mure uitgesoek. Daarom moes daar altyd vooruit vir ’n 
goeie voorraad bouklip gesorg word sodat hy volop klippe gehad het waaruit hy sy keuse 
kon maak.

Dit het maar lank geneem vir Oom Albertjie om ’n gebou te voltooi. A1 hulp wat hy wou 
hê was een handlanger, en verder het hy alles self gedoen. Soms het daar ook teenspoed 
gekom wanneer dit skielik begin reën het en die bouklei in die geboude muur nog nat was. 
Die klei het dan in ’n pappery verander sodat die pasvoltooide stuk muur inmekaarge- 
tuimel het. Gewoonlik was dit darem nie meer as net een dag se werk wat op dié manier 
verlore gegaan het nie.

Oom Albertjie het ook self die dennehoutkappe vir die dak van bome gesaag wat op die 
plaas gegroei het en dit was dan net die daksparre en sinkplate wat gekoop moes word, 
asook die hout vir die deure en vensters.

Wanneer die voeë tussen die klippe in die mure skoongekrap en dan met semcnt gevoeg is, 
kon jy verseker wees dat hierdie gebou vir baie jare sou staan.

Oow M du Toit

Oom Gielie du Toit, alom bekend as Oom M R, was ’n buurman van my wat ’n legen- 
dariese figuur op Prince Alfred’s Hamlet en Ceres was. As seun en jongman was hy
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bekend as Giel Jaaitjie, 'n naam wat hy volgens sy seun. Piet Sap, van sy vader geërf het 
daar dié ook as Piet Jaaitjie bekend was.

Oom M R het altyd gesc dat hy nie kan onthou of hy op Hamlet gebore is of as kind 
soontoe gekom het nie. maar hy het die eerste deel van sy bestaan daar deurgebring, 
skoolgegaan en later geleer om vrugte te droog, ’n kuns wat hy by uitstek bemeester het. 
Ook geen wonder dat hy so baie jare feitlik al die pryse vir sy droëvrugte op Ceres se 
landbouskou ingepalm het nie.

Volgens my goeie vriend Martin Reynolds my vertel. was Oom M R van jongs af ’n 
vindingryke persoon wat allerhande takies onderneem het om geld te maak. So het hy 
ook nuwe en tweedehandse fietsonderdele op verskillende wyses bymekaargemaak, fietse 
daarmee gebou en hulle dan verkoop. Omdat hy moes raap en skraap om genoeg onder- 
dele te bekom, het hulle nie altyd goed by mekaar gepas nie, maar hy was 'n man wat kon 
planne maak.

So het dit dan eendag gebeur dat hy nie twee ewe groot wiele in die hande kon kry nie en 
het toe 'n groot wiel agter gesit en 'n kleiner een voor. Die fiets het toe stert in die lug en 
kop in die grond soos vandag se Mercedes- en BMW-motors gestaan en het nie heeltemal 
tuis op die grond gelyk nie.

'n Kleurling wat sinnigheid gehad het om die fiets te koop het dan ook sy bedenkinge oor 
die fiets se vcrhoudings gehad, maar Giel Jaaitjie het sy storie reg gehad. Hy vertel toe vir 
die aspirantkoper dat die fiets vreeslik lig trap want dit loop mos altyd afdraand! Of die 
transaksie uiteindelik beklink is sou ek nie kan sê nie.

Oom M R het gedurende die depressie van 1930 ’n plaas vir 'n sekere mnr Koos Joubert 
op die Oranjerivier in die distrik Barkly-Wes gaan aanlê, maar toe dit nie daar wou vlot 
nie het hy maar weer teruggekom na Hamlet.

Oom M R was jare lank voorman, soos ons destyds gesê het, by Oom Isak Wolfaardt op 
die plaas Verdun, en toe laasgenoemde later die plaas Monte Carlo kort by Ceres gekoop 
het, het Oom M R en Oom Isak se seun, Piet, eers saam daar geboer. Later het Oom M R 
vir Piet uitgekoop en so die alleeneienaar van Monte Carlo asook my buurman geword.

Oom M R was ’n haastige man wat nie langpad geloop het as daar 'n kortpad beskikbaar 
was nie, en is so draf-draf deur die lewe. In die somer het hy ’n kortbroek met velskoene 
sonder kouse gedra, en met daardie twee dun beentjies van hom het hy die wêreld kafge- 
draf. Toe sy vrou, Ant Mienie, eendag vir Oom M R sê: ‘Sies Gielie, kyk hoe vuil is jou
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broek! Kan jy dan nie 'n ander een aantrek nie?’, was sy antwoord, 'Maar dit kan nie wees 
nie. Ek dra hom nog maar net veertien dae!’

Destyds het elke boer nog sy eie vrugte gepak en die uitval gedroog. Ek het ’n ooreen- 
koms met Oom M R aangegaan oni my uitvalvrugte om 'n deel te droog en hierdie deel 
van my oes is dan by hom op Monte Carlo gelewer.

So het dit dan gebeur dat hy aan die einde van die seisoen vir my laat weet het dat hy 
reeds die opbrengs van my deel van die vrugte ontvang het en dat ek die geld moes kom 
haal. Ons het na sy kantoor gegaan en sy lessenaar het omtrent gelyk soos myne wanneer 
ek na ’n maand se vakansie weer tuiskom. Die stapels dokumente het my hart in my 
skoene laat sak en ek het my maar klaargemaak vir Oom M R se lang soektog na ’n naald 
in die hooimied.

Maar moenie glo nie. Hy het sy oog so vir ’n oomblik oor die stapels dokumente laat 
dwaal, sy een hand uitgesteek en uit die middel van een van die stapels ’n dokument 
uitgetrek. Dit was die verkoopsbriewe van my deel van die oes. Ek het gewonder om 
welke rede ek twee liasseerkaste met honderde lêers daarin in my kantoor het terwyl Oom 
M R se hopiestelsel so vinnig en doeltreffend werk.

Oom M R was eers met ’n dame van die destydse Rhodesië getroud en later met Ant 
Mienie Pienaar, ’n liewe klein mensie wat eers ’n verpleegster was. Sy en Oom M R het 
met alles reggekom buiten met laasgenoemde se manier van motorbestuur. Hy het, soos 
die volkies sê, geen respekte vir 'n motor gehad nie: die versneller en rem was net daar om 
platgetrap te word, en die stuurwiel om gedraai te word. By ’n verkeerslig wag hy net 
totdat die kruislig oranje word en dan vlieg hy weg sodat hy reeds halfpad op pad na die 
volgende verkeerslig is teen die tyd dat die res van die verkeer begin beweeg. Dit was dus 
so half te wagte dat toe ’n ander motoris eendag in die kruisverkeer gepoog het om die 
rooi lig te klop, Oom M R halsoorkop in hom vasgejaag het.

Voordat daar ’n oorgang was by die Romansrivicr-spoorwegkruising, daar in die vlakte 
tussen Michells- en Bainskloofpas, kort voor die aansluiting van die pad na Worcester, 
het Oom M R eendag toe hy met sy vragmotor op pad Kaapstad toe was, daar in ’n trein 
vasgejaag. Gelukkig is net sy een arm beseer. Min gepla het hy per geleentheid huis toe 
laat weet dat hulle vir hom ’n ryding soontoe moes stuur. Pleks om terug te ry huis toe, 
soos mens sou verwag, het hy dadelik daarvandaan afgesit Kaap toe om sy besigheid daar 
af te handel, en eers die aand laat na Ceres teruggekeer. Hy het eers die volgende dag ’n 
dokter oor sy beseerde arm gaan spreek.

Oom M R het destyds toe die brandstofbeperkings ingestel is, 'n outomatiese Valiant-



motor gehad, maar hy het sy eie manier gehad om brandstof te bespaar. So het hy en sy 
jongste dogter, Karen, weer een oggend soos ’n wildewragtig van die plaas af na Ceres 
gejaag toe hy besluit om sy besparingsveldtog in werking te stel. Net daar waar die 
Ezelsfonteinpad tussen die destydse kaasfabriek en die grensdraad van die plaas Forelle 
deursny, wou hy die rathefboom in neutraal stoot om die voertuig tot by die T-aansluiting 
met die Calviniapad vry te laat loop, maar hy het te hardhandig met die hefboom gewerk 
en dit somar dwarsdeur tot in trurat gestoot.

Hoe die ratkas hierdie mishandeling kon weerstaan weet ek nie maar die resultaat was, 
om die minste te sê, chaoties. Die agterwiele het getrutol en die voertuig het aan die 
bokspring gegaan soos ’n rodeoperd wat sy ruiter wou afgooi. Toe dit nie daarin kon 
slaag nie, verlaat dit die pad, kloof 'n pad deur Forelle se grensdraad oop en stroop so ’n 
paar peerbome kaal van vrugte, blare en takke.

Die motor was ’n wrak maar Oom M R se beskermengeltjie het weer op sy skouer gesit en 
hy en Karen het wonderbaarlik niks om van te praat oorgekom nie.

Toe ek later daar verbyry dorp toe was die motor reeds verwyder, maar van die skade in 
die boorde kon ek aflei dat daar ’n groot ding moes gebeur het. Ek stop toe om die affëre 
van naderby te beskou, en die eerste ding waarop my oog val was ’n nommerplaat wat 
daar tussen die afgeskeurde takke en blare lê. Toe ek dit optel sien ek dat dit Oom M R se 
motor se registrasienommer, CT 303, was. Op Ceres aangekom is ek eerste na Central 
Garage waar net die motorwrak gestaan het, maar van Oom M R was daar geen spoor 
nie. By navraag moes ek uitvind dat Oom M R reeds weer met ’n nuwe motor daar weg is 
huis toe.

Op pad terug plaas toe ry ek eers by Monte Carlo aan om na sy welstand te vemeem, 
maar kry net vir Ant Mienie by die huis wat my vertel dat Oom M R daar onder in die 
boord is. Ek ry toe maar soontoe en vind hom daar waar hy die nuwe motor. nog met die 
garagenommers aan, ry dat dit sulke bokspringe oor die waterleiwalle maak.

Oom M R se gehoor het hom later in die steek gelaat, maar hy kon maar nie met die 
gehoortoestel regkom nie. Hy het vertel dat die ding te deurmekaar praat.

Hy het ook sy hele lewe skyfgeskiet en was ’n goeie skut. Toe sy oë later probleme begin 
veroorsaak, het hy vir hom ’n nuwe tegniek uitgewerk. Daar hy die kol nie meer mooi kon 
sien nie, het hy sy geweer op die boonste linkerhoek van die skyf ingestel en op dié manier 
nog goeie resultate behaal.

Met sy tagtigste verjaardag het ons Oom M R gaan gelukwens. Hy was nog wonderbaar-
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lik sterk, en hoewel sy seun. Rossouw, reeds die boerdery oorgeneem het, het hy homself 
nog met sy eie boerderytjie besig gehou. Hy het sy skapies en beeste gehad wat hy nog self 
versorg het, het nog 'n bietjie vrugte gedroog, en soms tot almal se ontsteltenis, op ’n 
trekker geklim om 'n werkie te verrig. So het hy eendag 'n ongeluk gehad toe die trekker 
hom raakgetrap het. Weer eens het sy beskenningengel op sy skouer gesit en Oom M R 
het feitlik ongeskonde daarvan afgekom.

Daar hy baie graag gelees het, het hy in sy tagtigerjare een van sy oë laat opereer. Hierdie 
operasie het sy sig dermate verbeter dat hy op die ouderdom van 86 jaar besluit het om 
die ander oog ook te laat opereer. 'n Dag of wat na die operasie het hy verveeld geraak in 
die hospitaal en besluit dat dit tyd was om huis toe te gaan. Hy het sy mense laat weet om 
hom te kom haal en homself uit dic hospitaal laat ontslaan.

By die huis aangekom het hy die aand brandhout vir die kaggel gaan haal, die vuur aan- 
gepak en aangesteek, en toe Ant Mienie hom daaroor aanspreek, het hy gesê dat hy mos 
nie die hout met sy oog dra nie! Hy het my vertel dat die tweede oogoperasie nie so 
suksesvol soos die eerste een was nie -  wat my geensins verbaas het nie.

Rossouw het die plaas later verkoop en Oom M R en Ant Mienie het in Ceres Tuiste, ’n 
huis vir bejaardes, gaan woon waar hy op die ouderdom van 89 jaar oorlede is en op 29 
Februarie 1992 ter aarde bestel is.

O oíai k la a *  ^ i e r h n y z e n

Sover ek kan onthou, was Oom Klaas 'n oom van Klein Klaas Blommetjie wat saam met 
ons op skool was. Oom Klaas het vroeër by Oom Isak Wolfaardt op die plaas Verdun 
gewerk en later by Oom M R nadat dié Monte Carlo gekoop het.

Oom Klaas was 'n hardwerkende man wat ook graag in die lewe wou vooruitkom, maar 
soos so dikwels die geval is, het hy nie oor die middele beskik om sy eie grond aan te skaf 
en te boer nie. Met verloop van tyd het Oom M R perskebome aangeplant op die deel van 
Monte Carlo wat teenoor my plaas, Quarta, se grens, aan die oorkant van die Titusrivier, 
geleë was. Die aanslag van die boompies was nogal mooi, ten spyte daarvan dat hy nie die 
boompies besproei het nie; hy was van mening dat hulle heel goed onder droë kultivasie 
sou aard.

Oom M R was 'n goeie mens wat altyd ander wou help en het dit dikwels tot sy eie nadeel 
gedoen. So het hy dan op versoek van Oom Klaas hierdie boord aan laasgenoemde



verhuur of verkoop ek weet nie presies wat die geval was nie -  om hom op hierdie wyse 
'n kans in die lewe te gee. Daar was egter die voorwaarde aan die transaksie verbonde dat 
Oom Klaas nie van Oom M R se beurtwater uit die Titusrivier op die grond mag aanwend 
nie.

Nou moet ek eers verduidelik dat al die plase wat aan die oewer van die Titusrivier geleë 
is, waterbeurte uit dié rivier het. Die verdeling bepaal byvoorbeeld dat Achtertuin en 
Quarta gesamentlik geregtig is op 72 uur per week van die volle stroom. waarvan Quarta 
een derde en Achtertuin twee derdes sou benut. David Versfeld en ek het toe 'n ooreen- 
koms aangegaan -  wat vandag nog bestaan dat sy plaas, Achtertuin, drie dae van die 
week, sestien uur per dag, water uit die rivier sou pomp en dan elk van die drie nagte agt 
uur lank water vir Quarta sou deurlaat.

Daar die rivier baie min val op Quarta het. het ek 'n sandsakwal daarin gepak om 'n dam 
te vorm wat dan hierdie nagwater opvang sodat ek dit die volgende dag kon uitpomp. 
Wanneer ons gesamentlike beurt verstreke was. is van die sakke verwyder om die water 
vir die onderste oewerbewoners deur te laat. Hierdie ooreenkoms werk al vir meer as 50 
jaar tot almal se bevrediging. maar Oom Klaas het tydelik 'n stok in dié wiel gesteek.

'n Rukkie nadat hy die perskeboord van Oom M R verkry het, het hy die ingewing gekry 
dat die bome darem baie beter sou aard as hulle natgelei kon word en het hy sy strategie 
mooi daarvolgens beplan. Ek het ’n getimmer daar oorkant die rivier regoor my water- 
pomp gehoor maar my nie daaraan gesteur nie, en omdat die rivieroewers destyds nog 
taamlik ruig was, kon ek buitendien nie sien wat daar aangaan nie.

Toe ek egter een oggend vroeg my waterpomp aan die gang wou sit, kom ek agter dat die 
sandsakdam in die rivier leeg is. Toe ek oor die sandsakwal na die oorkantste wal stap. 
sien ck met verbasing wat die doel en resultate van die getimmer wat ek tevore gehoor het, 
was. Daar staan sowaar 'n tuisgemaakte waterpomp. bestaande uit ’n Dodge-motorenjin 
wat saamgeflans is met 'n sentrifugale pomp, en met dié se suigslurpie wat nog in die leë 
sandsakdam in die rivier lê. Ek sien ook dat dit heelwat vernuf moes geverg het om 
hierdie kontrepsie saam te stel. Die enjin was nog louwarm en die boompies naaste aan 
die rivier was lekker natgelei. Daar kon geen twyfel bestaan oor wat van my nagwater 
geword het nie!

Die beste oplossing vir hierdie netelige probleem, het ek gedink, was om nou my eie 
strategie uit te werk om die saak met die minste moeite en onenigheid op te los. Daardie 
dag het ek eers maar my pomp met ’n droë keel laat staan. Die aand na uitvaltyd het ek 
oudergewoonte gaan eet. en na 'n rukkie weer my skrede rivierwaarts gewend. So met die
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naderkom kon ek hoor hoe die Dodge-enjin lustig brom en toe ek oor die sandsakwal by 
die pomptoestel kom. sien ek hoedat my beurtwater stadig maar seker uit die verkeerde 
kant van die rivier verdwyn.

Ek het toe die pomp se suigslurp uit die water gelig sodat dit ’n klomp lug sluk en het 
sodoende die enjin, wat nie van 'n spoedreguleerder voorsien was nie, se vrag dermate 
verlig dat die toere die hoogte ingeskiet het. Daarna het ek op my kant van die rivier op 
die sandsakwal ondcr 'n bos gaan stelling inneem om verdere verwikkelinge af te wag. Dit 
was nou 'n kwessie van óf Oom Klaas kom betyds ondersoek instel, óf die Dodge hard- 
loop homself te pletter.

Oom Klaas kon nie te ver van die rivier af gewees het nie, want die enjin het nog gebrul 
toe ek hom brom-brom deur die krakende bosse teen die rivierwal af hoor aanstorm. Toe 
hy die pomp se slurpie op droë grond sien lê, moes hy afgelei het dat daar sabotasie 
gepleeg is. Van die enkele sinsnedes wat ek deur die geraas van die enjin kon hoor. moes 
hy vreeslik lelik gepraat het terwyl hy inderhaas in die enjin rondgevroetel het om dit tot 
stilstand te bring voordat die flenters waai. Maar ek kon nie sy diskoers mooi volg nie.

Toe daar uiteindelik ’n doodse stilte oor die aandskemering neerdaal, was hy nog besig 
met ‘... en wie de dónner ...’ toe ek kliphard hier agter hom sê: ‘Naand, Oom Klaas. En 
wat is jy nou eintlik besig om te doen?’

Oom Klaas het hom asvaal geskrik en so byna van die sandsakwal afgetuimel en in die 
water beland wat hy wou uitpomp. Hy bly my tot vandag toe 'n antwoord skuldig. Hy het 
net daar in sy spore omgedraai en is al brommende aangaande '... mense wat nie vir 'n 
arm man icts oor het nie ...' daar weg. Ek het eintlik so half skuldig gevoel en kon nie my 
eie grap na waarde geniet nie.

Oom Klaas se boerdery was nie suksesvol nie en hy is daarna maar weer die wêreld in. 
Wat uiteindelik van hom geword het weet ek nie, maar snaaks genoeg, tot vandag toe 
voel ek nog jammer vir hom. Hoe sou dit met hom gegaan het as hy mý voorreg kon 
gehad het om sy eie plaas te besit?



o
My d o í ' p s v í ' í e H d e  í h  díe
jút'e 1940-1969

Terwyl ek op Quarta geboer het, het ek ook baie kennisse en goeie vriende op die dorp 
gehad. Onder hulle was die dokters wat op Ceres gepraktiseer het, die dominees van die 
NG Kerk en nog vele ander. Maar ek begin graag deur van mnr Reid. 'n goeie kennis en 
bekende persoonlikheid op Ceres, te vertel.

Mnr J G (Jimmy) Reid het hier op Ceres as 'n wewenaar aangeland en. hoewel hy 'n tyd 
lank by Jessie Botha. 'n aansienlike weduwee, gekuier het, het daar nie iets van gekom 
nie. Hy het nooit weer getrou nie. Hy het aanvanklik as 'n klerk by die winkel Luyt & Kie 
in die Voorstraat gewerk, maar het later sy eie ysterwarewinkel in Vosstraat geopen.

Mnr Reid het elke oggend self sy winkel kom oopsluit en eiehandig toesig gehou dat dit 
voor openingstyd ordentlik skoongemaak word. Daar hy elke oggend vroeg ’n koue bad 
geneem het, het hy vroeg-vroeg in die straat afgestap gekom met sy rooi, bloesende gesig 
en jou die indruk gegee dat hy net gou die wêreld so ’n entjie gaan versit.

Hy was ook ’n kranige rolbalspeler. Dit was so komieklik om te sien hoedat hy telepaties 
met die hout probeer kommunikeer nadat hy dit gerol het. Sy kop en skouers beur eers na 
een kant toe soos hy die rollende hout betrag en dan gee hy weer so 'n treetjie na links of 
regs om die hout op die regte trajek te stuur.

Mnr Reid was op ’n tyd burgemeester en het die taak met groot erns benader. Hy het

AIki' 7 0 fti’.id
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egter probleme met sy gebit gehad wat die mode gehad het om los te kom in sy mond, 
veral as hy 'n toespraak moes lewer. Wanneer die spul dan hier in sy mond uit rat uit 
geraak het, het hy so ’n slurp gegee, die span weer met die tong bymekaargemaak en 
vasgebyt en dan weer sy toespraak hervat.

Ek het destyds 'n orkes op die been gebring met Pieter Malherbe van die plaas Ezels- 
fontein as pensklavierspeler, Dolfie Roux wat by die spoorweë gewerk het as saksofoon- 
speler. Johnny Kerstein as pianis en ekself as violis. Ons het gereeld geoefen en by verskil- 
lende okkasies opgetree. Johnny kon vreeslik ‘sincopate' dis nou as mens allerhande 
draaitjies en tierlantyntjies so al om die wysie speel sodat niemand kan uitmaak wat jy 
nou eintlik speel nie.

So het die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie een Saterdagaand 'n kontreikonsert van 
Ceres af kom uitsaai. Ons orkes is gevra om die musiek te lewer en mnr Reid, as burge- 
meester, moes die verwelkomingsrede lewer. Ons is vroegtydig saamgeroep om alles voor 
die tyd te organiseer, maar die aand met die konsert wou dinge maar net nie vlot nie.

Toe ons orkes so ’n rukkie voor uitsaaityd ’n bietjie litte wou losmaak, was my pianis so 
hoog in die takke dat ons nie kans gesien het om hom voor 'n mikrofoon te laat optree 
nie. Ek het toe inderhaas vir Lydia Louw van die plaas Cascade, naby Prince Alfred’s 
Hamlet, gaan haal om ons te kom uithelp. Daar sy nog nie voorheen saam met die orkes 
gespeel het nie, was sowel sy as ek ontsettend senuweeagtig. Boonop het sy nie ons orkes- 
trasie geken nie en ek sê toe dat sy maar net akkoorde moet ‘vamp'.

Nadat die aankondiger die nodige gedoen het, het die orkes weggeval met ‘Suikerbossie’, 
as ek reg onthou, maar ek sou dit liefs wou vergeet. Die burgemeester moes hierna sy 
verwelkomingsrede lewer en ek was nog besig om ‘Suikerbossie’ met ’n swierige, vooraf- 
geoefende draai af te eindig toe mnr Reid, in sy haas om sy sê te sê, my met viool en al 
voor die mikrofoon uit die grond uit loop. Dis toe net daar wat sy gebit uit rat uit raak en 
die laaste wanklanke van die viool deur sy geslurp versmoor word. Gelukkig het dit 
darem beter gegaan soos die aand gevorder het en ons almal meer ontspanne geraak het.

Soos elke persoon, het mnr Reid sy eie gesegdetjies en maniertjies gehad, en dit was juis 
die aand met die kontreikonsert dat hy sy geliefkoosde ‘Let us bymakaarstaan’ gebruik 
het, ’n sêding wat hy by elke moontlike en onmoontlike geleentheid kwyt geraak het.



CV Meiríng

Dr Hill, van wie ons reeds berig het, se praktyk is in 1943 deur dr Meiring oorgeneem. Ek 
het dr Meiring geken nog voordat hy na Ceres gekom het. Hy was met Retha Mouton 
van die plaas Watervlei, naby Wellington, getroud, en dit was juis met haar wat ek goed 
bevriend was voor haar troue.

My seun, Isak, was die eerste baba wat dr Meiring op Ceres in die wêreld gebring het, en 
dertien maande later het hy ook bygestaan toe ons tweelingdogters die eerste lig gesien 
het.

Daar ons goed met die gesin bevriend was, het ek dikwels daar besoek afgelë en so hul wel 
en wee met hulle meegemaak. So onthou ek dat ek hom eendag besoek het toe hy siek en 
in die bed was. Retha het hom met koue kompresse op die maag gedokter en dit was 
merkwaardig hoe gou hy herstel het. Ek kon die versoeking nie weerstaan om sy been oor 
die saak te trek nie en met my volgende besoek in sy spreekkamer gevra of ek ‘dr Retha' 
kon spreek.

Hulle het twee seuns gehad en hy het allerhande speelgoed gekoop waarmee hulle. asook 
hyself, kon speel. So vind ek hulle een Saterdagmiddag op die agterstoep van die huis 
waar hulle besig was om 'n stoomenjintjie aan die loop te kry. Ek het die meegaande 
pamflet se instruksies noukeurig gelees terwyl hy hulle uitvoer en die twee seuns die 
petalje gadeslaan. Toe die voorgeskrewe prosedure voltooi is en die knoppie gedruk word. 
het die enjintjie tot ons almal se verbasing lustig voortgestoom. Ek lees toe die laaste 
instruksie wat soos volg lui: ‘Father, do let your children play with it sometimes!' Ek kan 
nog sy skaam, blosende laggie voor my geestesoog sien.

Dr Meiring was 'n aangename persoon en baie bemind op Ceres -  so bemind dat hy tot 
almal se verbasing 'n verhouding met een van sy vroulike pasiënte aangeknoop het. Hy 
het Ceres verlaat en van Retha geskei. Dr Lubbe, wat intussen met hom in vennootskap 
getree het, het met die praktyk voortgegaan totdat dr Basson in 1954 na Ceres gekom het 
om by die vennootskap aan te sluit.

D f' frJ Kí S TZawoff

Ek het dr W M S (Bill) Basson as jong seun leer ken toe hy saam op skool was met my 
eerste vrou, Kotie, se jongste broer, Wollie Burger.
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Dr Basson se vrou, Bunny, het ek in 1944 op sonderlike wyse ontmoet toe sy nog ’n 
leerlingverpleegster was. Ek het die Sondagoggend ons tweelingdogters, wat toe nog net 
'n paar maande oud was, in hul stootwaentjie op die grasperk by my huis op die plaas 
Quarta rondgestoot. Meteens hoor ek jongmense wat gil en uitbundig lag en sien ’n 
swetterjoel jong dames in die pad teen die bult af op fietse aangejaag kom. Een het geval 
en nog ’n paar bo-oor haar, en die res het in dolle vaart teen die hoogte af voortgesnel. Ek 
het besef dat die fietse se remme uit orde was en gesien dat hulle nooit die draai voor hulle 
in die pad sou kon baasraak nie. Die pad na ons woonhuis het op hierdie draai vertak en 
reguit na die huis toe geloop, maar die hek voor die werf was gesluit. Gelukkig het ek 
kopgehou, die tweeling net daar gelos, en rieme neergelê om die hek oop te maak. Ook 
net betyds want die fietsryers dis te sê dié wat nie daar bo in die pad rondgestrooi gelê 
het nie het die vertakking na Quarta se werf gekies en soos die wind by my verby deur 
die oop hek gesuis.

Terwyl en nadat die gewondes verpleeg is, het almal om die tweeling saamgedrom om dié 
twee wonderwerkies gade te slaan. Daar is tee bedien en 'n genoeglike uurtjie saam deur- 
gebring. Dit blyk toe dat hulle 'n groep leerlingverpleegsters was wat die naweek op Ceres 
kom kuier het en fietse gehuur het om die omgewing te besigtig.

Bunny was een van hierdie groep en nooit het ek kon dink dat ons paaie weer sou kruis 
nie, nog minder dat ons later soveel wel en wee saam sou beleef.

Dr Basson was 'n uitstekende en geliefde dokter. en was daarop gesteld dat alles volgens 
etiket gedoen moes word. Hoewel ons goeie vriende was het nóg hy, nóg Bunny ooit 'n 
pasiënt se naam in ons teenwoordigheid genoem. By tye, wanneer hy as superintendent by 
die plaaslike hospitaal ageer het, moes die personeel aldaar in hul spoor trap en sorg dat 
alles volgens regulasies gedoen word.

Hy het die gewoonte gehad om wysieloos te loop en fluit wanneer hy êrens heen op pad 
was, en as hy ’n pasiënt gaan besoek het, het dié hom altyd aan sy gefluitery herken soos 
hy die siekekamer nader.

Bill en Bunny het ook saam met ons die leed van die heengaan van my eerste vrou, Kotie, 
sowel as dié van haar moeder (my skoonmoeder) deurgemaak, die vreugde van my tweede 
vrou, Annatjie, se dogtertjie se geboorte gedeel, en tien dae later ook laasgenoemde se 
heengaan betreur.

Dr Basson het 'n paar vennote na mekaar gehad. Die laaste een was dr Smit, wat die 
praktyk oorgeneem het toe Bill na ongeveer dertig jaar afgetree en verhuis het. Soos die 
noodlot dit wou hê, was ek dan ook sy laaste pasiënt wat hy op Ceres behandel het. Ons
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was almal jammer toe hy Ceres verlaat het, die gholfklub ook, want hy was ’n goeie 
speler. Daar is vandag nog van sy ou pasiënte, wat al dicp in die tagtig is, wat beweer dat 
daar nog nie weer so ’n goeie dokter soos dr Basson op Ceres was nie.

ÍV

Dr Munnik, wat op die hoek van Vos- en Pinestraat gepraktiseer het, se praktyk is later 
deur dr Badenhorst, ’n vurige Afrikaner, oorgeneem. Hy het dan ook 'n leidende aandeel 
in die Ossewabrandwag gehad, en was ook die stigter van Die Trekmaats op Ceres.

Dr Badenhorst was op Ceres bekend as die ‘mangelmechanic’ en het hom dit blykbaar ten 
doel gestel om 'n mangellose Ceres te skep. Een en almal se mangels was besig om hulle 
gestelle te vergiftig en moes onverwyld verwyder word. So is die mangelpasiënte dan 
versamel totdat daar so twintig of dertig was, en dan het dr Karl Bremer uit Kaapstad na 
Ceres gekom om die takie te kom afhandel.

Dr Badenhorst het (ek sal nie sê met hierdie doel nie) die eerste hospitaaltjie op Ceres 
regoor die Laerskool Gericke in Eikestraat tot stand gebring. Hoewel dit maar taamlik 
primitief was, het dit tog in ’n groot behoefte op die dorp voorsien en moet hy alle eer vir 
hierdie mylpaal kry.

Or Van 'Niekerk

Dr Badenhorst het sy praktyk aan dr Van Niekerk verkoop. Hoewel dr Van Niekerk 
altyd stug en onvriendelik voorgekom het, is ek egter nog altyd van mening dat hy ’n 
introvert was en nie maklik na buite kon kommunikeer nie. In sy wese was hy ’n goeie 
mens. Hy het die naam Blinksteweltjies gekry omdat sy stewels altyd so mooi gepoets 
was. Daar is beweer dat hy self sy stewels gepoets het omdat niemand anders dit na sy sin 
kon doen nie.

As gevolg van sy persoonlikheid het hy baie van sy pasiënte verloor en die praktyk het al 
kleiner en kleiner geword totdat daar later feitlik niks van oor was nie. Sover ek kan ont- 
hou was Oom Phillip Malherbe. Pieter Malherbe van die plaas Ezelsfontein se pa, een van 
sy laaste pasiënte en na dié se dood glo ek nie dat dr Van Niekerk altyd genoeg kos gehad 
het om te eet nie. Dis so jammer, want hy was ’n goeie geneesheer.
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Een aand met Hermine Pouw se verjaardag het al die vriende daar partytjie gaan hou, en 
oudergewoonte 'n bietjie in die voorkamer gedans. Dr Van Niekerk het juis met haar 
gedans toe hy 'n hartaanval kry en onmiddellik sterf. Ek sal daardie aand nooit vergeet 
nie. en Hermine het daarna nooit weer 'n verjaardag kon vier sonder om aan dié hart- 
seerdag te dink nie.

O'Ktelvny, ViUkie Jvnbet'f en Ckeis IZaemed

Dr O'Malony het ook 'n praktyk op Ceres kom open. Ek het hom as kind leer ken toe hy 
by ons bure, die De Marilacs, kom kuier het en ons saam in die Waboomsrivier geswem 
het. Hy het toe nog met krukke geloop, daar hy as kind polio gehad het. Later het hy 
dermate herstel dat hy, hoewel mank, wel sonder krukke oor die weg kon kom. Hy het 
eers sy praktyk op die suidwestelike hoek van Munnik- en Porterstraat gehad en later na 
die huis in die Voorstraat, waar Ant Hansie Smuts vroeër gewoon het, getrek.

Drs Pikkie Joubert en Chris Barnard het as jong dokters by dr O'Malony kom aansluit en 
ook later vennote in die besigheid geword. Nadat dr O'Malony Ceres verlaat het, het drs 
Joubert en Barnard met die praktyk voortgegaan totdat laasgenoemde later verder gaan 
studeer en die beroemde hartspesialis geword het wat die eerste hartoorplanting in die 
wêreld gedoen het. Dr Joubert het hierna verskillende vennote gehad totdat hy in 1989 
afgetree het.

Naas die geneeshere dien ook die NG-predikante wat tot 1969 op Ceres gedien het ver- 
meld te word.

T>s D u  'P lew i* cm d * D e Steat'f

Nadat ds Van Loggerenberg Ceres verlaat het, het ds Du Plessis en ds De Swart saam die 
NG-Moedergemeente bedien.

Ek kan onthou hoe ons ds Du Plessis onder by die Wittebrug gaan ontmoet het en hoedat 
hy eers daar 'n paar woorde gespreek het. Hy het ’n baie sterk stem gehad en net daar het 
hy ons oortuig dat ons hom goed sal hoor as hy preek.

Ds De Swart is kort daarna beroep as medeleraar. Voordat hy gekom het, het hy eers na 
die pastorie kom kyk, wat ons juis besig was om op te knap in afwagting op sy koms.



Daar ek op die eiendomskommissie gedien en dus betrokke by hierdie Operasie Skoon- 
maak was. het ek ds De Swart en sy vrou dié dag in die pastorie ontmoet. Ek het baie van 
hom gehou en ons het later ook baie goed klaargekom. Hy het altyd van mense wat boeke 
leen en nie weer teruggee nie, gepraat as ‘goeie boekhouers’.

Soos so dikwels die geval is, het die gemeente se probleme ook saam met die twee 
predikante gekom. Daar was maar gedurig haakpiekkies en dit was my vermoede dat die 
oorsaak meestal eerder tussen die twee pastoriemoeders as tussen die leraars gesoek moes 
word. Hoe dit ook al sy, dit het soms deurgeskemer dat die verhoudinge nie altyd was 
soos dit moes wees nie, maar om so 'n saak reg te benader word Salomo se wysheid 
benodig. Die veilige weg is maar om voor te gee dat jy niks opmerk nie terwyl almal weet 
dat alles nie pluis is nie.

Dss Du Plessis en De Swart het ons verlaat en is opgevolg deur ds Coetzee. Baie jare later 
het ek ’n begrafnis in die Strand bygewoon waar ds De Swart, as emeritus, die begrafnis- 
rede gehou het. Na die verrigtinge het ek hom gaan groet en hy was tog te bly om my te 
sien. Ons het lank gesels en kort-kort sê hy: 'Man, maar jy lyk goed.’ Hy het my genooi 
om saam met hom huis toe te gaan, maar ek was te haastig en moes die uitnodiging van 
die hand wys. Dit was tot my spyt, want die volgende begrafnis wat ek in die Strand 
bygewoon het, was syne. Toe ek mev De Swart ’n handdruk gaan gee, het sy my vertel 
hoe hy die vorige keer vir haar kom vertel het dat hy my weer ontmoet het en dat ons so 
lekker gesels het.

c h  wcv fe c ih a  Cocizcc

Na die afskeiding van die Kouebokkeveld-, Hamlet- en Ceresvalleigemeente het die 
Ceres-Moedergemeente weer net een predikant gehad, en so was ds Coetzee en sy eerste 
opvolger weer alleenheersers.

Ds Jan Coetzee het in die vyftigerjare die bediening van die NG-Moedergemeente op 
Ceres oorgeneem. Hy en sy vrou, Retha, was twee mense wat diep spore op Ceres getrap 
het en ook hier afgetree het. Ek was ook diaken gedurende sy bediening en het heelwat 
saam met hulle deurgemaak. Hy was ’n uitstekende prediker en jy het selde. indien ooit, 
gesien dat hy van notas gebruik maak. Wat meer is, hy het die kuns verstaan om jou 
wakker te hou tydens sy preke deur gedurig sy stem te wissel, dan hard en dan weer 
fluisterend sag. Hy het self vertel dat, as hy sien dat die mense vaak raak en so hier en
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daar 'n uiltjie knip, hy eers sy stem sag maak en dan weer hulderend hard. Op dié manier 
het hy my ook 'n paar keer in die bank laat wip soos ek skrik.

Hy het 'n wonderlike humorsin gehad en was goeie geselskap, maar kon ook soms sy 
humeur verloor en dan taamlik lelik wees -  tog so menslik.

Mev Retha Coetzee was ’n mooi en ook ’n joviale mens en het almal aangespreek as 
‘Poppie'. met die gevolg dat sy later self die bynaam Poppie gekry het. Sy was ’n flukse 
vrou wat oral die voortou geneem het, maar soms was daar van die dames wat ontevrede 
was omdat sy, na hulle mening, te veel besluite op haar eie geneem het. Hoe dit ook al sy, 
die Maudie Kriel Huis vir Bejaardes was haar baba en daar het sy haarself uitgeleef tot 

die laaste toe.

'n Verjaardag het ds Jan en mev Retha nooit vergeet nie en ek het elke jaar 'n kaartjie van 
hulle op die regte tyd ontvang met die pragtigste boodskappies daarop. Nadat hy sy eme- 
ritus ontvang het, het hulle op Ceres afgetree en hier bly woon.

PredíkQHÍc van dk' Moedcrgcwccnie na afloop van 
díc asrdbctoíng

Nadat ds Coetzee sy emeritus ontvang het, het die Moedergemeente seker "n rekord 
daargestel deur ek meen dit was sestien beroepe uit te bring alvorens ds Boshoff aange- 
neem het. Hy was eers 'n onderwyser voordat hy verder vir predikant gaan studeer het, en 
Ceres was die eerste gemeente wat hy bedien het. Hy het net na die aardbewing van 1969 

hierheen gekom.

Gedurende sy bediening het die moedergemeente sodanig gegroei dat dit nodig geword 
het om 'n tweede leraar te beroep. Ds Longland van Stampriet in die destydse Suidwes- 
Afrika (nou Namibië) is as medeleraar na Ceres bcroep, en daar dit so ’n onbekende van 
was, het iemand my in alle eerlikheid gevra of dit ds Longland van Stampriet was of ds 
Stampriet van Longland.

Ds Boshoff het later 'n beroep na die Paarl aangeneem en ds Louw het hom op Ceres 
opgevolg. Ds Longland is later deur ds Marais opgevolg.
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Nico Vo*

Nou word dit eers weer tyd dat ek oor Ceres se gewone mense berig. Nico Vos was ’n 
bouer en ’n goeie vriend van my. Hy het eers by mnr Vlotman se bou-aannemery gewerk 
en later 'n vennoot in dié besigheid geword. Nico is later met Oom Willie Louw se dogter 
getroud.

Eendag het ’n paar van ons saam met Nico Kaap toe gery om na een of ander groot 
rugbywedstryd op Nuweland te gaan kyk. Ons is die oggend taamlik vroeg van Ceres af 
weg met die doel om eers die Kaap op horings te gaan neem voordat ons gaan rugby kyk.

Destyds moes 'n mens van Ceres af deur die Paarl en etlike voorstede ry om in die Kaap te 
kom en. soos vandag ook die geval is, was daar maar gedurig ‘spietkops’ op die pad om 
niksvermoedende reisigers in spoedlokvalle te vang. Dic verskil was net dat hulle mens 
toentertyd twee-twee, maar so ’n ent uit mekaar uit, elk met ’n stophorlosie in die hand 
agter die pilaartjies en muurtjies voorgelê het. Soos jy by eers die een en dan die ander 
verby ry, druk elkeen respektiewelik hul stophorlosies. ’n Derde konstabel stop jou dan 'n 
ent vorentoe en dan moet jy wag totdat die ander twee met die twee tikkende horlosies 
aangestap kom. Die twee horlosies se knoppies word dan ter aanskoue van die oortreder 
teenmekaar gedruk om hulle te stop. en die verskil in tyd bepaal die spoed wat jy gery het.

Nico, wat dikwels vir besigheid Kaap toe moes ry, het min of meer geweet waar die 
geregsmanne gewoonlik stelling ingeneem het, en soos ons vorder, het hy ons telkens 
ingelig wanneer ons vir hulle op die uitkyk moes wees. Elke keer as ons een sien. het Nico 
by hom stilgehou en ewe onskuldig gevra of die man dan nie asseblief vir hom kan sê hoe 
laat dit is nie.

In Kaapstad aangekom, het ons eers by die Delmonica-kafee gaan teedrink, ’n asbakkie 
daar gegaps, en daarna teruggestap na die Parade waar ons die motor geparkeer het. Op 
pad motor toe het ons, soos mans maar maak wanneer daar nie dames by is nie, vreeslik 
geraas en grappe met die verbygangers gemaak -  wat almal gelukkig in ’n goeie luim 
aanvaar het. Hulle kon sien dat ons van die plaas af kom en het seker maar gemeen dat 
ons nie juis van beter weet nie -  wat waarskynlik ook 'n korrekte afleiding sou gewees het.

Ds Pienaar, emeritus-predikant, wat op Ceres gewoon het, was ook saam met ons. Hy 
was toe al ’n bejaarde man en het die pretmakery terdeë geniet, maar kon as gevolg van sy 
status en kleredrag nie meedoen nie en het altyd so ’n paar tree agter ons aangekom asof 
hy nie by ons hoort nie. Op Nuweland se pawiljoen moes hy egter maar tussen ons sit en



in die verte staar asof hy nie weet wat om hom aangaan nie. Hy was egter gaaf genoeg om 
nie ons pret te bederf nie.

A íá n ie  S r v a f 't*

Manie Swarts het in die vyftigerjare 'n vervoerbesigheid op Ceres gehad. Teen dic tyd het 
die karweiers nie meer met drie- of vierton-vragmotors gery nie maar met twintigton- 
gedrogte wat ook nog twintigton-sleepwaens getrek het. Die vervoerregulasies was toe 
ook al heelwat opgeknap en die bestuurders van hierdie groot vragmotors moes ook 
swaarvoertuiglisensies besit.

Eendag was een van Manie se bestuurders siek en daar was nie ander genade nie, Manie 
moes maar self instaan en die vragmotor bestuur. Juis op dié dag het hy ’n vreeslik omge- 
krapte maag gehad wat aanmekaar gekramp en gegor het, maar hy moes maar vir lief 
neem en die ongemak verduur want die goedere moes afgelewer word. Op pad staan daar 
toe twee dienspligtiges wat duimgooi, en daar sy eie seun ook in daardie tyd sy diensplig 
gedoen het, het Manie dit sy plig geag om die twee te help.

Met dié dat sy maag so ontsteld was, het hy nie lus gehad om te gesels nie en beduie toe 
met sy hande aan die twee rylopers dat hy doof is en dat hulle maar moes inklim. Soos 
hulle ry, sit die twee dienspligtiges heerlik met mekaar en gesels terwyl arme Manie net die 
hele tyd moet walgooi teen die woelinge in sy maag. Dit was nie lank nie of hy voel dat die 
winde begin loskom en uitkoms soek, en kon dit later nie verhelp om so 'n opgeskote een 
met donderende vreugde te laat ontsnap nie. Die twee dienspligtiges was eers stomge- 
slaan, maar toe merk een van hulle verontwaardig op: ‘Sies, hoe skyt so 'n dowe dónner!’ 
Manie moes noodgedwonge uitbars van die lag en net daar het sy doofheid tot 'n einde 
gekom.

Qow Oúímíc. KialUcrbe

Oom Dawie Malherbe was van toeka af bekend as ’n regte korrelkop. Hy het vroeër die 
plaas Achterfontein besit, maar later in die dorp kom woon. Hy was ook die eienaar van 
die plaas De Rust in die Warmbokkeveld, maar het nooit self daar gewoon nie. Hy het sy 
seun, Flip, as De Rust se plaasbestuurder aangestel. Flip het De Rust geërf nadat Oom 
Dawie oorlede is. maar die plaas omtrent onmiddellik daarna verkoop. Maar ek loop my 
storie vooruit.
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Toe Oom Dawie van sy plaas Achterfontein dorp toe getrek het, het hy die perseel in 
Owenstraat waarop die ou watermeul vroeër gestaan het, gekoop. Hy was ook die eienaar 
van etlike geboue op Ceres wat hy verhuur het, onder andere ook die gebou wat hy 
spesiaal vir Volkskasbank laat inrig het. Hierdie gebou is op 'n perseel wat regoor die 
munisipale kantore in Voortrekkerstraat (vroeër die Voorstraat) geleë is. In die vroeë 
vyftigerjare het daar drie pragtige eikebome reg voor dié bank gestaan.

Met verloop van tyd het die Volkskasgebou krake in die mure gekry en Oom Dawie het 
dit toegeskryf aan die wortels van die drie eikebome wat, volgens hom, onder die fonda- 
mente van die gebou sou ingegroei het. Hy het derhalwe die munisipaliteit met die versoek 
genader om die bome te verwyder omdat hulle sy gebou beskadig het. Nadat die 
munisipaliteit regsadvies ingewin het, het hulle Oom Dawie meegedeel dat hulle nie hul 
weg oopsien om aan sy versoek te voldoen nie. Aangesien die meeste van Ceres se strate 
destyds nog met eikebome beplant was, het die munisipaliteit gevrees dat daar 'n prese- 
dent geskep kon word indien hulle stilswyend verantwoordelikheid sou aanvaar.

Oom Dawie was egter nie met hierdic besluit gediend nie en het daar en dan besluit om 'n 
saak teen die munisipaliteit aanhangig te maak. En so het daar in 1951 op Ceres ’n hof- 
saak ontstaan wat opslae deur die hele land gemaak het en ook voorbladnuus in die 
koerante was. Dit het bekend geword as die 'Saak van die eikebome’.

Soos dit maar met alle hofsake gaan. het dit later nie net by die barste in die mure gebly 
nie, maar is daar ook bykomende sake aangevoer soos dat die koste verbonde om die 
geute van die gebou skoon van blare te hou vir Oom Dawie, volgens sy eie berekening. 
soveel as sestien sjielings per jaar gekos het.

Ondanks Oom Dawie se dapper poging het hy egter sy saak verloor. Maar hy het onmid- 
dellik appél teen die uitspraak aangeteken. Op dié stadium was daar al groot geld ter 
sprake maar Oom Dawie was vasberade om die munisipaliteit, soos hy gesê het, ‘op hulle 
plek te sit’.

Die appélsaak is aanhangig gemaak, inspeksie is tcr plaatse gedoen. en die saak het voort- 
gesleep terwyl die kostes opgeloop het. Ten einde laaste het Oom Dawie weer eens sy saak 
verloor en moes hy sy eie koste sowel as dié van die munisipaliteit betaal wat heelwat 
meer as sestien sjielings beloop het. Daar is destyds beweer dat Oom Dawie sowat vyf 
duisend pond moes opdok, wat vir daardie dae baie geld was. Met daardie bedrag kon 
mens destyds ’n skaflike huis bou.

Dit dan die ‘Saak van die eikebome’ soos dit aan my vertel is. Maar net om seker te maak
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het ek die hofstukke van die saak nagegaan, waaruit dit blyk dat dié oorlewering nie 
heeltemal met die waarheid strook nie.

In werklikheid het Oom Dawie die oorspronklike hofsaak verloor maar nic die intcrdik 
teen die munisipaliteit gekry soos hy versoek het nie. Party van dic kostes moes wel deur 
die munisipaliteit betaal word, en in sy uitspraak op 30 Maart 1951 het die regter ook die 
munisipaliteit opdrag gegee om die bome se takke wat oor die gebou gehang hct, te ver- 
wyder.

Miskien sou die saak baie makliker opgelos kon gewees het indien die munisipaliteit 
destyds ‘hulle kop gebruik het'. Voor Oom Dawie se woonhuis in Owenstraat het daar net 
so 'n pragtige eikeboom gestaan waarop hy baie heilig was, omdat hy altyd sy motor in 
dié se koelte parkeer het. Mens wonder dus wat sou gebeur het indien die munisipaliteit 
Oom Dawie in kennis sou gestel het dat hulle die bome voor Volkskas sou verwyder 
asook dié een voor sy woonhuis -  voordat laasgenoemde ook sy huis se mure laat kraak!

Dit was nie lank na die ‘Saak van die eikebome’ nie dat Oom Dawie n tweede keer 
swaarde met die owerhede gekruis het. Dit was die dag toe die Provinsiale Administrasie 
die nuwe pad na Calvinia en die Karoo regoor sy plaas De Rust kom staan en afsteek het. 
Oom Dawie was baie omgekrap dat die 'goeie’ grond van sy plaas deur so 'n breë nuwe 
pad in beslag geneem moes word, en was van mening dat hulle mos eerder breë paaie in 
die Karoo kon bou waar die grond goedkoop is, maar waarom nou juis hier in die Warm- 
bokkeveld op sy duur plaasgrond?

Om sy misnoeë oor die saak te kenne te gee laat Oom Dawie toe 'n groot plaasdam 
afsteek net daar waar die pad langs moet loop en laat dit ook somar klaar bou. Sodoende, 
het hy geredeneer. sal hulle verplig wees om die pad te verlê, en het al loop en vertel hoe 
lekker hy die Administrasie uitoorlê het.

Hy het hom egter deeglik misgis, want toe hy weer sien, steek die Administrasie 'n brug 
regoor sy dam af. Hy is toe kennis gegee om die hoogte van die damwal te verstrek sodat 
die brug volgens die stand van die water in die dam ontwerp en gebou kon word. Oom 
Dawie was egter nie van plan om hom so maklik te laat vang nie en was slaggereed vir 
hulle. Hy gee toe ook ’n hoogte vir die wal aan, waarvolgens die brug toe ook beplan en 
gebou is.

Om Dawie het skaars gewag totdat die brug voltooi is, toe hy sowel die damwal as dic 
uitloop vir die water verhoog en daarmee veroorsaak dat die brug te laag in verhouding 
met die stand van die water geword het. Hy was egter nog besig om in sy mou te lag toe 
hy kennis van die Administrasie kry om die damwal na die oorspronklike hoogte, soos
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deur hom aangegee, te verlaag. Versuim om dit te doen sou veroorsaak dat regstappe teen 
hom geneem sou word waarvoor hy alle kostes sou moes dra. Oom Dawie het eers 
geweier en, as ek reg onthou, gesê dat hulle maar moet voortgaan met hulle ‘stappe’, want 
dit was sy grond en sy dam en hy sou dit so groot maak soos hy wou.

Maar, moontlik gedagtig aan die ‘Saak van die eikebome', het sy selfvertroue ietwat 
geknak en hy het later maar die damwal weer na die oorspronklike hoogte laat afskaal. 
Dié dam met die brug daaroor bestaan vandag nog op die Calviniapad tussen Ceres en 
die voet van die Theronsbergpas.

Oom Dawie het die manier gehad om almal met wie hy praat ‘Uncle' te noem en het, soos 
hy ernstig oor ’n saak raak, die luisteraar voortdurend met die een hand voor die bors 
gestoot. So het hy my eendag op die stoep van die poskantoor raakgeloop waar ek my pos 
uit die posbus kom haal het. Toe ek omdraai, het Oom Dawie voor my kom stelling in- 
neem en een van sy ernstige sake aangeroer. Daar ek met my rug teen die ry posbusse 
gestaan het was daar nie padgeekans nie. Oom Dawie het my aaneen met die hand voor 
die bors begin stoot sodat dit algaande moeiliker geraak het om op ons gesprek te konsen- 
treer. Met elke stoot teen my bors het my rug ritmies dog pyniik teen die posbusse 
gestamp.

Oom Dawie se vrou, Ant Miemie, was vir baie jare siek en bedlêend. maar Oom Dawie 
het haar vooruitgegaan.

7an Theron

’n Persoon wat sekerlik gemeld moet word, is die legendariese Jan Theron. Hy het op 
Moorreesburg grootgeword en het na Ceres gekom om onder mnr Reid by Luyt & Kie as 
klerk te werk. Nadat mnr Reid sy eie besigheid in Vosstraat begin het, het Jan daar by 
hom gaan werk.

Jan Theron was ’n joviale persoon, altyd vriendelik en opgewek en alombekend en 
-bemind. Hoewel dit hom aan kattekwaad nie ontbreek het nie, was Jan nogtans altyd ’n 
heer. Sy drankies het hy geniet tot by ’n perk deur homself vasgestel, en niks kon hom 
beweeg om ‘nog net enetjie’ te drink as hy sy perk bereik het nie.

In sy kaskenades saam met die ander jongmanne het hy op een tydstip ’n gemiddeld van 
omtrent een motorongeluk per maand gehad, maar niemand is ooit dood of ernstig beseer
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nie. Hy het destyds 'n Packard-sportmotor gehad waarmee hy die wêreld platgejaag het -  
met 'n beskermengeltjie op sy skouer.

Toe Michellspas die eerste keer herbou is, het Jan Theron en Sakkie Jooste een aand met 
hulle meisies oor die pas gery om êrens te gaan kuier. Met hulle terugkeer het Jan ’n 
uitstaande rots in die pas getref en is die motor teen die berghang afgcstamp. Gelukkig 
was daar 'n groot plat rots net so 'n bietjie laer as die pad, waarop die motor toe sonder 
teenspoed tot rus kom. In die stikdonkerte klim Sakkie toe uit die motor, trap oor die 
rand van die rots, tuimel dertig voet na benede en breek sy arm. Jan het hom later gevra 
of hy dan nie tevrede was met die ongeluk soos hy dit beplan het nie.

Jan het later met 'n nooi Van der Westhuysen getrou. en nadat hulle twee seuns gehad 
het, is sy oorlede. Daarna is hy met Joan, 'n niggie van sy eerste vrou, getroud. by wie hy 
ses dogters en een seun gehad het.

In daardie dae het ons nog nie sulke rygoed soos bakkies gehad nie. Om daarvoor te 
vergoed het party mense somar 'n ou motor se bak agter die voorste sitplek afgesny en 
dan 'n houtbak op die agterste deel van die onderstel gebou. Toe Jan eendag deur 
Wellington ry, trek 'n ou oom by ’n vulstasie uit en ry reg voor hom in. Jan was so 
onverhoeds gevang dat hy die oom se motor ’n lekker stamp van agter gee. Hy klim toe 
maar uit, stap nader en sê heel onskuldig: 'Tag Oompie, nou kan jy darem vir jou 'n 
lekker viskarretjie maak, nê!’

Jan se sake het later sodanig verbeter dat hy vir hom 'n motorhawe opgerig het -  eers op 
die hoek van Oranje- en Vosstraat waar mnr Havenga vroeër sy motorhawe bedryf het en 
later op die hoek van Pine- en Vosstraat waar vroeër mnr Estermann en later die Joodse 
rabbi gewoon het. Hy het met Mercedesse en Volkswagens gehandel.

Hy het goeie sakevernuf gehad en sy motorhawe het floreer, maar ongelukkig het sy 
gesondheid hom later in die steek gelaat. As gevolg van swak bloedsomloop moes albei sy 
bene bokant die knieë afgesit word, waarna hy op ’n rystoel aangewese was.

Na sy operasie het Andries (Vann) van der Westhuysen en Johan (Soppies) Hauptfleisch 
hom by die hospitaal in Kaapstad gaan haal. Om die tragiese omstandighede te probeer 
verbloem, het hulle hulleself ewe vrolik voorgedoen, maar hulle het nie met Jan rekening 
gehou nie. Hulle het eers al Jan se besittings uit die hospitaalsaal na die motor gedra en 
toe vir Jan self gaan haal. Dis tóé dat Jan vir Soppies sê dat hy agter die deur moet kyk 
want sy twee bene staan nog daar en of Soppies hulle nie ook asseblief sal saambring nie. 
Net daar het Soppies se aangeplakte opgeruimdheid soos mis voor die son verdwyn en
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moes hy vinnig by die venster gaan uitleun. Dié was een van Jan se geliefkoosde stories 
wat hy oor en oor met smaak kon vertel.

Kort daarna het Vann en Soppies vir Jan ’n rystoel by die mediese depot in Kaapstad 
gaan haal. Toe huile die rystoel by die depot op die sypaadjie uitstoot, het Vann met sy 
logge liggaam daarin plaasgeneem en het Soppies hom die straat af tot by die motor se 
parkeerplek gestoot. Sover as wat hulle gaan, was die voetgangers hulle behulpsaam. By 
die straatkruisings word hulle gehelp om die rystoel van die sypaadjie se rand af en op te 
tel, die verkeer hou stil om hulle kans te gee om die straat oor te steek, en dit gaan net 
voor die wind. By die motor op die Parade aangekom staan Vann toe ten aanskoue van 'n 
klomp eers verbaasde en daarna verontwaardigde toeskouers doodluiters uit die rystoel 
uit op, en help Soppies om dit op te vou en agter in die motor se kattebak te bêre. Asof 
niks skort nie vertrek hulle toe terug Ceres toe.

Jan het hom ongelooflik goed by sy omstandighede aangepas en sy besigheid ongesteurd 
voortgesit. As jy hom vra hoe dit met hom gaan, het hy altyd gesê: ‘Op my wiele, op my 
wiele!’ Hy het sy motor sodanig laat aanpas dat hy dit self kon bestuur, hoewel meer 
besadig as vroeër.

Na sy operasie moes hy ophou met rook, maar het nog skelmpies so nou en dan 'n 
dampie gemaak. Dit moes natuurlik by die werk geskied want Joan het tuis ’n streng ogie 
oor hom gehou. Wanneer hy sigarette, ’n koerant of iets dergeliks op pad werk toe wou 
koop, was daar altyd iemand wat hom te hulp gesnel het. Hy hoef maar net voor die kafee 
stil te gehou het, of enigeen daar naby het gewoonlik na sy motor toe oorgestap om te 
hoor wat hy nodig het. Die bestelling en geld is dan by Jan geneem en die nodige is weer 
by hom in die motor afgelewer.

Baie van sy vriende het kort-kort vir 'n rukkie by sy kantoor ingedraf om ’n paar woord- 
jies met hom te gesels. Meesal wou hulle belangstelling toon en hom opbeur, maar ek het 
soms gevind dat dit met my net andersom werk as wat my bedoeling was, en dat hy my 
bemoedig het in stede van ek vir hom.

Jan het in 1987 in sy rystoel by sy motorhawe aan ’n hartaanval beswyk, en so het hierdie 
kleurvolle karakter ons onverwags verlaat.

£ V  yf A feeinach

Dr H A (Herman) Reinach het as jong tandarts na Ceres gekom. en hoewel ek heelwat

2 0 4



ouer as hy was, het ons groot vriende geword. Hy het dikwels vir my om raad kom vra en 
altyd gesê dat ek vir hom ’n tweede vader was.

Herman is later as lid van die munisipaliteit verkies en het weldra Ceres se burgemeester 
geword. Sy praktyk het floreer en hy het 'n gesiene persoonlikheid op Ceres geword.

Later het Herman, sy vader, Boet Botha en ek die plaas Wolwekloof naby die Wittebrug 
en die plaas Mostertshoek gekoop met die doel om ’n vakansieoord vir kleurlinge daar te 
ontwikkel. Nadat ons na meer as twee jaar nie 'n permit van die regering vir dié doel kon 
kry nie, het ek my aandele aan Herman verkoop omdat ek geen rente op my belegging 
gekry het nie. Later het hy tog daarin geslaag om so ’n permit te bekom en het ’n pragtige 
kompleks daar opgerig wat goed aftrek gekry het. In 1991 het hy Wolwekloof aan die een 
of ander streekdiensteraad vir meer as ’n miljoen rand verkoop. waarna dié raad self die 
vakansieoord bedryf het waarvoor hulle ons destyds nie ’n permit wou toestaan nie.

Herman het hom ook op die boerderygebied begewe. L’íle de France-skape van Frankryk 
af ingevoer. die plaas Prinshof in die Warmbokkeveld gekoop en daar stoetskape geteel. 
Hy het bekendheid verwerf vir die goeie skape wat hy geteel het en weldra een van die 
land se bekende telers geword.

Intussen het Herman verder gaan studeer, ’n ortodontis geword en na Bloemfontein 
verhuis vanwaar hy verskillende dorpe bedien het. Op gevorderde leeftyd het hy van sy 
vrou, Petro, geskei en daarna met ’n baie jong dametjie getrou.



Cen'* van ghier ín puin

Die aardbewing van 29 September 1969 was ’n ondervinding wat enige mens wat dit 
deurgemaak het seker nooit sal kan vergeet nie. Dit was dan ook dié gebeurtenis wat 
aanleiding gegee het tot die boekstawing van die kosbare herinneringe aan die Ceres van 
gister wat binne een nag van die aardbodem verdwyn het.

Qnat'ÍQ  *kud en bewe

Hoeveel keer het mense my nie al gevra nie wat my gewaarwordings was gedurende daar- 
die vyf-en-vyftig sekondes wat die aarde onder my gebokspring het en alles wat los was, 
en baie wat vas was, rondgestrooi het toe mure om jou ineengetuimel het en die omlig- 
gende brandende berge jou in ’n kraal van vuur vasgekeer het.

My antwoord was, en sal altyd wees, dat die grond onder mens se voete die enigste vaste 
ding is wat jy het, en wanneer dit aan die beweeg raak en daar niks is waaraan jy kan 
vashou nie, word jy soos 'n dier. Party van ons het gouer as ander tot verhaal gekom, 
maar dit was ongelooflik om te sien hoedat sommige van ons die kluts heel kwyt geraak 
het.

Daar was byvoorbeeld die geval van die motorhuis waar die agtien duim dik betonlatei 
bokant die deur uitgeskud en agter die motor wat in die motorhuis geparkeer was, te 
lande gekom het. Die verskrikte eienaar het in sy angswaas die motor aan die gang gésit, 
in trurat bo-oor die latei gery sodat die swart bandmerke daaroor gelê het, die pad gevat, 
uit die dorp uitgejaag en sy vrou en kinders net so op die sypaadjie laat staan. Hulle is
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later deur ander mense opgelaai en saamgeneem, want om een of ander rede wou almal 
uit die dorp uit vlug.

Die meerderheid van Ceres se inwoners het in die rigting van Calvinia gejaag tot by ’n 
hoogtetjie buite die dorp. Dit het dan ook nie lank geduur voordat hierdie hoogte die 
naam van Bangbroekhoogte gekry het nie.

Die naskokke van die aardbewing was ontsettend en het soos geweerskote geknal, en 
hierdie skokke het die geboue al meer en meer uitmekaar laat bars. Dié skokke het 
maande voortgeduur en vandag, na byna dertig jaar, kry ons soms nog ligte skokke.

Ek het net die dag voor die aardbewing van Nieu-Seeland, waar ek op ’n sending van die 
Sagtevrugteraad was, teruggekeer. As gevolg van die vermoeiende vlug kon ek nie daardie 
nag goed slaap nie, en het op die dag van die 29ste September na 'n goeie nagrus uitge- 
sien. Ons is die aand vroeg bed toe en was reeds om vyf minute oor tien aan die slaap toe 
die geweldige slag met die daaropvolgende trillings ons omgewing tref.

Ek het, snaaks genoeg. dadelik geweet dat dit ’n aardbewing was, maar my pogings om 
uit die bed op my voete te kom was vergeefs. Die bed het heen en weer oor die vloer 
gedans en ek kon nie vastrapplek kry nie. Intussen kon ek hoor en sien hoe stukke pleister 
en die portrette van die mure afval, en die kaste vorentoe en agtertoe wieg terwyl die 
kasdeure oop en toe geswaai het.

Toe ek uiteindelik uit die bed uit kon kom het ek eerste aan ons foksterriërhondjie wat in 
die kombuis voor die Agastoof geslaap het, gedink. Ek het kaalvoet met net my pajamas 
aan gehardloop om haar te gaan haal, haar opgeraap en na buite rieme neergelê waar my 
vrou, Annatjie, reeds op die grasperk gewag het.

Toe ek buite kom en sien dat die berge met ’n eienaardige gloed reg rondom ons brand, 
het ek eers gedink dat daar ’n vulkaniese uitbarsting moes gewees het en dat ons in die 
middel van die affêre vasgevang was. Gelukkig het my gesonde verstand my laat besef 
dat, indien dit die geval sou wees, ons nie meer sou geleef het nie. Die eienaardige gloed 
van die vlamme is veroorsaak deur die stof wat die lug gevul het, maar wat ons nie in die 
donker kon sien nie.

Soos ons daar op die gladgesnyde grasperk gestaan het, het ons telkens sonder rede voor- 
oor geval en nie geweet wat aan die gang was nie. Later het ons eers gehoor dat dit 
S-golwe was wat onder ons deur beweeg het en die grond onder ons voete soos ’n wafferse 
oseaan laat duin het.
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Ceres se elektriese kragtoevoer is onmiddellik onderbreek, maar ons het gelukkig nog 
krag op die plaas gehad daar ek destyds nog my eie kragopwekker gehad het.

My seun, Isak, wat destyds lid van die Kommando was, is feitlik onmiddellik in dié hoe- 
danigheid opgeroep om op Ceres te gaan diens doen. Die Kommandolede het eers al die 
huise nagegaan om seker te maak dat daar nie brande ontstaan het nie. Daama moes die 
hoofkraan by die opgaardam in die berg, waar Ceres sy water vandaan kry, toegedraai 
word. Party van die toevoerpype na die dorp het gebreek en het nie net gedreig om 'n deel 
van die dorp te oorstroom nie, maar ook om die dam te laat leegloop -  en water was reeds 
op dié stadium ’n onontbeerlike oorlewingsbron. Dit was nie ’n maklike taak nie, want 
soos die Kommandolede teen die voetheuwels opgeklim het, is hulle gebombardeer met 
rotse en klippe wat bo in die berg losgeruk is en op hulle afgepyl het, terwyl die skurende 
klippe sover as wat hulle val, die omgewing om hulle verder aan die brand gesteek het.

Terwyl ons nog half verdwaasd op die grasperk rondstaan, het dit my bygeval dat ek vir 
ons klere in die huis sal moet gaan haal want ons was almal nog in ons nagklere geklee. 
Maar elke keer as ek by die voordeur wou instap, het die wêreld weer aan die skud en ruk 
gegaan en moes ek maar weer die aftog blaas. Na talle onvrugbare probeerslae het ek 
besluit om vas te byt en kon tot in ons slaapkamer vorder. Min het ek geweet dat die klere 
wat ek daar geneem en buite gaan aantrek het, ek vir ’n week nie weer sou uittrek nie.

Dieselfde nag nog het etlike motors by ons op die plaaswerf opgedaag, almal tot barstens 
toe gevul met vriende en kennisse wat uit Ceres na ons gevlug het met die hoop dat dit 
hier rustiger sou gaan. Hoewel dit nie die geval was nie, het die blote samesyn baie gehelp 
om die verskriklike vrees in ’n mate te versag.

Die mense, waarvan heelparty bejaardes was, het eers verdwaasd in hulle motors wat met 
die skuddings heen en weer gewieg het, bly sit. Ons het besef dat ’n nuwe verantwoor- 
delikheid ons hier in die oë staar en het dadelik begin help om die mense uit die motors te 
kry en op die grasperk te laat plaasneem. Later, toe ek meer moed bymekaar kon skraap, 
het ek dit weer in die uitmekaargebarste huis gewaag om komberse te gaan haal sodat ons 
die mense meer gemaklik vir die nag kon maak. Ek het ook sommer ’n bottel whiskey, 
wat ek nog die vorige dag vir ’n vriend uit Nieu-Seeland saamgebring het, opgeraap. Buite 
gekom, is komberse en sopies aan die mense uitgedeel, laasgenoemde om ook die geeste- 
like ’n bietjie te versterk. Dit was ’n lang nag waarin niemand juis aan slaap gedink het 
nie.
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‘Noodwaait'eiïk

Die volgende oggend met ligdag toe dinge ietwat bedaar het, was die eerste tekens van die 
skade sigbaar. Buite het die skoorsteen langs die huis op die grond gelê. Die strooi van die 
strooidak het by die een gewel uitgeskud, ’n groot gat in die dak gelaat en ook op 'n hoop 
langs die huis op die grond gelê.

Toe ek die huis binnegaan, was ek stomgeslaan by die aanskoue van soveel verwoesting. 
In die eetkamer waardeur ek die vorige aand gehardloop het om ons hondjie in die kom- 
buis te gaan haal, het die muurkaste se deure oopgeskud en Annatjie se flesse ingemaakte 
vrugte, groente en konfyt het aan skerwe in ’n taai hoop op die vloer gelê. Dit was nie 
daar toe ek vroeër daar deur is nie, want anders sou my kaalvoete aan flarde gesny gewees 
het. Kaal stene het my met ’n grynslag begroet waar die pleister van die mure afgeval het 
en nog steeds besig was om af te val en in hope op die vloer te versamel.

’n Onbeskryflike gevoel van verslaenheid het my oorval. Dit het gevoel asof my hele lewe 
in ’n ashoop voor my lê. Gelukkig was daar werk en verantwoordelikhede wat my uit 
hierdie bui van mismoedigheid terug na die werklikheid geruk het.

Ek was destyds voorsitter van Ceres se tak van die Rooikruisvereniging en het dadelik 
saam met Annatjie, wat die sekretaresse was, probeer om met die hoofkantoor in Kaap- 
stad in verbinding te tree. Nodeloos om te sê was alle telefoon- en ander kommunikasie- 
verbindings tot niet. Ceres was van die buitewêreld afgesny. Ons het toe maar besluit om 
solank ’n noodkamp op my plaas, Quarta, op te rig en het summier aan die werk 
gespring. ’n Geskikte plek is kort by die woonhuis uitgesoek, water is soontoe aangelê, en 
putstelsel- sanitêre geriewe is aangebring.

Maar ons het besluit om die haweloses en vlugtelinge wat die vorige nag en nog daardie 
oggend in sarsies by ons opgedaag het, vir eers op die groot grasperk voor die huis te laat 
slaap. Ons kombuis was nog bruikbaar en die Agakoolstoof, hoewel dit ’n ent van die 
muur af weggeskuif het, was ook nog in werkende toestand. Daarby het ons Aga-water- 
verwarmingstoestel ook nog gewerk en ons was dus heelwat beter daaraan toe as die 
dorpsmense wat sonder krag en warm water moes klaarkom.

Annatjie en ek was so besig met reëlings tref dat ons eers die volgende dag teen die aand 
se kant ’n blaaskans kon kry om dorp toe te ry. Weer eens was ons sprakeloos ten aan- 
skoue van die verwoesting wat die aardbewing daar gesaai het. Teen daardie tyd van die 
dag was heelwat mense reeds weg Bangbroekhoogte toe om die nag daar in hulle motors 
te gaan slaap, maar daar was andere wat geheel en al haweloos was.
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Op die sypaadjie voor hul verwoeste spoghuis het ons 'n vrou en haar kinders gevind wat 
op bondels komberse gesit het. Ons het hulle goed geken en stilgehou om na hulle om- 
standighede te verneem. Sy vertel ons toe dat haar man en haar getroude seun in die tou 
gaan staan het om te wag vir tente wat per vragmotor uit Kaapstad gebring sou word, 
maar niemand het geweet hoe laat die vragmotor daar sou aankom nie. Ons het hulle 
dadelik genooi om maar liewer by ons op die plaas se grasperk te kom slaap. So het dié 
gesin, die seun met sy familie asook ’n paar van hulle werknemers deel geword van die 
mense wat ’n ruk lank by ons op die grasperk kom oornag het. Die vragmotor wat die 
tente sou gebring het, het ook nooit opgedaag nie. Ons het later gehoor dat dit op pad 
Ceres toe met tente en al uitgebrand het.

Die daaropvolgende paar nagte het ’n hele aantal gesinne met honde. katte en al by ons 
op die plaas kom slaap. Elkeen het sy eie komberse gebring en ons het somar so op ’n ry 
op die grasperk bed gemaak. Die honde was vir my ’n openbaring. Hier was van alle 
groottes en soorte teenwoordig, maar die hele spul het in die grootste harmonie verkeer. 
Elke hond het getrou by sy baas se bed gaan plek inneem en gedurende hierdie tyd het 
daar nooit ’n enkele hondegeveg plaasgevind nie. Hulle het nie eens vir mekaar gegrom 
nie.

Eers toe die telefoonverbindings na ’n paar dae weer herstel is kon ons met die Rooikruis- 
hoofkantoor in Kaapstad in verbinding tree. Reëlings is getref om noodhulp te verleen. 
Ek het my plaasvragmotor na Kaapstad gestuur om tente te gaan haal. Dié het ons in die 
noodkamp wat ons reeds voorberei het, opgeslaan en ’n hele paar gesinne, onder andere 
ook dié wat ons op die sypaadjie voor hulle huis op die dorp gevind het, het daarna hul 
intrek daar geneem.

Ek het vroeër gemeld dat ek die klere wat ek die nag met die aardbewing aangetrek het vir 
’n week nie sou uittrek nie. Saans het ons somar buite by een van die krane op die gras- 
perk gesig gewas en tande geborsel. Ek het my stewels uitgetrek en net so onder die blote 
hemel onder die komberse ingeklim en van vermoeíenis en ontsteltenis soos ’n klip 
geslaap. Soggens was my gesig en hare waternat van die dou en dan het ek net my gesig 
afgedroog, my hare gekam en my stewels aangetrek. Toe daar later tente uit Kaapstad 
aangekom het, is twee daarvan aan ons afgestaan. Dié het ons op die grasperk opgeslaan 
sodat Annatjie en ek, en my seun, Isak, en sy gesin ook uiteindelik ’n dak oor ons koppe 
gehad het.

En toe kom die groot reën. Dit is eienaardig dat daar so dikwels na aardbewings swaar 
reën val, en ’n mens wonder of dit as gevolg van die stof kan wees. Ons het al in die tent 
op die grasperk geslaap, maar dit het so straf gereën dat die water op die skuins grasperk



dwarsdeur ons tente geloop het. Die toue van die tente het weens die nattigheid styf getrek 
en elke keer as 'n naskok ons tref, het hulle soos ghitaarsnare gepieng. Ek het dan soms 
snags opgestaan om die toue skiet te gee sodat die ghitaarspelery end kon kry.

Daar het ook snaakse verskynsels met die aardbewing voorgekom, party wat verklaar 
kon word maar andere nie. Daar was die geval van pilare en skoorstene wat horisontaal 
deurgekraak het maar nie na benede getuimel het nie. Met die eerste aardbewing het die 
boonste gedeeltes ongeveer ’n kwartdraai saam met die horlosie gedraai en oorhoeks op 
die onderste gedeeltes gestaan. Met die tweede aardbewing het hulle weer in die teenoor- 
gestelde rigting gedraai en weer oorhoeks na die anderkant toe gestaan. Die geleerdes het 
ons vertel dat die episentrum van die eerste aardbewing noord van ons was, en dié van die 
tweede suid, maar hoekom die goed so eienaardig gedraai het kan ek tot vandag toe nie 
verstaan nie.

Dan was daar die geval van die meer as 60 bierbekers wat Annatjie op ons reise vergaar 
het. Hulle het in ons sonkamer op die gordynkappe van die twee groot vensters gestaan, 
een waarvan noord front en die ander een wes. A1 hierdie bekers het op die vloer gelê, 
maar daar was nie een wat stukkend, gebars of gesplint was nie. Hoewel daar 'n volvloer- 
mat in die kamer was, sou ’n mens dink dat die bekers in ’n sekere mate opmekaar moes 
geval het, siende dat hulle van twee kante af na mekaar toe geval het.

Nog ’n snaakse verskynsel was dat glasware wat oënskynlik niks oorgekom het nie, na 
verloop van tyd somar uitmekaar gebars het. Ek het 'n stel groot glasbatterye vir elektri- 
siteitsvoorsiening gehad wat op spesiaal vervaardigde rakke gestaan het, elkeen in ’n eie 
houtafskorting sodat dit van die ander geskei was. Hulle was blykbaar nie beskadig nie, 
maar na verloop van tyd het een van die batterye se suur begin uitlek. Ek het dit verwyder 
en buite geplaas waar dit binne 'n week totaal verkrummel het. Dieselfde het met ’n 
tweede en ’n derde gebeur.

Annatjie se glase, veral die goeies wat so mooi gesing het wanneer jy jou klam vinger op 
die rand vryf, het na verloop van tyd ook onverklaarbaar uitmekaar gebars. So onthou ek 
hoe sleg my skoonsuster Marita Japie (ek het twee Burger-skoonsusters met die naam 
Marita en daarom is hulle van mekaar onderskei deur die naam van elkeen se man agter- 
na te las) gevoel het toe sy een van die glase afgedroog en dit somar in stukke in haar 
hand gebreek het. Die mense het vertel dat die molekules van die glas deur die trilling van



die aardbewing versteur is en die glas sodoende bros geword het. Hulle het dit vergelyk 
met Caruso wat glo met sy stem op ’n sekere noot glase kon laat bars. Maar die genoemde 
glasware was nie gebars na die aardbewing nie, in elk geval nie so dat 'n mens dit kon sien 
nie.

Dan was daar massiewe rotse in die berg wat deurgebreek het, en veral in een geval waar 
'n stuk so groot soos 'n groot kamer tot binne in 'n vrugteboord gerol het waar dit van- 
dag nog lê. Dan was daar weer ’n ronde rots wat soos ’n voetbal op 'n plat rots bly lê het 
sonder om van plek te verskuif. Daar was net geen orde in die gebeure nie en alles het so 
onwetenskaplik gelyk.

Ander onverklaarbare verskynsels was die geval van die ondergrondse besproeiingspype 
in die vrugteboorde wat so netjies gebreek het soos ’n mens hulle nie met die hand sou 
kon deursaag nie, en die punte by die breuk was so glad asof hulle met 'n masjien gepoleer 
was. Sommige turbinepompe het ook, soos die skoorstene, effe gedraai sodat hulle uit lyn 
was met die pyplyne waaraan hulle gekoppel was. Op party plekke was daar skeure wat in 
die grond oopgegaan het en waaruit daar, in sekere gevalle vir 'n dag of so, sterk lou 
water gevloei het.

Selfs vandag nog verander die oppervlak van die grond gedurig en die water van ons 
waterkoelkas vloei byvoorbeeld dán na die een kant toe oor en dan weer na die ander 
kant toe. Ons kry vandag ook nog aardskokke, veral wanneer dit kwaai reën. Die leke sê 
dis omdat die holtes onder die aarde met water gevul word, maar dis natuurlik louter 
twak.

Vf L sg g íc  b y  d íe  ira a n

In die eerste paar weke na die aardbewing was niks vir ons snaaks nie, want die voort- 
durende aardskokke het ons sensitiwiteit afgestomp, en party van ons het in elk geval in 
'n permanente toestand van angs geleef. Maar met verloop van tyd het ons gevoelens en 
waarnemingsvermoë weer na normaal teruggekeer en kon ons die humor in die talle 
voorvalle wat plaasgevind het. raaksien.

So was daar die geval van mnr Mocke, wat in die woonstel bo-op Luyt & Kie se winkel 
gewoon het. Hy was die aand besig om te bad toe die een muur van die badkamer inme- 
kaarstort. Meteens het hy ’n pragtige onbelemmerde uitsig gehad uit die bad, wat toe ook 
leeg geskud was, op die verkeer wat in die straat hier voor hom na veiligheid begin verby- 
jaag het.
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'n Ander geval was die klompie bure wat in die middel van die straat 'n vuur aangesteek 
het om die lentenag se koue te trotseer. Toe hulle opkyk, sien hulle 'n ou dame, wat verder 
af in die straat alleen gewoon het, haastig na hulle toe aangestap kom. Sy het haar nag- 
kabaai aangehad en het iets al swaaiende in haar hand gedra. By die vuur aangekom het 
sy die private stukkie onderklere onder haar nagklere aangetrek terwyl sy aan iemand se 
skouer gehang het sodat sy nie haar balans in die proses verloor nie. Dat dit 'n skaamte- 
lose daad was, het nie eens by haar of enige van die omstanders opgekom nie.

Dan was daar die vrou wat besig was om te ontklee toe die aardbewing ons tref. Sy het net 
so by die voordeur uitgehardloop. Eers toe sy buite kom het sy besef dat sy poedelnakend 
was. Sy vlieg toe net daar om en nael terug in die huis in, waarna sy weer te voorskyn kom 
met net 'n waslappie wat sy voor die bors hou. Die res van die liggaam was nie op daardie 
tydstip so belangrik nie.

Een kalant wat bcsig was om sy tyd in die Belmont Hotel se kroeg te verwyl, het ver- 
dwaasd by die kroegdeur uitgehardloop, maar toe hy die berge in volle vlam sien, is hy net 
so vinnig weer terug binne toe met die woorde: '!!!. die berg is weg en ek kan die liggies 
van die Kaap sien!'

Daar was ook die egpaar wat op Prince Alfred’s Hamlet op 'n plaas gewoon het. Die 
opstal was 'n outydse huis met vensters wat nog houtskuiframe gehad het. Toe die wêreld 
om hulle begin skud, het die man die vensterraam opgeskuif en by die venster uitgeleun 
om te sien wat aan die gang was. Hy leun egter so ver uit dat hy sy balans verloor en na 
buite uitval waarna die raam weer netjies agter hom afskuif en sluit. Omdat die voordeur 
ook reeds vir die nag gesluit was, gil hy toe hier van buite af op sy vrou om die deur te 
kom oopsluit. Sy was in die bad en met die geskud van die aarde en haar man se gegil 
spring sy daar uit, lê rieme neer na die voordeur, sluit dit oop en hou sommer net so 
nakend soos sy was aan met hardloop. Op haar man se bevel om eers iets te gaan aantrek 
steek sy in haar spore vas, maak 'n regsomkeer die huis in, net om weer te voorskyn te 
kom, geklee in niks meer as ’n bra en ’n paar hoëhakskoene nie.

So is daar baie stories wat vertel kan word, ook van noue ontkomings, want dit is net 
ongelooflik dat daar so min mense seergekry of gesterf het.

Jong vriende van ons wat by hulle ouers op Ceres gekuier het, het na die kinderkamer 
gehardloop en hulle baba uit die kinderbedjie gaan haal waar dié geslaap het. Enkele 
oomblikke daarna het die kamer se muur inmekaargetuimel en die bedjie toe onder die 
puin geval.

'n Seun wat toegeval was onder die rommel, met net een been wat uitgesteek het, se enkel
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is gebreek toe iemand in sy vervaardheid die voet beetgekry en gepoog het om hom onder 
die rommel uit te sleep. Onder die omstandighede waarin ons verkeer het, het almal nie 
rasioneel gedink nie en allerhande onbesonne dinge is aangevang waarvoor hulle werklik 
nie verantwoordelik gehou kon word nie.

Na die aardbewing het die regering ’n rampfonds gestig om die skade te help herstel en die 
publiek het meer as twee miljoen rand tot hierdie fonds bygedra. Volgens wat verneem is, 
het die regering se eie bydrae tot die herstel van die Bolandse aardbewinggebied twintig 
miljoen rand beloop.

Gedurende hierdie tyd was dr H A (Herman) Reinach die burgemeester van Ceres. Hy 
was 'n ondernemende man met geweldige deursettingsvermoë, het heelwat veranderings 
op die dorp teweeggebring, en het spoedig begin om onder die kritiek van die kiesers deur 
te loop.

Na die aardbewing het die regering ’n rampkomitee in die lewe geroep om die menigvul- 
dige eise te oorweeg wat deur die huiseienaars ingestel is vir die skade wat hulle gely of 
sou gely het. Dit is merkwaardig hoeveel mense daar was wat voordeel uit die rampfonds 
wou trek. Dit het dan ook spoedig geblyk dat die gegewens soos verstrek betreffende die 
skade wat gely sou gewees het, dikwels terdeë gedokter was.

Herman is tot voorsitter van die rampkomitee aangestel en dit is dus te verstane dat hy 
geblameer is deur die eisers wat nie vergoed is volgens die skade wat hulle opgegee het nie. 
Daar is beweer dat hy boetie-boetie met sy vriende gespeel het, asof hy nou by magte sou 
gewees het om skadevergoeding volgens sy persoonlike oordeel toe te ken.

Herman, ’n man met ’n groot gesin, het sy praktyk vir drie maande gesluit om sy volle 
aandag aan die rampfondskomitee te kon bestee, maar dit is hom nooit ten goede gereken 
nie.

’n Konsortium van bouers is aangestel om die skade aan die gebied so gou moontlik te 
herstel en hierdie taak is binne die rekordperiode van twee jaar afgehandel. Die resultaat 
van die herstelwerk was egter dat die Ceres wat ons geken het, verdwyn het en 'n geheel en 
al nuwe dorp in sy plek verrys het.

Oíe skenve roord opgeíel



Na afhandeling van die werk het Herman ’n vergadering van die inwoners van Ceres 
byeengeroep met die doel om iets daar te stel wat sou dien as ’n herinnering aan die ramp 
wat ons getret'het asook om dank aan die Allerhoogste tc bring dat ons gespaar gebly en 
in so 'n groot mate kon herstel het. Herman het in gedagte gehad dat daar ’n standbeeldjie 
op die plein langs Luyt & Kie opgerig kon word wat die vernietiging en die herstel van 
Ceres sou versinnebeeld. Hy het dan ook dié voorstel voor die vergadering gelê.

Daar het egter heftige teenkanting teen sy voorstel uit die vergadering gekom en ’n voor- 
stel is selfs gemaak dat daar liewer ’n sigaretwinkeltjie in die kleurlingwoonbuurt Bella 
Vista opgerig kan word, wat immers 'n stoflike doel sou hê. Op die ou end is daar voorge- 
stel dat ’n komitee gekies word om op die saak in te gaan en terug te rapporteer. Ek het 
persoonlik hierop gereageer deur te meld dat ek Ceres se mense ken en het voorspel dat, 
indien daar nie op hierdie vergadering tot ’n konstruktiewe besluit gekom kon word nie, 
ons dit maar moes vergeet, want die ondervinding het my geleer dat die kanse baie groot 
was dat so ’n komitee nooit eens sal vergader nie.

Na verloop van byna dertig jaar blyk dit dat my voorspelling in die kol was. Die komitee 
het nooit vergader nie en daar is nooit iets gedoen om ons dank aan die Here te toon vir 
Sy genade en hulp nie. Nadat die aardbewing ons getref het. het ons om hulp gebid om 
weer te kon herstel. en nadat ons daardie hulp ontvang het. het ons stom gebly en versuim 
om dankie daarvoor te sê. Daar is ook geen poging aangewend om Herman en sy komitee 
te bedank vir die harde werk wat hulle verrig het en die kritiek wat hulle gedurende 
daardie twee moeilike jare moes verduur nie.

55 Frangois se eerste 
boek -  Botm a (B othm a) 

is  M y  V a n - v e rskyn. 
Links agter: Annatjie 
(Frangois se tweede 
vrou) en Frangois 
Voor: Jessie, Isak en 
Annetjie. sy drie kinders

o
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Dic Moedergemeente van die NG Kerk het wel baie later, op Pinkstersondag 7 Junie 
1992, 'n gedenkteken onthul wat gebou is met klippe wat tydens die aardbewing uit die 
kerk geskud is. Dit was die twintigjarige herdenking van die heringebruikneming van die 
kerk nadat dit na die aardbewing herstel is. Hierdie gedenkteken is die enigste tasbare 
herinnering aan die aardbewing wat ons dorp en sy mense op daardie dag in 1969 tot in 
ons fondamente geskud het.

Vandag is Ceres 'n moderne, vooruitstrewende dorp -  heelwat groter as die Ceres van 
gister, maar net so skilderagtig mooi tussen die pragtige hange. Die lelike letsels wat 
losgeskeurde rotse tydens die aardbewing op die berghange rondom die dorp agtergelaat 
het, is weer groen en toegegroei. Die dorp het duidelik mooi herstel.

Maar in my herinneringe is dit veral die Ceres van gister en eergister wat my naaste aan 
die hart lê. Hierdie boek is deels 'n poging om die Ceres van dcstyds nie heeltemal in die 
herinneringe van mense te laat vervaag nie, en deels om die kleurryke persoonlikhede wat 
so nou met my eie lewe verweef was, weer te gee.

Hierdie boek dra ek dus op aan Ceres en al sy mense: die mense van gister en eergister. en 
die mense van vandag en móre. Mag dit met Ceres en sy mense goed gaan.
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56 Streekskaart van Ceres en omgewing
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57 Kaart: Ceres oos van die Dwarsrivier 1920-1930
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bied die le
era, ’n tyd tóe mense 

nog nóú met mekaar saamgeleef h e t ... die tyd 
van vóór die aardbewing ... Ook vir die on- 
ingewydene, die leser wat nog nooit voet in 
hierdie bekoorlike Wes-Kaapse dorp gesit het 
nie, word die karakters wat die skrywer in die 
herinnering roep vlees-en-bloed mense met 
wie jy graag sou wou kennis maak.

Trouens, met die lees sou jy jou dalk kon ver- 
beel dat jy Oom Vaatjie van Wyk op sy 
donkiewa hoor verbykom, o f dalk die geraas 
van die munisipale stoomlorrie met sy soliede 
rubberbande, o f selfs hoe ’n ry werkers neurie: 
‘Haaibon, siekabon, siekabon’, voordat die 
pikke gelyk vorentoe val.

Vir diegene wat soms terughunker na ’n klein- 
dorpse bestaan toe die tyd byna stilgestaan het, 
is hierdie 'n lekkerlees-, pretensielose boek.


