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Inleiding 
 

 

 

 

Die skrywer is in 1950 in daardie wêreld gebore. Ek bly en boer die laaste twintig 

jaar in Jansenville en sal seker hier doodgaan. Dikwels dink ek terug aan Floukraal, 

die wêreld van my kinderjare, en as die nostalgie te erg word, gaan kuier ek daar en 

besoek al die bekende plekke en oorblywende kennisse en familie. Met my laaste 

besoek in September 2000 het ek besluit: die leefwyse en dinge van die mense van 

Floukraal (oorspronklik Flaauwkraal) gedurende my kinderjare moet opgeteken 

word vir my nageslag, vandaar hierdie boekie. Ek hoop dat op hierdie wyse so ‘n 

ietsie van Floukraal en sy mense behoue sal bly. Die inligting hierin mag foute bevat, 

ek moes maar in my eie geheue gaan rondkrap, volledig is hierdie werkie beslis nie. 

Bykomende inligting sal waardeer word. 

 

Pieter Buys 15 Maart 2001. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgedra aan Ella en Nico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorblad: Gedeelte van die Noordoos-Kaap met Floukraal aangedui.  

Inlas: Skrywer (ongeveer 1957) 
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FLOUKRAAL 
  

Ligging. 
 

Floukraal is geleë suid-oos van Aliwal-Noord en effe noord van Dordrecht aan die Holspruit. ‘n 

Entjie ten noorde lê Lady Grey en oos van Floukraal en ‘n entjie verder is Barkly-Oos en Rhodes. 

Op skool in die Aardrykskundeklas is ons geleer dat hierdie area in die Grasveldstreek van die 

Noordoos-Kaap is – in my kleintyd was dit nog bekend as N.O.D: Noordoostelike Distrikte.  

 

Die pad vanaf Jamestown na Clanville en Barkly-Oos gaan oor Floukraal. By Floukraal moes 

reisigers die rivier (Holspruit) oorsteek. Hier was geen drif nie en die walle van die rivier baie hoog. 

Die eerste pioniers het ‘n pad deur die rivier gemaak wat baie steil teen die walle weerskante was. 

Wanneer die osse met die swaargelaaide ossewaens oorkant uit was, was hulle so stokflou moeg dat 

daar oorkant eers uitgespan en gerus moes word voordat verder getrek kon word. Die plek is 

terstond Flaauwkraal (later Floukraal) gedoop en so heet dit tot vandag toe. Later het die destydse 

afdelingsraad ‘n laagwater sementbruggie oor die rivier gemaak. Vandag is daar ‘n pragtige hoë 

brug oor die rivier wat sake baie makliker maak. 

 

Ten noorde, nie baie ver nie, is die Oranje-Vrystaat en die Oranjerivier. Noordoos is Basoetoeland 

(vandag Lesotho) en die pragtige Drakensberge. Aan die suidekant, ook baie naby, is die 

Stormbergreeks. Die Kraairivier ontstaan naby Barkly-Oos, kom maak ‘n draai naby Floukraal 

waar Holspruit se water bykom, en vloei by Aliwal-Noord in die Oranjerivier. Die Kraairivier is ‘n 

redelike groot rivier en het die meeste van die tyd water. Wanneer dit in Barkly-Oos en Clanville se 

wêreld kapok het (ons het nooit van sneeu gepraat nie), het die rivier baie water gehad wanneer die 

kapok begin smelt het. Daardie jare was sulke vis soos forelle nog nie in die rivier nie (hulle is later 

daarin geplaas sodat hulle kon aanteel). Daar was baie geelvis in die rivier. Geelvis is ‘n heerlike 

eetvis, maar het baie fyn graatjies, jy moes dus jou geelvis met jou hande eet en sorgvuldig al die 

graatjies met jou vingers verwyder. Daarvoor was daar ook ‘n plan: die vis is deur ‘n vleismeul met 

grate en al fyngemaal en heerlike viskoeke gebak. 

 

Die streek bestaan uit rante, berge en plato’s, is baie koud in die winter en ewe warm in die somer. 

 

Die naaste kusdorp is Oos-Londen en kleintyd het baie boere hul wol daarheen na die makelaars 

(WGA) gestuur. Queenstown is padlangs ongeveer 80 myl (130 km) suid, en Bloemfontein 

padlangs ongeveer 165 myl (268 km) noord-noordwes van Floukraal. 

 

Soos die geval met so baie plattelandse gemeenskappe en dorpies, het daar vroeër baie mense 

gewoon en ‘n bestaan kon vind, deesdae is meeste plaashuise leeg en verlate en het omstandighede 

mense gedwing om elders ‘n heenkome te gaan soek. 

 

Naby Floukraal, aan die noordekant is twee bekende natuurbakens van die omgewing, nl. 

Koningskroon en Koninginskroon, bergkoppies soortgelyk aan Koffiebus en Teebus naby 

Steynsburg. 
 

Die klimaat 
 

Die wêreld kan lekker warm word in die somer. Vinnige donderbuie en haelstorms wat die gewasse 

op die lande en die vrugte-oes vernietig, kom dan soms voor en die weer word baie swaar.  

 

Ek kan my herinner dat plaashuise soms raakgeslaan was deur die weerlig. Ek het self so ‘n 

ondervinding beleef toe ons huis op Klipfontein een aand deur die weerlig getref is. ‘n Eienaardige 

kruitreuk het daarna in die huis gehang. Die lugdraad van die radio en die telefoonlyn is aan 

stukkies geslaan. Die Voorsienigheid het ons egter gespaar deurdat nie een van ons wat in die huis 
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was, getref was nie en ongedeerd daarvan afgekom het. Ons hond, ou Bonzo, het agter die stofie 

gelê en slaap en is effe getref. Hy was half disnis en ons moes hom bybring met water, maar verder 

het hy ongedeerd daarvan afgekom. Daardie tyd is geglo dat jy nie voor ‘n spieël of by ‘n venster 

moes staan as die weer swaar was nie, ons moes almal in ‘n donker binnekamer gaan sit en daar het 

ons met groot respek doodstil gesit totdat die donderweer bedaar het! 

 

Die winters is gewoonlik baie koud. Ryp kom byna elke oggend voor en waterpype is met sakke 

toegewikkel om te keer dat hulle bars wanneer die water binne-in verys. Water in riviere, slote, 

damme en waterkrippe verys snags, sodat ons kinders soggens daarop kon rondloop! 

Antivriesmiddels vir die verkoelers van voertuie was destyds nog nie beskikbaar nie en jy het ‘n 

groot kans gewaag om jou voertuig vir die nag buite te laat – ‘n gekraakte enjinblok was soms jou 

voorland as jy dit sou durf waag het. 

 

Dit sneeu dikwels in die winter en die grondpaaie word dan gevaarlik glad vir voertuie. Elke boer 

het wielkettings gehad wat hy in sulke omstandighede gebruik het. Onverwagse koue, ryp en kapok 

kom soms in die somer voor, soms so laat as Oktober en selfs in Desember. 

 

Die gebied is ook nie sonder sy droogtes nie en kwaai droogtes kom periodiek voor.  

 

Plantegroei en fauna. 
 

Dit is graswêreld. Die gras neig na die suurkant toe. Kenmerkend is die populierplantasies by byna 

elke rivier, gronddam en sloot, wat sorg vir pragtige herfskleure in die herfs. Die kleure van die 

populierblare is pragtig voordat dit afval. Op Floukraal self was daar ‘n plantasie vir kilometers 

langs die Holspruit en skrywer was baie teleurgesteld om met sy laaste besoek (September 2000) te 

sien dat hierdie plantasie tans afgekap word deur ‘n maatskappy wat vuurhoutjies vervaardig. 

Hierdie uitheemse bome het so deel van hierdie wêreld geword dat ek my nie Floukraal sonder die 

populierbome kan voorstel nie. 

 

Verder is daar oral pragtige wilgerbome. In die veld kom ook oral besembosse (Rhus dregeana), wit 

stinkhoutbome (Celtis africana) en braambosse met heerlike braambessies voor. Die weiveld groei 

vanweë die erge koue nie in die winter nie, met die gevolg dat almal voor die winter voorsorg tref 

deur weidings aan te plant in die lande vir die melkkoeie en die lamseisoen net na die winter. 

 

Daar was vroeër heelwat ribbokke. Fisante, tarentale en patryse kom algemeen voor. Pofadders, 

geelslange (Kaapse kobra) en spoegslange (spoegkobra) is eie aan daardie wêreld. As die 

spoegslang jou in die oë gespoeg het, is die kanse goed dat jy permanent blind word. 

Helderkleurige geel- en rooivinke, asook langstertvinke is oral te sien. Die bekende sekretarisvoël 

word dikwels opgemerk en as kind het ek gesien hoe hy ‘n slang behendig met sy pote van die 

grond af gryp en hoog met hom die lug in vlieg. Daar het hy die slang gelos sodat hy hom dood val. 

Die slang is dan opgevreet. Die hamerkop en witborskraai kom ook daar voor.   

 

Dassies, meerkatte, springhase, vlakhase en stinkmuishonde en die rooijakkals kom algemeen voor 

en ons seunskinders het hulle gereeld met .22 gewere gejag. 

 

Die area se geelperskes, appelkose en druiwe is van die heerlikste in die land. Gedurende vrugtetyd 

was daar baie droë vrugte en vrugterolle gemaak. Daar was ook in my kleintyd baie beetperskes op 

die plase gekweek, so genoem vanweë die beetkleurige vleis van hierdie perske. Daar was ook baie 

kweperbome, amandelbome en peerbome aangeplant. Ook die druiwe van hierdie wêreld is 

besonder soet met ‘n unieke smaak. Van die kwepers is heerlike kweperkonfyt en kweperjellie 

gemaak, wat saam met varkvleis vorentoe smaak. Daar is ook van die perskes en appelkose heerlike 

konfyt gemaak en in glasflesse ingelê. 
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Floukraal se skool. 
 

Die skool was geleë waar die polisiestasie tans is. Die aanklagtekantoor (sandsteengebou) was die 

skool. 
 

 Floukraal skool: Foto 1970 

 

Die skool was ‘n tweemanskool en het gereeld ongeveer vyftig leerlinge gehuisves. Die 

onderwysers was: 

1. Mev. Phillips, ek meen die grond het aan haar man behoort en hy het die grond vir ‘n skool 

en hostel aan die gemeenskap beskikbaar gestel. 

2. Mnr. S E Terblanche 

3. Mev. Kitty Slabbert 

4. Mev. Opperman. 

 

Mnr Terblanche was vir die meeste van die tyd prinsipaal gewees tot met sy aftrede en saam met 

hom in die kindertuin-afdeling was eers mev. Slabbert (tot ongeveer 1956) en daarna mev. 

Opperman, vrou van Oom Fanie Opperman. Die seun van Mev. Slabbert, Frans Slabbert, boer 

vandag nog in Dordrecht se distrik. 

 

Devizes, die plaas waarop die Phillipse gewoon het, het die eiendom geword van mnr. Terblanche 

en hy het ook die aanliggende plaas, Van Zijlspost, besit. Benewens onderwyser was hy dus ook 

boer. 

 

Mnr. Terblanche en sy vrou het byna ‘n leeftyd daar geslyt. Daar was twee klaskamers en almal van 

Sub A tot  St.1 het saam in een klas gesit en almal van St.2 tot 5 het in die tweede klaskamer by 

Mnr. Terblanche skoolgegaan. Aan die beginjare van die skool was St. 6 ook nog by!  
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Mnr Terblanche (2de van regs) tussen sy dogter Riette, en sy vrou.  

Heel links is my broer Georg Buys. Foto: laat 1970’s 
 

Ek het baie kosbare herinneringe aan hierdie ou plaasskooltjie. Mev. Slabbert was my kindertuin- 

onderwyseres en ek het met vrees en bewing gewag vir die dag wanneer ek na St.2 oorgeplaas sou 

word en na mnr. Terblanche se klas sou moes gaan! Vir ons kleintjies was Mnr. Terblanche ‘n groot 

en vreesaanjaende man. Dit was egter toe nie so erg gewees nie, maar dat ons tog groot ontsag en 

respek vir Mnr. Terblanche gehad het, was seker! 

 

Daardie dae was daar nog nie sulke hulpmiddels soos afrolmasjiene in plaasskole nie, om van 

elektriese krag nie eens te praat nie. Die Departement van Onderwys het egter gesorg vir ‘n ronde 

koolstofie in elke klaskamer omdat die winters so koud was, en gedurende die winters is elke klas 

heerlik warm gemaak deur die stofie. Verder is opgestopte voëls, reptiele en kleiner diere wat mooi 

in ‘n kas gemonteer was, deur die Departement van Onderwys onder die skole gesirkuleer wat as 

demonstrasie-modelle moes dien tydens klasse. Daar was ‘n klein bibliotekie – ‘n boekrak in Mnr. 

Terblanche se klas – waarin onder meer ‘n stel Afrikaanse kinderensiklopedieë was. Hierdie stel 

boeke het ek oneindig interessant gevind en nooit die kans laat verbygaan om daarin te lees as die 

geleentheid hom voorgedoen het nie. 

 

Tot aan die einde van St.2 moes ons met potlode skryf. Daarna het ons met inkpenne begin skryf. 

Balpuntpenne was toe al beskikbaar, maar ons was nie deur die Departement toegelaat om dit te 

gebruik nie, omdat dit, so is deur opvoedkundiges geglo, ons handskrif sou bederf en ons sou leer 

lelik skryf! Groot klem is destyds daarop gelê dat ons netjies en mooi moes leer skryf. Vulpenne 

was duur en min van ons kinders het so-iets besit. 
 

Die Kaapse Provinsiale Administrasie (KPA) het skole voorsien van penne waarvan die skryfpunt 

verwyder kon word en elke bank het sy eie inkpotjies (2) gehad – die skoolbanke had plek vir twee 

leerlinge langs mekaar – wat voor in die blad veilig ingelaat was sodat dit nie kon omval en mors 

nie. Elke erdepotjie het ‘n kurkproppie gehad waarmee dit toegemaak is. Later is die gebruik van 

hierdie erdepotjies gestaak en het ons die gewone ‘Stephens’ glas inkpotjies gebruik, wat natuurlik 

dikwels omgeval het en jou boeke, die bank, klere en vloer deeglik bemors het.  Wanneer ons 

geskryf het, moes die punt van die pen kort-kort in die ink gedoop word. Die punte was maar baie 

broos, en is uitgehaal uit die pen wanneer ons nie daarmee geskryf het nie. Sou dit jou oorkom dat 

jy die pen op die punt laat val het, was die kanse goed dat die punt gebuig en onherstelbaar 

beskadig is. Dan moes jy dit met ‘n nuwe punt vervang. 

 

Mnr Terblanche was streng en ons moes vroeg leer om ook op ons eie te werk, want hy het vier 

standerds in sy klas gehad en moes aan elke vak in elke standerd afsonderlik aandag gee. 
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Skool is elke oggend met Godsdiens begin en dit is opgevolg met Somme (Wiskunde). Ons moes 

die tafels uit ons kop leer en elke Sommeklas is begin met die opsê van tafels. Bewaar jou siel as jy 

nie die tafels geken het nie! Vir die Engelse en Afrikaanse klasse moes ons baie gedigte 

memoriseer (ek is vandag nog nie lief vir gedigte nie!). Ons het ook vakke soos Houtwerk, Kuns, 

Gesondheidsleer, Omgewingsleer, Geskiedenis en Aardrykskunde gehad. Ek het die 

Geskiedenisklasse besonder geniet, want Mnr Terblanche had die vermoë om ons 

vaderlandsgeskiedenis op ‘n besondere boeiende manier aan te bied en hy het daarin geslaag om by 

ons ‘n sterk gevoel van patriotisme en nasionalisme te kweek. Ook het ek my liefde vir Afrikaans 

aan hom te danke. Hy het ons laat kennismaak met skrywers soos Langenhoven en die Hobson-

broers.  

 

In die tweede helfte van die vyftigerjare het die KPA vir die eerste keer aan ons ‘n bibliotekie gegee 

wat in ‘n ou geboutjie oorkant die rivier naby die winkel en poskantoor geleë was. Mev Terblanche, 

vrou van Mnr. Terblanche, het op Vrydae die biblioteek kom oopsluit en die hele gemeenskap en 

ons kinders was toegelaat om dan te kom boeke uitneem. Ek kon nie glo dat iets so wonderliks met 

ons kon gebeur nie en het kennis gemaak met die boeke van Casper Marais (Rooijan reeks), 

Hendrik Brand met sy Adriaan Hugo (privaatspeurder) reeks, die in Afrikaans vertaalde Tarzan 

reeks van Zane Grey, Topsy Smith met sy boeke oor boks en die Trompie reeks, P.J.Schoeman met 

sy Fanie reeks en Die Keurboslaanreeks,  Ampie van J van Bruggen, Hans-die-skipper, ens., ens. 

Vir die meisiekinders was daar die Saartjie-reeks. Saam met ‘n Rooijan het ek deur die oerwoude 

en bosse van die Oos-Kaap op my perd gery en onverskrokke reg en geregtigheid toegepas onder 

die swartes! 
 

Tot voor standerd vyf het ons ook tuinbou as vak gehad en op Vrydae na tweede pouse het ons 

allerlei gewasse in die skool se tuintjie aangeplant. Ons het die akkers omgespit en voorberei en dan 

natgelei. Om die een of ander rede was die tuintjie nooit ‘n groot sukses nie. Die standerd vyf seuns 

het dan houtwerk as vak gehad. Aan die suidekant van die skool was ‘n werkbank met twee 

skroewe in die ope lug en die res van ons uitrusting het bestaan uit ‘n paar gereedskappies soos een 

of twee handsae, skawe, blokhamer, beitels, winkelhaak, ens. Hierdie gereedskap is in ‘n 

kartondoos bewaar en in die klaskamer toegesluit wanneer ons klaar was. 

 

Tydskrifte het ons nie veel gesien nie, om nie eens te praat van ‘n koerant nie. Daarvoor was ons te 

ver van ons naaste hoofdorp (Aliwal-Noord) 30 myl (50km) af! By die skool het ons die ‘Lantern’ 

te lese gekry wat deur die KPA aan skole voorsien was en ons kon inteken op twee kindertydskrifte 

– ‘Die Kleinspan’ vir die kleintjies en ‘Die Jongspan’ vir die groter kinders. Later (sommer diep in 

my hoërskoolloopbaan) het ‘Patrys’ op die toneel verskyn.  

 

Ek kan my nie meer herinner watter leesboeke ons in die kindertuin gebruik het nie (moontlik ‘Sus 

en Daan’). Vanaf St. 2 het ons die ‘Dagbreek’ en ‘Silwerboom’ reeks afrikaanse leesboeke gebruik. 

Hierdie boeke is alreeds in 1933 gedruk en in skole gebruik. 

 

Ons seuns se skoolkleredrag het bestaan uit ‘n kakiehemp en –broekie, met vir diè wat wou of dit 

kon bekostig, kouse en skoene en ‘n ‘Navy blue blazer’. Ek kan nie onthou of ons dasse gedra het 

nie. Ek kon nie skoene aan my voete verdra nie, maar moes met skoene skool toe gaan. Ons het ook 

nooit langbroeke gedra nie. Die dogters het met ‘n donkerblou skooljurkie en wit hempie gekleed 

skool toe gekom. 
 

Net na die Kariba-dam in die destydse Suid-Rhodesië voltooi was, (ons het nog geleer van Suid- en 

Noord-Rhodesië, Duitswes-Afrika, Betsjoeanaland, Basoetoeland, die Belgiese Kongo, Tanganjika, 

ens.) het die Onderwysdepartement ‘n bakkie met ‘n kragopwekker, rolprentprojektor en ‘n film 

van hierdie nuwe dam by skole omgestuur om aan skoolleerlinge te wys. Dit was die eerste keer dat 
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so-iets op Floukraal vertoon is, en almal wat leef en beef van die omgewing het ook die aand 

opgedaag by die skoolsaal om hierdie fliek te sien! 

 

Republiekwording 1961 was ‘n baie groot gebeurtenis en is landwyd met allerlei programme en 

aandenkings gevier. Ook op Floukraal is dit gevier op grootse wyse. Ek onthou dat ons kinders 

elkeen ‘n klein Republiekvlaggie gekry het. Die toekoms het mooi vir ons gelyk en het gelok. Dr. 

Verwoerd was ons Eerste Minister en mnr. C R Swart het ons eerste Staatspresident geword. Op 

daardie tydstip was dit een van die grootste gebeurtenisse in die lewe van die Afrikaner. 
 

Iets soos sport het nie in ons laerskoollewe bestaan nie en ek het by die hoërskool op die dorp vir 

die eerste keer kennis gemaak en deelgeneem aan sportsoorte soos atletiek en rugby. Ons het slegs 

L.O. op Floukraal geken en het een keer per week op die baantjie langs die pad onderkant die skool 

bietjie L.O. gehad. En dan het ons, benewens die paar oefeninge, ook geleer om te marsjeer en die 

pas te markeer!  

 

Mnr Terblanche was streng, soos reeds gesê. Die grootmense van daardie dae het nie geglo jy moet 

die roede spaar nie en mnr. Terblanche het, benewens die rottang, ook ‘n hele paar kweperlatte 

aangehou. Die kweperlatte het gou verdroog en hard geword, en die skuldige is dikwels uitgestuur 

om ‘n vars, slap kweperlat in die kweperlaning te gaan sny waarmee hy dan pak gekry het! Aan die 

een kant van die stoep voor die skool was ‘n kleedkamertjie met ‘n wasbak en hake aan die muur 

waaraan ons ons kakiehoede of pette tydens skoolure opgehang het. Die skuldige het altyd in 

hierdie “lobby” pakgekry – nooit voor die ander kinders nie. Hierdie optrede is eenparig deur die 

ouers goedgekeur en as jy dit sou durf waag om oor ‘n pakslae by die huis te gaan kla, was die 

kanse goed dat jy nog ‘n loesing by jou Pa ook sou kry. 

 

Daar was geen handelsbank naby nie en al manier waarop kinders geld kon belê (spaar), was om 

“spaar-seëls” te koop, uitgereik deur die Staat. Dit is by die skool inbetaal en elke kind het ‘n 

“spaarkaart” gehad waarop die seëls geplak was. 

 

 
‘n ‘Spaar-kaart’ met seëls 

 

Mnr Terblanche het dikwels teen luiheid gepreek. Hy het ons dikwels gewaarsku dat die mens al 

hoe gemakliker en luier raak. In ‘n tydstip waarin die woord ‘rekenaar’ nog nie eens deel was van 

die Afrikaanse taal nie, het hy aan ons voorspel dat die mens as gevolg van hierdie neiging om al 

hoe luier te raak, eendag in die toekoms ‘n masjientjie in sy sak sou ronddra wat vir hom sou dink! 

Ek het baie hieroor as kind gewonder en kon my nie indink hoe so ‘n masjientjie sou lyk nie. Min 
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het ek geweet dat dit die moderne sakrekenaartjie sou wees en het ek my glad nie die masjientjie so 

voorgestel nie. 
 

Die saaltjie langsaan het aan die kerk behoort en die plaaslike Boerevereniging en die skool het dit 

vryelik gebruik. Daar is nie kerkdienste in die saal gehou nie, maar een keer per jaar het die kerk 

(Jamestown N G K) daar ‘n basaar gehou. ‘n Basaar was ‘n groot dag in die lewe van ons kinders 

en altyd iets groot om na uit te sien.  Skoolkwartale is afgesluit met ‘n byeenkoms in die saal wat 

ook deur die ouers bygewoon is. 

 
                         
 

 
 

Saaltjie op Floukraal. 

Die skrywer saam met sy twee broers, v.l.n.r. 

Georg, die uwe en Fanie (Foto September 2000). 

Volgens mev. Alet Venter (Herdenkingspamflet – 75ste herdenking van Floukraal saal, 27/8/2000) 

het James William Phillips in 1882 Floukraal van Kommandant Jan Bekker gekoop. Een van sy 

seuns, Arthur Phillips, het in 1933 die eienaar geword. Die saal is in 1925 deur die drie Phillips 

broers, wat Arthur ingesluit het, gebou. Arthur is op 23/9/1953 oorlede en op Floukraal begrawe. 

In sy testament bemaak hy die skoolsaal aan die NGK van Jamestown. (Hierdie inligting, 

gekursifeerde gedeelte, met erkenning aan mev. Alet Venter)  
 

 

Die Koshuis 
 

Ongeveer ‘n kilometer ten suide van die skool was die koshuis geleë. Dit het uit drie geboue 

bestaan: die hoofgebou waarin ‘n eet- en studiekamer was, ‘n kombuis en ‘n spens, twee kamers 

waarin die meisiekinders geslaap het en kwartiere vir die huisouers. (Mnr en Mev. Terblanche). 

Ons seuns het in ‘n buitegebou met twee slaapkamers en ‘n badkamer gebly. Die derde gebou was 

‘n rondawel wat net gebruik is as slaapkwartiere vir ons seuns as ons getalle dit genoodsaak het. 

Ons het ‘n buite (put) toilet gebruik. 
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Die koshuis: Rondawel heel links, Seuns-slaapkamer middel-agter  

en regs voor die Meisies-slaapkamer en woongedeelte van Mnr en Mev Terblanche. Foto 1970. 
 

Daar was ‘n donkie waarin die water vir ons badkamer warm gemaak is. (‘n ‘donkie’ is ‘n 44 

gelling drom wat op ‘n stellasie vasgemaak was). Snaaks genoeg het ons seuns nooit die taak gehad 

om die donkie te stook nie, die bediendes het dit gedoen. Daar was buite ook ‘n bakoond gewees 

waarin ons brood gebak was. Oor koelgeriewe het die koshuis nie beskik nie. Ek vertel later hoe 

leef jy sonder ‘n yskas. 

 

Elektriese ligte en –krag was iets ongehoords en saans het ons by kerse in die studiesaaltjie gesit en 

leer. Studietyd was in die middag tussen drie en vieruur en saans weer vanaf sewe tot nege-uur. By 

Mnr Terblanche se tafel – hy het gewoonlik saans toesig oor die studie gehou – het ‘n “Tilley-

lamp” gestaan: dit het met lampolie en lampsakkies gewerk en die tenkie moes gedurig vol wind 

gepomp word, anders het die lig al hoe flouer en flouer gebrand. Ook in ons slaapkwartiere was net 

kerse. In die kombuis was ‘n groot houtstoof waarop ons kos voorberei was. 

 

Aan die begin van die sestigerjare het die SAUK ‘n voorloper van die moderne sepies wat deesdae 

so gewild op TV is, vroeg saans uitgesaai: Die Du Plooys van Soetmelksvlei. Bykans die hele land 

se mense het dan tot stilstand gekom om daarna op die radio te luister. Almal het geweet van wie jy 

praat as jy van Oom Kobie, Ta’ An, Oom Bartel en Tant Hybie gepraat het! Selfs ons daar in die 

koshuis het saans voor studie eers daarna geluister. Die manewales van die Du Plooys van 

Soetmelksvlei was ‘n gewilde onderwerp van bespiegeling selfs onder die grootmense destyds 

gewees. 

 

Ons kinders moes smiddae na middagete tot drie-uur in ons kamers gaan rus. Daarna het ons vir ‘n 

uur studie gehad. En daarna het ons tot aandete gespeel. Vir aandete is daar vir elke kind 

normaalweg net een sny brood voorgesit saam met die res van sy aandete. Indien iemand twee snye 

brood wou gehad het, wou die koshuismoeder vooraf daarvan weet sodat daar genoeg brood gesny 

was daarvoor. Een van die seuns het dus altyd ongeveer ‘n halfuur voor aandete oral rondgeloop 

waar almal gespeel het en geskree: “Twee snye brood?!” – almal wat dan twee snye brood saam 

met sy aandete wou hê, moes dan sy hand opsteek sodat hy dit kon tel. Gewilde speletjies was 

tolgooi, albasters, jukskei (wat ons sommer van populierhout gemaak het), kennetjie, wegkruipertjie 

en Pietie-swart-vark gewees. Ons het ons speelgoed gereeld van die huis af saamgebring en dan 

lustig plaashuise gebou, lande aangelê en karretjies gespeel. Baie speelgoed was van blik 

vervaardig en daar was ook die gewilde Dinky Toys. Ons het baie speelgoed self gemaak. Ons het 

waentjies van die plat sardiensblikkies gemaak met gehalveerde garetolletjies (toe nog van hout 
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vervaardig) as wiele gebruik vir die waentjies en bottels of dolosse daar voor ingespan as osse. 

Plaasdiere is van klei gemaak wat ons in die slote gegrawe het. Soms het ons populierlatte gesny 

om as stokperde en gewere te gebruik en dan is die Boere-oorlog weer oorgespeel.  Lang ure is ook 

daaraan spandeer om draadkarre te maak.  

 

‘n Entjie bokant die koshuis in ‘n sloot was die vlak oopgespoelde graf van vermoedelik ‘n 

Boesman. Die graf was bedek met ‘n lang plat klip.Ons het die graf eendag ontdek toe een van ons 

onder die klip ingeloer het. ‘n Oopgespoelde mensgeraamte was duidelik sigbaar. Een van ons het 

een van die bene uitgehaal en saam koshuis toe gevat. Ons kon daardie nag amper nie slaap nie, 

omdat ons bang was die Boesman se spook kom sy been terugvat! Vroeër het daar baie Boesmans 

in hierdie wêreld gewoon en oral in die omgewing is Boesmantekeninge te sien onder bakkranse 

waar hulle gewoon het. 
 

Vrydagmiddae na skool het ons ouers ons kom haal en ons weer Maandagoggende teruggebring om 

vir die week in die koshuis te bly om skool te gaan. Ons het elke oggend van die koshuis af skool 

toe geloop en in die middag na skool weer terug na die koshuis. In die winter was dit soggens maar 

koud en ek kan my herinner hoedat die punte van ons ore en neuse soms so koud geraak het dat dit 

begin bloei het. Die vel (“vlies”-gedeelte) tussen die duim en wysvinger van ons hande het dikwels 

a.g.v. die koue vol krakies gebars wat baie pynlik was. My ma het ‘n mengsel van lampolie en vet 

gemaak waarmee ons hierdie plekke aan ons hande gesmeer het. Wanneer dit gesneeu of gereën 

het, het Mev. Terblanche ons klompies-klompies skool toe gery in hulle motor, ‘n De Soto uit die 

vyftigerjare. Ons het ook Sondagskool Maandagoggende by die skool gehad en die kleiner kinders 

moes vir elke Maandagmôre ‘n teksversie memoriseer en die groter kinders ‘n Psalm. ‘n Groot deel 

van ons naweek tuis is dan ook daaraan gespandeer om hierdie teksverse en Psalms van buite te leer 

en Maandagoggende op pad skool toe moes ons dit ook vir Pa opsê. 

 

Daardie dae was al die seuns se hare kort gesny (pispot-cut!) en die inding was Brylcream vir jou 

hare gewees. Lifebuoy seep is deur ons seuns gebruik en Colgate tandepasta was darem al op die 

mark. Boeremusiek van Hendrik Susan, Japie Laubscher, Oom Kerrie Bornman en Nico Carstens 

en sangers soos Chris Blignaut was baie gewild en Bing Crosby, Pat Boone gewild onder ons 

kinders. Elvis, Cliff Richard en Jim Reeves het later op die toneel verskyn. Slim Whitman was ook 

onder sommige van ons baie gewild. 
 

Naamlys van leerlinge 
 

Die lys sal ek seker nooit volledig kry nie en persone wat name daarby kan byvoeg, is welkom om 

dit aan my te stuur by Posbus 10, Jansenville. In my tyd was daar gereeld ongeveer 50 leerlinge in 

die skool en almal se name sal ek nie onthou nie. My apologie aan diè wie se name makeer, laat 

weet asb. My telefoonnommer is 049-8360168. [Name, ens kan nou gestuur word aan Fanie Buys, 

Justinweg 41, Charlo, Port Elizabeth, 6070. Telefoonnommer 0723415270] 
 

Sien Bylae A vir Naamlys 
 

 

Die winkel, poskantoor en polisiestasie 
 

Duskant die rivier, aan dieselfde kant as die skool en skoolsaal, maar regoor die brug was die eerste 

polisiestasie. Hierdie polisiestasie was gewoonlik beman deur een swart konstabel en twee blankes, 

waarvan een, gewoonlik ‘n sersant, die stasiebevelvoerder was. Sersant Nigrini was die laaste 

bevelvoerder aan my bekend, maar ander het hom later opgevolg en die polisiestasie is, soos reeds 

vermeld, later na die skoolgebou verskuif toe die skool permanent gesluit het. Polisievangwaens het 

daardie dae nie ‘n kappie agterop gehad nie en gearresteerdes moes maar wind en weer sonder dak 
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agter op die bakkie trotseer! Aan die vloer agterop was ‘n ketting vasgebout, waarmee gevangenes 

vasgeboei was. Sersant Nigrini het ‘n Studebaker V8 bakkie gehad om mee te ry. 

 

Regoor die polisiestasie, aan die anderkant van die rivier was die winkel met die poskantoor in ‘n 

aparte gebou langsaan. Om Piet Steyn het die winkel gehad, sy broer Manie later. Albei het later in 

Barkly-Oos gaan boer en ‘n Engelsman, wat ‘n vliegtuigloods vir die Geallieerde Magte in die 

Tweede Wêreldoorlog was, John West, het die volgende eienaar geword. Die winkelassistent by al 

drie die eienaars was ‘n kleurling, genaamd Dawid. Behalwe dat hy algemene werk in die winkel 

gedoen het, moes Dawid ook buite petrol in die boere se voertuie gooi. 
 

 
Die winkel (agtergrond). Foto September 2000. 

 

Die pomp was nog van die soort wat twee glaspotte bo-aan gehad het en petrol is uitgepomp deur ‘n 

lang arm voor aan die pomp heen en weer te swaai. Elke glasbottel het presies een gallon gehou. 

Die koper het vooraf besluit hoeveel gallon petrol hy wou hê en die wyser vooraan die pomp is dan 

gestel op die verlangde hoeveelheid. Daarna het Dawid die slinger begin swaai en die een bottel is 

eers volgemaak. Wanneer die bottel vol was (1 gallon) het die petrol na die voertuig begin loop en 

terselfdertyd is die ander bottel dan gevul. Hierdie proses het homself herhaal totdat die verlangde 

hoeveelheid in die voertuig oorgepomp was. 

 
Petrolpomp 

 

In die winkel was enigiets denkbaar te koop. Kos, meel, klere, skoene en alle 

boerderybenodigdhede is aangehou en die winkel het sy eie kenmerkende reuk gehad. Ons kinders 

het Maandagmiddae die geleentheid gehad om by die winkel ‘n draai te gaan maak. Gewilde 

aankopies was Best-knipmesse, lekkers – soos bv. Wilson toffies, hondebloed, niggerballs,  ens. – 

potlode, albasters en tolle. 
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Hondebloed was sulke swart  stroke lekkers wat jy kon oprol . Ons het die Wilsontoffies taaitoffies 

genoem en hulle was tweekeer so dik as diè wat vandag verkoop word. Dit was die dae van ponde, 

sjielings en pennies, en met ‘n pennie kon jy vier taaitoffies koop. Meeste van ons het ‘n tiekie 

sakgeld (drie pennies) per week gekry. Daar was ses pennies in ‘n sikspens en twaalf pennies in ‘n 

sjieling (destyds ongeveer 10c!). Die volgende muntstuk was ‘n tweesjieling-stuk, dan het gevolg 

die halfkroon (twee sjielings en ‘n sikspens = 25c) en dan was daar ‘n kroon gewees, wat vyf 

sjielings werd was. Die tiensjielingnoot ( = R1,00) was volgende en was sommer as baie geld 

gereken. Die volgende noot was die pondnoot (20 sjielings of 240 pennies). 
 

 
          Tiekie                       Kwart pennie                       Pennie                                              Kroon 

Effens vergroot 

 

Petrol het ongeveer een sjieling en ‘n sikspens per gallon (ongeveer 4,5 liter) gekos. Moerkoffie 

(kitskoffie was nog nie uitgevind nie) is in sulke groot  20 liter blikke verkoop want die boere het 

baie koffie gedrink. Tabak is ook in sulke blikke verkoop, want almal het pyp gerook. Pruimtabak 

was in groot rolle agter die toonbank aangehou (die konsep van selfhelp winkels was toe nog nie 

bekend nie) en is in lengtes van 6 duim (150mm) waaruit ses pruimpies gesny is, verkoop. Die ou 

wat gepruim het, het gewoonlik nie gerook nie en het vir hom met sy knipmes ‘n pruimpie gesny 

wat hy in die kies gehou het. Die tabaksop is dan gesluk, en die pruimpie later uitgespoeg. 

 

Die swartes was baie bygelowig en ‘n eienaardige geloof was destyds onder die swartes (die 

Tamboekies genoem) gevestig. Hulle het groot agting en respek vir die voorvadergeeste gehad en 

het baie sterk daaraan geglo om nie iets te doen wat die voorvadergeeste sou kwaadmaak nie, want 

dan het die lewe met jou verkeerd geloop. Ek het as kind baie gesien dat so ‘n swarte bv. tabak by 

die winkel sou kom koop. Wanneer hy die tabak gekoop het, het hy sommer daar in die winkel by 

die toonbank ‘n knypie tabak uit die pakkie geneem en oor sy skouer agtertoe weggegooi. Dit was 

‘n offer aan die voorvadergeeste om hulle tevrede te hou. 

 

Plastiek- en selfs papiersakke was nie beskikbaar nie en vir goedere soos lekkers en tabak is uit ou 

tydskrifte en koerante ‘n stuk papier geneem waarmee ‘n kardoes geswaai is, en waarin die tabak of 

lekkers dan geplaas is. Goedere soos suiker en meel is in onse en ponde afgeweeg (1kg = 2,2 pond, 

die afkorting vir hierdie gewigseenheid was lb. gewees en die simbool van die pond geldeenheid 

was £). Plastiekware was toe nog nie beskikbaar nie en byna alles is van blik, yster, hout, glas, ens. 

vervaardig. Plastiekhouers vir enige vloeistowwe, soos koeldrank, was daar glad nie en was in 

glasbottels verkoop. Vuurhoutjiedosies was heelwat dikker en van hout vervaardig! 

 

Elke seun het ‘n ‘Best’ knipmes [‘Best’: Baas-ek-sny-treurig maar Tog-sny-ek-blik] in sy broeksak 

gedra waarmee hy vir hom in die populierbos by die koshuis ‘n houtperd en ‘n geweer kon sny. Ons 

het ook kleilatte gepluk van die wilgerbome en kleilatgevegte gehou. Die Best knipmes het ‘n hef 

gehad wat uit blik vervaardig was en jy kon een by die winkel koop vir ‘n sjieling (10c). 
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Die winkel het ook medisyne aangehou, waarvan Nervepain Specific en Lennon se klein botteltjies 

hartdruppels, harlemensis, borsdruppels,  en ander soorte die gewildste was. Die berugte ou 

bloubottel kasterolie (‘n lakseermiddel) was ook daar te koop. Die grootmense het geglo ons 

kinders moet dit gereeld drink, ‘sodat jou liggaam kan skoonkom.’ Die bloubottel se inhoud het 

afskuwelik sleg gesmaak en was ‘n nagmerrie om te drink. 
 

Die verskeidenheid dip- en doseermiddels wat deesdae beskikbaar is, was daar toe nie en boere het 

hul vee in arseen gedip. Middels soos swael, Condy’s kristalle en tabakekstrak is as doseermiddels 

gebruik om parasiete mee hok te slaan. Eers later het Gousmiddel (‘n arseenbevattende 

doseermiddel) en Cooper’s Dip (‘n dipmiddel teen bosluise) op die mark gekom, maar boere het 

selfs hierdie ‘koperdiep’, soos hulle dit genoem het, gebruik as doseermiddel teen parasiete. Elke 

skaap het so ‘n mespuntjie koperdiep op die tong gekry en was dan so vir ‘n dag lank van water 

weggehou, omdat die vee gevrek het as hulle dan water gedrink het. Al hierdie middels is in die 

winkel aangehou. Alle sakke en wolbale was uit goiing vervaardig.  

 

Perdesaals, hoefysters, skoenspykers, grawe, pikke, sekels en ander boerderygereedskap is ook 

aangehou. Byna alle skoene wat gedra was, het leersole gehad en in die winkel was blousool, ‘n dik 

blougekleurde vel wat as skoensool gebruik is, in groot stukke verkoop. Ja, skoene is gereeld 

eiehandig hiermee versool. 

 

Langs die winkel was ‘n vooraadstoor waarin voorrade soos mieliemeel, dromme lampolie, ens. 

aangehou is.  

 

Die spoorwegbus het gereeld op Vrydagoggende gekom en voorrade saamgebring vir die winkel en 

boere van die omgewing. Dit het ook pos gebring. Die bus se voorste helfte was toe en in daardie 

gedeelte is passasiers vervoer (met ‘n voorste afskorting net vir blankes!). Die agterste helfte was 

die bakgedeelte en die losgoedere is daarin vervoer. Die boere se melk- en roomkanne, bale wol, 

sakke mielies en koring is dan Vrydae by die winkel opgelaai en na die markte geneem. Vrydae 

was dus ‘n gewilde plek vir die omgewing se boere, aangesien hulle dan hulle produkte op die bus 

kom laai en goedere kom afhaal het. Terselfdertyd kon hulle benodigdhede by die winkel aanskaf 

en pos afhaal by die poskantoor net langs die winkel. Dan het hulle natuurlik heerlik 

bymekaargekom en gesels terwyl hulle gewag het dat die skool oorkant uitkom sodat hulle ons 

kinders kon oplaai terug huis toe vir die naweek. 
 

Ek het Vrydagmiddae na tweede pouse die aangename taak gehad om, terwyl die ander kinders nog 

klas gehad het, die skool se pos by die poskantoor te gaan afhaal. Ek het dan op my tyd gestap tot 

by die poskantoor waar Tant Lettie Aucamp die Posmeester was. Ons het eers lekker gesels voor ek 

die pos gekry het en daarmee terug skool toe is. Tant Lettie het sommer ook die sentrale by haar 

agter die toonbank gehad. Ek het my altyd verstom aan hierdie masjien waarmee sy 

telefoonoproepe deurgeskakel het. Die groot stempel waarmee sy kliphard posstukke gestempel het, 

het my ook dikwels gefassineer. Vir die anderskleuriges was daar ‘n aparte afskorting in die 

poskantoor.  

 

Een Vrydagmôre, terwyl ek (tydsaam!) op pad was om die skool se pos te gaan haal, het iets blink 

my oog gevang toe ek oor die laagwaterbruggie gestap het. In die sand langs die waterstroom het ‘n 

horlosie sonder ‘n band gelê. Ek het dit gaan optel, later ‘n armbandjie daarvoor aangeskaf en baie 

lank gedra. Dit was my eerste horlosie. Baie jare later het ek dit in Grahamstad verloor toe die 

bandjie vermoedelik gebreek het. 

 

 

 

 

 



 16 

Mouterkarre en politiek. 
 

Mnr. Terblanche het ‘n De Soto, ±1954 model, gehad. Later had hy ‘n Austin Cambridge. Toe ek 

my oë oopgemaak het, het Pa ‘n Oldsmobile ± 1944 gehad. Hy het later ‘n 1955 Fargo bakkie 

gehad en toe weer ‘n 1958 V8 Ford bakkie, wat baie vinnig was.  

 
Ek staan by Pa se Olds. 

 

Voertuie wat destyds algemeen in gebruik was, was die Dodge, Hudson, Chev (Chevrolet), Ford, 

Vauxhal, Opel, Studebaker, Plymouth, Pontiac, Peugueot, DKW, hier en daar ‘n Buick, later ook 

Renault en Citroen, die bekende Volkswagen Beatle, Mercedes Benz, ens. 
 

 
Pa se Fargo bakkie. Ek tussen my twee broers Georg (links) en Fanie (regs) 

 

Die meeste van die ouer Amerikaanse karre het net drie vorentoe ratte gehad: low, second en top. 

En kon sommige van hulle nie vinnig hardloop nie! Spoed was in myl per uur gemeet en as jy 

sestig m.p.u. gery het, (±100 km/h) het jy sommer vinnig oor die aarde geskuif! Pa se Ford bakkie 

het lag-lag 100 m.p.u. (160km/h)  gehaal  en die 1958 Chevrolet het maklik 70 m.p.u. in sy tweede 

rat gehaal.      
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Pa se Ford-bakkie met Ma (agter) en voor:  v.l.n.r ek, my broers 

Fanie en Georg en suster Herlien 
 

Meeste paaie was grondpaaie en die karre was nie baie stofdig nie. As jy met ‘n pak klere Sondag 

kerk toe gery het, het die grootmense stofjasse aangetrek en by die kerk weer uitgetrek en in die 

motor op die sitplek gelaat om na kerk weer aangetrek te word as daar huis toe gery word. Ons 

kinders het baie agter in die kar naar geword a.g.v. die stof  (karsiekte genoem) en aan byna elke 

kar is ‘n kettinkie aan die agteras vasgemaak wat op die grond gesleep het. Daar is vas geglo dat dit 

vir karsiek gehelp het. 

 

Op skool was jy ‘n Chev of ‘n Ford ondersteuner gewees, afhangende van waarmee jou Pa gery het. 

As jou Pa ‘n Chev gehad het, was jy ‘n Nasionalis, en as julle ‘n Ford gehad het was julle summier 

geklas as Sappe. Hieroor was daar soms gebaklei dat die vuiste geklap het, want dit was ‘n groot 

belediging vir ons kinders daar in die skooltjie om as ‘n Sap gebrandmerk te word, en jy het jou nie 

met so iets laat beledig nie! Die meeste van ons het nog Oupas gehad wat in die Boere-oorlog 

geveg het en daardie herinnering was nog vars in die geheue. Die grootmense en Mnr. Terblanche 

het gesorg dat ons kinders hierdie stuk geskiedenis goed geken het en daar is goed seker gemaak dat 

ons geweet het van die konsentrasiekampe! Die ander soorte karre was nie juis in tel nie. 

 

Nie almal het met karre gery nie. Oom Tooitjie Greeff het nog ‘n perdekar gehad. Hy het sy hele 

lewe nie ‘n motorkar gehad nie en het net met ‘n perdekar gery. Soms het ons op ‘n Maandagmôre 

saam met Oom Tooitjie op die perdekar skool toe gery – Pa se wyse om te sorg dat ons geleer het 

van hierdie vroeëre vervoerwyse voordat die motorkar uitgevind is. 
 

Meeste boere het trekkers gehad. Die Vaaljapie - Ferguson, Fordson, Massey Harris, Farmall, Allis 

Chalmers (met sy perdebylyfie), die Lanz Bulldog, International en McCormick Deering was 

bekende trekkername. Op enkele plase was nog ysterwieltrekkers. Oom Flip Liebenberg het nog 

een gehad. Hierdie ou trekker het nie ‘n aansitter of battery gehad nie en moes met ‘n slinger 

‘gestaart’ word. Oom Flip se trekker het voor in sy skuur naby die muur gestaan. Een môre wou hy 

die McCormick aan die gang sit en het ongelukkig vergeet om eers die trekker uit rat te haal. Toe 

die trekker vat, het dit begin vorentoe kruip en Oom Flip teen die muur vasgedruk en vergruis. 
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Die Allis Charmers trekker. My pa en ek. 

 

  

 

 
Die Fordson (‘Bloubottel’) trekker. My pa neem die familie op ‘n plesierrit – met die trekker en 

ossewa! 

 

Die meeste trekkers het met kragparaffien geloop. As die enjin nog koud was, is dit met petrol 

“gestaart” en dan op kragparaffien laat werk. Dieseltrekkers het eers aan die begin van die 

vyftigerjare by ons op die toneel verskyn. Pa het met ‘Bloubottels’ gewerk: na-oorlogse Fordson 

Major modelle en as kinders het ons met hulle geleer om ‘n trekker te bestuur. Hoe ‘n sesjarige kind 

dit kon regkry om hierdie groot, swaar ou trekkers te bestuur, gaan my verstand te bowe, maar ons 

het dit tog gedoen! Die eerste diesel Fergusons was grys met ‘n koperkleurige enjin – die koperpens 

genoem. 
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Die lewe op Klipfontein. 

 
 

  

Huis en buitegeboue op Klipfontein: links                       Uitsig na die Noorde op Klipfontein 

              die ou ‘dairy’.  Foto Sept 2000               Die ou koeistal en skuur verderaan is ook sigbaar. 
 

 

 

Klipfontein was die familieplaas van die Swanepoels voordat Pa die plek gekoop het en ons daar 

gaan woon het. Aan die suidekant het ons gegrens aan Hoofkwartier, die plaas van Oom Jacob en 

Tant Joey Swanepoel.  Aan die suidwestekant was Oom Martiens en Tant Hettie Gouws, aan die 

oostekant was Tasmania, die plaas van Oom Piet Swanepoel. Suid-oos, ‘n entjie verder weg, is 

Patrysheuwel waarop Tant Magriet de Villiers gewoon het. 

 

 
Oom Jacob en tant Joey 

 

Klipfontein was ‘n seunskind se droom. Daar was baie wilgerbome, ‘n waterval, berge met grotte, 

‘n populierbos, volop swemplek, kortom, die wye wêreld om in te verdwyn. ‘n Seunskind was nooit 

ledig nie, want daar was genoeg om jou mee besig te hou. As jy nie met die boerdery moes help nie, 

kon jy op ontdekkingstogte die berge invaar, kleilatgevegte hou, klei-osse maak, by die waterval 

gaan swem en speel, perdry, fietsry, ens. Ons het soms ure daaraan spandeer om die heerlike 

braambessies te soek en te eet.  
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Oom Jacob het vertel dat die trekpad van die Kakies in die Boere-oorlog vanaf Dordrecht oor 

Klipfontein na Aliwal-Noord gegaan het. In ‘n grot in die berg op die foto hierbo is ‘n grot waarin 

‘n groepie Boere vir ‘n week lank vir ‘n Engelse troepemag geskuil het. Op die plaas, en langsaan 

by Oom Jacob-hulle is vandag nog grafte in die veld te sien van die Kakies. Ons kinders het ook 

heelwat Martini Henry, Mauser en Lee Metford patroondoppies opgetel wat in skermutselings 

tussen Boer en Brit gebruik was.  

 

 
Die plaas Klipfontein vanuit die ooste 

 

Gemengde boerderye was daardie tyd in Floukraal se omgewing bedryf: elke plaas het sy melkstal 

gehad en boere het òf melk òf room geproduseer om te verkoop. Die koeie is met die hand gemelk. 

Daar is met mofskape (Merino’s) geboer, en elke plaas het sy lande gehad waarop mielies, koring, 

gars, rog of hawer geplant is. Regulasies vereis deesdae dat koeie met melkmasjiene in 

onbekostigbare paleise gemelk moet word, trekkers en implemente het ontsettend duur geword en 

ander produksiekoste het so hoog geword dat daar van die ou tipe gemengde boerdery vandag geen 

teken meer is nie. Die streek produseer deesdae maar meestal wol en vleis – daar word meestal 

slegs met kleinvee soos Dorpers en Merinos geboer. 
 

Die koeie is soggens en saans deur die plaasvolkies gemelk. Daarna is dit na die ‘dairy’ geneem 

waar Pa ‘n roomafskeier (‘n sepperyter) gehad het, en waarmee die room van die melk geskei is. Pa 

het Jerseykoeie aangehou omdat Jerseys se melk besonder roomryk was. Hierdie room is in 

melkkanne gehou totdat die Spoorwegbus dit eenmaal per week kom haal en na Jamestown geneem 

het. Hier was die roomkanne op die trein gelaai en na Bowker’s Park, die fabriek op Queenstown 

geneem. Vir die boere wat melk verkoop het, het ‘n vragmotor elke môre by die plase om gery om 

die melkkanne op te laai en na Vineyard te neem, waar ook ‘n fabriek was. Dit was ‘n kuns om die 

roomafskeier se slinger te draai, want dit moes egalig en teen die regte spoed gedraai word. Aan die 

slingerarm was ‘n klokkie gewees wat gelui het as die slinger te stadig gedraai is. Ek kon my 

verkyk na die twee strale (melk en room) wat uit die masjien gekom het en wat so ‘n gedraaide 

voorkoms gehad het. Ma het van die room en melk gekry vir huisgebruik. Die melk is by ons pap 

en koffie gebruik en van die room het sy heerlike geel botter gemaak. Die room is in ‘n 

botterkarring gegooi en dit was ons kinders se vervelige taak om hierdie botterkarring aanhoudend 

te draai totdat botter uiteindelik gevorm het. Daarna het Ma oorgevat, die water afgewerk en sout 

bygevoeg en daarna die botter in vorms gegiet. 
 

Elke beeskudde het sy bul gehad. Die Jerseybul was maar bekend daarvoor dat hy onvoorspelbaar 

befoeterd kon raak en ons, selfs Pa, het uit sy pad gebly. Net die plaasvolkies kon dit naby die bul 

waag sonder om aangeval te word, veral as daar ‘n koei in die trop was wat bullerig was. Die koeie 
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is elke dag toegelaat om in die lusernland vir ‘n paar uur te wei en moes daar opgepas word. Een 

dag het my jongste broertjie, Fanie, toe nog skaaars drie jaar oud, weggeraak van die huis af. Almal 

op die plaas is opgekommandeer om hom te soek en Ma het hom uiteindelik in die lusernland 

tussen die koeie opgespoor waar hy rustig by die gevaarlike Jerseybul gestaan het. Ma het benoud 

geroep dat hy uit die land moes kom omdat dit gevaarlik so naby die bul was. Doodluiters het hy vir 

haar gesê: “Ek sal hom dôngel (donner)!” Gelukkig het die bul hom nie aan Fanie gesteur nie, maar 

‘n hele paar gevalle is bekend van boere wat deur hul eie Jerseybulle aangeval en doodgestamp en 

getrap was. 

 

Omdat vervoer moeilik en stadig was, was daar oral kaasfabriekies gewees: Op bv. Floukraal was 

een, by Vineyard was een en op Aliwal-Noord was een waar botter en kaas gemaak was. Tannie 

Lettie (die posmeesteres op Floukraal) se man het die melklorrie bestuur en elke oggend die rondte 

gedoen om al die melkkanne op te laai en na Vineyard te neem. Hy het met ‘n Diamond T lorrie 

gery. Daardie dae se vragmotors was maar stadig gewees – die spoorwegbus en die melklorrie kon 

nie vinniger as 20 m.p.u (40km/h) ry nie! 

 

Nietemin, op die plaas was baie aktiwiteite gewees. Wanneer die koring op die lande ryp was en 

gereed om ge-oes te word, het die swart vroue op die plaas saam met die mans die koring met 

sekels kom sny en in gerwe saamgebind. Skrywer het self koring met ‘n sekel gesny, en glo my, om 

dae lank so gebukkend te staan en koring sny, was nie ‘n grap nie.  

 

Wanneer die koring klaar gesny en in gerwe gebind was, het die aangename taak gewag om die 

gerwe met die trekkers en waens op te laai en bymekaar te bring. Die koring is dan orals in die land 

in miedens gepak totdat die dorsmasjien (ons het van ‘n trapmasjien gepraat) sy draai hier kom 

maak het. Later het die gebruik van sekels verval toe Pa ‘n selfbinder gekoop het. Hierdie masjien 

is agter die trekker gehaak en kon self die koring op die land afsny en in gerwe bind.  

 

Oom Manie Roodt daar van Dordrecht se wêreld het ‘n ‘trapmasjien’ gehad en elke boer het dan sy 

kans afgewag totdat Oom Manie se trapmasjien by hom uitgekom het om die koring te dors. ‘n 

Byna feestelike atmosfeer het dan op die plaas geheers. Ons kinders en die plaasvolkies het dan die 

koringgerwe van die miedens in die lande gery na die trapmasjien toe. Dit was soms nogal 

gevaarlik, want slange was lief om in die koringmiedens op die lande in te trek en kon jou maklik 

pik as jy die gerf uit die mied optel om na die pakker op die wa te gooi. Ons het dus die meeste van 

die tyd die gerwe met gaffels opgetel en na die wa opgeskiet. As daar ‘n slang  in die gerf was, 

gewoonlik ‘n pofadder, geelslang(kobra) of ‘n spoegkobra, het hy met die opskietslag uit die gerf 

geval en dan is daar ‘Slang!’ geskreeu. Die slang is dan gou tot niet gemaak. ‘n Gewilde item onder 

die plaasvolkies was leerbelde wat sulke groot metaalgespes gehad het. Elke ou het dan gou hierdie 

belt van sy broek afgepluk en die slang se kop is met hierdie swaar gespe doodgemaak. Nodeloos 

om te sê is dat hierdie lyfbande ook ‘n goeie selfverdedigingswapen was. 
 

Soms het so ‘n slang in die gerf gebly en is dan saam met die koringgerwe na die plaaswerf 

vervoer, waar dit dan eers ontdek en doodgemaak was. Dit bly nog steeds vir my ‘n wonderwerk 

dat nie een van ons ooit deur die slange op die wa gepik was nie, want die waens was hoog met die 

gerwe gelaai en dit was vir ons groot pret om so hoog op die wa te ry. Die slange is dan by die 

aflaaiery by die dorsmasjien ontdek en tot niet gemaak. July, die trapmasjien-assistent, het bo-op 

die trapmasjien gestaan en die gerwe is een vir een op na hom gegooi en hy het die knoop van die 

gerf weer op behendige wyse losgemaak en teen die regte tempo in die binnegoed van die 

trapmasjien ingegooi. Die masjien, aangedryf deur ‘n trekker en ‘n lang band, het dan die 

koringkorrels van die are gestroop en die korrels van die kaf geskei. Die korrels het aan die eenkant 

van die masjien uitgekom waar twee werkers met sakke, groot naalde en lyn gereed gestaan het om 

vol sakke af te haak, ‘n leë sak weer op te hang en die vol sak toe te werk. Ander het weer die 

toegewerkte sakke ‘n endjie weggesleep. Aan die anderkant van die masjien het die strooi uitgekom 
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en aan hierdie kant weer was daar werkers met gaffels wat die strooi netjies in ‘n groot ronde mied 

gepak het. Dit was groot pret vir ons kinders om op hierdie mied te speel en om daar af te gly. 

 

 
Die hooimiedens op Klipfontein 

 

Pa het eenkant gestaan en toesig oor almal gehou. Die sakke koring is na die tyd getel en in die 

skuur ingery om daar gestoor te word. Die sakke is getel en Oom Manie is daarvolgens betaal. Dit 

was groot werk om hierdie sakke vanaf die wa binne in die skuur in te dra en saans het jy geweet 

daarvan as jy moeg in die bed ingekruip het. 

 

Die mielies is op die lande afgesny en die mielies is met hande van die stronke gepluk en die blare 

van die mieliekoppe verwyder. Die koppe is dan in ‘n mieliehok gegooi en ‘n tyd gelos om droog te 

word. As dit droog was, is die mieliepitte van die stronke verwyder deur twee koppe met die hande 

te neem en teen mekaar te skuur totdat die mieliepitte losgekom het van die stronke. Hierdie was 

die taak van die swart vrouens, wat daarmee ekstra geld verdien het. Later het ‘n masjien in gebruik 

gekom om hierdie taak te verrig. Die kaal mieliestronke is as vuurmaakhout gebruik, aangesien 

hout nie so volop was nie. 
 

Op Klipfontein is daar ook lusern vir die melkkoeie geplant. Die lusern is op die lande gesny, daar 

gelaat om droog te word en dan uitgery om in groot miedens gepak te word. Hier het daar ook 

dikwels slange in die vrag beland. ‘n Tweewiel os-snymasjien is agter die trekker gehaak om die 

lusern mee te sny en ‘n oshark is gebruik om die lusern bymekaar in rye te hark vir die oplaaislag.  

 

Op die volgende foto is die ou ‘dairy’ waarin die sepperyter en die roomkanne gehou is, te sien. 

Vroeër was hierdie ou geboutjie ‘n plaasskool gewees.  Boere het dikwels matrose wat van skepe 

gedros het, gehuur om as onderwysers op die plase die kinders te leer lees, somme maak en skryf. 

Dan het hulle genoeg geleer, is gereken en moes dan op die plaas kom help. Hierdie skoolmeesters 

was van verskillende nasionaliteite. Pa se ou oshark staan by die ‘dairy’. 
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Die ou ‘dairy’ 

 

Ook skeertyd was ‘n feestyd. Spanne skeerders het uit die Transkei gekom. Die mowwe is nader 

gekeer en nadergebring. Skêre is geslyp en daar is oor die prys van die lootjies ooreengekom. 

Daarna is daar in alle erns begin. Pa het by die sorteertafel gestaan en die wol gesorteer. Elke 

skeerder het, as hy ‘n skaap klaar afgeskeer het, hom terug in die vanghok gesit en ‘n lootjie 

geneem. Op behendige wyse het hy die vag opgetel en soos ‘n laken oor die sorteertafel oopgegooi. 

Terwyl hulle geskeer het, het die skeerders, blinklyf gesweet, onder mekaar gesels of soms gesing. 

Dikwels het een van hulle ‘n lang storie vertel waarvoor die ander hartlik gelag het. Hulle was 

natuurlike sangers en het pragtig meerstemmig gesing. Die wol is in bale gegooi, deur ons kinders 

styf vasgetrap, met seilnaald en lyn toegewerk, en na die makelaars in Oos-Londen gestuur. Daar 

was o.a. WGA, BSB, FCU, ens. gewees. 

 

Die arbeiders op die plaas was almal swart. Hulle het in ronde hutte met rietdakke (‘strooise’) 

gebly. Die kinders was ons speelmaats. Ons het saamgeswem, kleilatgevegte gehou, saam beeste 

opgepas en saam pakgekry ook. Laatmiddae het die vrouens gaan water haal. Hulle het die emmers, 

gevul met water op die kop gebalanseer gedra en agtermekaar gestap, die oudste voor en die jongste 

agter. Die oudstes (mans ingeslote) het langsteelpype gerook wat met krale versier was. 

 

Eenkeer was daar net na middagete ‘n algehele sonsverduistering gewees. Toe ons sien, was die 

werkers besig om die melkkoeie aan te keer om gemelk te word aangesien dit gelyk het asof die 

aand vinnig nadergekom het! Hierdie mense was bygelowig en kon nie verstaan wat aangaan toe dit 

later weer lig geword het nie. 
 

Ontspanning en kommunikasie. 
 

Elektrisiteit was iets wat ons net op die dorp gesien het. Die munisipalteite het hulle eie 

kragopwekkers gehad. Saans om nege-uur is ‘n sirene in die dorp gelui en dan moes die 

anderskleuriges uit die dorpe uit wees! Die polisie het saans na nege die strate gepatrolleer en ‘n 

oortreder is dan summier opgelaai en toegesluit. ‘n Rukkie later, so teen elfuur se kant is die sirene 

weer gelui en dan is die dorp se kragopwekker vir die nag afgeskakel. 

 

Op die plase is lampe en kerse gebruik. Omdat hout in daardie wêreld maar skaars is, is steenkool, 

mieliestronke en ook dennetolle gebruik om mee vuur te maak. Die besembos se wortels was ook as 

vuurmaakhout gebruik, en die volkies het ook droë beesmiskoeke gebruik. 

 

Telefone was nie outomaties nie. Jy het die gehoorstuk opgetel en verneem of die lyn besig is, en 

dan die slingertjie gedraai vir een lang lui om die sentrale te kry. As die sentrale geantwoord het, 

het jy die verlangde nommer gegee en die sentrale het jou daarheen deurgeskakel. Plaaslike oproepe 

was gratis, maar vir langafstand oproepe moes jy betaal. Die gesprek is elke drie minute deur die 

sentrale onderbreek met ‘n “Drie minute om”. Die boere is groepies groepies aan dieselfde lyn 

verbind en bure kon mekaar sommer self lui. Elke ou het sy lui gehad. Ons lui was drie kortes, Oom 
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Jacob-hulle langsaan se lui was twee kort en twee lang luie, ens. Afluister was ‘n gewilde 

tydverdryf en almal het alles van almal se sake geweet!  

 

As die telefoon na ‘n donderstorm vir Oom Jacob-hulle gelui het, het Ma gou die gehoorstuk 

opgetel om te hoor hoeveel dit gereën het.  Reënval is in punte en duime gemeet.  Daar was 

honderd punte in ‘n duim. (1 Duim = 25,4mm reën). So het almal mekaar gebel om te hoor hoeveel 

dit daar gereën het, en gou-gou het almal geweet hoeveel reën elke ou gekry het!  
 

 

   
   Pa op sy perd op Klipfontein 

          Omstreeks 1958 

 
‘n Gedeelte van die telefoongids van Floukraal se mense 1959 
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Radio’s in die vyftigerjare het nog met karbatterye gewerk en was nie ‘portable’ nie. Transistors is 

eers aan die einde van die vyftigs ontwikkel en radio’s het nog met ‘valves’ gewerk. Elke plaas het 

‘n windlaaier gehad waarmee die ses volt karbatterye gelaai is. Die radio’s, almal in pragtige hout 

kabinette, het in die huis op ‘n tafeltjie gestaan. ‘n Lang paal is buite in die grond geplant, 

waarvandaan ‘n lang antennedraad terug huistoe gespan en binne aan die radio gekoppel is. Buite 

aan die ent van die antenne draad is ‘n porselein isolatortjie ingesit om atmosferiese steurings te 

verminder. Verder moes elke radio deeglik ‘ge-earth’ word.  Tydens swaar weer moes die antenne 

ontkoppel word, anders slaan die weerlig die radio moer toe.  
 

Die ontvangs was maar swak gewees met baie steurings (‘atmospherics’). Daar was ook nie FM 

ontvangs nie. Alle uitsendings is in kortgolf en mediumgolf (AM of ‘broadcast’) gedoen. Destyds 

was daar ook nog Springbokradio gewees en op kortgolf in die 25 meterband was LM radio 

gewees, waarop Boeremusiek en die jongste rock en roll uitgesaai was. Hierdie stasie was in 

Lourenco Marques geleë toe Mosambiek nog deur Portugal beheer was, en was baie gewild onder 

ons jongmense. Op die Afrikaanse sender is bykans net die musiek van Afrikaanse kunstenaars 

gehoor. Die radio’s – ons het van ‘n draadloos gepraat – kon ook nie heeldag speel nie, die battery 

het gou pap geraak.  
 

 
Hierdie advertensie het in Huisgenoot van 5/8/1957 verskyn 

Met erkenning aan EEUGENOOT, p.107 

 

Aan die begin van die vyftigerjare was elektriese platespelers nog onbekend en my eerste 

kennismaking met geblikte musiek was die ou 78 o.p.m. plate wat op die ou opwengrammofone 

gespeel is. Die grammofoon moes eers opgewen word voordat ‘n plaat gespeel kon word en die 

naald moes vervang word as dit stomp was. As twee-, of driejarige het ek dikwels op so ‘n 

grammofoon na Ma se plate geluister. Sy was baie lief vir Jim Muller se keurspelle (klavier) en in 

haar versameling was ook opnames van die Strauss-walse, Hansie van Loggerenberg, e.a. Ek het 

my altyd verkyk aan die ‘His Master’s Voice’ etikette van sommige plate, waar die hondjie voor die 

beuel van die grammofoon sit en aandagtig luister. Langspeelplate het aan die einde van die 

vyftigerjare op die mark verskyn en draagbare platespelers wat met ‘Eveready’ batterye gewerk het, 

het toe ook hul verskyning begin maak. 
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Slagtyd 
 

In die winter is bees geslag. Soms is daarmee saam ook ‘n vark geslag. Omdat goed soos yskaste 

maar nog selde op ‘n plaas te sien was, kon die vleis nie lank gehou word nie en daarom is daar in 

die winter wanneer dit baie koud was, bees geslag. Daar is vir ‘n hele dag lank gewerk om die vleis 

te bewerk. ‘n Gedeelte van die bewerkte bees is aan die bure gestuur (‘n karnaatjie genoem) en 

hulle het op hulle beurt gesorg dat hulle heelwat later of  voor ons bees geslag het, sodat ons almal 

nie gelyktydig met ‘n klomp vleis gesit het nie. Sodoende het die vleis nie sleg geword nie en het 

ons vir ‘n lang tyd vars beesvleis in die winter gehad. 
 

In die somer is daar elke week skaap geslag en omdat dit warmer was, moes die skaap binne ‘n 

week geëet word, anders kon die vleis sleg word. Die vleis is in die koelste kamer in ‘n sifkas, die 

‘safe’ genoem, opgehang. Sommige boere het ‘n koelkamer gebou. So ‘n koelkamer se mure is nie 

met steen gebou nie. Die mure is met steenkoolstukke wat met sifdraad in posisie gehou is, gebou 

sodat lug vryelik deur die mure kon vloei. ‘n Waterpyp met gaatjies is bo-op die mure gelê sodat 

daar altyd water in die mure gedrup het. Lug wat deurtrek, het die water laat verdamp met 

gevolglike afkoeling. So is daarin geslaag om ‘n koelkamer te bou wat taamlik koel was en waarin 

vleis vir ‘n hele ruk gehou kon word. 

 

Die bees is vroegoggend geskiet en deur die plaasvolkies afgeslag en die karkas uitmekaar gemaak. 

Van die rugstringe en gedeeltes van die boude is biltong gesny en opgehang. Van die vleis is met 

die vleismeul gemaal en die maalvleis is met kruie gemeng, en klein blokkies vet is bygevoeg om 

wors mee te maak. Skottels vol wors is gemaak. Sommige van die wors is saam met die biltonge 

opgehang vir droëwors. Die res is in die ‘safe’ opgehang. As daar ook vark geslag is, is van die 

vark se vleis gemaal en by die worsvleis ingemeng. 

 

Ander vleis is in pekel gesit sodat dit lank kon hou. Tee was destyds in houtkiste verpak en ‘n leë 

teekas is hiervoor gebruik. Die bees se vel is binne-in gehang en bo om die rand vasgemaak sodat 

die vel en die kas ‘n waterdigte groot emmer gevorm het. Die vleis is dan in hierdie kas saam met 

baie sout pekelwater gelê. Die vleis het dan baie lank gehou. Die pekelvleis is later gekook en aan 

tafel bedien. ‘n Heerlike deel van die bees was die murgbene wat ook opgekook was. Die bene is 

dan stukkend gestamp en die murg op ‘n sny brood gesmeer. Die biltong en droëwors het baie lank 

gehou en die wors met die blokkies vet daarin het koninklik gesmaak.  
 

Omdat die vleis nie so lank gehou het nie, het ons baie vleis geëet; drie maal op ‘n dag vir oggend-, 

middag- en aandete! En kon party boere nie vleis eet nie! Soms het ek vroegoggend saam met Pa na 

oom Jacob-hulle toe gestap. Ek kon my verkyk aan die groot oggendete wat oom Jacob kon 

verslind. Tant Joey het ‘n hele pan vol wors gemaak deur die wors in wyerlopende sirkels in die pan 

te plaas om dit te vul. Dit is op die houtstoof in die kombuis gaar gemaak en die hele pan wors is 

dan net so in Oom Jacob se bord omgekeer sodat die wors sy hele bord gevul het. Hierdie wors het 

hy dan smaaklik opgeëet. Daarna het hy ‘n hele paar eiers geëet en die ete afgerond met ‘n sny of 

twee brood dikgesmeer met plaasbotter en ingelegde konfyt en ten minste twee koppies koffie! 

Tussen etes het ons gedurig gepeusel aan die beesbiltong en droëwors. 

 

Niks van ‘n geslagte skaap het verlore gegaan nie. Selfs die kop en pote is skoongekrap en afval 

gekook. Die vetdermpie is vol vleis gestop en gaargemaak. Die nek en rugstring is heerlik sag 

gekook in ‘n ysterpot wat op die stoof gestaan het. (Potjiekos is niks nuut nie!)  

 

Soms is daar ‘n spekvet plaashoender geslag en dié is dan ook in die pot gekook totdat die vleis fyn 

van die bene afgekook het. Die pot is doelbewus toegelaat om effens aan te brand. Sulke 

fyngekookte hoender wat effens begin braai het en in die geel uitgebraaide hoendervet in die pot 

gelê het, is uitgeskep en op ‘n sny tuisgemaakte brood met dik plaasbotter bedien. Dit was 

koningskos…! 
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Wanneer Ma geknie het, het sy ‘n stuk deeg afgeknyp en binne in die pot met vleis op die stoof 

geplaas. Hierdie potbrood is dan met vleissous en ‘n lagie suiker in jou bord uitgeskep saam met die 

vleis en ander geregte. Boerpampoen is op ‘n besondere manier gaar gemaak. Die pampoen is met 

skil en al in wigvormige skywe gesny en in die oond gebak. Wanneer die pampoen donkergeel gaar 

was, het dit ook ‘n lagie suiker oorgekry en dan in jou bord geplaas.  

 

Die tuisgebakte brood was ook iets onvergeetliks. Die nog warm brood is ruim met diepgeel 

plaasbotter gesmeer en met heelstukke perske-, appelkoos-, vye- en ander konfyt geëet. Soms is ook 

roosterkoeke op die kole gemaak. Ma het ook heerlike beskuit gebak. Hierdie beskuit, wanneer 

gedroog, het ‘n koppie koffie sommer gou opgeslurp. Ons was ook baie lief vir Ma se harde 

soetkoekies. Die beskuit en soetkoekies is in groot seepsodablikke waarvan die ronde deksels 

afgehaal en weer teruggeplaas kon word, in die spens gehou. 
 

In vrugtetyd is ingelegde vrugte (‘canfruit’) gemaak. Hierdie vrugte is in die bekende groot 

glasflesse ingelê en ry op ry in die spens in die rakke geplaas. Ook die konfyt, heelstukke of fyn 

gekook,  is in die spens gestoor. Konfyt is met die bure uitgeruil. Die droë vrugte en vrugterolle het 

gesorg dat ons kinders die spens gereeld besoek het.  

 
 

 

 

Ter nagedagtenis 
 

Die skrywer is op 1 Augustus 2001 oorlede voordat hy hierdie werk kon afhandel. Ons mis hom 

baie en is hom innig dankbaar vir die opstel van hierdie dokument. Hy was besonder lief vir die 

geskiedenis en het ook baie belang gestel in die Anglo-Boereoorlog. 

 

Ek weet hy wou hierdie dokument graag, onder andere, aan die Aliwal-museum skenk as ‘n blyk 

van waardering vir die werk wat hulle doen deur die geskiedenis van die Noordoos-Kaap vir die 

nageslag te bewaar.  

 

Fanie Buys (broer) 

Justinweg 41, Charlo, Port Elizabeth, 6070. Tel 0723415270 

Email: FBuys@webmail.co.za 

 

5 Augustus 2002. 
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Bylae A – Naamlys van leerlinge Floukraal skool 
 

 

Saam met my in st. 5 (1962) was: Jan Venter, Joan Opperman (dogter van mev. Opperman by die 

kindertuinklasse), Jeanette Bekker en Erika Pelser. 

 

Gerrie Kotze Philip Kotze Johan Kotze Susan Saayman 

Frikkie Hattingh Berrie Hattingh Johannes Hatting Fredus Hattingh 

Mettie Blom Hannes Blom Christo Bekker 

(Riem) 

Jan Bekker 

Thinus Bekker Thys Bekker Hannes Bekker Tjaart Bekker 

My broers Georg en 

Fanie Buys 

Debora Prinsloo (Klein)Jan Prinsloo Pieta Prinsloo 

Frans Prinsloo Ghorrie Labuschagne Oubaas Venter Frikkie Venter 

Roelien Opperman Frans Slabbert Marie Slabbert Betsie van Biljon 

Betsie Roodt Johannes Pelser Hester Pelser Andries Pelser 

Heila Greeff Alta le Roux (Aucamp?) Kallie van der Merwe Debora van der 

Merwe 

Steyn susters (Dogters 

van Piet Steyn – 

winkeleienaar) 

Coetzee dogter (dogter 

van Boya Coetzee) 

Elize van der Merwe Izak van der Merwe 

Steyn dogter (dogter van 

Manie Steyn – 

winkeleienaar na Piet 

Steyn.) 

Johanna van der Merwe 

(Vir baie kort rukkie) 

Lenie Vorster Daleen Vorster 

Rosa(?) Vorster (Jongste 

suster van Lenie en 

Magdaleen) 

Freddie Terblanche Henriëtte Terblance Karel (Kai) Nel 

Nel dogter (suster van 

Kai) 

Elize Kotze Marinus de Bruin Johan Kruger en 

suster 

Kotze seun (Jongste 

Broer van Johan Kotze, 

ouers = Kotie Kotze) 

Johan Kruger en suster Lena Bekker Leslie Bradfield 

Manie Steyn    

Ander name verkry van 

Elsie Greeff 

(Engelbrecht) : 

   

“Oom” Jannie Hattingh Hannet Bekker Petro Bekker Sarie (Rossouw) 

Dempsey 

Christien Brassel Nico Roodt Marietjie van Damme Willie Prinsloo 

Ria van der Merwe Gesiena Vorster Gesiena Blom David Breedt 

Murel Breedt Eric Watkins Janet Watkins John Bradfield 

Dudley Bradfield Johanna Pelser Kobus Coetzee Neels Sauer 

Hansie Sauer Ursie Myburgh   

 

 

 

 

 

 


