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’n Rivier van Stories 

’n Rivier van stories: Vaal Misterie, is ’n gemeen-
skaps-storieboek gebaseer op stories vanuit die 

Magareng distrik. Dit sluit in; Warrenton, Ikhutseng, 
Warrenvale en Majeng.

Hierdie boek vorm deel van die Omgewingsbewaring 
deur Kulturele Innovasie projek, wat as hoofdoel die be-
waring van die Vaalrivier insluit en sekondêr tot hierdie 
doel, die verbetering van die gemeenskap se welstand.

Wanneer daar gekyk word na beskikbare natuurlike 
hulpbronne binne die Magareng distrik, is die Vaal-
rivier by verre die grootste hiervan. Ongelukkig is dit 
ook duidelik dat daar geen band (verhouding) tussen 
dié gemeenskap en hierdie hulpbron bestaan nie. Dit 
blyk egter verder dat die afwesigheid van enige gevoel 
teenoor die algemene omgewing seëvier. 

Dit reflekteer in die algemene netheid en welvaart, die 
afwesigheid van volhoubare bewarings-inisiatiewe, asook 
volhoubare ekonomiese bedrywe met die omgewing as 
basis, binne die area. Addisioneel is die negatiewe emo-
sionele uitkyk van gemeenskapslede teenoor mekaar 

en omringende omgewing merkbaar, maar ongelukkig 
buite die omvang van die inleiding, alhoewel die projek 
hoop om dié probleem op ’n kreatiewe manier aan 
te spreek.

Bewaring as ’n ideologie is net volhoubaar en inder-
daad uitvoerbaar indien daar ’n diepe band tussen die 
individue en die voorwerp van bewaring bestaan. In 
hierdie opsig begin ’n mens om die apatie teenoor die 
omgewing te verstaan, omdat ons samelewing al hoe 
meer afhanklik raak van ’n sisteem wat nie ’n intieme 
verhouding met die omgewing kweek of bevorder nie, 
maar eerder ’n gevoel van apartheid. Die gedagte dat 
jou omgewing apart is van jou, apart, en dat jy dit nie 
beïnvloed nie, en dit ook nie ’n invloed op jou het nie. 

Die gedagte wat ons samelewing tans kweek, is een 
van gebruik en weggooi. Nie net wanneer ons kyk na 
verbruikersgoedere nie, maar selfs in ons daaglikse 
menslike interaksies onder mekaar, met geen nabe-
tragting aan die geboorte of afsterwe van die items of 
mense wat ons so getrou gebruik/misbruik nie.

Die soektog raak daarom ’n soektog na ’n hartsgevoel, 
’n intieme band tussen die mens en die voorwerp wat 
bewaar moet word. Die identifisering van ’n goue 
draad, daardie perfekte balans tussen die mens en die 
omgewing, en natuurlik die bevordering, die onder-
steuning hiervan.

In Suid-Afrika is daar ’n geneigdheid om kulturele 
erfenis in verskeie vorme te bewaar. Dit mag wees 
weens ons relatiewe jong geskiedenis as land, weens 
die spoedige verlies van kultuur a.g.v. verwestering of 
eenvoudig die viering daarvan, wat ook al die geval, die 
tendens is om baie respek en tyd hieraan te wy. Een van 
die fasette van kulturele erfenis is egter agtergelaat, en 
dit hou verband met ons erfenis in verhouding met die 
natuurlike omgewing, asook die rol wat ons omgewing 
gespeel het in die vorming van ons erfenis.

Ons voorvaders het hierdie onderlinge afhanklike 
verhouding in diepte verstaan. Op hulle manier het 

hulle probeer om hierdie konsep aan daaropvolgende 
generasies oor te dra in die vorm van omgewingstories. 
Hierdie stories is personifieer om sodoende ’n boodskap 
van omgewings-harmonie oor te dra en alhoewel 
hierdie stories so ongelooflik gelaai is met ’n diep 
gevoel van omgewingsbewaring, word dit selde deesdae 
oorvertel, en nog minder in argiewe bewaar of deur 
gemeenskappe gevier.

Ons fokus en die goue draad tussen die gemeenskap, 
of ewewel die individue en die omgewing, het daarom 
kulturele stories geraak. Kulturele stories wat diep 
gewortel is binne die omgewing, of dit natuurlik of 
mensgemaak is.

Hierdie stories kweek trots in beide die individue en 
in sy/haar omgewing. Dit raak die hart aan en bied 
daardie diep band wat benodig word tussen die mense 
en die voorwerp van bewaring. Dit koester verder die 
ontwaking daartoe dat hierdie gevoel, hierdie band, 
ook teenswoordig is in die harte van ander mense. Dit 
bevorder sosiale samehorigheid onder ’n groep wat iets 
baie algemeen, maar terselfdertyd, baie uniek deel. 
Ons deel almal dieselfde geluk, pyn, vrede, sieninge, 
geskiedenis, gelowe en een stukkie aarde. Hierdie 
gevoel om iewers en êrens te behoort, dryf positiewe 
verandering en ’n mens moet altyd onthou dat ver-
andering gemotiveer word deur mense, nie regerings of 
organisasies en strukture nie.

Hierdie momentum, hierdie samehorigheid, moet 
gebruik word vir die positiewe en ons hoop daarom 
dat jy die stories wat hierin vervat is, sal geniet. Dat dit 
jou hart sal aanraak en positiewe verandering in jou sal 
kweek ter bevordering van jouself, jou gemeenskap en 
jou omgewing.

Lize van As
Direkteur
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Warrenton is geleë in die Magareng distrik, en 
bestaan uit ’n klein area (1.5km2) in die mees 

noordelikste deel van die Noord-Kaap, na aan beide 
Noord-Wes en Vrystaat, op die suidelike banke van 
die Vaalrivier, ongeveer 70km noord van Kimberley.

Wanneer daar verwys word na Warrenton in sy volle 
glorie, bring dit gedagtes van samekoms na vore. ’n 
Plek waar mens, dier en natuur bymekaarkom. ’n Plek 
waar grense kruis, ’n ruspose tussen bestemmings, ’n 
plek gekenmerk aan sy mooi tuine, vriendelike mense 
en liefde vir die Vaalrivier.

Die dorpie het ’n ryk geskiedenis, maar is veels ryker 
weens die spesiale posisie wat dit op die aardopper-
vlakte geniet. Warrenton se ekologie kan beskryf word 

as ’n area waar drie verskillende biome ’n ekotoon 

vorm. In allemanstaal beteken dit eenvoudig die 

samekoms van drie verskeie ekosisteme en sluit 

dit die Karoo, Hoëveldse grasveld en die Kalahari 

Doringveld in. Dié drie diverse ekologieë met spesifieke 

karaktereienskappe uniek aan elkeen, diversifiseer 

oorlewingsmeganismes en is dan die rede waarom 
meeste diere in dié omgewing kan oorleef.

Dit blyk duidelik as daar gekyk word na die hoe-
veelheid wildplase in die omgewing. Wat egter meer 
indrukwekkend is, is dat dié bymekaarkoms dit self 
sal herhaal in die doen en late van die mense wat 
hulself hier vestig.

In sy ontstaansjare is Warrenton gekenmerk as ’n 
area sentraal geleë, nie net vir naburige markte nie, 
maar ook tot Suid Afrika self. Dit was hier waar drie 

Britse mediese dienste gedurende die Anglo-Boereoorlog, 
Warrenton, 20ste eeu

Veertien Strome brug prent deur C.I. Heads, 1920 Warrenton Uniegebou, Warrenton, 191-

Veertien Strome stasie prent deur C.I. Heads, 1918

Britse mediese dienste gedurende die Anglo-Boereoorlog,  
Veertien Strome, 20ste eeu
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verskillende grense naamlik die Kaap, Vrystaat en 
Transvaal kolonies ontmoet het. Die bymekaarkoms 
van hierdie grense is reflekteer in die spoor-aanslu-
itings hetsy dit was, Johannesburg, Kaapstad, Rho-
desië, Vryburg, Mafeking of Bloemfontein. Dit was 
waarlik ’n plek van samekoms, ’n plek van rus voor ’n 
volgende avontuur.

Die eerste Europeërs maak hulle verskyning in 
die gebied twee eeue na hul aankoms in die Kaap. 
Op daardie stadium was hierdie individue beperk 
tot ontdekkingsreisigers en veeboere, die enigstes 
braaf genoeg om die binneland so diep aan te durf. 
Hierdie mense was inherent reisigers en het geen 
gevestigde bestaan gevoer nie. Wonings was tydelik 
en het bestaan uit ’n tent of wa, dus is daar geen 
vaste strukture nagelaat as spore in die omgewing 
nie. Dit was eers heelwat later, na die ontdekking 
van diamante dat permanente woonstrukture in die 
gebied opgemerk sou word.

In 1866 word diamante in die Kaapkolonie ontdek 
en kort hierna in 1869 word die “Ster van Suid Afrika” 
naby Kimberley ontdek. Dit was die eerste groot 
diamant wat internasionale erkenning gekry het en 
bring dit met tyd die eerste diamant-revolusie naby 
Hopetown mee. In die middel 1870’s word diamante 

in Barkly-Wes ontdek met die tweede diamant-
revolusie as gevolg en kort hierna word diamante in 
Du Toitspan ontdek wat die derde diamant-revolusie 
tot gevolg het. Dit was met hierdie derde revolusie 
dat ’n jong, sewentienjarige, Cecil John Rhodes in Suid 
Afrika arriveer.

Die diamant-revolusie het ’n bevolkingsontploffing 
tot gevolg in die Kimberley-distrik en stimuleer dit 
entrepreneurs-inisiatiewe om rykdom na te jaag. Dit 
was eers in 1878 dat die gebied vandag bekend as 
Warrenton, as die plaas Grasbult onder die destydse 
Vrystaatse kolonie uitgereik is aan Charles Fichardt en 
Antonie Lodewyk Hamelberg. Die plaas is later onder 
die Kaapkolonie ingelyf en verdeel in ’n oostelike en 
westelike gedeelte. Die westelike deel wat vandag 
bekend staan as Warrenton is aan ’n Gabriel Nicolaas 
Venter verkoop. Dit was ook hierdie einste Mnr. Ven-
ter wat die eerste leivoor uit die rivier gebou het, en 
sou dit later verder ontwikkel word vir grootskaalse 
besproeiing binne Warrenton dorp self.

’n Groep van agtien entrepreneurs het die po-
tensiaal van Warrenton as voedselverskaffer vir die 
diamant-revolusie in Kimberley raakgesien en koop 
die plaas Grasbult by Mnr Venter (1880). Die 3 365 
morge plaas word verdeel in 287 erwe met die doel 

voor oë om ’n dorp te stig. Mnr Venter se leivoor van 
grond is uitgebrei en later in 1913 van sement gebou 
om so permanente waterverskaffing aan voedsel 
produseerders te verseker. Groente, vrugte en hout is 
eers met waens na Kimberley vervoer, en later van tyd 
met die voltooiing van ’n spoorlyn tot in Warrenton, 
met die trein.

In 1882 word die dorp na Sir Charles Warren vernoem, 
en van daar die naam Warrenton. Sir Charles Warren, 
gebore op 7 Februarie 1840 in Wallis, en oorlede 
op 21 Januarie 1927 in Somerset, Engeland, was ’n 
Britse Soldaat met amp as landmeter. In 1876 word 
hy opgekommandeer om die omstrede grens tussen 
die Griekwaland-Wes diamantveld en die Vrystaat te 
bepaal. Dit neem hom op klomp omswerwinge, van 
Platberg na Ramah (Barkly-Wes) en word die area 
deurkruis met wa en helpers. Hy word bekend as ’n 
gawe man met hoë standaarde en gewilligheid om te 
help. Uit sy vader se geskiedenis as grootwildjagter in 
Suid-Afrika, gebruik hy selfs sy kennis van veldplante 
om mense te genees.

Dit was juis sy tegemoetkomendheid teenoor die 
boere tydens die trek van grenslyne in die Warrenton 
distrik dat die dorpie na hom vernoem word. Hy was van 
mening dat jou grond, jou grond, in jou provinsie moes 

Central Hotel, Warrenton, 191- Verversings gebou by Warrenton stasie, Warrenton, 191- Causeway, Warrenton, 1935.
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wees. Wie sou dan nou in hulle voortuin aan die een 
kant hulle self in die Griekwaland-Wes en aan die 
ander kant in die Vrystaat kolonie wou bevind? Geen 
plaas sou verdeel word a.g.v. die trek van grenslyne 
nie, daarvoor sou hy sorg. Dit was hierdie insig en 
deernis wat hom sy goeie naam gegee het.

Op daardie stadium was die stryd tussen die 
Transvaal en die Kaapkolonie oor die anneksasie van 
die Griekwaland-Wes gebied steeds in volle swang 
a.g.v. die ontdekking van diamante in die gebied. 
Op 25 Januarie 1885 ontmoet Sir Charles Warren vir 
Paul Kruger by Veertien Strome om die geskil uit 
te sorteer en finaal te besluit oor die westelike deel 
van die Transvaal se grenslyn. Met 5000 perderuites 
wat in enkelgelid geloop het, trek Sir Charles Warren 
hierdie grenslyn, en val Veertien Strome onder Trans-
vaalse beheer.

In 1888 word diamante in Warrenton-distrik ontdek, 
en lok dit mense van ver en diverse afkomste. Dit laat 
Warrenton sosio-ekonomies ontwikkel en met tyd 
word beide Ikhutseng en Slangheuwel as permanente 
gemeenskapswonings erken. Ontwikkeling seëvier en 
in 1889 word ’n spoorlyn vanaf die Kaap tot en met 
Warrenton voltooi. 

Op daardie stadium was daar nog geen gedagte aan 
brûe oor die Vaalrivier nie en is die spoorlyn oppad 
Johannesburg toe eers weer by Veertien Strome, 
die stasie reg aan die oorkant van die rivier, hervat. 
Hierdie area, vandag se Kultuuroord en omliggende 
omgewing het oorspronklik aan ’n James Brady be-
hoort. Volgens hoorsê was daar ’n klein hotel op James 
Brady se grond gevestig en het dit gedien as ruspos 
voor daar tussen Johannesburg en Mafeking treine by 
Veertien Strome-stasie oorgeskakel kon word. Daar 
was selfs ’n gang tussen twee geboue waar die koop 
en verkoop van diamante plaasgevind het, want op 
daardie stadium was die diamantkoors nog hoog.

James Brady is gesien as ’n gawe man en is in 
1912 oorlede. Hy is op sy grond deur die Nazareth 
Sisters saam met sy beste vriend, ’n kleine hondjie, 
begrawe. Hierdie graf staan vandag nog en word deur 
die Kultuuroord se bestuurspan onderhou. Brady het 
nooit getrou nie, en het daarom grond aan Nazareth 
House geskenk gedurende sy leeftyd en met sy 
afsterwe die res van sy grond aan sy goeie vriende, 
die Moleko familie.

Oorspronklik het alle treine by Warrenton-stasie 
tot stilstand gekom, en is goedere en mense hier 
afgelaai en deur ’n drif getrek na Veertien Strome 
stasie toe. Vloede het egter veroorsaak dat daar later 
van tyd van ’n pont gebruik gemaak is om die rivier 
te oorkruis. Die eerste brug wat gebou word was 
funksioneel, maar baie laag. So laag dat daar van ’n 
Stoot Lokomotief gebruik gemaak moes word om die 
trein oor die brug te kry. Daar word later van tyd ’n 
tweede brug met staal gebou en die derde brug (1904 
– 1907) is vandag nog in gebruik. Die welbekende 
laagwaterbrug word dan ook in die 1920’s gebou om 
waens en motorvoertuie te akkommodeer.

In 1899 breek die Anglo-Boereoorlog tussen die 
Britte en Boere uit en raak dit die Warrenton ge-
meenskap soos alle ander gemeenskappe landwyd. In 
hierdie geveg is Warrenton eers deur Boere en later 
deur Engelse beset, en is dit dan die rede vir die bou 
van die steeds staande blokhuise in die omgewing. Dit 
is ook tydens die Engelse beset dat Emily Hobhouse 
met haar menigte besoeke aan konsentrasiekampe 
regoor Suid Afrika hier tyd sou spandeer en in haar 
dagboek verwys na die 370 vroue en kinders wat in 
die Nederduits Gereformeerde Kerk aangehou is.

Na beide die Anglo-Boereoorlog (1899 -1901) en 
Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) gaan die dorp deur 
’n spoedige ontwikkelingsfase. 

Vir etlike jare is daar gebruik gemaak van die Kerk-
gebou as beide kerk en klaskamer, maar in 1893 word 

daar aansoek gedoen vir die oprigting van ’n formele 
skoolgebou (ou Ester Modes). Die skool het egter so 
floreer dat dit in 1926 tot Hoërskool status verhoog 
is, en die steeds staande Laerskool van vandag gebou 
word om al hoe meer leerders te akkomodeer.

Oor die algemeen was Warrenton van sy ontstaans 
jare bekend as ’n kerkdorp, omdat die kerk hier saam 
met die dorp gegroei het. Dit was die Nederduits 
Gereformeerde Kerk wat hier geseëvier het en is die 
eerste sendingpreke al reeds hier in 1882 binne die 
waenhuis van ’n boer met die naam Mnr van Wyk ge-
lewer. Kerklewe hier was oorvloedig om die minste te sê en 
is dit duidelik aan die aanwesigheid van die Wesleyaanse 
Kerk, die Kerk van Engeland, die Londense Sending-

Sir Charles Warren, plek-onbekend, 1879
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Genootskap, die Berlynse Sending-Genootskap, die 
Rooms-Katolieke Kerk en natuurlik die Nederduits 
Gereformeerde Kerk. Die eerste kerkgebou is in 1885 
op gerig en met die sosio-ekonomiese welvaart van 
die dorp bekostig die Kerkraad dan om die gebou wat 
vandag nog staan in 1937 te voltooi.

Van alle verwikkelinge was die ontwikkeling van 
die Vaalharts-skema by verre die grootste. In 1934 
aanvaar die Parlement die voorgestelde planne vir die 
ontwikkeling van die Vaalhartz-besproeiingskema, 
en bied dit hoogs benodigde werksgeleenthede aan 
werkloses vanweë die Eerste Wêreldoorlog en daar-
opvolgende depressie. Daar is gelyktydig aan beide die 
stuwal of “weir” en die hoofkanaal vir waterafleiding 
by Veertien Strome begin. Die skemaprojek is uitein-
delik in 1946 voltooi. Daar is altesaam sowat 126 km 
toevoerkanale, 540 km gemeenskaplike vore en ’n 
uitkeerwal 735m lank en 11m hoog met beton gebou.

Die instroming van mense opsoek na werk het die 
dorp laat floreer. Bedrywe soos haarkappers, kantiene, 
klerewassers, kafees, aandskole, die dorpswembad en 
nog vele meer het eensklaps ontwikkel. ’n Kaasfabriek 
naby Veertien Strome is ontwikkel, die Doringhof 
koshuis (1953) en huidige poskantoor (1958) is gebou 
en mettertyd word die dorpsbestuur (Kerkraad) deur 
die staat se plaaslike Munisipaliteit vervang.

Die periode 1960 tot 1980 geniet vreedsame maar 
spoedige groei. Die gebied bekend as die stasie word 
uitgebrei van 6 tot 10 wyke, Warrenton self kry verder 
304 woonerwe, 3 kerkpersele, en enkele sakepersele 
as beide woon en sakegebiede by. ’n Woongebied van 
200 woonerwe, asook ’n vryhandelsgebied vir Indiërs 
word geproklameer en sakegeboue opgerig. Grond-
strate word stelselmatig met teerstrate vervang, en 
word ’n Hospitaal, Kleuterskool en Transka tot die dorp 
bygevoeg. Fokus word ook geplaas op ontwikkeling 
van beide Ikhutseng en Warrenvale waar klinieke, 

biblioteke, gemeenskaps-sale en sportgronde 
ontwikkel word.

Op die manier ontwikkel Warrenton dan in ’n 
pragdorp bekend vir sy groot erwe, mooi tuine, sen-
trale ligging en landelike atmosfeer waar mens kon 
rus vind.

In 1980 begin die welbekende onderdrukking van 
swart mense egter tot ’n punt bou waar verandering nie 
meer geweier kon word nie, en begin dit uitspeel in die 
vorm van boikotte teenoor beide dorps en stadsgebiede 
landwyd. Warrenton was nie vrygeskeld van hierdie 
anti-apartheidsbeweging nie en word dié tydperk 
gekenmerk deur boikotte, onrus en publieke geweld.

Onrus eskaleer tot en met 1994, waarna rustigheid 
weer terugkeer tot die dorp en omliggende omge-
wing. Die onstabiliteit en radikale oorgang van een 
bestuursregime tot ’n ander plaas egter ’n demper op 
die ontwikkelende Warrenton. Dit gaan ook gepaard 
met die feit dat ontvolking in die platteland onver-
mybaar word, en jong mense verhuis van die klein 
pragdorp, opsoek na die rykdom wat stede kon bied. 

Hierdie sowel as ander faktore lei tot die afwe-
sigheid van verantwoordelikheid teenoor dorpsgroei 
en met tyd verswak Warrenton in geheel a.g.v. die 

magte speling oftewel die afwesigheid daarvan. Die 
pragdorp se infrastruktuur word nie onderhou nie 
en wette word nie binne dorpsgebiede toegepas nie. 
Stelselmatig word besighede se deure gesluit, die 
publieke swembad toegestoot, sport en ontspan-
ningsgronde verval, parke en besighede nie esteties 
onderhou nie en waar eens teerstrate was, word 
daar weer teruggekeer na strate van grond. Oor die 
algemeen begin wetteloosheid heers en lei tot die 
verval van beide die materiële asook spirituele; die 
mismoedigheid van ’n eens trotse groep mense.

Dit behoort nie die orde van die dag te wees nie. Die 
dorp het al die karaktereienskappe van ’n plek wat 
kan floreer in oorvloed. Dit is teen die Vaalrivier, op 
die kruising van beide die N12 en N18, op ’n ekotoon, 
sentraal tot Suid Afrika geleë. Dit het al die regte 
bestanddele om ’n absolute sukses te wees, al wat 
kort is ’n gemeenskap wat weer bereid sal wees om 
verantwoordelikheid hiervoor te aanvaar. ’n Gemeen-
skap wat weer in Warrenton sal glo!

James Brady graf, Warrenton  
Kultuur Oord, 2019

Veertien strome hotel, Warrenton Kultuur Oord, 2019
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IKHUTSENG
(Eers bekend as Kgomo Ka Beke)

Ikhutseng, die plek van rus, het sy oorsprong buite 
geskrewe en orale geskiedenis. Dit is daarom uiters 

moeilik om die spesifieke datum en groep van stigting 
te bepaal.

Vroeë kaarte van die tydperk dui daarop dat Griek-
waland-Wes onderverdeel was in verskeie inheemse 
magsgebiede. Die Bechuana en Baralong in die Ku-
ruman area, die Korana in die Campbell area en die 
Boesmans tussen die Modder en Rietrivier.

Dit was die landskap voor die aankoms van enige Eu-
ropeërs, en sou drasties verander met die stigting van 
die Oranje Vrystaat en Transvaal. Hierdie proklamasie 
van grond sou egter nie sonder weerstand gaan nie en 
in 1885 het beide Batlhaping en Boesman groepe met 
mening hulle grond beskerm. Hierdie tydperk word 

geken aan die heersing van Kgosi Gasebone van die 
Batlhaping groep en Kousop van die Boesman groep.

In Julie 1858 word Kousop net suid van Windsorton 
vermoor en kort hierna, Augustus 1858, Kgosi Gas-
ebone by Rooidam in ’n geveg teen gekombineerde 
magte van beide die Vrystaat sowel as Transvaal. 
Hierdie oorloë sou voort heers tot en met 1868, maar 
sluit later ook ander inheemse groepe soos die Ko-
rana, Baster en latere Griekwa mense van regoor die 
Noordkaap in.

Alhoewel die Batswana meestal uit jagters en 
veeboere bestaan het, het hulle in die vroeë 18de 
eeu al reeds die vaardigheid om gereedskap te maak 
ontwikkel en dit gebruik as ruilhandelsmiddel onder 
ander inheemse groepe. Hierdie sou egter spoedig 
verander met die ontdekking van diamante in die 
1860’s. In Shillington se boek “Die Kolonisering 
van die Suidelike Tswana, 1820 – 1900” is hy van 
opinie dat die Tswana bevolking alreeds ruilhandel 
in die suidelike gedeeltes van die Kaap beoefen het 
lank voor Europese kapitalisme sy merk in Griek-
waland-Wes sou maak. Die vinnige uitbreiding van 

diamantvelde na die 1870’s het daarom net bygedra 
tot hierdie reeds bestaande ekonomie.

In 1871 het Henry Barkly Griekwaland-Wes as deel 
van die Britse kolonie proklameer en in 1873 bestaan 
Kimberley alreeds uit 30 000 inheemse persone en 
13  000 Europeërs wat dit die tweede grootse dorp Rinderpes, Warrenton area, 1896

Kaart van Griekwaland-Wes en aansluitende gebiede, 
Kimberley, 1879

Munisipale polisie, Ikhutseng, voor 1994

O.S. Modisaotsile en dogter, Ikhutseng, 1930’s
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in die hele Suid-Afrika gemaak het. Oorspronklik 
is depots gebou om swart persone, opsoek na 
rykdom vanuit die binneland, te huisves totdat 
wettige indiensneming uitgereik is. In 1877 word 
die “Inheemse Lokasie” sisteem geïmplementeer en 
vind die wettige Tswana sy nuwe heenkome in die 
Griekwaland-Wes lokasie van die tydperk.

Vooruitzight delwery, die De Beers broers se plaas, 
was ’n plek waar ’n mengsel van nasionaliteite hulle 
geluk rondom diamantontdekking beproef het. Lord 
Kimberley het in 1871 dié area “New Rush” genoem, 
omdat hy nie in staat was om Vooruitzight neer te 
skryf of uit te spreek nie, en word die area later een-
voudig net Kimberley genoem.

In daardie dae was dit onmoontlik om inheemse 
groepe se kuddes in die delwery areas te akkommodeer 
en is hierdie kuddes en dienooreenkomstige grond 
van inheemse groepe weggeneem, indien nie alreeds 

voor aankoms op die delwerye nie. Alle inheemse 
persone wat aangesluit het by die delwerye is uit-
gereik met ’n pas of dienskontrak om wettigheid aan 
te dui. Van hier sou hulle dan hul nuwe heenkome 
in die nuut gevormde “Inheemse Lokasie” van Griek-
waland-Wes maak.

Die geskiedenis van die naam “Kgomo Ka Beke” 
of “ ’n Bees ’n week” het sy oorsprong gehad vyf jaar 
voor Warrenton benoem is na Sir Charles Warren in 
1882. Daar word aangeneem dat verskeie inheemse 
groepe hulle al reeds in die gebied gevestig het om 

sodoende hulle bestaansboer-leefwyse uit te oefen in 
kontras met Kimberley se lokasie-gebiede. Mense het 
in Kimberley op delwerye gaan werk, maar Ikhutseng 
sou hul tuiste wees, ’n plek met oorgenoeg weiding, 
water en vleis. ’n Plek van oorvloed waarin almal kon 
deel. So ryk dat ’n bees elke week geslag kon word!

Daar is ook ander stories rondom dié naam. Som-
mige van die ou mense sê dat dit ook “elke week , 
’n ander vrou” beteken het, maar kon egter ook die 
Rinderpes van 1896 wees waarin duisende beeste 
gevrek het en moes begrawe word. Dit was juis in 
dié tydperk dat ’n kort oorlog teen Kgosi Galesewe 
naby Phokwane uitgebreek het, omdat van sy beeste 
geskiet is sonder sy permissie. Die laasgenoemde 
teorieë is geloofwaardig, maar korreleer egter nie met 
die tyd (1877) van benaming nie. Ons neem dus aan 
dat die eerste teorie nader aan die waarheid as die 
laasgenoemdes is.

Oor die algemeen het Ikhutseng nie een spesifieke 
plek van ontstaan nie. Dit was ’n groot weidingsarea 
en het bestaan uit groepe uitgespreide families regoor 
die hele landskap. Elke familie het hulle eie stukkie 
grond bewerk en beeste, bokke en varke aangehou. 
Vir alle praktiese doeleindes kon daar verwys word na 
die gebied as een groot gemeenskapsplaas.

Die ontwikkeling van Ikhutseng word dan aangevul, 
maar ook dikteer deur Warrenton se ontwikkeling 

Kerkraad van die Lutherse Kerk, Ikhutseng, 1970’s

Links na regs:

Mev Leah Kgadiete (H.O. Kgadiete se ouma); Onbekend, 
Onbekend, Johanna Kgadiete, Mev Elizabeth Kgadiete (H.O. 
Kgadiete se ma); Mev Rabotlo; Onbekend; Clement Kgadiete; 
Onbekend; Onbekend; Mrs Jantjies; Onbekend; Sittend : Rev. 
Mokwai and Mrs Mokwai

Burgemeesters-gebeurtenis met H.O. Kgadiete, tweede van links, 
area onbekend, 1990’s

Big Box besigheidsarea, Ikhutseng, 2019 Ikhutseng Gemeenskapsaal, Ikhutseng, 2019
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soos tyd aanstap. Die leser word verwys na Warrenton 
se geskiedenis vir meer in diepte informasie rondom 
hierdie ontwikkeling. Oor die algemeen kan daar ter 
opsomming gesê word dat Warrenton ’n kerkdorp 
was, omdat sy bestuur en daarom ontwikkeling 
gegrond was in die Nederduits Gereformeerde Kerk 
en sy kerkraad. Hierdie kerklike bestuur sou oorspoel 
na Ikhutseng en is Ikhutseng later van tyd ook geken-
merk aan die groot hoeveelheid kerke en sendelinge 
van ver wat hier gevestig het.

Wanneer nuwe mense na Ikhutseng verhuis het, 
was dit omdat Ikhutseng lewe voorgestel het. Dit 
was ’n plek van oorvloed, ’n plek waar jy onversteurd 
kon boer, maar steeds saam met die moderne lewe 
jou vaardighede kon ontwikkel. Van hier af kon jy 
die wêreld ontdek, alle treinaansluitings het hier 
bymekaar gekom en was daar oorgenoeg weiveld om 
almal te akkommodeer. Mense kon visvang, groente 
en vrugte verbou en soveel meer. Hierdie area was 
ryk, dis verseker.

Ikhutseng-gemeenskap bestaan uit mense met 
verskeie agtergronde van reg oor Suid-Afrika; dit 
sluit ook die nabye Majeng, Shaleng en Vrystaat in. 
Fortuinsoekers, plaaswerkers, reisigers, noem dit 
maar! Meestal was hierdie Tswanasprekendes, maar 
later selfs ook Xhosa’s en die Afrikaans-sprekende 
nie-blankes, wat met tyd hulle heenkome in Slang-
heuwel sou maak.

In latere jare word Ikhutseng verdeel in verskeie 
areas. Hierdie areas sluit Big Box, Gin Hall, Sonder 
Water, Thaks of Thagadiepelajang en Slangheuwel in. 
Big Box kan gesien word as die sentrale area waar al 
die besighede geleë was. Dit was dié woonarea, omdat 
alles hier gebeur het; Jabula, Cindy, Thanda-Bantu en 
soortgelyke aktiwiteite. Gin Hall in teendeel hiermee 
was die plek vir die brawes en die gewelddadiges, 
’n plek waar drank en baklei hand aan hand geloop 

het. Dit was nie noodwendig waar jy jouself wou 
bevind nie.

Sonderwater op sy beurt is die area, reg verby 
vandag se kleuterskole, na regs en agter. Dit is so 
genoem, omdat die area op die randjie van die holte 
waarin Ikhutseng sy ontstaan het, geleë was. Dit het 
watervoorsiening na die area baie moeilik gemaak en 
is daar tot en met vandag toe areas sonder water. 
Thagadiepelajang of Thaks, beteken vrolike voëls, en 
dui daarop dat dié area gekenmerk moes wees aan 
die vrolike gesing van voëls. Dit is natuurlik in skerp 
kontras met Slangheuwel, wat letterlik dui op die 
teenwoordigheid van ’n oormaat slange in die gebied 
reg agter die besighede geleë in Big Box. Dit is die 
area gekenmerk aan kleurlinginwoners.

A.g.v. die nabye afstand van Big Box tot Slangheu-
wel, was daar vele ondertrouery tussen kleurling en 
Tswana. Dit was dus ook die rede vir taalvermeng-
ing en is Ikhutseng gekenmerk aan Afrikaans en 

Tswanasprekende persone. In die 1960’s, met die 
implementering van die Groepsgebiedewet, word 
hierdie kleurlinggroep egter teen hulle wil verwyder 
na die nuut uitgesoekte tuiste, genaamd Warrenvale.

Sommige Tswanasprekende mense het ook sommer 
van die geleentheid gebruik gemaak om hulleself as 
kleurling te klassifiseer, omdat kleurlinge in daardie 
dae meer voorregte as swart persone geniet het. Hulle 
het nuwe identiteitsdokumente ontvang, en dit het 
bestaan uit ’n ID kaart of later ’n lewensboek, in kon-
tras met die Dompas wat swart persone daardie tyd 
ontvang het. Met hierdie identiteitsdokumente kon jy 
verseker wees van ’n beter werk, meer geleenthede 
en voorregte as met jou ou Tswana van. Daarom is 
baie Tswana vanne in hierdie tydperk na kleurling 
vanne verander.

Soos Ikhutseng ontwikkel en gegroei het, so het 
regulasies en reëls maar vanselfsprekend ook ver-
meerder, en op een stadium word Ikhutseng deur 
“blokmanne” of te wel wyksraadslede bestuur. Hierdie 
lede was hoogs gesiene persone, woonagtig in Ikhut-
seng en het bestaan uit mense soos die Mothumi’s, 
Mekwena’s, Nezi’s ens. Hierdie groep individue het 
dan groot besluitnemings as verteenwoordigers van 
die Ikhutseng gemeenskap behartig, en onder andere 
het dit die benaming van die dorp ingesluit. Hulle 
besluit toe op Ikhutseng, ’n plek van rus.

Hierdie naam is so gepas, want in sy ontstaansjare 
het Ikhutseng gedien as ’n plek van rus, ’n plek wat 
mense hul tuiste kon noem wanneer hulle ver van 
die huis op myne en plase gewerk het. Selfs in later 
jare behou hierdie dorp hierdie selfde waarde. Mense 
verlaat die dorp opsoek na beter werksgeleenthede, 
op paaie, myne, staat en so meer, maar keer altyd 
terug huis toe, na die plek van rus.

Ikhutseng het saam met Warrenton ontwikkel. 
Tesame met die plaaslike munisipaliteit het die 
raadslede verdere ontwikkeling in Ikhutseng beplan. Uniting Reformed Church in Southern Africa, Ikhutseng, 2019
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Skole wat eers in kerke gehou is, is vervang met 
nuwe geboue, skole wat onafhanklik in hulle eie reg 
kon funksioneer. Paaie is geskep en water aangelê 
om elke familie in Ikhutseng te akkommodeer. 
Waterkrane is strategies geleë, en as die kraan 
voor jou huis geïnstalleer was, was dit jou plig om 
verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar. Ou oompies 
het die taak altyd so ernstig opgeneem, en wanneer 
jong manne met die water gespeel het, sou een van 
die ongewenste kettieskote jou vinnig laat nadink.

Werksgeleenthede was volop, omdat beide ontwik-
keling binne en buite die dorp floreer het. Ten spyte 
van die ongerymdhede wat met apartheid saamge-
kom het, was mense nooit honger nie en kon jy 
baie maklik gebruik gemaak het van enige van die 
entrepreneurs-moontlikhede wat die dorp kon bied. 
Verkoop van vis, groente, vrugte, vuurmaakhout, 
vleis, noem dit maar. Die area was gekenmerk vir 
sy oorvloedigheid!

Met tyd is ’n satellietpolisiestasie, gemeenskapsaal, 
sportgronde en ander uitbreidings bygevoeg tot die 
staande infrastruktuur. Die plek van rus het uitgebrei 
en dit het die regerende party begin bekommer. Hier-
die bekommernis veroorsaak dat die plaaslike regering 
verdere groei probeer buffer deur “quarry-gate” te 
maak waar verdere ontwikkeling sou plaasvind en 
selfs ook deur die ontwikkeling van die rioolaanleg 
wat verdere groei na die dorp sou vermy.

Ikhutseng, net soos alle ander informele nedersettings 
is ook onderworpe aan die Anti-Apartheidsbeweging 
van die 1980’s. Hierdie era van 1980 tot 1994 word 
daarom oor die algemeen gekenmerk as ’n tyd van 
onrus, publieke geweld en onderdrukte ontwikkeling. 
Inligting rondom die apartheidstydperk in Ikhutseng 
is nie geredelik beskikbaar nie, maar waarvan ons 
seker is, is die groot rol wat Ikhutseng gespeel het in 
die vorming van verskeie vryheidsvegters.

Na 1994, investeer die nuwe regering in verskeie 
infrastruktuur opgraderings; die verdere ontwikke-
ling van paaie, rioolwerke, klinieke, opgradering van 
sport en gemeenskapsgronde, bou van RDP huise 
en die verskaffing van basiese dienste, insluitend 
elektrisiteit, water en vullisverwydering. Die eerste 
ANC Burgemeester was Mnr H.O. Kgadiete. Hy was 
die heel eerste skoolhoof van die Berlynse Missie 
Skool wat eers in Warrenton geleë was en later met 
die Groepsgebiedewet verskuif het na Slangheuwel in 
die 1960’s.

In Augustus 1996 sou die Nelson Mandela Trust ook 
verdere fokus op onderwys plaas en is die eerste mod-
erne toegeruste primêre skool in Ikhutseng gebou. Die 
oprigting van hierdie skool het gedien as simbool van 
staatstoewyding tot onderwys in ’n provinsie waar dit 
immers afgeskeep is. Rolihlahla primêr is by verre die 
mees gesogte skool in Ikhutseng tot en met vandag.

Dit voeg baie waarde by Ikhutseng as dorp, en staan 
die dorp in sy eie reg. Tot vandag is almal trots om te 
verwys na Ikhutseng as hul tuiste, al werk en bly hulle 
baie ver van hier af.

Ons glo dat dit belangrik is om die wortels, die 
rede vir die ontstaan van Ikhutseng op hierdie spesiale 
stuk grond, te onthou. Anders as meeste informele 
nedersettings, was dit nie ’n stuk grond waarheen 
mense met mag moes verhuis nie, of ’n plek waar-
vandaan mense gewelddadig verwyder is nie. Dis nie 
’n plek gekenmerk aan ’n ongelukkige of armsalige 
geskiedenis nie. Nee, dis ’n plek waar mense vrywillig 
bymekaargekom het a.g.v. die skoonheid, die oor-
vloed en die rus wat dit voorgestel het. Dit is ons hoop 
dat mense sal onthou wat die rede vir die ontstaan 
van Ikhutseng was, en dat hierdie gevoel van liefde, 
en ’n gevoel om êrens te behoort, in die harte van die 
nuwe generasie gekweek sal word.

Pholong Kliniek, Ikhutseng, 2019

Rolihlahla primêre skool, Ikhutseng, 2019

Sonderwater waterpunt, Ikhutseng, 2019
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Warrenvale en Slangheuwel is so te sê sinoniem 
aan mekaar, omdat Warrenvale sy bestaan in 

geheel te danke aan Slangheuwel het. Die leser word 
verwys na Ikhutseng se geskiedenis vir meer in diepte 
agtergrond rondom die ontwikkeling van Slangheuwel.

In die 1900’s was Slangheuwel bekend as ’n gebied 
naby aan, maar steeds apart van Ikhutseng. Dit het 
bestaan uit ’n groot kleurlinggroep met moontlike 
gemengde afkomste van die Griekwa, Khoekhoe, 
San, Namakwa, slawe en Europeërs, opsoek na die 
rykdom en status wat met die diamantkoors van die 
laat 1860’s gepaard gegaan het. Oor die algemeen 
is Slangheuwel se geskiedenis dié van Ikhutseng 
s'n, ’n plek waar mense bymekaargekom het a.g.v. 
oorvloed, ’n plek van rus tussen bestemmings en ’n 

huis vir broodwinners se families terwyl hulle gemyn 
of op plase ver weg gewerk het. Die vorming van 
beide Slangheuwel en Ikhutseng is verseker verder 
beinvloed deur die Britse Regering en Owen Lanyon 
(1870’s) wat ’n sisteem van “inheemse gebiede” 
geïmplementeer het.

Hierdie “inheemse gebiede” is gekenmerk aan 
gemeenskaps-woongebiede, te klein om ’n lewe 
as bestaansboer te maak, maar groot genoeg om 
as werkerskamp te dien vir boere of die diamant-
revolusie. Die ontwikkeling van die twee gemeen-
skappe sou daarom ook onderhewig wees aan 
hierdie regulasies, maar sou verseker nie onafhanklik 
van Warrenton se ontwikkeling as dorp wees nie. 
Voedselverskaffing aan Kimberley se diamantsoekers 
(1878) en diamantontdekking hier in 1888 sou sonder 
twyfel ’n groot rol speel.

In daaropvolgende jare het Ikhutseng en Slang-
heuwel as eenheid saam met Warrenton ontwikkel. 
Mense het in Slangheuwel gewoon, maar beide die 
skool en kerk was binne Warrenton geleë. Daar is 
vele herinneringe aan skool en kerk toe stap oor 
die vlaktes en daar word altyd daarna verwys as ’n 
opwindende affêre.

Warrenvale Gekombineerde Skool, Warrenvale. 2019 Lutherse kerk (sinkgebou) binne te Slangheuwel, Ikhutseng. 2019 Lutherse kerk (sinkgebou) en klok te Slangheuwel, Ikhutseng. 2019

Warrenvale Biblioteek en Kliniekbord, Warrenvale. 2019
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Die Lutherse Kerk is in 1915 gestig en het ook 
die Berlynse Missie skool ontwikkel. Hierdie skool 
was geleë waar vandag se Telkomgebou staan. Die 
kerk het oorspronklik uitgebrei vanaf Pniel, naby 
Barkly-Wes. Die heel eerste skoolhoof was ’n Mnr 
H.O. Kgadiete van ’n trots en netjiese skool. Dit het 
’n voedingskema gehad wat melk vanaf Mnr Reardon 
(Middelplaas) en brood vanaf Mnr Sliep (Warrenton 
Bakkery) gekry het.

In 1950 word die groepsgebiedewet egter ge-
proklameer. Die Berlynse Missie skool en Lutherse 
Kerk verskuif na Slangheuwel waar eerwaarde Jantjies, 
ook skoolhoof op daardie stadium, die nog bestaande 
Lutherse Kerk van sinkplate en klaskamers van rou 
bakstene gebou het as nuwe heenkome. Mettertyd 
het Slangheuwel egter ook uitgebrei en die buffersone 
tussen Ikhutseng en Slangheuwel al kleiner en kleiner 
geraak, totdat die destydse regering dan besluit het 
dat die vermenging tussen swart en kleurling nie sou 
deug nie.

In 1967 word ’n gebied naby, maar steeds apart 
van Warrenton en Ikhutseng geïdentifiseer, waarop 
sub-ekonomiese huise asook ’n skool gebou word 
vir die hervestiging van die kleurlinggroep in Slang-

heuwel. Die area word Warrenvale genoem en stadig 
maar seker word mense gewoond gemaak aan die 
idee. Kinders van Slangheuwel het al skool gegaan 
in Warrenvale lank voor die gemeenskap in geheel 
verskuif is.

Hierdie verskuiwing was egter nie eenvoudig nie, 
maar het gepaard gegaan met emosionele trauma, 
omdat Slangheuwel gekenmerk was aan soveel goeie 
herinneringe en oorvloed in teenstryd met die nuwe 
heenkome. Die groot erwe, vrugtebome, aande lê en 
LM radio luister, kinders wat veilig kon rondloop en 
harte vol liefde en trots, was ’n wêreldse verskil van 
Warrenvale se sub-ekonomiese huise met klein erwe. 
Die huise was leë doppe bestaande uit 2,3 of 4 kamers, 
sonder badkamer of rioolstelsel en die gemeenskap is 
sonder waarsku net eenvoudig met trekker en wa in 
Slangheuwel opgelaai en by een van die stowwerige, 
wilde erwe afgelaai.

Die verskuiwing was emosioneel moeilik, maar 
dit was nog moeiliker om trots in die omgewing te 
bewerkstellig. Harde werk was nodig om die nuwe 
heenkome na iets te laat lyk en voel waarop die 
mense kon trots wees. Die gemeenskap het egter 

nie stil gesit nie, maar gegroei en met tyd hierdie 
trots gebou.

Die skool het so floreer dat daar later ’n dubbelskof 
ingestel is om sodoende alle leerders te akkommodeer. 
Oorspronklik bestaan die skool uit grade een tot agt, 
oftewel Sub A tot en met Standerd ses, en moes 
kinders wat graag wou matrikuleer na Kimberley of 
Vryburg gaan om dit te laat realiseer, al het Warrenton 
en Ikhutseng op daardie stadium al reeds Hoërskole 
gehad. Dit is dan ook voor-die-hand-liggend dat 
afstande en finansies matrikulasiesyfers in Warrenvale 
beïnvloed het, maar met uithouvermoë en oortuiging, 
het ’n Ds. Janse vanaf 1975 die plaaslike regering 
omgepraat om jaar na jaar ’n graad (Standerd) by te 
voeg. In 1990 spog Warrenvale egter met hul heel 
eerste matrikulant en in die vroeë 2000’s spog die 
skool met 950 leerders. Vandag akkommodeer die 
skool ongeveer 735 leerders vanaf graad R tot en met 
matriek. 

Stadig maar seker het die dorp se sosio-ekonomiese 
omstandighede ontwikkel. Elektrisiteit word aangelê 
na alle huise en ’n hoogswaardeerde rioolstelsel 
geïmplementeer. ’n Sekere Mnr. Ismael Mohammed, 
eers self woonagtig in Langstraat te Warrenton, 

Nuwe Lutherse kerkgebou, Warrenvale. 2019

Mnr Ismael Mohammed winkelkompleks, Warrenvale. 2019 Transka Vakansieoord Ingang, Warrenvale. 2019
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verskaf vrugte en groente aan Warrenvale, maar 
word forseer om te trek a.g.v. die groepsgebiedewet, 
waarna hy ’n winkelkompleks in Warrenvale oprig. In 
1980 word ’n sportkompleks gebou, wat gevolg word 
deur ’n kliniek, gemeenskapsaal en biblioteek. So bou 
Warrenvale al hoe meer karakter.

Die kerklewe het ook nie agtergebly nie. In 1982 
word ’n Nederduits Gereformeerde Sendingkerk 
gestig, in 1983, ’n Lutherse kerk en hierop volg beide 
die Apostoliese Sending asook Rooms Katolieke 
kerke. Die regering besluit om nog verder te investeer 
in Warrenvale en besluit op die ontwikkeling van ’n 
vakansieoord. Die oord word Transka genoem en dra 
by tot ’n groot ekonomiese inspuiting vir die dorp. 
Die naam Transka was ook so gekies omdat die 
grenslyn van die Kaap en Transvaal provinsies hier 
bymekaargekom het, en dus baie toeriste na die 
gebied gelok het.

Op hierdie stadium word Warrenvale bestuur 
deur ’n sterk bestuurskomitee bestaande uit Ds. 
Janse, John Dyker, Mnr. Johnathan, Elwyn Pieterse, 
Ismael Mohammed en Mnr. van Wyk wat gedien 
het as skoolhoof. In samewerking met die destydse 
Munisipaliteit en ’n werkspan eie aan Warrenvale, bou 
hierdie Bestuurskomitee sonder ophou aan die welvaart 
van Warrenvale. Sementstrate en afweerwaterkanale 
word gebou om so die infrastruktuur te verbeter en in 
1990 word daar selfs ingeskryf vir die netjiesste dorp.

Warrenvale in sy eie bestaansreg wen eerste plek 
vir die netjiesste dorp en loop weg met prysgeld ter 
waarde van R500 000. In daardie jare was die bedrag 
glad nie te versmaai nie. In 1991 doen die Bestuurs-
komitee weer aansoek en wen tweede plek en prys-
geld ter waarde van R250 000. Hierdie wengeld word 
gebruik om teerpaaie te bou. Teer al die pad vanaf die 
Warrenvale ingang tot en met Transka en die ander 
teerstrate tot en met Derde laan.

Die stories, die wel en wee van die oudstes van 
die dorp en die geskiedenis van samewerking van ’n 
gemeenskap wat diep spore getrap het, blyk ’n hoop 
vir die toekoms te wees. Hierdie voorbeeld van ’n ge-
meenskap wat kon saamstaan en ’n verskil kon maak 
ten spyte van hul omstandighede, laat hoop in almal 
se harte ontvlam van ’n vuur wat weer aangesteek 
kan word aan die oewers van die Vaal.

Warrenvale ingangsmonument, Warrenvale. 2019.

Vooraansig van Lutherse kerk (sinkgebou) te Slangheuwel, 
Ikhutseng. 2019.

Transka Vakansieoord kennisgewingbord, Warrenvale. 2019.
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Majeng word gekenmerk aan sy inwoners, ’n in-
heemse groep genaamd die Batlhaping.

Die Batlhaping is ’n splintergroep uit ’n baie groter 
groep, die Barolong. Die Barolong kan terugdateer 
word tot ongeveer 1270, en die naam spruit vanaf die 
eerste leier genaamd, Morolong. In Setswana beteken 
die naam om metaal te vorm, en verwys dus na een 
wat bekwaam is as metaalsmid.

Die Barolong was wyd verspreid tussen die Molopo 
en die Modderrivier teen die tyd wat hulle deur die 
agtste koning, Koning Madiboya regeer is. Gedurende 

die heerskappy van Koning Tshesebe (1565 – 1595), 
is die groep egter sub-verdeel. ’n Groep families 
onder die onderkoning (Kgosana) Phuduhutswana, 
het suidwaarts geïmmigreer en hulleself eindelik in 
Dikgatlong, naby die samevloei van die Vaal en die 
Hartsrivier gevestig. Die rede vir hierdie spesifieke 
immigrasie is onduidelik, maar hierdie splin-
ter-Barolong groep het steeds ’n verhouding gehou 
met die groter groep. Hongerte het egter hierdie 
groep forseer om van hul tradisies te laat vaar en 
hulle moes begin leer om vis te eet net om te oorleef. 
Na die gewoonte deel geraak het van hulle daaglikse 
dieet, word die groep dan geken as die Batlhaping, 
wat beteken; die vismense.

Tydens die heerskappy van Koning Tau, die veer-
tiende Barolong koning, besluit die Batlhaping om nie 
meer huldeblyke aan die koning te betoon nie, en op 
die manier verklaar hulle dan hulself as onafhanklik. 
Die groep is nou onafhanklik van die Barolong en 
bestaan as ’n groep in hulle eie reg.

Gedurende een van hulle migrasies het die Batlhap-
ing die Korana’s, ’n nomadiese Khoi-groep, raakgeloop 
(1750). Die twee groepe het ruilhandel onder mekaar 
gedoen, en later ook saam in Nakoneng gevestig. 
Daar was baie ondertrouery tussen die groepe en op 
die manier is die Batlhaping diversifiseer.

Die Batlhaping het ook die metaal-smeewerk-
tradisie van die groter Barolong groep behou en kon 
so hulle eie gereedskap van yster en koper maak. 
Gedurende daardie tyd, 1812, het hulle gereeld op 
ruilhandel-ekspedisies na die Oranjerivier getrek. 
Hier het hulle dan met koper, yster, messe, byle, 
assegaaie, velle, ivoorlepels, glaskrale ens. met 
ander Khoi groepe ruilhandel gedryf. In ruil vir hulle 
gereedskap het hulle beeste ontvang en kon so ’n 
bestaan uit beide bees- en landbouboerdery voer.

Van al die Batswanagroepe, was die Batlhaping 
dié groep wat die mees suidwaartste gevestig het. 
Dit was ’n vriendelike groep, gretig om meer te leer 
en met ’n baie diep band en trots in hul omgewing. 

Barolong man (mynwerker), 
Kimberley, vroeë 20ste eeu

Koning Lotlamoreng Montshiwa van die 
Barolong vanaf Mafeking, Kimberley, 
1945

Botlhasitse en Waterboer, plek-onbekend, 1974 Mary Wesi en Sophia Thabi Koerant uitknipsel, 
Majeng, 2018
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Hulle boer-bestaan was ongelukkig ook wat hulle so 
kwesbaar gemaak het vir die mineraal-revolusie van 
die Britse Koloniale Staat.

Die Batlhaping, saam met ander groepe, het egter 
nie net teruggestaan vir die koloniale nie, maar geveg 
vir wat hulle s’n was teen die Britse magte. Hulle 
het egter verloor, maar gelukkig onder die bestuur 
van Major Owen Lanyon met die Inheemse Groepe 
Sisteem, kon die Batlhaping hulle grond in die omge-
wing van Dikgatlong (Barkly-Wes) weer terugeis en 
so ’n bestaan in vrede voer.

Ongelukkig is hierdie selfde groep weereens in 
1896/7 forseer om te trek van Dikgatlong, omdat ’n 
sekere Mnr Hall grond en beeste van hulle vereis het. 
Die Batlhaping is ’n trotse groep en kon dit eenvoudig 
nie toelaat nie, daarom het hulle hierdie versoek 
geweier waarop Mnr Hall hulle grond aan die brand 
gesteek het.

Hierdie tragedie het die Batlhaping met tyd diep 
in die nood gedompel en het die leier van daardie 
tyd (1908), genaamd Majeng, besluit om te gaan 
soek na groener weivelde vir sy mense. Uiteindelik 
het hy afgekom op ’n vrugbare stukkie grond naby 

Warrenton teen die banke van die Vaalrivier. Die hele 
gemeenskap verhuis dus vanaf Dikgatlong na ’n nuwe 
heenkome, en gee dit die naam: Majeng.

In 1975 is meer as 650 families weer met mag 
verwyder van hulle nuwe heenkome na Kgomotso, 
omdat Kgomotso op daardie stadium nog onder die 
ou Bophutatswana Staat geval het. ’n Paar jaar later 
is van hierdie selfde families weer verwyder na Vaal-
boshoek, en die enigste rede wat aan hulle meegedeel 
is vir die verhuising was dat daar ’n dam gebou sou 
word naby Warrenton.

Die gemeenskap wat bestaan het uit ongeveer 1000 
mense, het gesukkel om ’n bestaan te voer in die 
oorvol, stowwerige, droë land wat Kgomotso genoem 
is. Hierdie stukkie grond kon nie die hoeveelheid 
mense onderhou nie en dit het die mense met 
mening laat terugverlang na die groen vlaktes van 
Majeng. Met moeite en baie deursettingsvermoë het 
van die gemeenskapslede dit reggekry om tog weer 
van hul voorvaders se grafte te gaan besoek, maar 
hierna is die behoefte om terug te verhuis na Majeng 
opnuut herleef.

Toe die geleentheid dit self in 1994 bied, het van 
die gemeenskapslede dadelik terug verhuis na Ma-
jeng en in 1996 is ’n formele grondeis ingedien. Die 
Grondhervormingshof het ongeveer 10,2000 hektaar 
weer terugbesorg aan die Batlhaping gemeenskap. 
In 2002 is die proses formeel afgehandel en kon alle 
Batlhaping-groeplede terug verhuis.

Vandag bestaan die groep uit 800 families, waarvan 
baie gesinne steeds in Kgomotso, ongeveer 60km 
vanaf Majeng, woon.

Majeng sirkel by ingang, Majeng, 2019

Tradisionele huis, Majeng, 2019Tradisionele huis aktiwiteite, Majeng, 2019Tradisionele huis vooraansig, Majeng, 
2019

Inwoners K. Dibe and 
L. Setlhabi, Majeng, 
2019
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Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Jeremiah is op 22 September 1960 
in Thagadiepelejang, Hartswater, 
50km buite Warrenton gebore. Toe 
hy 13 was het sy familie na Lesotho 
verhuis, terwyl hy in Ficksburg 
skool gegaan het. Hy het in 1979 
by ’n myn in Rustenburg begin 
werk en het sy ouers in Hartswater 
agtergelaat. Sy ouers het met tyd 
na Warrenton verhuis waar hy, 
jare later, by hulle aangesluit het.

Jeremiah het sterk gevoelens 
oor sy omliggende omgewing. 
Hy glo gemeenskapslede moet 
meer verantwoordelikheid vir 
hul omgewing vat. Byvoorbeeld, 
mense moet eerder tyd in hul eie 
skoonmaak inisiatiewe belê soos 
putbrande waar mense rommel 
en babadoeke kan vernietig. 
Die hoeveelheid besoedeling is 
nou gevaarlik vir mens en dier 
en moet almal eerder self aksie 
neem, omdat die munisipaliteit Lize van As



21'n Rivier van Stories
V

A
A

L M
ISTER

IE

JEREMIAH  
TEBOHO KHESA 

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Jeremiah is op 22 September 1960 
in Thagadiepelejang, Hartswater, 
50km buite Warrenton gebore. Toe 
hy 13 was het sy familie na Lesotho 
verhuis, terwyl hy in Ficksburg 
skool gegaan het. Hy het in 1979 
by ’n myn in Rustenburg begin 
werk en het sy ouers in Hartswater 
agtergelaat. Sy ouers het met tyd 
na Warrenton verhuis waar hy, 
jare later, by hulle aangesluit het.

Jeremiah het sterk gevoelens 
oor sy omliggende omgewing. 
Hy glo gemeenskapslede moet 
meer verantwoordelikheid vir 
hul omgewing vat. Byvoorbeeld, 
mense moet eerder tyd in hul eie 
skoonmaak inisiatiewe belê soos 
putbrande waar mense rommel 
en babadoeke kan vernietig. 
Die hoeveelheid besoedeling is 
nou gevaarlik vir mens en dier 
en moet almal eerder self aksie 
neem, omdat die munisipaliteit Lize van As

nie gou verantwoordelikheid 
gaan aanvaar nie.

Hy voel nog sterker oor die 
watervoorsiening in sy omgewing. 
Tot vandag toe, het nie hy of sy 
naaste gemeenskapslede, toegang 
tot lopende water nie. Mense 
moet ver loop om die kosbare 
bron te bekom. In Ikhutseng is 
daar baie staande poele water 
wat vir hom op ’n hoë watertafel 
dui. Hy glo boorgate is die 
ideale praktiese oplossing.

STORIE

Spirituele slange

Op 16 jarige ouderdom was Jeremiah 
sy familie se beeswagter. Eendag 

laat wei hy die beeste en donkies naby 
’n area wat met groot langwerpige 
rotse omring was. Dit was ’n area waar 
die gemeenskap graag kom ontspan 
het, en het hy self daaraan gedink om 
’n uiltjie te knip op sy gunsteling klip.

Jeremiah het aan die slaap geraak, 
maar toe hy wakker word gewaar hy 
ses slange reg rondom hom. Hy lig sy 
kop stadig op en sowaar die slange lig 
hulle koppe ook op. Elke keer as hy 
’n beweging uitvoer, na-aap hulle sy 
beweging en dit het vir hom gevoel 
asof die slange ’n magiese krag op hom 
probeer uitoefen het, so asof hulle wou 
hê dat hy in ’n stille hipnose moes bly.

Uiteindelik het hy moed bymekaar 
geskraap en homself net genoeg gelig 
om sodoende met sy knie en bobeen 
agteruit tot teenaan een van die lang-
werpige rotse te skuif. In posisie, het 
hy homself blitsvinnig met baie krag 
die lug in opgeskiet en geland op een 
van die rotse. Vinnig het hy weer sy kop 
laat sak en hom so laag teen die klip 
as moontlik gehou. Hy het die slange 
dopgehou vir enige reaksie voor ander 
bewegings gewaag is.

Terwyl hy gewag het vir ’n teenreaksie, 
het hy sommer klaar begin dink hoe hy 
die slange sou doodmaak indien hy die 
kans gegun sou word. Met die gedagte 

nog nie koud nie, begin die slange een 
vir een af beweeg rivier toe. Hy het 
gedink; ‘Wat gaan aan? Wat beteken 
dit? Waarom het die slange so vreemd 
en gekoördineerd opgetree? Het dit ’n 
spirituele betekenis?’ Hy was verstom 
deur die slange se gedrag, veral in ’n 
area wat gereeld deur mense gebruik 
was. Dit was mense se gunsteling plek 
om Morabaraba te speel, want die plat 
oppervlaktes het dit so maklik gemaak 
om die speletjie daarop te teken.

Hy het besluit dat die slange se 
onttrekking ’n teken was. Dat hy hulle 
eerder nie moes navolg om dood 
te maak nie, hulle het dan sy lewe 
gespaar! En miskien, net miskien het 
die hele insident ’n spirituele rede ge-
had. Hy glo vas dat sy innerlike kultuur 
en respek vir die natuur die enigste rede 
vir sy oorlewing was en dat sulke tipe 
gebeurtenisse reg deur sy lewe hom 
geen skade sal berokken nie, juis as 
gevolg van dié geloof.

HY GLO VAS DAT SY INNERLIKE 

KULTUUR EN RESPEK VIR DIE 

NATUUR DIE ENIGSTE REDE 

VIR SY OORLEWING WAS
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WILLEM VAN ROOY

Onderhoudvoerder: Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Willem is op 2 Augustus 1947 op Louwberg, 
Philipstown - ongeveer 270km van Warrenton 
af -gebore. Sy geboorteplek is ook die 
rede waarom sy bynaam Loutjie is.

Vanaf Louwberg het Loutjie Douglas toe getrek 
en daarna na die omgewing van Hartswater. Hy 
het vir ’n groot gedeelte van sy jongmanlewe 
op verskeie plase gewerk, maar na ’n paar 
onderonsies besluit om eerder sy geluk in 
Johannesburg te gaan soek. In 1974 besluit 
Loutjie om weer terug te keer huis se kant 
toe. So beland hy in Warrenvale waar hy toe 
’n werk by Spoornet kry. Kort daarna is hy 
getroud. Loutjie is nou afgetree en bly steeds 
in die huis wat Spoornet vir hom gebou het.

Loutjie is ’n gesoute visserman. Hy spandeer ure 
so langs die rivier in spannende afwagting op 
die opbrengs wat elke nuwe dag kan lewer. Hy 
het al alle tipes oorleef, van die kleinste tot baie 
groot. Loutjie onthou nog hoe iemand eendag vir 
hom ’n lekker vet padda gegee het vir een van 
sy visvang ekspedisies. Hy’t sy vrou ingespan, 
die aas voorberei en afgesit rivier toe. Kort na 

hy ingegooi het, duik sy polisieman af. Die lyn 
slaan vas, vir een hele uur het hy met die vis 
gespeel totdat die bietjie bedaar het. Uiteindelik, 
toe hy die vis uittrek, is die vis ’n hele ent langer 
as hyself! Daardie dag sal hy nooit vergeet nie.

Loutjie voel dit is belangrik om te besef dat die 
natuur nie jou speelding is nie, dit kan enige iemand 
vat en enige iemand los. Jy kan vanmore opstaan 
en vanaand oorlede wees. Respek is die woord.

STORIE

Stokkie vat stroomop

Een van die gelowe waarin Loutjie vas staan, is die 
geloof van die “stokkie vat stroomop”.

As jy die rivier dophou, en jy sien ewe skielik dat 
die stokkies en blaartjies so drywend op die water 
stroomop begin beweeg, moet jy maar die pad vat. 
Dit beteken net een ding. Duiwelsgoed is naby. Almal 
praat mos so oor die rivierslang. Dis hy. Jy moet maar 
weet hy’s naby as dinge so snaaks begin loop.

Loutjie onthou ook hoe sy ma altyd vir hulle vertel 
het dat ’n dwarrelwind oor die rivier net een ding kon 
beteken en dit is dat die rivierslang baie naby is. Jy 
moet maar spore maak.

Volgens Loutjie is die rivier nie ’n ding wat jy moet 
gewoond raak nie, jy moet respek vir hom hê. Die 
rivier speel nie. Jy kan nou oor hom loop by die brug 
en as jy terugkom loop hy oor die brug. Hy is lewend 
en as hy iets soek dan moet jy iets vir hom gee. Maak 
nie saak wat nie, enige opoffering sal doen. Dit spaar 
dalk net jou lewe.

LOUTJIE VOEL DIT IS BELANGRIK 

OM TE BESEF DAT DIE NATUUR 

NIE JOU SPEELDING IS NIE, DIT 

KAN ENIGE IEMAND VAT EN ENIGE 

IEMAND LOS. JY KAN VANMORE 

OPSTAAN EN VANAAND OORLEDE 

WEES. RESPEK IS DIE WOORD.
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BENANTHA MARAIS

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Benantha is gebore op 24 Februarie 
1931. Sy is getroud en sy en haar 
man het vir drie jaar in Warrenton 
gebly voordat hulle weggetrek het 
na ’n groter dorp weens ’n beter 
werksgeleentheid wat aan haar 
man gebied is. Dit was na hierdie 
verskuiwing dat haar man ernstige 
hartprobleme ontwikkel het en 
hulle huisdokter hom aanbeveel het 
om eerder te bedank of andersins 
te trek na ’n kleiner dorpie toe.

Die keuse was eenvoudig, en die 
twee het saam besluit om terug 
na Warrenton te trek waar stilte 
darem nog te vinde was. Hier het 
hulle jare lank in ’n bankhuis reg 
agter Eerste Nasionale Bank gebly.

Benantha is nou al vyftig 
jaar deel van die VLV (Vroue 
Landbouvereniging) en dien verder 
al twintig jaar op die kerkraad van 
die Nederduits Gereformeerde Kerk. 

Vir ’n geruime tyd was sy ook deel 
van die blommeklub en ’n klub vir 
senior burgers wat tot vandag toe 
bekend staan as die Ligstrale.

Benantha onthou toe die vendusie 
krale steeds in die dorp was. Dit 
was ’n klein sink geboutjie met 
een klein venstertjie. Sy en haar 
vriendinne het hier gewerk en al 
die mense van ver en naby deur 
die kleine venstertjie bedien.

Daar was ook ’n ou gebou met 
ses kamertjies reg agter haar 
huis, wat bekend gestaan het as 
die ou koshuis. Dit was in dié 
ou koshuis waar pas getroude 
paartjies gewoonlik hulle eerste 
heenkome gevind het.

Een jaar was daar ’n geweldige 
haelstorm in Warrenton terwyl 
sy en haar familie met vakansie 
was. Benantha onthou nog hoe die 
rekenmeester hulle gebel het en 
gesê het dat hulle dadelik sou moes 
huis toe kom as gevolg van al die 
skade aangerig deur die hael. Hulle 
was geskok toe hulle by die huis 
kom en die gate in die motorhuis 
se dak sien, die gebreekte vensters, 
selfs kantgordyne wat in flarde 
was. Alles het daarop gedui dat die 
rekenmeester nie oordryf het nie.

Op daardie stadium het hulle ook 
’n troetelskilpad gehad wat in 
die tuin rondgeloop het en selfs 
hy het deurgeloop. Die arme ding 

het een gat reg in sy dop gehad 
en was haar kinders hartseer oor 
die diertjie wat dan so seer gekry 
het. Sy onthou nog hoe sy vir hulle 
vertel het dat sy hom sou dokter 
toe vat en dat die dokter hom sou 
gesond maak. Stilletjies het sy die 
skilpad in die kar gelaai en toe in 
die veld gaan aflaai met die hoop 
dat die wond van self sou genees.

Sy onthou ook hoe die rivier een 
jaar verskriklik hoog gestyg het. 
Mense wat na aan die rivier gebly 
het moes selfs hulle huise ontruim 
en sy en ’n paar ander vroue het kos 
in die kerksaal voorberei en aangery 
vir die haweloses. Party mense 
kon selfs visvang in hulle tuine. 
Dit was nou vir jou ’n gedoente!

Benantha onthou dat Warrenton 
’n baie mooi en skoon dorpie in 
die vroeë jare was en dat veral 
die Munisipale gebou en die 
tuine rondom die Munisipaliteit 
besonders mooi was. Warrenton 
was in 2004 verklaar as die 
skoonste dorp en spoorwegstasie 
deur die SASS&H en almal was 
baie trots op hul omgewing.

Oor die algemeen het sy baie 
lekker in Warrenton gebly, baie 
vriende gemaak en saam het 
hulle probeer bou aan die dorp.

STORIE

Ongelukkig herroep Benantha geen 
stories of verhale nie.
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MOSADIWA  
‘MINAH’  
MARUPING

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Minah Maruping is op 24 Desember 1958 gebore 
te Bull Hill. Haar pa het ’n werksgeleentheid 
in Ganspan ontvang en het sy huisgesin in 
Majeng gevestig, terwyl sy nog baie klein was.

Minah se ma het op ’n tyd by Chinese gewerk. Sy 
was baie gelukkig met haar werk omdat sy so mooi 
na omgesien is, maar het later vreemde gerugte 
gehoor wat beweer het dat haar werkgewers haar 
probeer vet voer weens hulle lus vir mensvleis.

Sy het haar glad nie gesteur aan dié stories nie, 
maar al hoe meer en meer mense het haar begin 
waarsku. Sy het na haar instinkte geluister 
en besluit om eerder weg te hardloop voordat 
sy die volgende aandete op hulle borde sou 
wees. Minah se ma het verder as ’n huishulp 
gewerk en gelukkig nooit weer werkgewers 
met kannibalistiese neigings teëgekom nie.

Minah onthou dat sy altyd mooi versorg was en 
gelukkige kinderjare gehad het met ouers wat 
gestreef het om goeie mense van hulle kinders te maak.

STORIE

Minah kan net een storie wat haar ma altyd vertel het 

se besonderhede onthou.

Die vrou en die bobbejaan

Daar was eenmaal ’n vrou met twee kinders wat 
elke oggend voordat sy werk toe gegaan het vir 

hulle ontbyt voorberei het. Eendag vra haar kinders 

hoekom sy skielik net leë borde op die tafel los 

voordat sy in die pad val. Geskok, maar oortuig dat 

hulle nie jok nie, het die vrou besluit om die gebeure 

te ondersoek.

Sy het verlof ingesit om op ’n weeksdag by die huis 

te bly. Sy het vroeg opgestaan om ontbyt voor te berei 

en gaan wegkruip waar sy ’n onbelemmerde uitsig van 

die kombuistafel gehad het. Dit was nie lank nie toe 

sy ’n klank by die kombuisvenster hoor. Daar gewaar 

sy ’n hand wat die venster stilletjies oopmaak en tot 

haar skok sien sy dis ’n groot bobbejaan, die leier van 

’n hele trop. Een vir een het die stouterds deur die 

venster geklim en rustig die borde begin leegmaak.

Die vrou het opgespring en ’n groot lawaai gemaak 

om hulle te verdryf. Sy het geskree: “Daardie is my 

kinders se kos, hoe durf julle dit steel?” Die trop het 

verbaas na haar gestaar en iets geknor wat geklink 

het soos “Dit is ons s’n, dit is ons s’n”. Verwilderd gryp 

die bobbejane wat hulle kan en spartel by die venster 

uit terug veld toe.

Die vrou het haar les geleer en van toe af elke ven-

ster en deur gesluit wanneer sy die huis verlaat het. 

Sy moes erken dat dit ’n slim trop bobbejane was wat 

so slinks en strategies elke oggend vir hulle ontbyt 

gesorg het.

MET OUERS WAT GESTREEF 

HET OM GOEIE MENSE 

VAN HULLE KINDERS TE MAAK
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SELAOCWE NANIE  
MABOTE

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Selaocwe Nanie Mabote is in 
1944 in Warrenton gebore. Haar 
pa het later op ’n plaas in die 
Vrystaat gaan werk waar sy 
grootgeword het. Sy het in 1969 
weer na Warrenton verhuis.

Nanie is bekommerd oor die 
gesondheid van haar gemeenskap 
as gevolg van die huidige vlak van 
besoedeling in haar omgewing.

STORIE

Onderduimse meerkat

Nanie was een middag alleen by die 
huis toe haar vriend David inloer. Hy 

wou vir haar die oulikste diertjie wys wat 
hy uit ’n hond se kake gered het. Dit was 
’n meerkat wat hy gesond wou dokter om 
weer eendag in die veld vry te laat.

Eers wou sy niks weet van die meerkat 
nie. Die diertjie was op die vloer al om 
haar tone besig. Dit het vir haar baie 
oortuiging en gerusstelling gekos om 
aan die meerkat te raak, en selfs toe 
sy dit wel aandurf, het sy dit net met 
haar groottoon gedoen. Soos die lot dit 
wou hê, sink hy die volgende oomblik 
daai klein vlymskerp tande in haar toon. 
Nanie spring in die lug op en skree van 
die pyn. David skree op haar, want in 
haar histerie het sy die meerkat raak 
geskop. Sy was verstom dat hy die 
meerkat se kant kies en geen simpatie 
vir haar nie! 

Tydens die herrie is die meerkat dood. 
Moeilik om te sê of dit die skok, die skop 
of die hond se byt was wat die meerkat 
se hart laat staan het. David was vir lank 
baie kwaad vir haar.

Nanie se ouers was baie streng en 
toe hulle haar uitvra, het sy eerder haar 
mank stappie op ’n doring blameer uit 
vrees vir verdere bespotting. Dit het ’n 
maand geneem vir die wond om te ge-
nees. Nanie kan tot vandag toe onthou 
hoe seer die oulike klein meerkat haar 
gebyt het.

HERMANUS  
JOHANNES

Onderhoudvoerder:  
Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Hermanus Johannes is 
gebore op die 11de November 
1946 in Ikhutseng. Hulle 
was ses kinders, vier broers 
en twee susters. Hulle het 
nie swaar grootgeword 
nie, want daardie tyd was 
geld nog iets werd.

Hy was op skool by die Berlynse 
Sendingskool in die dorp, en 
onthou hoe hulle as kinders 
tiekiebol gespeel het. Tiekiebol 
is die skop van ’n klein balletjie 
tussen jong mannetjies. Hy het dit 
altyd so vreeslik geniet, terwyl die 
meisies pophuisies gespeel het.

Na skool het Johannes ’n werk gekry 
as ’n tuinier in Warrenton, maar 
in 1960 verhuis hy na Wellington. 
Daar het hy vir drie jaar by ’n 
toiletfabriek gewerk, ’n tydjie 
by ’n blikfabriek en selfs ook die 
bakkery. Net voor hy terug verhuis 
na Warrenton, het hy selfs by ’n 
klavierfabriek in die boor afdeling 
gewerk, maar die wyn het hom 
vasgevang, en sy bekommerde 
suster het toe daarop aangedring 
dat hy maar eerder huis toe kom.

Terug in Warrenton het hy sy 
vrou in Slangheuwel ontmoet, 
en een kind gehad. Sy vrou is al 
oorlede, maar hy staan nog sterk.

STORIE

Johannes kon ongelukkig nie enige 
stories herroep nie.
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FEITJIE  
STEENKAMP

Onderhoudvoerder:
Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Feitjie Steenkamp is op 15 Mei 
1949 in Douglas gebore, maar 
sy het Warrenton toe getrek toe 
sy nog baie jonk was. Sy en haar 
familie het eers vir ’n tydjie in 
Langstraat gewoon, maar het 
later na Slangheuwel verhuis. 
Hulle is in 1979 geforseer om na 
Warrenvale te trek. Sy is getroud, 
het twee seuns gehad en is 
vandag ’n trotse ouma van sewe 
- drie dogters en vier seuns.

Vir Feitjie is die agteruitgang van 
Warrenton ’n hartseer saak. Sy 
onthou watter pragtige dorp dit 
eens op ’n tyd was. As jy by die 
N12 afgedraai het, langs die mooie 
koshuis af, het jy al die pad blomme 
gekry tot reg onder by die rivier. 
Die parke is onderhou, en oorkant 
die welsyn van vandag, was daar ’n 
tuin met 39 verskeie tipe roosbome, 
almal met pragtige kleure en Damion Fish
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FEITJIE  
STEENKAMP

Onderhoudvoerder:
Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Feitjie Steenkamp is op 15 Mei 
1949 in Douglas gebore, maar 
sy het Warrenton toe getrek toe 
sy nog baie jonk was. Sy en haar 
familie het eers vir ’n tydjie in 
Langstraat gewoon, maar het 
later na Slangheuwel verhuis. 
Hulle is in 1979 geforseer om na 
Warrenvale te trek. Sy is getroud, 
het twee seuns gehad en is 
vandag ’n trotse ouma van sewe 
- drie dogters en vier seuns.

Vir Feitjie is die agteruitgang van 
Warrenton ’n hartseer saak. Sy 
onthou watter pragtige dorp dit 
eens op ’n tyd was. As jy by die 
N12 afgedraai het, langs die mooie 
koshuis af, het jy al die pad blomme 
gekry tot reg onder by die rivier. 
Die parke is onderhou, en oorkant 
die welsyn van vandag, was daar ’n 
tuin met 39 verskeie tipe roosbome, 
almal met pragtige kleure en Damion Fish

heerlike geure. Daar was selfs ’n 
fontein met omringende tuine by 
die Munisipaliteit. As jy dorp toe 
gekom het, wou jy net foto’s neem!

Sy onthou dat daar, in die tyd toe 
sy en haar familie Warrenvale 
toe getrek het, ’n steenfabriek 
was waar die vakansie-oord 
vandag staan. Alhoewel dit nie ’n 
vakansie-oord was nie, was dit 
so netjies en mooi onderhou.

As sy terugdink aan die tye toe sy 
en vriende gaan houtmaak het reg 
teen die rivier, onthou sy hoe helder 
en skoon die water was, soveel 
so dat jy nie twee keer gedink het 
om daarvan te drink nie. Vandag 
is dit ’n ander saak en sal jy in 
die hospitaal beland. Dit wil ook 
vir haar voorkom asof die rivier al 
hoe meer en meer agteruitgaan. 
Dit was eens so pragtige breë 
rivier en die vloede was vol 
mening, wat respek afgedwing 
het. Vandag is dit maar so ou 
klein stroompie en vuil daarby.

Sy onthou dat daar eens ’n laer brug 
was, daar waar die hoogwaterbrug 
nou staan. Hulle kon sommer van 
die huis af op al die motors wat 
die brug oorgesteek het, af kyk. 
Later is die brug vervang met dié 

nuwe brug omdat dit nie meer 
die vloede kon hanteer nie.

Warrenton was ’n pragtige, 
lekker plek. Feitjie onthou hoe 
Warrenton in 2004 nogal ’n prys 
vir netheid gewen het. Almal het 
moeite gedoen om die dorp en 
parke netjies te hou, net soos die 
stasie. Dit was ’n netjiese plek en 
’n mens het sommer lus gehad 
om die aarde plat te stap soos 
’n mens jou kon verkyk aan al 
die mense se unieke inisiatiewe 
om hulle erwe mooi te maak.

STORIE

Die rivierslang en 
betowerde meisie

Daar was ’n storie van ’n meisie wat 
van Slangheuwel na Warrenvale 

geloop het. Al wat sy aan almal oppad 
gesê het was dat sy wou swem, en dat sy 
dit dadelik wou doen. Dit was kompleet 
asof die meisie onder ’n towerspel was.

Toe sy in Warrenvale aankom, is sy 
reguit af rivier toe. Sy het die water stil 
ingegaan en met die een hand land-
waarts gewaai. Die volgende oomblik 
was sy weg soos mis voor die son.

Almal glo dat dit die rivierslang was 
wat met haar gepraat en haar geroep 
het, al was sy so ver van die rivier af. Sy 
moes geluister en die stem blindelings 
nagevolg het, want tot vandag toe het 
niemand haar nog ooit weer gewaar nie.

SY ONTHOU WATTER PRAGTIGE

DORP DIT EENS OP ’N TYD WAS
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VONNIE EN SUZIE 
VON WIELLIGH

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Vonnie is gebore op 26 September 1940 in 
Groblershoop en Suzie op die 13de April 1946 in 
Augrabies. Die twee het mekaar in Upington 
ontmoet en is ook daar getroud. Hulle drie 
oudste kinders is hier gebore, maar na ’n 

paar jaar is hulle verplaas na Vryburg waar 
hulle vir baie jare gewoon en gewerk het.

Veels later het Vonnie ’n oorplasing na 
Warrenton gekry en in 1975 het hulle 
hierheen getrek. Hulle onthou nog hoe hulle 
Warrenton as ’n groen, boomryke dorpie 
gesien het en wou baie graag hier woon.

Vir Suzie was dit baie lekker dat alles binne 
loopafstand was. Elke Sondagoggend het hulle 
as gesin saam kerk toe gestap om die diens by te 
woon. Sondagmiddae het sy en haar man deur die 
dorp gestap, ’n roomys by Maria se kafee gekoop 
en “windowshopping” by Ester Modes gedoen.

Vonnie onthou toe hy in 1975 as Landdros in 
Warrenton begin werk het, hoe Anna Swart vir 
hom gesê het dat sy solank ’n foto van hom wou 
neem vir die muur aangesien Landdroste slegs 
twee jaar hier kon uithou. Sy het toe nogal die foto 
geneem, maar is verkeerd bewys omdat hy tot en 
met sy aftrede hier gewerk het. Sy foto is deur 
Lilian Botha teen die muur opgesit in 2000/2001.

As Landdros moes hy ongelukkig werk met 
die kriminele aspekte, asook die swaarkry van 
mense in die dorp. Dit was sy werk om klein 
kindertjies en selfs babas te verwyder uit hul 
ouerhuise, aangesien baie van die ouers a.g.v. 
omstandighede nie meer in staat was om vir 
hulle te sorg nie. Dit was geweldig hartseer om 
daardie soort werk te doen. Hy en Anna van 
Wyk moes ook huweliksberading verskaf aan 
paartjies wanneer hulle by die hof aangekom 
het en soos kat en hond onder mekaar baklei 
het. Aan die eenkant het hy dit geniet om 
dit te doen, want dit was sy werk, maar aan 
die anderkant is dit die donker kant van die 
dorp wat hy saam met hom moes dra.

Vonnie en Suzie onthou nog hoe die hospitaal 
in daardie jare ’n pragtige en uiters funksionele 
plek was in teenstelling met vandag. Vonnie 
onthou spesifiek, hoe oorlede Org Piek hom 
nog vertel het hoe hulle voertuie by die 
laagwaterbrug voorgekeer het om geld in te 
samel om sodoende die hospitaal te kon bou, 
omdat Warrenton se munisipaliteit nie genoeg 
fondse gehad het om dit te kon doen nie.

Daar was elke jaar ’n Hospitaaldans gehou 
waar die hele dorp kon saam kuier. Vonnie, 
Paul Burger, Daantjie Flemming, Anton 
van den Berg en Johan Mostert was almal 
deel van die Hospitaalraad. Hulle het toelae 
gekry vir medikasie en beurte gemaak om 
te waak oor die medikasie wat in en uit die 
Hospitaal gegaan het. In 1994 het die regering 
ongelukkig dit gestop en oorgeneem.

Ten spyte van al die agteruitgang, glo beide 
Vonnie en Suzie dat Warrenton steeds groot 
potensiaal het en hou hulle moed vir verbetering.

STORIE

Ongelukkig herroep Vonnie en Suzie geen stories of 
volksverhale nie.
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LYDIA DIBE

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Lydia Dibe is op 25 Februarie 1955 
gebore. Sy is in Majeng grootgemaak 
deur haar ouers en grootouers.

Haar kinderdae was vol vreugde en 
harde werk. Sy, haar ouers, broers 
en susters moes almal help op die 
lande waar hulle pampoene en 
ander gewasse geplant het. Al was 
water soms ’n probleem, het hulle 
’n bestaan uit die grond gemaak. 
Hulle het baie tyd as ’n familie 
saam spandeer en het dus nie baie 
vriende gemaak nie. Hulle was 
soet kinders wat nie sommer gaan 

rondloop het nie en het eerder hul 
tyd bestee aan popspeel, makete en 
touspring. Oor die algemeen was 
hulle baie gehoorsaam van jongs af 
tot en met die dae van hul troues.

Lydia is dankbaar dat haar ouers 
haar geleer het hoe om hard te 
werk, want dit het ’n baie sterk 
vrou van haar gemaak. Vandag 
leer Lydia haar eie nasate om op 
die land te werk. Sy wil hê hulle 
moet net so sterk soos sy raak. 
Sy glo dat daar trots is daarin om 
te kan roem op harde werk.

Lydia is later getroud waarna sy en 
haar man vreeslik rondgetrek het 
agter werk aan. Hulle het hard gewerk 
en ’n lewe vir hulself gemaak, maar 
sy onthou hoe hulle in die aande om 
die vuur gesit het en vir mekaar stories 
van nuwe en ou dinge vertel het.

STORIE

Lydia onthou die verhaal van Ntadiana 
maar voeg by, ’n storie bly ’n storie.

Ntadiana

N tadiana het gehou van vloek, die 
jong meisie het alles en almal ge-

vloek. Eendag was sy en ’n paar ander 
meisies die veld in om hout te maak en 
val sy toe oor ’n klip. Sy skud haar klere 
af en begin die klip aan die brand vloek, 
want hoe durf dit haar dan laat val. 
Die ander meisies het haar berispe en 
gewaarsku dat as sy aanhou vloek die 
Groot Berg van die klippe, ’n vreeslike 
heilige gees, haar heel sal insluk en vir 
ewig gevangene kan hou.

Ntadiana het nie in bo-natuurlike 
kragte geglo nie en het haar min ge-
steur aan die meisies se aanmanings. 
Meteens sluk die Gees van die Berg al 
die meisies in. Die onskuldige meisies 
was verbaas dat hulle ook gestraf 
word vir Ntadiana se wangedrag en 
begin sing “Laat my vry, laat my uit, 
ek is nie die een wat jou gevloek het 
nie, dit was Ntadiana, sy is die meisie 
wat hou van vloek.” Meteens word die 
onskuldiges vrygelaat, maar Ntadiana 
word agtergehou. Kragteloos teen die 
Gees van die Berg is die meisies huis 
toe sonder die vloekende gevangene.

Tuis, het Ntadiana se ouma gevra na 
haar, waarop die meisies verduidelik 
het dat die groot Gees van die Berg 
haar ingesluk het weens haar vloek-

ende wangedrag. Hulle het geen raad 
gehad vir haar bevryding nie.

Die volgende dag gaan haal die meisies 
weer hout en sing dieselfde lied as te 
vore. Ewe skielik gaan die berg weer 
oop en hulle ontdek vir Ntadiana net 
daar waar hulle haar gelos het. Hulle 
roep haar en sê sy moet ook maak of 
sy hout optel en saam met hulle sing, 
dan staan sy miskien ’n kans om van 
die Berg Gees se greep te ontsnap. 
Ntadiana het uit desperaatheid na hulle 
geluister, hout opgetel en saam gesing 
“Laat my vry, laat my uit, ek is nie die 
een wat jou gevloek het nie, dit was 
Ntadiana, sy is die meisie wat hou van 
vloek.” Die plan het gewerk en Ntadiana 
het ontsnap.

By die huis het Ntadiana se ouma haar 
streng berispe oor haar gevloekery en 
haar verbied om ooit weer enige iets in 
die veld te vloek. Die Berg Gees, ’n baie 
heilige en sterk gees, met die vermoë 
om haar vir ewig te kon toesluit, was 
nie iets om mee te speel nie. Ntadiana 
het van daardie dag af nooit ooit weer 
’n vloekwoord ge-uiter nie.

SY ONTHOU HOE HULLE IN 

DIE AANDE OM DIE VUUR GESIT 

HET EN VIR MEKAAR STORIES VAN 

NUWE EN OU DINGE VERTEL HET
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ELIZABETH QUIKLY

Onderhoudvoerder: Brumilda Hendricks

Area: Warrenvale

AGTERGROND

Elizabeth Quikly is op 3 Februarie 

1942 in Barkly-Wes, ongeveer 60 

km vanaf Warrenton, gebore. Kort 

na haar geboorte het haar familie 

na Warrenton verhuis. Haar pa is 

ongelukkig kort hierna oorlede. 

In 1962 is sy getroud en het in 

totaal tien kinders grootgemaak.

In 1963 is sy en haar familie 
met mening van Slangheuwel af 
verwyder en hulle moes hulself 
weer in Warrenvale hervestig. Dit 
was sommer so vinnig, sommer 
so een middag reg na skool moes 
hulle vinnig hulle goedjies pak 
en nuwe huis opsit. Haar ma en 
’n vriendin was die eerste mense 
om in Vyfdestraat te arriveer. 
In daardie tyd was die area 
genaamd Rooiblok. Eerstestraat 
was daardie tyd nog Vaalblok.

Elizabeth onthou nog hoe hulle in 
die dorp skoolgegaan het. Die skool 
was reg agter waar ou Abrahams 

nou is. Dit was die Berlynse 
kleurlingskool. Hulle het nie aldag 
skoene gehad om die ver pad skool 
toe te stap nie, wat nog te sê van 
hardloop as die tyd hulle ingehaal 
het. As die winteroggende so 
koud was, het dit kompleet gevoel 
asof hulle voetjies klippe was.

Elizabeth onthou nog hoe daar in 
daardie tye glad nie van lykhuise 
gebruik gemaak is nie. As ’n 
persoon afgesterwe het, is die 
persoon in die huis laat lê, en daar 
was net ’n lakenafskorting tussen 
jou en die lyk. Dit was haar dood, 
en het die gedagte die kinders 
altyd ongelooflik bang gemaak. 
Na al die voorbereidings is ’n kis 
met planke aanmekaargeslaan, 
en die lyk is daarin neergelê. ’n 
Swart lap is oor die kis gegooi 
en dan is dit gedra na daar waar 
begrawe moes word. Daar was nie 
voertuie in daardie tye nie. Vandag 
is baie van die huise in Warrenvale 
gebou op ou grafte. Dit is dié dat 
van die huise so spook, veral in 
die area reg langs die winkel. Die 
mense het altyd gepraat van die 
witmense met die groot rokke en die 
kappies wat daar rondgeloop het.

STORIE

Rivierslang tekens

E lizabeth kan nie baie stories onthou 
nie, maar onthou hoe haar ma hulle 

altyd banggemaak het met die rivier-
slang om hulle so van die rivier af weg 
te hou.

Haar ma het altyd gesê dat wanneer 
’n meisie haar maandstonde het, sy 
moet afgaan rivier toe. Daar moet sy 
koel klippies optel en dit onder haar 
kieliebakke smeer. Daarna moet sy die 
klippies in die rivier gooi. Die aksie was 
dan veronderstel om ’n meisie veilig te 
beskerm teen alle ondeunde gedagtes 
wat die rivierslang kon uitdink.

 ’n Ander raad van Elizabeth se ma 
was dat ’n mens altyd moet oplet aan 
presies watter kant jy ’n gevoelte van 
die rivierslang ervaar. Aan jou linker-
kant kan jy maar weet dat jy aanvaar 
is en dat die slang mak is. Maar, aan 
jou regterkant, moet jy weet dat die 
slang ’n misnoeë in jou gekry het, dat 
hy kwaai is en jy maar eerder moet 
spore maak.

ONTHOU HOE HAAR MA HULLE

ALTYD BANGGEMAAK HET MET

DIE RIVIERSLANG OM HULLE SO

VAN DIE RIVIER AF WEG TE HOU.
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ANNATJIE GODDARD

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Annatjie is gebore op 24 Maart 
1950. Sy is later met Stanley 
Goddard in De Aar getroud waar 
hulle eerste kind, San Marie, 
gebore is. Op ’n stadium het hulle 
van De Aar getrek na Colesberg, 
maar is weer terug na De Aar en 
van hier het hulle na Ventersdorp 
verhuis waar Stanley vir Pep 
Stores begin werk het. Hy is egter 
later oorgeplaas na Krugersdorp, 
waar hy aansoek gedoen het vir 
’n spoorwegpos in Warrenton om 
sodoende ’n hoër salaris te verdien.

Met hul aankoms in Warrenton was 
hul tweede kind, Stanley, slegs sewe 
dae oud. Op daardie stadium het 
hulle in ’n pragtige ou spoorweg-
huisie in Heidestraat gebly. Dit 
het haar nie gepla hoe die huisie 
gelyk het nie, wat saak gemaak 
het was dat haar gesin bymekaar 
was. Later het hulle wel na ’n beter 
huis in Schoemanstraat getrek en 
daarna na die huis in Van Wykstraat 
waar sy vandag nog woon.

Stanley was maar tien weke oud toe 
sy saam met Griet by die poskantoor 
begin werk het. Pas begin werk, toe 
raak sy swanger met haar derde 
kind, Christo, en moes ongelukkig 
bedank. Sy het later van tyd ook 
by die ou Fochini gewerk, maar is 

haar man ongelukkig weer verplaas. 
Gelukkig was dit van korte duur 
en het die hele gesin weer vyf jaar 
later teruggetrek na Warrenton. 
Dit was na dié terugverhuising 
dat die eienaar van Pep Stores in 
Warrenton haar genader het vir ’n 
werksgeleentheid. Sy het van 1980 
tot haar aftrede in 2007 hier gewerk.

Annatjie onthou dat daar ’n 
Oom en Tannie Smit net buite 
Warrenton gewoon het. Die 
twee het die slaghuis in die dorp 
bestuur en ook elke oggend vir 
meeste mense in die dorp melk 
afgelewer. Tannie Smit was altyd 
so vriendelik om vir haar kinders 
perskes van die plaas af saam te 
bring. Mense was nog so vriendelik 
en behulpsaam in daardie tye.

Daar was ook ’n Oom Theo Scholtz 
wat die hardeware winkel in Van 
Wykstraat gehad het. Hy was ook 
die fotograaf van die dorp in sy 
vrye tyd, en Annatjie onthou hoe 
haar man hom eens gevra het 
om foto’s van die hele familie 
te neem. Sy was glad nie in haar 
skik nie omdat sy swanger was op 
daardie stadium, maar staan het sy 
maar gestaan, swanger met haar 
haartjies mooi en vars gesny.

Baie mense het haar al gevra 
hoekom sy nooit Warrenton 
verlaat het nie. Die antwoord was 
eenvoudig; die plattelandse lewe 
is eenvoudig net lekkerder. Daar is 

so baie dinge om in die buitelug 
te doen, kamp, visvang noem 
dit maar. Sy onthou hoe Kerstyd 
en Nuwejaar altyd mense van 
oral gelok het na die waldans 
by die Weir. Dit was ’n fees.

Warrenton was ’n veilige dorpie om 
jou kinders in groot te maak, almal 
het na mekaar se kinders omgesien. 
Alles was binne loopafstand, haar 
kinders kon alleen na die skool, 
biblioteek of hulle vriende toe 
stap. Sy het daarvan gehou dat 
mense vir mekaar omgee. Sy sou 
na iemand se huis toe gaan om 
hul hare te sny of ’n vriendin sou 
na haar huis toe kom om saam 
koekies te bak. Dit was sulke goeie 
tye, net goeie herinneringe.

Elna, Stanley se broer se vrou, 
het partykeer sommer net by 
haar huis opgedaag om ’n koppie 
koffie te drink. Elna het dan reguit 
gevra wat fout is en sonder dat 
Annatjie hoef te verduidelik dat sy 
eintlik geld kort om vir haar man 
middagetes te maak, het Elna klaar 
geld saamgebring om vir haar te 
gee. Dit was sulke tipe diep omgee, 
sonder vra of moeite. Net oop harte.

STORIE

Ongelukkig herroep Annatjie geen 
stories of verhale nie. 

DIE PLATTELANDSE LEWE IS

EENVOUDIG NET LEKKERDER



SABANE 
AGNES OLIPHANT

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Sabane Agnes Oliphant is op 15 
November 1957 in Koopmansfontein 
gebore. Koopmansfontein 
was gemeenskapsgrond naby 
Spitskopdam, ongeveer 40km 
van Warrenton. Haar familie 
het ’n paar keer tussen Spitskop 
en Motsorogane getrek maar 
uiteindelik, toe sy elf jaar oud 
was, na Warrenton verhuis 
waar sy tot vandag toe woon. 
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SABANE 
AGNES OLIPHANT

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Sabane Agnes Oliphant is op 15 
November 1957 in Koopmansfontein 
gebore. Koopmansfontein 
was gemeenskapsgrond naby 
Spitskopdam, ongeveer 40km 
van Warrenton. Haar familie 
het ’n paar keer tussen Spitskop 
en Motsorogane getrek maar 
uiteindelik, toe sy elf jaar oud 
was, na Warrenton verhuis 
waar sy tot vandag toe woon. 

Agnes verstaan die heiligheid van 
die omgewing en alles wat dit vir 
haar bied. Sy wil graag sien dat 
toekomstige generasies die omgewing 
se ingewikkelde manier moet verstaan, 
dit moet respekteer en beskerm.

STORIE

Om ’n meermin te groet

Aggie was stout toe sy klein was, 
altyd by die rivier doenig met 

iets. Boonop was sy gefassineer met 
die rivier en die feit dat haar huis in 
Motsorogane naby die rivieroewer was, 
het nie gehelp nie. Sy was van jongs 
af gefassineer deur die rivier en die 
natuur en kon dit haar gedagtes vir ure 
gevange hou.

Sy het elke oggend vyfuur opgestaan 
en begin met haar huistake. Nommer 
een was om water te gaan haal by die 
rivier. Sy het nogal sulke spesiale klein 

emmertjies gehad om dit mee te doen 
en altyd geglo dat dit haar ouers se 
manier was om om te gee.

Een oggend toe sy by die rivier kom, 
sien sy ’n spierwit ronde eiertjie in 
die water lê en besluit om dit later te 
bestudeer wanneer sy haar huiswerk 
voltooi het. Die rivier was darem naby 
en sy het fluks ’n paar keer die bultjie 
uitgestap. Na haar take voltooi was, is 
sy reguit na waar sy die eiertjie gesien 
het. Sy het die eiertjie uit die water 
gelig, en net soos ’n stout kind sou, 
neergegooi om te kyk hoe dit in stukke 
breek. Die volgende paar oggende is 
daar elke keer nog ’n eiertjie in die rivier, 
en elke keer het sy dit uit die water 
gelig en weer en weer en weer gebreek.

Eendag is sy weer opsoek na die 
eiertjie toe sy riete heen en weer sien 
beweeg. Sy het haar skoene uitgetrek 
en stilletjies die onbekende gedierte 
deur die riete bekruip met die hoop om 
dit te identifiseer. Sy het sag die riete 
voor haar gesig weggestoot en sien toe 
die mooiste, spierwitte vrou op ’n rots 
sit. Die vrou het in die middel van die 
rivier gesit met haar naakte bolyf in die 
son en haar bene onder die water. Sy 
was beeldskoon en besig om haar lang, 
reguit rooi hare ywerig met die kleinste 
kammetjie te borsel. Haar statuur was 
groter as dié van ’n gewone mens. Die 
vrou het so gekonsentreer dat sy glad 
nie vir Aggie opgelet het nie.

Aggie was betower deur die vrou 
wat so hare kam, dit het vir haar gelyk 
asof dit al taak is wat sy in die lewe 

moes voltooi. Dit sou slegte maniere 
wees om nie te groet nie, dink Aggie. 
Sy uiter: “Goeiemôre mevrou” en die 
vrou draai om en kyk vir haar met die 
grootste groen oë aan. Aggie het weer 
gegroet en gevra of sy enigsins kan 
praat. Die vrou het stil vir Aggie gekyk 
en blitsvinnig die water ingeduik.

Met die duikslag sien Aggie dat dit 
nie ’n gewone vrou was nie, maar ’n 
meermin met ’n visstert wat van haar 
middellyf tot haar tone gestrek het. Dit 
was ’n soliede visstert met skubbe en 
patrone! Sy is haastig huis toe en vertel 
haar ouers van die vreemde voorval. 
Haar ma het haar vinger-swaaiend 
verbied om weer na die rivier toe 
te gaan.

Die stoute, nuuskierige en lewens-
lustige Aggie kon net nie die gebeurtenis 
laat vaar nie. Sy wou baie graag weer 
’n blik van die misterieuse vrou gehad 
het, en besluit toe dat die beste 
geleentheid was wanneer haar ouers 
op die lande gaan werk het. Tydens een 
van hierdie ekspedisies sien sy ’n groot 
likkewaan op die rivieroewer raak. Sy 
het vreesloos die likkewaan agtervolg, 
al nader en nader totdat sy so naby 
was dat sy, sy stert kon aanraak. In ’n 
oomblik van malligheid, gryp sy sy stert 
vas. Verskrik begin die likkewaan in die 
rigting van die rivier hardloop terwyl hy 
vir Aggie links en regs saamsleep.

Die oproerigheid het die aandag van 
die gemeenskap wat staan en toekyk, 
gelok en het Aggie gehoor hoe hulle 
skree “Los sy stert, is jy mal?”. Toe sy 

AGNES VERSTAAN DIE HEILIGHEID

VAN DIE OMGEWING EN ALLES WAT

DIT VIR HAAR BIED. SY WIL GRAAG 

SIEN DAT TOEKOMSTIGE GENERASIES

DIE OMGEWING SE INGEWIKKELDE

MANIER MOET VERSTAAN, DIT MOET

RESPEKTEER EN BESKERM.
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die water tref, laat gaan sy die stert en 
net daar slaan die likkewaan haar met 
geweld een kant toe.

Toe sy regop kom, besef sy in hoeveel 
gevaar sy haarself geplaas het. Terwyl 
sy toekyk hoe die likkewaan in die 
water verdwyn, gewaar sy die rooikop 
van die wonderwese wat haar gedagtes 
gevange gehou het. Die meermin het 
haar stip aangekyk met daardie grote 
groen oë, asof sy vir haar sê; “Nee, 
nee, nee, jonge meisie! Dis mos nie die 
slimste ding om te doen nie!”.

Aggie het moeg en vol modder by die 
huis aangekom waar haar pa vir haar ’n 
onvergeetlike pakslae gegee het, al het 
al twee van hulle eintlik besef hoe naby 
aan die hemel sy daardie dag gekom het.

DAVID TELEKELO

Onderhoudvoerder: 
Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

David Telekelo is in 
Koopmansfontein op 
die 22ste September 1956 
gebore. Daardie jare het 

die Koopmansfonteinarea naby 
Spitskopdam, 40km vanaf 
Warrenton, nog net uit ’n paar plase 
en gemeenskaplike grond bestaan.

David se pa het sy hele lewe op 
verskeie plase gewerk en in 1990 
in Majeng kom aftree. Die kinders 
moes egter almal verhuis agter 
werksgeleenthede aan, om so 
die huishouding te onderhou. 
David se ma lewe tot vandag en 
haar kinders sorg nou vir haar.

David is tydens die verloop van 
die projek, op 28 Desember 2017 
oorlede. Ons bly baie dankbaar vir 
die voorreg om David te kon leer 
ken en sy verhaal vas te vang.

STORIES

David het as kind by sy oupa en ouma 
gebly. Wanneer hy klaar die bokke en 
skape deur die dag opgepas het, het hy 
in die aande by sy ouma gaan sit terwyl 
sy vir hom ’n klomp stories vertel het. 
Hy kan nie onthou dat sy ma en pa ooit 
vir hom stories vertel het nie, maar sy 
ouma, baie!

Jakkals en Hond

Lank lank gelede sou Jakkals, nes 
Hond, ook mak geraak het, maar 

Jakkals het geweier om bene te eet en 
aangedring om net vleis te eet. Jakkals 
het vir Hond by die mens gelos en 
woon vandag nog in die vrye veld waar 
hy kan jag vir vleis na sy eie wil.

Eendag loop Hond vir Jakkals raak en 
die twee begin stry oor die konsep van 
vryheid. Jakkals vra vir hond:“Waarom 
sal jy bene eet as jy eerder vry in die 
veld kon lewe sonder wagte?” Hond 
antwoord: “Ek verkies my lewe soos 
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dit is, my wagte beskerm my, kyk na 
my as ek siek is en voer my wanneer ek 
honger is; dus gee ek nie om om bene 
te eet nie.”

Jakkals kon nie Hond se redenasie 
verstaan nie en het gou vir Hond laat 
verstaan dat hy minderwaardiger is as 
hy. Min gepla met Jakkals se opmerking 
sê Hond: “Ek mag dalk bene eet, maar 
ten minste beplan ek nie skelm en bose 
streke om by ander te steel om aan die 
lewe te bly nie.” Hond het al lankal ge-
leer dat morele gedrag jou verder neem 
in die lewe.

Jakkals kon nie verder stry nie, want 
deugde troef euwels.

Jakkals en Hiëna steel skape

D it was ’n tyd van groot droogte, kos 
was skaars en Jakkals en Hiëna was 

dood honger. Jakkals het lank sy oë op 
die boer se skape gehad, maar moes 
aan die perfekte plan dink om die boer 
se wraak te vermy. Die spesifieke boer 
was redelik kwaai en sou vir Jakkals 
aanhou jag tot hy hom vind.

Jakkals het dag en nag aan ’n geslepe 
plan gedink, en eindelik besluit om vir 
Hiëna die swart skaap te maak. Toe 
Jakkals vir Hiëna in die veld gewaar, 
gaan sy plan oor in aksie, hy sak af en 
maak asof hy die prooi bekruip.

Hiëna sien vir Jakkals en dink by 
homself ‘So ’n ou skelm, ek gaan hom 
agtervolg en deel in die vangs’. Jakkals 
maak asof hy nie vir Hiëna op sy spoor 
sien nie, en kruip tot agter ’n groot 

klip naby die skaapkraal. Jakkals draai 
kamstig verbaas om en sê: “O Hiëna, jy 
het my die heeltyd agtervolg, nou sal 
ek my plan vir jou moet vertel. Ek sal 
my vangs met jou deel op voorwaarde 
dat jy maak soos ek sê.” Hiëna wat dom 
en skaam voel omdat hy uitgevang is, 
stem toe in.

Die twee het tjoepstil gesit totdat die 
skaapkraal vol vet skape was en gekyk 
hoe die boer al die skape tel en tevrede 
die kraalhek sluit. Toe dit stikdonker 
was, het hulle, nou so lig soos veertjies 
van die hongerte, flink oor die kraal-
muur gespring. In die kraal het elkeen 
’n slapende skaap begin verslind.

Wetende van die gat in die kraal-
muur, het Jakkals kort-kort gaan kyk 
of hy nog deur die gat pas. Jakkals het 
geweet Hiëna sal vraatsug eet en nie 
oor die muur kan spring of deur die gat 
pas nie. Dit was die heeltyd Jakkals se 
plan om deur die gat te ontsnap en vir 
Hiëna in die kraal te los waar die boer 
hom sou betrap.

Toe Jakkals beswaarlik deur die gat 
kon pas, wurm hy deur en los vir Hiëna 
daar. ’n Entjie weg roep hy: “Boer, boer 
daar is ’n hiëna in die kraal wat jou 
vet skape eet!”. Jakkals sien hoe die 
boer, sy werkers en honde op die kraal 
afstorm en Hiëna wat nou vassit in die 
gat begin slaan. Nadat hulle vir Hiëna 
sy les geleer het, het hulle hom soos ’n 
vrot vel oor die kraalmuur gegooi. Nie 
in staat om te beweeg nie, het Hiëna 
bly lê tot die son opkom. Wetend dat 
die boer hom lewendig sou afslag as 

hy hom by die kraal betrap, het hy 
al sy kragte ingespan en stadig veld 
in gekruip.

Op ’n afstand sien Jakkals Hiëna is 
aan die beweeg en nog ’n slinkse plan 
val hom by. Hiëna sien vir Jakkals op sy 
rug lê en mompel: “As ek hom in die 
hande kry byt ek sy oor af, lewend of 
dood, want hy is die een wat die boer 
gewaarsku het.”

Jakkals hoor die gemompel en sê: “Is 
dit hoe jy my bedank na ek my vangs 
met jou gedeel het deur te skree boer, 
boer Jakkals is in jou kraal? Hoe durf 
jy my so beledig? Kyk hoe het hulle 
my verinneweer” Geskok sê Hiëna: “Jy 
is die een wat die boer gewaarsku het, 
kyk hoe lyk ek na die boer en sy honde 
my beet gehad het.” Jakkals ontken 
dit en sê: “As dit nie ek of jy was nie, 
wie was dit dan, die bobbejaan? Hy het 
lankal sy mes vir ons in.”

Vir Hiëna wat al baie met bobbejaan te 
doen gehad het, het die verduideliking 
sin gemaak. Net daar besluit hy om vir 
bobbejaan te soek en ’n les te gaan leer. 
Jakkals stop hom in sy spore en waarsku 
dat die boer hulle sal doodmaak as hy 
hulle hier vang. Sonder om twee keer te 
dink begin Hiëna aanstap, maar Jakkals 
roep: “Kan jy my asseblief help, ek het 
nie eens genoeg krag om te kruip nie, 
dra my asseblief.”

Hiëna besluit toe hy is dit aan Jakkals 
verskuldig en ten spyte van sy beser-
ings, laai hy vir Jakkals op sy rug. Die 
parmantige Jakkals begin sing: “Die 
siekes dra die gesondes, die siekes dra 

die gesondes.” Hiëna hoor dit, gooi hom 
af en vra wat hy sing? Jakkals sê: “Die 
gesondes dra die siekes, die gesondes 
dra die siekes.”

So het Hiëna vir Jakkals al die pad 
huis toe gedra. Daar aangekom spring 
Jakkals flink van sy rug af en sing terwyl 
hy om hom dans: “Die siekes dra die 
gesondes, die siekes dra die gesondes.” 
Tot vandag probeer Hiëna nog wraak 
neem op Jakkals.
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Die diere is immers insek-eters en 
hulle monde is soos ’n worshond se bek 
gevorm met klein tandjies. Anna het ’n 
bakoorjakkals grootgemaak en dit was 
die oulikste ding op aarde. Sy verstaan 
nie hoekom die boere hulle doodmaak 
nie. As ’n swart jakkals ’n lam of skaap 
doodmaak, sal die bakoorjakkals soms 
gaan aas, maar nooit self dood nie. Sy 
het veertig van hulle op die plaas gehad 
en hulle het so tussen die skape gevreet.

Nonnetjiesuile

Anna het ook ’n nonnetjiesuil groot-
gemaak tot sy mooi sterk was. Die 

nonnetjie het later gaan broei, maar 
wanneer die huis se deur oopgaan, het 
sy nog ingeglip. As mens geroep het, 
het sy gekom. Haar seun Barend het 
vir hulle planke vasgekap in ’n ou silo. 
Daar was omtrent veertig broeipare 
soos hulle aangeteel het en hulle broei 
dalk nog steeds op die plaas vir al wat 
sy weet.

Koshuis stories

Anna onthou hulle was tweehon-
derd kinders in die koshuis. Die 

kapasiteit was honderd en vyftig, en die 
ekstras het met matrasse op die grond 
geslaap. Die Laer- en Hoërskool was 
eers een skool en toe Mnr Verryne hier 
kom het die skole geskei. Sy onthou 
hoe hulle geld bymekaargemaak het vir 
die skoolsaal en elke week was dit ’n 
ander klas se beurt om geld in te samel. 

ANNA CROUS

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Anna Crous is in Jan Kemp 
gebore. Haar pa was die eerste 
Dieselwerktuigkundige in die land 
en het sy opleiding in Londen gekry. 
Hy het in die Vaalharts Skema 
gewerk en moes mense leer van 
masjinerie. Hy het ook gehelp om 
die Vaalharts Keerwal (Weir) te bou.

Anna onthou haar pa het haar vertel 
dat dit blankes uit die depressie 
was, wat die keerwal gebou het. 

Die werkers het sement in emmers 
afgedra en wanneer hulle weer bo 
uitkom was hulle blou van die koue. 
Hulle het dan gaan lyf warm maak 
tussen twee sirkels vuur terwyl 
die volgende groep die tog onder 
toe aangedurf het. Haar pa het 
die verkluimde mense so jammer 
gekry as hulle daar uitgekom het. 
Daar was wel grondverskuiwings-
masjinerie gebruik, maar die 
sement is met die hand na onder 
geneem om die wal op te bou. So 
is die Vaalharts keerwal met hand 
en emmers sement gebou. Hy het 
ook gehelp met die bou van die 
laagwaterbrug deur seker te maak 
dat die masjinerie funksioneel was.

Die regering het haar pa gehuur om 
die Drie Ammunisie Depot, naby 
Jan Kempdorp, se kragopwekkers 
en ander masjinerie te herstel. 
Eendag het daar ’n vliegtuig geland 
om ammunisie te laai en hy hoor 
toe hoe die skieters kla dat hul 
patrone in hulle masjiengewere 
vassit. Hy het ondersoek ingestel 
en gevoel die patrone se doppies is 
skurf. Hy het hulle aangeraai om 
Sunlight seep in stukkies te breek, 
dit sterk aan te maak en om die 
patrone daarmee af te spoel. Die 
gewere het nie weer vasgehaak nie.

Die regering het hom ook gebruik 
om die munt in Kimberley se 
masjiene te diens. Daar was ’n 
ontploffing terwyl hy besig was wat 

sy oordrom gebars het. Operasies 
kon nie sy gehoor herstel nie. Na 
dit het die regering vir hom ’n 
perseel gegee as kompensasie. Jy 
kon tot vyf sjielings per maand 
kry afhangende waarvoor jy 
kompensasie ontvang het. Haar pa 
het aangehou met sy diesel werk 
en masjinerie reggemaak in die 
skema. Sy onthou so goed dat hy ’n 
stuk hout gehad het, wat hy soos 
’n dokter se stetoskoop gebruik 
het, waarmee hy kon bepaal wat 
presies fout was met die masjinerie.

Na Anna haar laerskoolloopbaan in 
Hartsvallei voltooi het, het sy soos 
haar broer, Nico Renje, na Hoërskool 
Warrenton gekom. Sy is getroud 
met Jan Crous wat saam met sy 
broer en susters ook op Warrenton 
skoolgegaan het. Haar vier kinders 
het ook hulle skoolloopbane in 
Warrenton voltooi. Hulle het 26km 
buite Warrenton op ’n plaas gewoon 
en bly vandag in die dorp. Sy is haar 
hele lewe lank in die omgewing.

STORIES

Boere en hul bygelowe

Boere kan maar partymaal snaakse 
goed glo. Sommiges het geglo dat 

’n bakoor-jakkals en aardwolf lammers 
vang. Dit is nou die grootste klomp 
nonsens in die wêreld volgens Anna. 
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Hansie Loubser het die saal gebou en 
teen die tyd wat hy klaar was, het 
hulle genoeg geld ingesamel om hom 
te betaal.

Dit was baie lekker tye en daar 
was feeste gehou in Warrenton. Hulle 
was baie stout en het uit die koshuis 
“geslip” om te gaan vrugte steel. Met 
toue het hulle by die agterste balkonne 
afgesak en lemoene, nartjies, druiwe of 
perskes gesteel sonder om die mense 
se bome te breek.

Partymaal as hulle by van die boorde 
gekom het, het die vrugte klaar in 
sakkies vir hulle reggestaan en eendag 
het dié spesifieke oom hulle meegedeel 
dat hy geweet het wie hulle is en maar 
eerder vir hulle vrugte gee, as wat hulle 
sy bome breek. Daardie tyd kon hulle 
nog in die aande rondloop en niks 
oorkom nie, nie soos vandag nie. Anna 
se koshuislewe bied baie goeie herin-
neringe, maar as sy die koshuis nou so 
sien, wens sy hulle wil hom sommer 
heeltemal plat stoot.

gemaak het, slap pap op die stoof 
voorberei het en hulle gemotiveer het 
om elke dag hard te leer by die skool. 
In die middae na skool moes hulle 
vuurmaakhout versamel en daarna 
voor die boeke inklim. Teen die einde 
van die jaar wanneer die rapporte 
huis toe gekom het, het haar ma baie 
emosioneel geraak. Sy was vreeslik 
trots as haar harde werk, motivering 
en dissipline positiewe resultate 
gelewer het. Sy het die tafel mooi 
gedek en ’n feesmaal voorberei, 
die lekkerste maaltyd van die jaar 
in Nooi se geheue. Die kinders wat 
goed presteer het, het ’n plek aan 
die tafel gekry terwyl dié wat nie 
geslaag het nie op die grond moes 
sit. Dit het hulle almal gemotiveer 
om die komende jaar harder te werk. 

Nooi onthou hoe sy altyd ’n 
aantrekking tot Gauteng gehad 
het, omdat die mense van daar 
professioneel aangetrek het, 
positief was en emosioneel stabiel 
voorgekom het. Toe sy die kans kry, 
het sy dus sonder twyfel na Gauteng 
verhuis waar sy ook haar man 
ontmoet het en getroud is. Hulle 
het na Madipelesa verhuis, ’n area 
waar mynwerkers gewoon het, waar 
haar man by een van die goudmyne 
gewerk het. Nooi het later in ’n 

bottelstoor begin werk, maar haar 
lewe was glad nie so romanties 
soos wat sy haar voorgestel het 
nie en haar man het haar ook 
later daarvan beskuldig dat sy 

ontrou was. Nooi was ongelukkig 
en het met haar vier maande oue 
eersteling weggehardloop. Sy het 
haar nie gesteur aan wat die ou 
mense sou sê nie, want hulle sou 
aandring dat sy haar man moes 
ondersteun, maak nie saak wat nie. 

Nooi is daar weg met net een 
sak klere en op die ou end het sy 
klere verkoop om haar familie 
te onderhou. So het sy dan ook 
in Majeng opgeëindig. Sy het 
drie kinders grootgemaak met 
’n streng fokus op opvoeding. 
Een is ’n onderwyser, die ander 
’n klerk by ’n skool en die derde 
studeer by Mafikeng Universiteit.

Tot vandag toe dra sy die sak by 
haar waarmee sy weggehardloop 
het. Dit dien as herinnering van 
waar sy kom en hoe sy ’n lewe vir 
haarself en haar kinders gemaak het.

STORIE

Nooi onthou ongelukkig nie enige 
stories nie, maar gee die boodskap aan 
generasies wat volg; "plaas klem op
opvoeding, dit is die geheim tot
sukses, bewaar en koester dit! "

NOOI SUZAN  
MARUMAGAE

Onderhoudvoerder:  
Keitumetse Moeketsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Nooi Marumagae is op 10 
Oktober 1958 gebore en het 
haar jong lewe in Ramatshela, 
70km vanaf Warrenton, in die 
Taung distrik deurgebring.

Nooi is deur beide haar ouers 
grootgemaak, maar haar ma 
was die een wat verskriklik 
baie klem op haar opvoeding 
geplaas het. Sy onthou nog hoe 
haar ma hulle soggens wakker 

PLAAS KLEM OP OPVOEDING,

DIT IS DIE GEHEIM TOT SUKSES, 

BEWAAR EN KOESTER DIT!
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SETSHEGO MOEKETSI 

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Setshego Moeketsi is op 16 
Mei 1946 op ’n plaas genaamd 
Bloemplaas gebore.

Sy en haar man het heelwat later 
30 km buite Warrenton op ’n plaas 
Pandam gebly waar al haar kinders 
gebore is. Ongelukkig het sy en die 
werkgewer mekaar nie verstaan nie, 
en het hulle besluit om na ’n ander 
heenkome te soek. Dit is tydens 

die soektog dat hulle in Ikhutseng, 
Warrenton, opgeëindig het.

Dit het tyd geneem om ’n nuwe 
stabiele lewe te bou terwyl hulle van 
huis tot huis getrek het, omdat sy in 
die begin maar ’n los werkie hier en 
’n los werkie daar gehad het. Later 
is sy meer permanent aangestel 
en kon trek na die huis waarin sy 
tot vandag toe nog bly. Sy woon 
tans twintig jaar in Warrenton.

Setshego het ’n groot waardering 
vir haar omringende omgewing 
en die natuur oor die algemeen. 
Sy werk graag in haar eie tuin 
waar sy verskeie medisinale kruie 
en plante groei. Sy let egter die 
gebrek aan respek en kennis van 
die veld in die jonger generasie op.

Setshego hoop om te sien hoe 
mense die aarde se geskenke, se 
medisinale kruie, sal koester en 
bewaar. Sy hoop dat komende 
generasies bewus sal wees van hierdie 
geskenke en dat met verloop van 
tyd, nie alles verlore sal gaan nie.

STORIE

Jakkals en Hiëna  
steel uit die spens

Jakkals en Hiëna was opsoek na werk, 
totdat ’n boer hulle as sy diensknegte 

aangestel het. Jakkals was besig om ’n 
taak vir die boer te verrig en gewaar toe 
die spens vol roomkanne.

Na ’n lang dag se werk is die twee 
pootuit bed toe om te slaap, maar Jakkals 
het ’n ander plan in gedagte gehad. Hy het 
stilletjies in die middel van die nag by die 
spens ingekruip en soveel hy kon begin 
inprop. Bang dat die boer hulle albei sou 
verdink, het Jakkals ’n bietjie room onder 
slapende Hiëna se stert gesmeer. 

Die volgende oggend was die boer 
woedend en het dadelik vir Jakkals van 
die stelery verdink. Jakkals het alles 
ontken en uitgewys dat Hiëna die een 
was wie se stert vol room was. Hiëna is 
lelik geslaan en beide Hiëna en Jakkals 
het hulle poste verloor.

Terwyl die twee in die grondpad af 
drentel sê Hiëna: “Ek het nie die room 
gesteel nie, ek weet dit was jy, Jakkals.” 
Jakkals het natuurlik alles ontken waar-
op Hiëna antwoord: “Kom ons wag en 
sien, want daar lê nog ’n lang warm dag 
in die son vir ons voor.”

Soos die dag warmer en warmer 
geword het, het Jakkals begin kerm van 
die pyn. Hiëna sien toe die room onder 
Jakkals se stert, hoe hy uit sy nate bars.

Dit was een van die min kere wat 
Hiëna vir Jakkals uitgevang het!

SETSHEGO HOOP OM TE SIEN

HOE MENSE DIE AARDE SE 

GESKENKE, SE MEDISINALE

KRUIE, SAL KOESTER EN 

BEWAAR. SY HOOP DAT 

KOMENDE GENERASIES BEWUS 

SAL WEES VAN HIERDIE

GESKENKE EN DAT MET 

VERLOOP VAN TYD, NIE ALLES

VERLORE SAL GAAN NIE.
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FLIP MOLATLHIWA

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Flip Molatlhiwa is op 3 Maart 
1952 in Majeng gebore. Hy het 
ook in Vaalboshoek en Kgomotso 
gewoon, maar meeste van sy 
tyd in Majeng deurgebring 
waar hy steeds vandag woon.

Flip se familie was finansieel in die 
knyp, dus het hy in standerd vier 
skool verlaat om ’n werk te soek 
sodat hy sy familie kon ondersteun. 
Flip het jare lank as ’n tuinier 
gewerk, maar het nooit self iets 
mistiek beleef nie. Hy onthou die 
stories van eeue gelede, stories 
van sy mense, die Batlhaping.

STORIE

Die Batlhaping  
en die Rivier Vader

D ie Batlhapingstam het oorspronklik 
van die Barolongstam weggebreek. 

Die Barolong was ’n Tswana stam wat 
terug dateer tot die 1270’s. Die Barolong 
kry hulle naam van hulle eerste re-
geerder, Morolong, wat in Tswana dui 
op iemand wat dinge verwerk, heel 
moontlik ’n ystersmid. In die era van 
hulle agste regeerder, Madiboya, was 
die Barolong stam wyd versprei; van die 
Molopo tot by die Modderrivier.

Gedurende die heerskappy van hul 
negende regeerder, koning Tshesebe (c. 
1565 – c. 1595) vind ’n emigrasie van 
familiestamme suidwaarts plaas. Die 
familiestamme onder heerskappy van 
sub koning (kgosana) Phuduhutswana 
vestig by Dikgatlong naby die same-
vloeiing van die Vaal (Noka-eTshela 
of Lekwa) en die Hartsrivier (Kolong). 
Die rede vir die eksodus is onduidelik, 
maar die Barolong emigrante het hul 
verhouding met die hoofstam behou. 
Hongersnood dwing toe die stamme in 
die suide om weg te breek van tradisie 
en hulle begin vis eet, van waar hulle 
bekend staan as die Batlhaping.

Volgens Flip was die groot Barolong-
stam oorlog gedrewe en dit het tot 
gevolg gehad dat die nuwe Batlhaping-
stam ou vyande en vele struikelblokke 
moes oorkom. Hulle het die veld vermy 
en eerder saam met die rivieroewer 

begin beweeg om sodoende te ontsnap 
en hulle vyande te troef. Mettertyd het 
die Batlhaping permanent langs die 
rivier beweeg en afhanklik geword van 
die rivier se genade vir hulle oorlewing 
en welstand.

Flip se ouers het vertel dat die Batl-
haping geglo het in ’n spesiale, mistieke 
krag wat die rivier omring het. Dit was 
soortgelyk in wese aan die rivierslang, 
ook eweneens bewonder en respekteer, 
maar is genoem die Rivier Vader.

Een maal per jaar het die stamhoof 
’n offer (’n bees) aan die Rivier Vader 
geskenk. Die hele stam het saam na 
die rivier beweeg vir die seremonie 
waar die koei geslag is en daarna mag 
niemand aan die karkas geraak het nie. 
Die Batlhaping het geglo dat in ruil vir 
die offer die Rivier Vader hulle sou seën 
met welwillendheid, oorvloed van vis 
en beskerming teen skade.

Die Rivier Vader het sowaar na sy 
mense omgesien en seker gemaak dat 
hulle geen tekorte gehad het nie. In 
daardie dae was dit nie ’n maklike taak 
om van die rivier te oorleef nie. Onthou 
die Batlhaping het geen visstokke of 
tegnologie gehad nie!

DIE BATLHAPING HET GEGLO

IN ’N SPESIALE, MISTIEKE KRAG 

WAT DIE RIVIER OMRING HET
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ook eende en ganse. Hulle het saam 
uitgeswem om die gans of eend te 
gaan haal, want die diere wat hulle 
geskiet het was aan die skroppers op 
die plaas verkoop vir 20 of 50 sent.

Op een van hul jagtogte het hy per 
ongeluk vir Pogiso raakgeskiet, maar 
hy was gelukkig nie ernstig beseer 
nie. Pogiso se pa moes trek van die 
plaas af, maar hy en Pogiso het al 
die jare nog in kontak gebly deur 
briewe vir mekaar te skryf. Pogiso 
het altyd begin met ‘Liewe Fanus, 
ek is altyd bly om die kans te kry 
om hierdie paar lyne te skryf.’ Hy 
het vandag nog bokse vol briewe 
wat hulle vir mekaar geskryf het. 
Pogiso het groot sukses behaal in 
Taung. Hy het getrou en vier kinders 
gehad. Hy het ongelukkig in 1991 
sy bakkie gerol oppad plaas toe, 
toe hy en sy hele gesin oorlede is.

STORIES

Die otter en die slang

Fanus het ’n vriend gehad met die 
naam Maroon. Maroon het sy pa 

gehelp om te melk op die plaas en 
so het hulle vriende geraak toe hy al 
bietjie ouer was en alleen rivier toe kon 
gaan om vis te vang en selfs te skiet.

Hulle het gereeld uitgeroei op die rivier 
en visse met ’n pylgeweer geskiet. Die 
een moes roei terwyl die ander een skiet. 

Maroon was die beter skut. Eenmaal was 
hulle nog besig om te roei toe Maroon 
skielik histeries begin skree en van die 
kano probeer afspring.

Hy het gedog hy sien ’n groot slang in 
die water en Fanus oor die rand laat loer. 
Toe Fanus kyk, skrik hy homself boeglam, 
dit was nie ’n slang nie, maar vier of vyf 
otters wat aan mekaar se sterte vasgehou 
het terwyl hul swem.

Dit was nie ’n slang nie, maar die il-
lusie van een! Nie te min, die skrik was 
ewe groot.

Dit was hierna dat Maroon vir Fanus 
vertel het oor die stories wat sy ma altyd 
aan hom vertel het oor die rivierslang. 
Fanus het geweet dat dit net die ma’s se 
manier was om te keer dat die kleintjies 
nie alleen rivier toe moes gaan nie en ook 
nie naby die oewer moes speel terwyl 
hulle saam met die ma’s gaan water haal 
het nie.

Maroon en die  
Korhaan se roep

Fanus onthou nog so goed, een 
middag in standerd ses was hy besig 

om hoogspring te oefen toe sy ma 
hom by die skool kom haal het en aan 
hom die slegte nuus oorgedra het. Sy 
vriend Maroon was weg! Hy het net nie 
opgedaag om te kom melk nie en een 
van die werkers het hom gaan soek. Die 
man het net sy plakkies langs die wal, 
sy visstok in die water en die kano wat 
omgekeer was in die rivier sien dryf.

FANUS GREYLING

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Fanus is gebore in Warrenton. Sy 
oupa het in Argentinië op ’n plaas, 
Kleinvleitjie, gebly. Fanus se pa is 
daar gebore en het by ’n Katolieke 
klooster skoolgegaan. Dit was maar 
rof, en hy moes vroeg leer baklei 
of honger gaan slaap, aangesien 
die ouer seuns van die koshuis die 
jonger kinders se kos afgevat het.

Sy oupa wou nie onder die Engelse 
vlag staan nie en het na Suid-Afrika 
gekom toe dit ’n Unie geword het. 
Hy het met twee tasse, sy vrou en 
vyf kinders by Durban se hawe 
afgeklim. Op daardie stadium was 
sy pa maar net dertien jaar oud, 
maar moes weer in graad een begin, 
omdat die skool sy vorige Katolieke 
Klooster onderrig nie erken het nie. 
Dit was baie sleg vir hom, omdat 
hy geweldig intelligent was.

Hy het al begin skeer, maar moes 
saam met die klein kindertjies op 
die klein stoeltjies sit. Een van die 
onderwysers het nogal vir hom 

gesê dat hy maar voor in die klas 
moes sit, want so groot seun is 
seker ook ’n dom seun. Fanus se 
pa het dit nooit vergeet nie en later 
besluit dat nie een van sy kinders 
sonder ’n graad sou grootword 
nie. Hulle was almal vroeg in die 
skool gesit en vandag het elkeen 
van hulle een of meer grade.

Hulle plaas is Aqua genoem, nie 
omdat daar baie water was nie, 
maar reeds omdat daar geen water 
was nie. Sy oupa moes water met 
’n perdekar vanaf die Vaalrivier 
aanry vir hulle om te kon bad.

Fanus het sy heel eerste haelgeweer 
by Pine Brothers in Kimberley 
gekoop teen R92. Hy was in standerd 
ses en het sy pa se wapenlisensie 
gebruik. Hy skiet tot vandag toe 
nog met daardie haelgeweer.

Omdat Fanus op die plaas 
grootgeword het, was die 
meerderheid van sy vriende 
Tswanas. Sy heel eerste vriend wat 
hy kan onthou was Pogiso. Fanus het 
hom leer skiet en swem aangesien 
hulle naby aan die rivier gebly 
het. Hulle het gereeld met die .22 
korhane en meerkatte gejag en soms 
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Op daardie stadium was daar nog 
geen graskarpe in die rivier nie, met 
gevolg het die watergras meters ver in 
die rivier gegroei. Die polisieduikers was 
alreeds op die toneel toe Fanus en sy pa 
met die motorboot die water ingery het. 
Fanus het in desperaatheid aan sy pa 
verduidelik dat hy vir Maroon leer swem 
het, en geglo dat hy sou kon swem tot by 
die watergras, maar dat hy moontlik daar 
verstrengel geraak het.

Hy en sy pa het gery tot binne die 
watergras en dis waar Fanus iets rooi 
diep onder die water gesien het. Hy het 
geweet dat dit Maroon was. Maroon het 
altyd ’n rooi pet gedra. Hy het ingeduik 
en afgeswem tot sy asem amper op was 
en die rooi pet gegryp. Hy glo tot vandag 
toe dat hy die rooi pet van Maroon se 
kop afgehaal het daardie middag. Hy het 
weer afgeswem saam met die duikers in 
die hoop om Maroon se lyk te vind, maar 
sy asem was te kort en hy het self in die 
digte watergras verstrengel geraak.

Teen die volgende oggend het die 
duikers nog geen sukses gehad en geen 
keuse gehad as om die soektog te staak 
nie. Drie dae later het Maroon se lyk na bo 
gedryf. Sy familie het ’n nagwaak gehou 
en die hele aand lank gesing. Die volgen-
de oggend het hulle vir Fanus gevra of hy 
die begrafnis sou bywoon. Fanus was die 
enigste blanke persoon daar en was gevra 
om agter die kis te loop. By die graf was 
Maroon se ma ontroosbaar en histeries. 
Een van die familielede het hom vorentoe 
gedwing om die eerste grond op die kis te 
gooi. Hy het nie mooi verstaan hoekom 

hy die eer gekry het om dit te doen nie. 
Net toe hy die eerste grond op Maroon 
se kis gegooi het, het daar ’n korhaan 
geskree, en tot vandag toe dink hy aan 
Maroon as hy ’n korhaan hoor roep.

Die duif en die waterslang

Fanus en drie vriende het een aand 
gaan motorfiets ry. Hulle al vier was 

gelyk op die motorfiets toe Pond se voet 
in die wiel beland en byna heeltemal 
afgesny is. Almal het weggehardloop van 
skok, behalwe Fanus. Hy moes Pond terug 
tel op die motorfiets sodat hy dit kon 
agteruit stoot om Pond se voet los te kry. 
Pond het nooit weer heeltemal normaal 
geloop nie.

’n Ruk na Pond se voet herstel het, 
het ’n paar van hulle by die rivier gesit 
en visvang. Hulle was besig om stories te 
vertel en te wag dat babers byt, toe die 
rooi-oog duif in die bloekombome begin 
sing. Pond het skielik opgespring en 
weggehardloop tot Fanus se verbasing. 
Toe Fanus hom uiteindelik inhaal en vra 
wat aangaan, vertel Pond hom die storie.

Pond se ma het altyd gesê dat die 
rooi-oog duif die rivierslang roep om die 
kinders te kom vang. Die duif roep “Nog-
amatoekiema, Nogamatoekiema, Noga-
matoekiema.” Dit beteken ‘Slang hier is 
die kinders, Slang hier is die kinders’, hoe 
nader die kinders aan die water beweeg.

Wanneer kinders dan naby die rivier die 
duif se geroep hoor, hoor hulle die roepe 
na die rivierslang, en hardloop vrees-
bevange terug na hulle huise toe.

MOLIBIMANG 
ANNAH  
MKHWANAZI 

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Molibimang Annah 
Mkhwanazi se geboortedag 
is 2 November 1943. Sy is 
in die Taung/Magagong 
distrik gebore en het na 
Warrenton verhuis opsoek 
na ’n werksgeleentheid.

Sy onthou in die ou dae moes 
jy ’n permit by jou dra as jy 
wou uitslaap. Dit was ingeval 

jy iets oorkom sodat mense jou 
kon uitken, sien waar jy vandaan 
kom en wie jou ouers was.

In daardie dae was hier nie ’n 
kliniek beskikbaar nie, eerder ’n 
RDP struktuur. Daar was geen 
moderne toiletfasiliteite nie, hulle 
het slegs emmer toilette gehad en 
jy moes baie ver loop om by dit 
uit te kom. Party mense het die 
emmer afval herwin in ’n poging 
om kunsmis te vervaardig.

In die aande na werk het sy 
gewonder: “Watse lewe is dit 
hierdie waar mens werk van 
agt tot vyf en in die nagte moet 
jy nog kinders ook oppas?”. 

STORIE

Ongelukkig herroep Annah geen 
stories of verhale nie.
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ANDRIES REED 

Onderhoudvoerder: Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Andries Reed is gebore op die 25ste 
November 1943 toe die tweede 
wêreld oorlog nog aan die gang 
was, die oorlog het mos eers in 
1945 geëindig. Andries, bynaam 
Andreas, is gebore in die Venterstad 
distrik op ’n plaas, maar sy pa 
is ’n boorling van Colesberg en 
sy ma van Venterstad soos hy. 
Sy ouma was ’n Griekwa, haar 
naam was Miena Cesar en dus het 
hy ook so half Griekwa bloed.

Warrenvale het skuins voor die 
vyftigs eers begin daar onder by 
die rivier. Daar was niks nie, net 
bos in die begin, soos Andreas sê, 
maar Andreas het eers heelwat 
later na Warrenvale verhuis, en het 
eers ver rondgetrek. Hy het sy tyd 
in Sophiatown, Orkney en meestal 
Ventersdorp spandeer, voor hy tot 
ruste gekom het om en by teen 1958.

In 1959 het Andreas klaar gemaak 
met skool, nie omdat hy teware 

Letlogonolo Mothibi
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ANDRIES REED 

Onderhoudvoerder: Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Andries Reed is gebore op die 25ste 
November 1943 toe die tweede 
wêreld oorlog nog aan die gang 
was, die oorlog het mos eers in 
1945 geëindig. Andries, bynaam 
Andreas, is gebore in die Venterstad 
distrik op ’n plaas, maar sy pa 
is ’n boorling van Colesberg en 
sy ma van Venterstad soos hy. 
Sy ouma was ’n Griekwa, haar 
naam was Miena Cesar en dus het 
hy ook so half Griekwa bloed.

Warrenvale het skuins voor die 
vyftigs eers begin daar onder by 
die rivier. Daar was niks nie, net 
bos in die begin, soos Andreas sê, 
maar Andreas het eers heelwat 
later na Warrenvale verhuis, en het 
eers ver rondgetrek. Hy het sy tyd 
in Sophiatown, Orkney en meestal 
Ventersdorp spandeer, voor hy tot 
ruste gekom het om en by teen 1958.

In 1959 het Andreas klaar gemaak 
met skool, nie omdat hy teware 

Letlogonolo Mothibi

dit voltooi het nie, maar omdat hy 
net klaar was. Hy het toe in 1960 
vir ’n Mnr Swanepoel, wat ook ’n 
besigheid in Bethulie gehad het, 
gaan werk. So het Andreas een jaar 
van vryheid geniet, die kant toe en 
daai kant toe, totdat sy ma in 1961 
hom hand en tyd teen sy wil kom 
haal het om skool klaar te maak.

Andreas is ook later van tyd af 
Kaap toe en het gehou daarvan 
om rond te reis, heen en weer.

Andreas onthou hoe klein 
Warrenton was in die begin, net ’n 
paar klein winkeltjies, Nanabay, 
die poskantoor, bakkery, skole 
ens. Dit was eers in die sestigs dat 
die dorp waarlik sy vlerke begin 
sprei het. Vandag wil dit egter 
voorkom asof die vlerke weer 
toegevou is en Andreas hoop dat 
die ligte in mense se harte weer sal 
skyn en so die omgewing sal verlig.

STORIES

Die perderuiter, die 
rivierslang en die diamant

D is ’n goeie ding, die natuur, en daar 
is goeters daarvan wat mense nie 

verstaan nie, maar tog bestaan dit. Die 
rivier lewe, dis nie net sommer so nie, 
dit vat enige vorm, dit kan die meermin 
wees of dit kan die slang wees, maar 
lewe, lewe hy.

Eendag was daar ’n roeibootjie, maar 
dié spesifieke dag was die watergees 
troebel en lus vir allerhande stoute 
streke. Hy trek daardie bootjie, heen 

en weer, met ’n erger en groter krag as 
wat ’n groot enjin die bootjie sou kon 
laat beweeg.

Die mense op die bootjie was vrees-
bevange en die oorspronklike verwag-
ting was ’n rustige visvangdag, want 
wie glo nou in die rivier se lewende 
gees? Maar bestaan, bestaan hy wel!

Daar’s ’n plek waar ’n mens, voor 
twaalf, regoor die rivier kan loop op 
klippe wat duidelik sigbaar is, maar 
waag jy om ’n sekonde daarna dit aan 
te durf, druk die water klokslag op en 
word jy saam met die stroom mee-
gesleur.

Dit gebeur toe net so, dat die water in 
’n oogwink, al hoër en hoër raak, en die 
volgende oomblik verskyn die slang, 
lewensgroot met ’n diamant reg voor 
die kop langsaan die boot, al starende 
na die mense. Die diamant is ook nie 
net enige diamant nie, nee, dis groot en 
blink soos die son.

Die storie word toe so oorvertel, 
en daar is ’n boer wat ook dieselfde 
ondervinding as die bootvaarders gehad 
het. Hy sê toe aan hulle, dat as hulle 
daardie diamant vir hom sal bring, hy 
al sy besittings, plaas en vee ingesluit, 
aan hulle sou oorhandig.

Een van die manne, ’n gesoute perde-
ruiter, besluit toe dat hy die taak sou 
aanpak. Hy weet hoe om sy weg te vind 
op ’n perd se rug. Hy kan drade spring, 
en boonop weet hy waar die slang se 
rusplek is.

Na ’n bietjie beplanning saam met 
vriende, besluit almal dat as die ruiter 

JOU OË MOET WAWYD OOP WEES 

IN DIE LEWE, JY MOET DIE 

ONGELOOFLIKE VERWAG OM

DIE WAARHEID TE KAN SIEN.
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nat beesmis op die diamant sou gooi, 
die slang sy sig sou verloor, en hy so-
doende die diamant sou kon gryp.

Die man is daar weg op sy betrou-
baarste perd, nat beesmis in die hand. 
Toe hy die slang na ’n lang soektog 
gewaar, gooi hy met al sy krag dit reguit 
teen sy kop, en sowaar is die slang ver-
blind. Met ’n bietjie gesukkel, pluk hy 
die diamant van die slang se kop af en 
hardloop na waar sy perd staan en wag. 
Maar wat die man nie mee rekening 
gehou het nie, is dat die slang se gees 
nie net in die water leef nie, maar ook 
in die wolke.

Die man, in sy skik, galop op sy perd 
terug na die boer, maar skielik tref ’n 
genadelose weerligstraal hom en sy 
perd, morsdood. Al wat oorgebly het, 
was houtskool!

So is dit dan dat die natuur nie ’n rat 
voor die oë gedraai word nie. Soveel hy 
kan gee, soveel kan hy wegneem!

Die riviermeisie

D ie riviermeisie is ’n misterieuse 
ding, niemand gewaar haar nie. 

’n Mens kry net ’n eienaardige gevoel, 
asof iemand jou dophou, dan moet jy 
weet dis sy. Daar was eens op ’n tyd ’n 
jong seuntjie van Kimberley wat saam 
met sy familie gaan visvang het onder 
teen die Vaalrivier, wat haar diep in die 
oë gekyk het.

Eers het hy dieselfde eienaardige 
gevoelte gekry, en toe hy rondkyk sien 

hy die mooiste wit vrou, rooi hare en 
groen oë wat reguit na hom gluur.

Sy sit altyd op ’n rots en kam haar 
lang hare met ’n kam. As sy uit die wa-
ter beweeg, raak haar onderlyf droog 
en verander haar stertvin in gewone 
bene soos die van ’n gewone mens. Sy 
kan loop soos ’n gewone mens en jy sal 
nooit eens weet dat sy die riviermeisie 
is nie, maar sodra sy weer die water 
raak, verdwyn die bene en bly net die 
vin agter.

Andreas onthou hoe daar eens in 
Aliwal Noord een van die riviermeisies 
gevang is, en ’n Chinese inwoner haar 
in ’n tenk reg voor sy winkel aangehou 
het. Die hele dorp het tot stilstand 
gekom, en al die winkels is gesluit om 
die wonderwese te aanskou.

Die riviermeisies se ferry

Daar is ’n plekkie waar die meerminne 
spesiaal vir jou wag. Dis ’n plek waar 

’n stomp, net soos ’n plank, doodstil in 
die water lê. As jy jou eerste tree op die 
stomp gee, moet jy ’n muntstuk die 
water ingooi, dan vat die meerminne 
jou op daardie stomp, regoor die rivier! 
Dis amper soos ’n ferry, maar hierdie 
een word deur meerminne aangedryf. 
Waag jy egter om die stomp te betree 
sonder betaling, sak jy stadig weg, tot 
diep, diep onder op die bodem van die 
rivier. Jy moet betaal vir jou reis!

Hierdie goed bestaan en hulle is le-
wendig, hulle ken die sekondes en die 
ure, hulle ken die lewe presies.

Die meisie en die rivierslang

Daar was eens ’n boer wat met 
melkbeeste geboer het. Elke og-

gend word die beeste gemelk en die 
room afgeskei. Die roomkanne word 
op die sypaadjie gesit en dan deur die 
melktrok opgelaai om kaas en botter 
van te maak.

Elke oggend voor die melk afgeroom 
word, maak sy dogter seker dat sy voor 
in die ry staan, die onafgeroomde melk 
word dan in die dopemmer gegooi, dan 
verdwyn sy spoorloos vir ’n uur of twee.

In die begin het die pa en die ma ge-
dink dat dit maar net ’n nuwe geit van 
haar was wat later sou verdwyn, maar 
na ’n week of twee besluit die twee om 
maar ondersoek in te stel, omdat hulle 
nie kon indink hoe die meisie soveel 
onafgeroomde melk kon opdrink nie, 
dit was ongeveer 12 bottels!

Die volgende dag besluit die ma om 
haar dogter te agtervolg. Stilletjies volg 
sy haar tot onder by die rivier. Die vrou, 
agter bosse versteek, kon nie haar oë 
glo nie, die meisie staan op die wal van 
die rivier, en ’n groot slang kom al nader 
en nader geswem, maar in plaas van 
weghardloop, loop die kind al nader, 
vreesloos. Toe die slang die wal bereik, 
verander hy van gedaante en daar 
staan ’n lang aantreklike man, nogal 
met ’n pak aan. Die meisie oorhandig 
die melk aan hom en drink hy tot die 
laaste druppel op is.

Die ma kon net nie glo wat sy sien nie 
en volg die meisie weer die volgende 

Die osse en die rivierslang

Eendag was daar ’n groep mense wat 
lekker stompe vir vuurmaakdoel-

eindes uit die rivier trek met die hulp 
van agt osse en onthou, ’n os is sterk.

Een man seil op ’n vlotjie en maak die 
toue vas om die stompe. Die touleier 
staan op die wal en bestuur die be-
weging van die osse om sodoende die 
stompe uit te sleep.

Mense is nie oplettend nie, leef 
mos maar in hulle koppe en verwag 
niks mistiek nie, maar slim soos die 
rivierslang mos is, verander hy sy 
gedaante na dié van ’n stomp, wetende 
dat hy so die agt osse die water 
kon insleep.

Al drywend, beweeg die slang nader 
aan die man op die vlotjie en laat toe 
dat hy ’n tou stewig om sy lyf vasmaak. 
Die man gee die sein aan die touleier, 
en daar begin die sports, in plaas van 
die osse wat die stomp insleep, sleep 
die stomp nou die osse.

Die osse het geworstel, en al hoe 
nader en nader na die water beweeg. 
Die manne besef toe dat dié baklei nie 
hulle baklei was nie, en sny toe net 
daar en dan die tou af. Daardie dag was 
dit net so, en hulle, saam met die osse 
was nie meer nie.

Jou oë moet wawyd oop wees in die 
lewe, jy moet die ongelooflike verwag 
om die waarheid te kan sien.
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JOHANNES  
BENSON  
SESEKESE

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Johannes Benson Sesekese 
is op 8 Augustus 1950 
gebore. Hy is oorspronklik 
van Alberton, 400km van 
Warrenton, maar hy woon 
sedert 1986 in Ikhutseng.

Johannes voel as hy die 
burgemeester van Warrenton was, 
sou sy eerste prioriteit die skepping 
van werksgeleenthede vir die jeug 
wees, want op hierdie stadium is dit 
die grootste probleem in die dorp.

Johannes voel dat niemand meer 
vir die natuur omgee nie. In die ou 
dae was mense totaal afhanklik van 
die omgewing vir kos en medisyne en 
het dus verstaan hoe om die natuur 
te respekteer en te bewaar. Deesdae 
gebruik mense nie meer kruie 
ensovoorts nie, hy vrees dis ’n 
geval van uit die oog uit die hart.

STORIE

Dissipline

Johannes kan nie meer ou stories 
onthou nie. Hy onthou wel dat dis-

sipline in sy jeug, wêrelde verskil het 
van die huidige manier van dissiplineer.

Sy ouers was baie streng, maar be-
trokke by sy opvoeding. Hulle het altyd 
sy beste belange op die hart gedra. 
Nietemin, as hulle stout was het sy 
ouers hulle op onvergeetlike maniere 
gestraf, net soos mense van ouds kon!

Destyds het kinders na hulle ouers 
geluister, veral wanneer dit gekom het 
by skoolsake. Dit is te danke aan sy 
ouers dat hy graad elf voltooi het, kon 
trou, drie kinders (Mamies, Nthabiseng 
‘Joy’ and Phuleng ‘Rain’) groot gemaak 
het en ’n redelike bestaan kon voer.

Johannes is hartseer dat hy van die 
stories van ouds vergeet het en voel 
dat die ouderdom hom ingehaal het.

dag om dood seker te maak dat dit nie 
net haar verbeelding was nie. Na die 
tweede aanskouing, is sy reguit na haar 
man toe en saam besluit hulle om ’n 
plan te beraam.

Hulle besluit toe om die kind toe te 
sluit in haar kamer, omdat rede nie 
die kind se gedagtes wou verander 
nie. Vroegoggend sluit hulle haar 
kamerdeur, en maak seker die hortjies 
voor die vensters is ook vasgebind. 
Dit sou haar keer en dalk net tot haar 
sinne bring.

Die rivierslang, in afwagting op die 
meisie met die dopemmer vol melk, 
besef dat iets fout gegaan het en 
besluit self om ondersoek in te stel. Die 
lang man, met netjiese pak en al, stap 
stil en rustig na die meisie se woning. 
By die huis gekom, besef hy onmiddel-
lik wat aangaan en in ’n oomblik van 
woede verander hy van die aantreklike 
man, in die reuse slang wat hy is, boor 
deur die grond, deur die houtvloere en 
ontvoer die meisie.

Toe die ma en pa die kamerdeur 
oopsluit was die meisie skoonveld. Net 
die gebreekte vloere en ’n tonnel wat 
diep en ver die aarde oopbreek, was 
agtergelaat. Die meisie is nooit ooit 
weer gesien nie.

IN DIE OU DAE WAS MENSE 

TOTAAL AFHANKLIK VAN DIE

OMGEWING VIR KOS EN 

MEDISYNE EN HET DUS VERSTAAN 

HOE OM DIE NATUUR TE 

RESPEKTEER EN TE BEWAAR
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MARIE MORE

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Marie More is gebore in 1949 
te Ophirton, Johannesburg. 
Haar man, John More, was net 
klaar met skool en sy was ’n 
17-jarige leerlinghaarkapper toe 
hulle mekaar in Bloemfontein 
ontmoet het. Hulle was vir ’n jaar 
saam voor hulle Warrenton toe 
getrek het en by die losieshuis 
oorkant die bank ingetrek het.

Marie het eers by die drankwinkel 
saam met Kittie gewerk en daarna 
by Hannetjie Botes se salon. Sy het 
op ’n stadium ook by Rosenstein’s 
in die mans en skoolklere afdeling 
gewerk en kort voor lank is sy 
en John getroud na sy swanger 
geraak het met hulle eerste kind.

John se oupa was van Engeland 
en het hierheen gekom om vir 
sy land te veg. Na die oorlog het 
hy in dié omgewing agtergebly. 
Hy het agt kinders gehad, vier 

seuns en vier dogters, waarvan 
John se pa die jongste was. John 
is in Warrenton gebore, asook 
hulle kinders BT, John, Suzette 
en ’n klompie kleinkinders. Die 
kinders het in Warrenton hul 
skoolloopbane voltooi. Hulle naaste 
familie is mettertyd oorlede en 
net Marie, John en hul kinders 
het in die dorp oorgebly. John 
is oorlede en hulle kinders het 
verhuis. Sy is op die oomblik die 
enigste More van vier generasies 
wat nog in Warrenton woon.

Warrenton se hoërskool en laerskool 
was eers in ’n gesamentlike 
skoolgebou, maar is in twee 
afsonderlike skole verdeel toe 
Mnr Verryne hier aangekom het.

Rosenstein’s het aan Toekie 
en Joe Rosenstein behoort. Dit 
was een van die suksesvolste en 
gewildste winkels in Warrenton. 
Hulle het hardeware, mans en 
vroueklere, kruideniersware 
en materiaal daar verkoop. Die 
winkel by die trein stasie, waar 
Sofie van Niekerk gewerk het, 
het ook aan hulle behoort.

Later het Japie Human se ma die 
stasiewinkeltjie oorgeneem. Japie 
het oorkant die ou Auto Spares, 
nou TCT Spares, ’n winkeltjie in 
die dorp gehad. Hy het altyd melk 
van die boere aangeskaf en dit by 
die dorpsmense gaan aflewer.

Die Vosters het ook ’n BP 
motorhawe in die dorp gehad 
en Mnr Smit ’n klein vis en tjips 
plekkie. Marie onthou hoe Mnr Smit 
elke dag werk toe gestap het en teen 
elfuur het sy hond met ’n mandjie 
vol eetgoed in sy bek by hom 
aangekom wat sy pa van die huis 
af vir hom gestuur het. Die hond 
het na sy aflewering weer huis toe 
gestap, dit was die snaakste ding.

Op die hoek waar Foschini nou 
is, was eers die Van Heerdens 
en Sliep’s se woonhuise. Later 
is die huise afgebreek en met 
kommersiële geboue vervang. 
Die Trust Bank was op die hoek 
waar Nanabhay’s vandag is en 
reg langsaan was ’n oop erf waar 
Marie en John tweedehandse 
motors onder ’n afdak verkoop 
het. Edgars en CNA was eers waar 
Lewis Store en CIA skryfbehoeftes 
nou is met Theo Malan se kantoor 

reg langsaan. Oorkant Harry Sliep 
se bakkery was Barclays Bank 
en langs die bakkery het Sakkie 
Haasbroek gebly. Die bioskoop was 
waar Jurg Cloete se winkel was, 
dit was nog ’n dubbelverdieping 
gebou. Jy het onder die kaartjies 
gekoop en die film is bo vertoon. 
Die Bouwers het gebly waar 
Warrenmed spreekkamer vandag is.

Haar gevoel oor die dorp se toestand 
is glad nie negatief nie, alhoewel 
die dorp sleg agteruitgegaan het. Sy 
voel daar is niks wat die mense in die 
dorp verhoed om self ’n plan te maak 
om van die teerpunte te herstel nie.

STORIE

Ongelukkig herroep Marie geen stories 
of verhale nie.

DAAR IS NIKS WAT DIE 

MENSE IN DIE DORP

VERHOED OM SELF ’N

PLAN TE MAAK OM VAN DIE

TEERPUNTE TE HERSTEL NIE
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PIET THERON

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Piet is gebore op 19 Februarie 
1943 in Upington. Sy ouers het 
kort na sy geboorte na Suidwes-
Afrika (Namibië) getrek.

Sy ouers was baie arm en moes 
daarom gereeld rondtrek agter 
werksgeleenthede aan. So was hy in 
vier skole voordat hulle uiteindelik 
in Keetmanshoop gevestig is waar 
sy pa ’n plaasvoorman was. Hy 
het slegs skoolgegaan tot standerd 
ses toe voor hy die grootmenslewe 
moes aanpak, maar terwyl hy op 
skool was, kon hy nie vakansies 
geniet soos die ander kinders nie. 
Hy moes op die plaas help om 
drade te span, windpompe op te 
sit en sinkdamme uit te bou.

Na skool het hy niks gehad nie 
en het toe vir ’n paar maande in 
’n kroeg in Karasburg gaan werk. 
Hy het later as trokdrywer vir 
die Poskantoor gewerk en gehelp 
om telefoonlyne op te sit vanaf 

Karasburg tot by Klein Karas. Sy 
padkamp was net ’n paar maande 
in Otavi besig, toe die weermag 
hom geroep het vir ’n drie weke 
opleidingskamp in Oudtshoorn. 
Hy het later weer teruggekeer 
na die Poskantoor en eers na ’n 
tydperk bedank. Hy het daarna vir 
agt jaar by ’n slaghuis in Upington 
gewerk, totdat hy besluit het 
om sy eie besigheid te begin

Hy het gehoor van ’n klein 
fietswinkel in Warrenton wat vir 
R350 te koop was. Hy het by die 
slaghuis bedank en in 1986 in 
Warrenton aangekom met slegs 
R200 in sy sak. Hy het R150 by 
iemand in die dorp geleen en die 
fietswinkel gekoop. Sy besigheid het 
later van tyd al hoe beter gedoen 
en wou hy dit graag uitbrei. Hy 
gaan spreek toe Mnr Swanepoel, 
Bestuurder van Barclays Bank, 
en vra of hy R100 kon leen om 
sy besigheid te verbeter.

Mnr Swanepoel het sy aansoek 
egter geweier, maar voor Piet by 
die deur uitgestap het, het hy vir 
Mnr Swanepoel gesê dat hy hom 
sou wys! Hy het aangehou en 
hard gewerk in sy fietswinkel. Die 
dorpsmense en spoorwegkampe het 
hom baie goed ondersteun. Hy het 
later skoolklere by Dina gekoop om 
in sy winkel te verkoop en vir baie 
jare uniforms aan die kinders in die 
dorp verskaf. Piet het die skoolklere 

afdeling aan Mnr Barnard verkoop, 
en die wins in hardeware en 
hengelvoorraad vir sy winkel belê.

Kort voor lank het die groot 
hengelaars hulle voorraad by hom 
kom koop, en wanneer hulle ’n 
mooi vis gevang het, het hulle 
foto’s vir hom gebring. Hy het 
die beste kiekies teen ’n bord in 
sy winkel opgesit en baie mense 
het kom inloer net om die foto’s 
van die visse te sien. Daar was ’n 
hengelklub waaraan al die groot 
hengelaars behoort het en hy en 
sy vriende het graag by die ‘Weir’ 
(Vaalharts Keerwal) hul boot 
teen die eiland vasgemeer om 
heeldag vis te vang en te kuier.

Warrenton was ’n baie mooi en 
besonderse plek met vriendelike 
mense. Die winkel oorkant hom, 
Rosenstein’s, was op daardie 
stadium die grootste winkel in 
die dorp. Warrenweg was vol 
landerye, boorde en bedrywige 
boere. Langstraat het geweldig baie 
vrugtebome langs die rivier gehad. 
Piet en sy vriende het gereeld op 
Sondae al langs die rivieroewer 
gestap en vrugte gesteel.

STORIE

Ongelukkig herroep Piet geen stories 
of verhale nie.

WARRENTON WAS 

’N BAIE MOOI EN 

BESONDERSE PLEK 

MET VRIENDELIKE MENSE
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LISA ‘BOKKIE’ JAARS 

Onderhoudvoerder: Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Bokkie Jaars is op 19 Desember 
1946 in die Campbell distrik, 
180km van Warrenton, gebore.

Bokkie se pa is kort na haar 
geboorte aan ’n beroerte 
oorlede. Sy het dus net by haar 
ma, ouma en oupa op die plaas 
grootgeword. Die plaas se naam 
was eers Bowen Campbell, maar 
is later Vyefontein genoem.

Daar was ’n lang plantasie vyebome 
op die plaas. Allerhande verskillende 
vye: swart vye, Engelse vye en so 
meer. Toe Bokkie se oupa sterf 
het haar ouma en ma lokasie toe 
getrek. Dit was in hierdie tyd dat 
Bokkie se ma - met 8 kinders, 
geen man en geen pa, ’n senuwee-
ineenstorting gehad het.

Bokkie se oupa en niggies het 
nogal die naam Bokkie vir haar 
gegee. Hulle het altyd gespot 
en gesê dis omdat sy so klein 

stemmetjie gehad het, nes ’n 
nuutgebore boklammetjie.

Heelwat later in Bokkie se lewe is 
die plaas waarop sy grootgeword 
het, in ’n landeis weer teruggegee 
aan die Griekwa mense. Bokkie self 
is familie van die Groot Adam Kok, 
die leier van die Griekwas. Haar 
ouma was ’n Kok en haar oupa ’n 
Balie. Daar is selfs witmense wat 
onder die landeis ingeval het. Hulle 
was die Bartletts en die Neethlings. 
Hulle grafte staan nou nog daar, net 
soos ou Livingstone se monument. 
Die plek het baie geskiedenis.

In 1965, het Bokkie saam met haar 
ma na Warrenvale verhuis. Haar 
broer, ’n evangelis, het in daardie 
dae met sy eie hande vir hulle ’n 
huis van klei en klip gebou, maar 
na die tyd van die groot reën, het 
die huis inmekaar getuimel. Alle 
huise kon mos nie water vat nie 
en het beginne smelt in so baie 

reën. Bokkie onthou nog hoe sy 
haar ma net so hittete verloor het, 
omdat een van die mure ingegee 
het en die dak ineengestort het 
met haar ma binne die huis.

In daardie dae het hulle ’n koolstoof 
gehad en hulle moes altyd afgaan 
na die rivier toe opsoek na geskikte 
hout vir die stofie. Elke dag, as 
die uitstappie suksesvol was, 
het haar ma hulle laat stil word 
en gebid om dankie te sê vir die 
goeie opbrengs. Hulle het mekaar 
altyd banggepraat en gesê dat die 
rivier enige tyd kon afkom. Dan 
hardloop almal in alle rigtings 
net met die gedagte daaraan. 
Hulle was egter altyd bly vir die 
vloed, want dan was daar baie 
hout op die banke van die rivier.

Haar ma was ’n baie slim vrou. 
Sy het haar eie bok-kudde gehad 
en mooi na hulle omgesien. Sy 
het nie sommer net geslag nie, 
maar haar kudde laat groei. As dit 
winter was en tye swaar geraak 
het, het sy ’n paar bokke op die 
vendusie verkoop. Kersfees is daar 

geslag en konfyt gemaak. Sy was 

’n knap vrou en ’n harde werker. 

Sy het ver in haar sestigs nog soos 

’n jong vrou gewerk. Hulle het 

altyd genoeg gehad en was nie 

sommer ooit in die nood nie.

Bokkie se ma het haar wyse 

waardes geleer, waardes wat sy 

wens die nuwe generasie ook kan 

hê, maar vandag se kinders is 

anders en waardeer nie dit wat 

aan hulle geskenk word nie.

Haar ma het hulle altyd vertel 

hoe hulle grootgeword het. In 

haar jongtye was hulle waarlik 

tradisioneel, met klere en gesingery. 

Sy het altyd so vies geword en 

gesê “Hulle maak ons glad nou 

na met die Rugby, nou is hulle 

kamstig Griekwas! Ons is dan ’n 

nasie, nie ’n rugbyspan nie!”.

Bokkie voel dat as sy een stukkie 

raad kan nalaat vir generasies 

wat kom, sou dit wees om ouer 

mense te respekteer, by hulle te 

leer, na jouself te kyk en ook na 

mekaar, en te help waar jy kan.

OM OUER MENSE TE RESPEKTEER,

BY HULLE TE LEER, 

NA JOUSELF TE KYK 

EN OOK NA MEKAAR, 

EN TE HELP WAAR JY KAN
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STORIE

Griekwa wette

A s ’n meisie ’n vrou word, dan word 
sy afgesonder vir ’n volle twee 

weke. Daar word ’n kraal gebou met 
takke en die meisie moet in hierdie 
kraal bly totdat die ou mense aan haar 
al die geheime dinge van die lewe 
oorgedra het. So berei hulle haar dus 
voor op dit wat vir haar wag.

Die meisie is geleer hoe om haar te 
gedra en hoe sy haar nie sommer met 
jong manne moes ophou nie. Sy is kos 
gegee en met melk gewas. Daarna is sy 
met ’n rooi klip gesmeer en dan moes 
sy in die kraal wag tot en met die dag 
wat sy uitgedans word.

Aan die einde van haar twee week 
lange afsondering, vroegoggend nog 
voor sonsopkoms, word sy uitgedans. 
Mense speel kitaar en sing uit volle 
bors soos hulle af na die rivier beweeg. 
As hulle by die rivier kom, word daar 
boegoe op die water gegooi om die 
meisie te toets. As die boegoe terug 
na die land toe beweeg, weet almal 
dat daar nie met die meisie gelol is nie. 
Maar, as die stroom die boegoe vat en 
laat sink, weet almal dat sy nie so on-
skuldig is as wat sy voorgegee het nie.

Die ouer vroue het hulle abba-karosse 
op die water geslaan. As die water bo-
oor die meisie se kop gespat het, kon 
almal maar rustig slaap, want dit het 
dan beteken die waterslang het haar 
ondersoek en haar rein bevind.

Hierna het die feeste begin. Daar is 
gelag, geëet, gedans en gekuier om die 
meisie se vrou-word te vier. Nou kon 
sy op haar eie kennis staatmaak om die 
lewe vol moed aan te pak.

Die seuns is ook geleer om hulle eie 
hutjie te bou en dat hulle nie aan ’n 
meisie moes vat as hulle haar nie as 
vrou wou hê nie. As die geskikte meisie 
gekies is, kon die seun die meisie na sy 
hut neem, maar hy moes steeds eers die 
goedkeuring van haar ouers wen, voor 
daar enige ander dinge kon gebeur.

Elke familie het maar hulle eie goed-
keuringsformules gehad. Sommiges 
het lobola in die vorm van beeste gevra 
en ander dalk ander waardevolle dinge. 
Dit was elke huisgesin se eie besluit.

BOJANG 
ELIZABETH  
MOCWALAKGORO

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Bojang Elizabeth 
Mocwalakgoro is op 17 
Junie 1932 in Pontdrif in die 
Vrystaat gebore. Elizabeth 
se man het op Skaap-plaas 
gewerk en vir ’n tyd was 
hulle baie gelukkig. Na haar 
man se afsterwe moes sy 
en haar kinders egter na 
Warrenton trek. Op daardie 
stadium het haar ouers 
nog in Warrenton gewoon, 
en was hulle die enigste 
mense wat haar kon help en 
waarop sy kon staatmaak.

Elizabeth voel in die ou 
dae kon ’n mens ploeg en 
plant en genoeg hê om van 
te leef. Deesdae hoor jy net 
leë beloftes. As die tyd kom 
om beloftes te oes, lewer 

dit niks. Sy is bang dat hierdie 
projek dieselfde gaan uitdraai.

STORIE

E lizabeth se ouers het graag vir haar 
stories vertel oor die natuur en hoe 

dit verband hou met die lewe.
Sy onthou nie meer die stories van 

ouds nie, maar wel die lesse wat ons 
daaruit moet leer; Respek vir jouself, 
ander en die mees belangrikste, jou 
omgewing, is iets kosbaar. Dit strek ver 
verby ras, verby kultuur, en is iets wat 
ons almal deel!

RESPEK VIR JOUSELF, ANDER 

EN DIE MEES BELANGRIKSTE, 

JOU OMGEWING, IS IETS KOSBAAR. 

DIT STREK VER VERBY RAS,

VERBY KULTUUR, EN IS IETS

WAT ONS ALMAL DEEL!
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MARY WESI EN 
SOPHIA THABI

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Sophia Thabi is op 9 Junie 1949 
gebore en Mary Wesi op 28 Junie 
1958. Hulle is albei in Majeng gebore 
en woon amper hulle hele lewe daar.

Die hervestiging van hulle 
gemeenskap vanaf Majeng na 
Kgomotso na Vaalboshoek en weer 

Meer as 650 families, meeste van 
hulle veeboere, was van die groen 
valleie van Majeng verwyder na ’n 
nuwe area in Kgomotso wat dor 
en ongeskik vir weiding was.

Later was almal weer gedwing om 
na Vaalboshoek te trek weens die 
bou van ’n dam wat Kgomotso 
onbewoonbaar sou maak. Die nuwe 
grond se weiding kon nie hulle 
groot kuddes en troppe onderhou 
nie en baie van die boere het in 
armoede verval. Mense wat eens 
ryk was, was nou afhanklik van 
werk by die wit mense om hulle 
basiese behoeftes te bevredig.

Die Batlhaping afvaardiging 
het baklei vir die reg, en later 
toestemming gekry, om hulle 
voorvaders se grafte in Majeng 
skoon te maak en te herstel. Sophia 
en Mary onthou dat die nuwe 
regering in 1996 die plaas waarop 
Majeng was teruggekoop het. Na 
vele gesprekke in Kimberley en 
die onwettige beset van die grond, 
was die Batlhaping toegelaat 
om weer in Majeng te vestig.

Alhoewel Mary en Sophia baie 
gelukkig is om in hul tuisland 
te woon, is daar ’n ernstige 
behoefte aan dienslewering.

terug, was vir hulle een van die 
mees onvergeetlike ervarings wat 
hulle beleef het. Dit is deel van 
hulle geskiedenis en op ’n manier ’n 
persoonlike oorwinning vir hulle om 
weer in hul geboorteplek te woon. 
Hulle is dankbaar dat hulle met 
hulle voorvaders kan herenig.

Tydens ons onderhoud stuur die 
vroue iemand om ’n koerantartikel 
te gaan haal. Na soveel jare word 
die waardevolle stukkie papier, ’n 
koerantartikel, oor die hervestiging, 
steeds vir hul verwysing gekoester.

Die artikel beskryf kortliks hoe ’n 
afvaardiging van die Batlhaping 
stam in 1975 met geweld hervestig 
is van Majeng na Kgomotso en 
toe na Vaalboshoek, 20km ver van 
Majeng, onder die heerskappy 
van Bophuthatswana.

STORIE

Die drie bokramme

Daar was eenmaal drie bokramme 
genaamd Klein Ram, Middel Ram 

en Groot Ram, wat langs ’n rivier ge-
woon het. Eers was daar oral sappige 
lang gras, maar weens ’n groot droogte 
het hul weiding stadig in ’n woestyn 
verander. Hulle het opgelet dat die 
oorkantste oewer nog met groen en 
sappige weiding oortrek was, en besluit 
om na groener weivelde te soek.

Helaas, die enigste manier om die 
woeste, woelige rivier oor te steek, 
was via ’n lendelam bruggie wat deur 
’n dwerg bewaak is. Die dwerg was ’n 
nare bloeddorstige gedierte wat graag 
bokramme geëet het.

Klein Ram kon die honger nie meer 
hou nie en het teen sy beter wete besluit 
om die brug oor te steek. Sy plan was 
om so sag as moontlik oor die brug te 
loop om sodoende nie die dwerg van sy 
bewegings bewus te maak nie. Met die 
eerste tree het die bruggie begin kraak 
en met elke verdere hoefslag het die 
krake al hoe harder geraak.

Skielik verskyn die lelike dwerg en 
vra, “Wie durf my brug oorsteek?” en 
Klein Ram antwoord, “Dit is net ek, 
Klein Ram. Ek is opsoek na iets om te 
eet.” Die dwerg kyk hom stip in die oë 
en sê: “Nee, jy gaan niks vind om te eet 
nie, want ek gaan jou opeet. Ek het self 
nog nie ontbyt gehad nie en bokram is 
my gunsteling dis.”
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Klein Ram dink flink en vertel vir die 
dwerg dat sy boetie, Middel Ram, bin-
nekort oppad was en dat dié rammetjie 
veel groter en baie meer vleis as hy 
aan hom gehad het. Die gulsige dwerg 
het vir Klein Ram toegelaat om die 
brug oor te steek en eerder vir Middel 
Ram ingewag.

Middel Ram sien sy boetie op die 
oorkantste oewer wei en besluit om sy 
moed bymekaar te skraap en die dwerg 
by die brug aan te vat. Klein Ram het 
dit moeiteloos laat lyk en met ’n bietjie 
meer selfvertroue klim Middel Ram op 
die brug. Daar was eers sagte kraak-
klanke, maar met elke tree het die 
geknars toegeneem.

Eensklaps staan die dwerg voor hom 
en vra, “Wie durf my brug oorsteek?” 
en die ram antwoord: “Dis net ek, 
Middel Ram, ek is opsoek na iets om 
te eet” waarop die dwerg antwoord: 
“Ek het vir jou gewag, ek het nog geen 
ontbyt gehad nie en bokram is my 
gunsteling dis.”

Middel Ram wonder hoekom die 
dwerg spesifiek vir hom sou wag en 
besef dat Klein Ram seker vir die dwerg 
’n groter, vetter ram belowe het. Hy 
gebruik dieselfde strategie en vertel 
vir die dwerg van sappige dik Groot 
Ram wat oppad is. Die dwerg is oorval 
deur gierigheid en besluit om liewer vir 
Groot Ram te wag, terwyl hy toelaat dat 
Middel Ram rustig oor die bruggie stap.

Groot Ram gewaar albei sy boeties op 
die oorkantste oewer waar hulle omring 
is deur groen gras. Uit jaloesie besluit 

hy om dadelik ook die brug te trotseer. 
Sonder huiwering loop Groot Ram op 
die lendelam brug en onverwags ver-
skyn die dwerg voor hom en vra: “Wie 
durf my brug oorsteek?” waarop Groot 
Ram antwoord: “Dit is ek, Groot Ram, 
wie durf my dit vra?” waarop dwerg 
weer antwoord: “Ek is die dwerg wat 
die brug bewaar, ek is die dwerg wat 
jou vir ontbyt gaan eet!” 

Vreesloos skree Groot Ram: “Jy gaan 
dit nie doen nie, wag net en jy sal sien!” 
Die dwerg storm op Groot Ram af, 
maar terselfdertyd storm Groot Ram 
in die dwerg se rigting. Groot Ram 
het sy sterk horings laag laat sak en 
moeiteloos die dwerg met een hou van 
die brug afgestamp. Die dwerg het in 
die bruisende water geval en is nooit 
weer gewaar nie.

Die drie bokramme, asook al die 
ander diere in die land kon die brug in 
vrede oorsteek en vir ewig van honger 
en die nare dwerg vergeet.

DIT IS DEEL VAN HULLE 

GESKIEDENIS EN OP ’N MANIER 

’N PERSOONLIKE OORWINNING 

VIR HULLE OM WEER IN HUL 

GEBOORTEPLEK TE WOON

MIRIAM 
KEROTSE LANDRY

Onderhoudvoerder: 
Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Miriam Kerotse Landry is 
op 13 Junie 1929 in Barkly 
gebore. Sy en haar man het 
na hulle troue na Warrenton 
verhuis waar hulle vandag 
nog woon. Eens op ’n tyd het 
sy in Stasiestraat gewoon, 
maar vandag het dié na 
Magilestraat verander.

Sy onthou hoe haar ouers 
haar van Warrenton vertel 
het, omdat haar pa destyds 
naby op ’n plaas gewerk 
het. Hulle het op ’n stadium 
na een van die plase getrek 
waar daar met gewasse 
soos mielies en matabele 
geboer was. Ander families 
het in die lande gewerk, 
maar sy was tevrede om in 
die kombuis te werk, want 
sy het nie so baie stamina 
gehad nie.

Sy het nog altyd in kombuise 
gewerk, maar toe sy sewentig 
jaar oud word, besluit om op haar 
welverdiende pensioen te gaan. Die 
regering het egter geweier en gesê 
sy moet terug werk toe. Dit het haar 
ontstel en baie hartseer gemaak.

Miriam se tannie het vir haar vertel 
waar sy vandaan kom, nie haar 
ouers nie. Sy wil graag in Barkly 
op die plaas begrawe word, omdat 
sy nooit aan Warrenton se mense 
gewoond kon raak nie.

STORIE

Pap en slange

M iriam kan nie die rede onthou nie, 
maar haar tannie het eenmaal 

slap pap op haar kop gesmeer. Sy 
onthou net hoe sy by die huis weg-
geloop het oppad na ’n nabye koppie. 
Skielik was sy omring deur slange en 
onthou sy hoe groot sy geskrik het. Sy 
het so holderstebolder weggehardloop 
dat die pap oral gespat het.



LIZELLE 
MOTLAGOMANG 
LEEUW 

Onderhoudvoerder:  
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Motlagomang Lizzie Leeuw is 
gebore op 8 Augustus 1952 in die 
klein nedersetting, Holpan. Dit 
was baie na aan Windsorton en 
ongeveer 40km van Warrenton. 
Lizzie het lewenslank van plaas tot 
plaas getrek, en eers toe haar man 
oorlede is na Warrenton verhuis.

Lizzie voel die gemeenskap moet 
meer doen om ’n skoon en pragtige 
omgewing te bevorder. Mense moet 
meer blomme en bome plant en 
onthou om water te bespaar.

Keolopile Dikokwe DIE GEMEENSKAP MOET MEER DOEN OM ’N SKOON 

EN PRAGTIGE OMGEWING TE BEVORDER
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LIZELLE 
MOTLAGOMANG 
LEEUW 

Onderhoudvoerder:  
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Motlagomang Lizzie Leeuw is 
gebore op 8 Augustus 1952 in die 
klein nedersetting, Holpan. Dit 
was baie na aan Windsorton en 
ongeveer 40km van Warrenton. 
Lizzie het lewenslank van plaas tot 
plaas getrek, en eers toe haar man 
oorlede is na Warrenton verhuis.

Lizzie voel die gemeenskap moet 
meer doen om ’n skoon en pragtige 
omgewing te bevorder. Mense moet 
meer blomme en bome plant en 
onthou om water te bespaar.

Keolopile Dikokwe DIE GEMEENSKAP MOET MEER DOEN OM ’N SKOON 

EN PRAGTIGE OMGEWING TE BEVORDER

Lizzie meld ook die afwesigheid van 
lopende water in haar omgewing. 
Op die plaas is water van die 
opgaardamme tot by haar huis 
gepomp. Dit pla haar, want vandag 
moet sy baie ver tot by ’n waterpunt 
stap, en dit op dié ouderdom! 

Ten minste gee die staat vir 
haar ’n pensioenfonds. Dit laat 
haar darem onafhanklik voel en 
kan sy so vir haarself sorg.

STORIE

Jakkals en Hiëna steel skape

D it was ’n tyd van groot droogte, kos 
was skaars en Jakkals en Hiëna was 

dood honger. Jakkals het lank sy oë op 
die boer se skape gehad, maar moes 
aan die perfekte plan dink om die boer 
se wraak te vermy. Die spesifieke boer 
was redelik kwaai en sou vir Jakkals 
aanhou jag tot hy hom vind.

Jakkals het dag en nag aan ’n geslepe 
plan gedink, en eindelik besluit om vir 
Hiëna die swart skaap te maak. Toe 
Jakkals vir Hiëna in die veld gewaar, 
gaan sy plan oor in aksie, hy sak af en 
maak asof hy die prooi bekruip.

Hiëna sien vir Jakkals en dink by 
homself ‘So ’n ou skelm, ek gaan hom 
agtervolg en deel in die vangs’. Jakkals 

maak asof hy nie vir Hiëna op sy spoor 
sien nie, en kruip tot agter ’n groot 
klip naby die skaapkraal. Jakkals draai 
kamstig verbaas om en sê: “O Hiëna, jy 
het my die heeltyd agtervolg, nou sal 
ek my plan vir jou moet vertel. Ek sal 
my vangs met jou deel op voorwaarde 
dat jy maak soos ek sê.” Hiëna wat dom 
en skaam voel omdat hy uitgevang is, 
stem toe in.

Die twee het tjoepstil gesit totdat die 
skaapkraal vol vet skape was en gekyk 
hoe die boer al die skape tel en tevrede 
die kraalhek sluit. Toe dit stikdonker 
was, het hulle, nou so lig soos veertjies 
van die hongerte, flink oor die kraal-
muur gespring. In die kraal het elkeen 
’n slapende skaap begin verslind.

Wetende van die gat in die kraal-
muur, het Jakkals kort-kort gaan kyk 
of hy nog deur die gat pas. Jakkals het 
geweet Hiëna sal vraatsug eet en nie 
oor die muur kan spring of deur die gat 
pas nie. Dit was die heeltyd Jakkals se 
plan om deur die gat te ontsnap en vir 
Hiëna in die kraal te los waar die boer 
hom sou betrap.

Toe Jakkals beswaarlik deur die gat 
kon pas, wurm hy deur en los vir Hiëna 
daar. ’n Entjie weg roep hy: “Boer, boer 
daar is ’n hiëna in die kraal wat jou 
vet skape eet!”. Jakkals sien hoe die 
boer, sy werkers en honde op die kraal 
afstorm en Hiëna wat nou vassit in die 
gat begin slaan. Nadat hulle vir Hiëna 
sy les geleer het, het hulle hom soos ’n 
vrot vel oor die kraalmuur gegooi. Nie 
in staat om te beweeg nie, het Hiëna 

bly lê tot die son opkom. Wetend dat 
die boer hom lewendig sou afslag as 
hy hom by die kraal betrap, het hy 
al sy kragte ingespan en stadig veld 
in gekruip.

Op ’n afstand sien Jakkals Hiëna is 
aan die beweeg en nog ’n slinkse plan 
val hom by. Hiëna sien vir Jakkals op sy 
rug lê en mompel: “As ek hom in die 
hande kry byt ek sy oor af, lewend of 
dood, want hy is die een wat die boer 
gewaarsku het.”

Jakkals hoor die gemompel en sê: “Is 
dit hoe jy my bedank na ek my vangs 
met jou gedeel het deur te skree boer, 
boer Jakkals is in jou kraal? Hoe durf 
jy my so beledig? Kyk hoe het hulle 
my verinneweer” Geskok sê Hiëna: “Jy 
is die een wat die boer gewaarsku het, 
kyk hoe lyk ek na die boer en sy honde 
my beet gehad het.” Jakkals ontken 
dit en sê: “As dit nie ek of jy was nie, 
wie was dit dan, die bobbejaan? Hy het 
lankal sy mes vir ons in.”

Vir Hiëna wat al baie met bobbejaan te 
doen gehad het, het die verduideliking 
sin gemaak. Net daar besluit hy om vir 
bobbejaan te soek en ’n les te gaan leer. 
Jakkals stop hom in sy spore en waarsku 
dat die boer hulle sal doodmaak as hy 
hulle hier vang. Sonder om twee keer te 
dink begin Hiëna aanstap, maar Jakkals 
roep: “Kan jy my asseblief help, ek het 
nie eens genoeg krag om te kruip nie, 
dra my asseblief.”

Hiëna besluit toe hy is dit aan Jakkals 
verskuldig en ten spyte van sy beser-
ings, laai hy vir Jakkals op sy rug. Die 
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parmantige Jakkals begin sing: “Die 
siekes dra die gesondes, die siekes dra 
die gesondes.” Hiëna hoor dit, gooi hom 
af en vra wat hy sing? Jakkals sê: “Die 
gesondes dra die siekes, die gesondes 
dra die siekes.”

So het Hiëna vir Jakkals al die pad 
huis toe gedra. Daar aangekom spring 
Jakkals flink van sy rug af en sing terwyl 
hy om hom dans: “Die siekes dra die 
gesondes, die siekes dra die gesondes.” 
Tot vandag probeer Hiëna nog wraak 
neem op Jakkals.

ANNA KLEINGELD

Onderhoudvoerder: 
Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Anna Kleingeld is op 8 
Oktober 1946 in Windsorton 
gebore. Sy was in Warrenton 
in die hoërskool en het 
hier matrikuleer. Sy het na 
skool vir ’n ruk in Barkly 
Wes gewerk maar gou weer 
terug na Warrenton verhuis 
en toe getrou. Hulle het ook 
vir ’n tydjie in Kimberley en 
Hartswater gewoon, maar 
later weer teruggetrek. Hier 
het sy drie kinders Steven, 
Vellina en Org grootgemaak.

Warrenton was vir haar 
een van die mooiste dorpe, 
ordentlik en netjies, maar 
vandag lyk dit soos ’n 
vullishoop. Wanneer jy 
kuiergaste ontvang wat 
lanklaas hier was, gaan 
hulle so gal af oor die 
toestand van die dorp dat 

jy eintlik skaam kry. Dit maak 
haar onsettend hartseer.

Die toestand van die strate is 
gevaarlik en sy het onlangs ’n band 
stukkend gesny in ’n gat in die 
vervalle teerpad. Sy vermoed die 
munisipaliteit word swak bestuur en 
dat die kinders van vandag nie meer 
hulle hande wil vuil maak nie. Daar 
was altyd spanne mense wat die area 
netjies en toeganklik gehou het.

Lank terug was daar oor die 700 
kinders in die skole en die koshuis 
was nie groot genoeg om al die 
potensiële skoliere te akkommodeer 
nie. Die ander dorpe in die area 
het hul eie hoërskole gebou en 
die kinders het stadig maar seker 
minder geraak. Die vervalle koshuis 
is die eerste ding wat jy vandag 
sien as jy by Warrenton indraai 
en is net ’n groot seer oog.

Die dorp se lieflike swembad, 
rolskaatsbaan en karavaanpark, 
wat naby die laag-water brug 
geleë was, het met die verloop van 
tyd tot niet gegaan. Met die bou 
van die nuwe brug het die laaste 
oorblyfsels van die geriewe verdwyn 

en is daarna met ’n sementblad 
en ’n paar tafeltjies vervang.

Die stortingsterrein is in ’n aaklige 
toestand. Die plastieksakke waai 
die hele veld vol en sy wonder 
hoeveel beeste en diere nie 
doodgaan omdat hulle van die 
rommel eet nie. Die omliggende 
plase en gemeenskapsgrond word 
besoedel. Sy is te bang om daar 
uit haar voertuig te klim, want 
die varke en bokke storm op ’n 
mens af. Dit is vir haar ontstellend 
dat die mense, ver voor die 
ingang van die stortingsterrein 
net duskant die brug, hulle 
vuilgoed langs die pad afgooi.

Nog ’n kwessie is die beeste en perde 
wat in die dorp se strate rondloop. 
Nadat sy haar sypaadjie een oggend 
natgelei het, het ’n trop beeste haar 
hele grasperk vol gate getrap. Haar 
buurvrou moes die kudde alleen tot 
op die hoek van die straat jaag. ’n 
Volgende keer het die beeste haar 
buurvrou se heining omgeruk. Sy 
het eers die volgende oggend besef 
dat twee van haar geliefde honde 
verdwyn het. Sy huil vandag nog 
oor haar honde-kinders wat weg is. 
Niemand het ooit om verskoning 
gevra of haar heining herstel nie.

STORIE

Ongelukkig herroep Anna geen stories 
of verhale nie.
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THOTSE JAN SENTLE 

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Jan is gebore in Majeng op 3 April 
1960. Hy het grootliks sy lewe 
op ’n plaas genaamd Skoolplaas 
deurgebring, maar ook ’n paar 
jare in Takeng, Vaalboshoek 
en Gataotwe gewoon.

Thotse kom van die Tlhapingstam 
en dit beteken ‘ke o phora ka lebese 
ke iphora ka tlhoa / ek was myself 
met melk en vryf myself met wei’.

Hy geniet sy lewe in Majeng, dit 
mag dalk nie nie beste lewe wees nie 
maar hy voel vry en naby aan die 
natuur. Hy onthou ’n tyd wat daar 
grondboontjies, waatlemoene, 
spanspek en mielies teen die 
omliggende heuwels van Majeng 
geplant is. Die gemeenskap het die 
gewasse self in die ou dae geplant.

STORIE

Jan kan onthou hoe hy en sy familie 
nagte om die vuur gesit het en stories 
vir mekaar vertel het.

Jakkals en Wolf steel melk

Daar was eenmaal ’n groot droogte 
en Jakkals en Hiëna was desperaat 

opsoek na kos. Jakkals gewaar toe ’n 
melktrok wat gereeld op die grondpad 
verbyry en besluit dat hulle ’n plan 
moet maak om van daardie melk in die 

hande te kry. Hy het telkemale probeer 
om op die verbygaande trok te spring, 
maar het keer op keer gemis en in die 
grondpad afgerol.

Hy dink toe ’n ander plan uit en 
gaan lê bewegingloos in die middel 
van die grondpad. Die 
bestuurder van die trok 
het gestop toe hy vir 
Jakkals gewaar en die 
arme diertjie agter op 
die bak gegooi. Jakkals 
kon sy oë nie glo dat 
hy soveel melkkanne net vir homself 
gehad het nie. Terwyl die melktrok in 
die maanlig verder ry, begin Jakkals een 
vir een die kanne agter van die bak af-
rol voordat die bestuurder enige onraad 
kon vermoed.

Hiëna, wat die trok die heeltyd 
agtervolg het, kon sy lus nie keer nie 
en begin dadelik die melkkanne leeg 
suip. Hy het skoon van sy vriend wat 
die harde werk doen vergeet en nie vir 
’n oomblik gedink hoe kwaad Jakkals 
dalk mag wees nie. Toe Jakkals later by 
die melkkanne kom en sien hoe gulsig 
Hiëna was, sê hy vir hom: “More aand 
is dit jou beurt om die vuilwerk te doen 
Hiëna, ek sal die trok volg en herhaal jy 
net presies wat ek gedoen het, dit is so 
maklik soos dit.”

Jakkals was eintlik woedend en het 
’n meer rampspoedige plan vir Hiëna 
in gedagte gehad. Hiëna was nie die 
slimste onder hulle nie, maar hy het 
skuldig gevoel oor sy oneerbare dade 
en ingestem om Jakkals se plan uit te 

voer. Die volgende aand lê Hiëna op sy 
beurt bewegingsloos in die middel van 
die grondpad.

Hy hoor hoe die bestuurder uitklim 
en nader stap en dink hoe die plan weer 
’n groot sukses gaan wees. Die volgen-

de oomblik tref ’n stok 
hom oor die lyf, gevolg 
deur nog baie houe en 
skoppe, totdat hy nie ’n 
spier kon roer nie. Die 
bestuurder het vir hom 
ordentlik pakslae gegee 

en toe nog uit die pad uitgeskop ook.
Later vertel Hiëna vir Jakkals van sy 

ongeluk en Jakkals antwoord sarkasties: 
“Wat ’n skande dat ek nie so ’n 
aantreklike vel soos jy kan hê nie, my 
gulsige vriend.”

So het Jakkals, die bedrieër, vir Hiëna 
’n harde les oor gierigheid geleer.

DIT MAG DALK NIE NIE 

BESTE LEWE WEES NIE 

MAAR HY VOEL VRY EN 

NABY AAN DIE NATUUR



KATRINA PAKIES

Onderhoudvoerder:  
Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Katrina Pakies is gebore die 29ste 
September 1960, ’n boorling van 
Venterstad, ongeveer 400km vanaf 
Warrenton. Katrina is nie deur 
haar ouers grootgemaak nie, maar 
haar ouma en oupa. Haar ouma is 
ook ’n boorling van Venterstad, 
maar haar oupa van Warrenton, 
en dus het hulle later ook terug 
verhuis na die heenkome van haar 
oupa toe sy nog baie jonk was.

Katrina se boodskap aan 
generasies wat kom is dat mense 
die natuur moet respekteer, want 
die natuur het ook ’n baas!

Letlogonolo Mothibi
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KATRINA PAKIES

Onderhoudvoerder:  
Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Katrina Pakies is gebore die 29ste 
September 1960, ’n boorling van 
Venterstad, ongeveer 400km vanaf 
Warrenton. Katrina is nie deur 
haar ouers grootgemaak nie, maar 
haar ouma en oupa. Haar ouma is 
ook ’n boorling van Venterstad, 
maar haar oupa van Warrenton, 
en dus het hulle later ook terug 
verhuis na die heenkome van haar 
oupa toe sy nog baie jonk was.

Katrina se boodskap aan 
generasies wat kom is dat mense 
die natuur moet respekteer, want 
die natuur het ook ’n baas!

STORIES

Meisies met sproete

Daar was eens ’n pragtige meisie met 
sproete en rooi hare. Sy is getroud 

en om die gedagte en gevoel van die 
wonderlike dag vas te vang, is sy en 
haar splinternuwe man af rivier toe om 
foto’s te neem.

Daar gekom, klim die meisie op ’n 
rots om ’n selfportret te laat neem in 
haar mooie rok en pragtige juwele. Die 
volgende oomblik gly die meisie en 
val van die rots af, mense skree en in 
skok hardloop hulle na waar sy laaste 
gewaar is. Die meisie is skoon weg en 
net die trouring wat sy aangehad het, 
is gewaar onder die rots in die modder.

Met die mense in ’n totale paniek, is 
daar reëlings getref om ’n soektog te 
loods, sluise is toegemaak en ’n span 
mense is die rivier in opsoek na die 
meisie. Daar is gesoek van oggend tot 
aand, maar tevergeefs.

Die ou mense het geglo in die 
riviermense, mense soortgelyk aan 
ons wat op die aardoppervlakte woon, 
maar anders. Hierdie nasie woon in 
grotte diep onder die rivier en het 
’n groot aantrekking, selfs ’n liefde 
tot meisies met rooi hare en sproete. 
Alhoewel hierdie nasie nie ons gewone 

mense verdra nie, is hulle egter baie 
tegemoetkomend teenoor die rooihaar 
besproetes tussen ons.

Na ’n lang gesoek het die mense op-
gegee en het hulle berus daarby dat die 
besproete meisie in goeie hande was 
en niks sou oorkom nie, omdat sulke 
meisies blykbaar op die hande gedra 
word deur die riviernasie.

Sonder dank

Daar was eendag ’n groepie vriende 
wat vreeslik van visvang gehou 

het en daarom lang ure langs die rivier 
spandeer het. Eendag oppad terug huis 
toe van ’n visvang ekspedisie, kom hulle 
af op die lekkerste potte vleis, stamp-
mielies en een pot vol silwer munte.

Daar was niemand in die omtrek 
nie, en hulle het dit snaaks gevind dat 
iemand die drie potte so onbeman sou 
laat. Een van die vriende kon egter 
nie sy geluk glo nie, en het die wêreld 
sommer net daar en dan van sy skouers 
afgeval. Die ander vriende was egter 
huiwerend, omdat hulle die gevoel 
gehad het dat alles nie regtig pluis was 
nie, asof ’n strik vir hulle gestel is. Die 
gierige vriend het later, na baie moeite, 
die groep oortuig van geluk wat dan 
so reg in hulle pad geplaas is, asof dit 
’n geskenk van bo was, en daar dus 
geen skade daaraan sou wees om die 
geskenk te benut nie.

By die huis gekom, het die manne 
begin eet, en was dit al te lekker! Die 
munte is verdeel en het die manne in 

’n oogwink miljoenêrs geraak. In die 
tussentyd het daar ’n donderbui begin 
opsteek en met tyd het die donderbui 
in ’n groot storm verander. Teen dié 
tyd het die manne besluit om te gaan 
slaap, maar kon eenvoudig net nie. 
Buiten die storm, was aan die buitekant 
van hul vensters ’n groot lig wat aan 
niks toegeken kon word nie. Daar’s 
ondersoek ingestel maar die bron kon 
nie bepaal word nie. Dit het die manne 
onrustig laat voel, so al asof iets hulle 
dophou reg deur die lig. Dit was die 
vreemdste gevoel. Na ’n lang gesukkel 
het hulle toe later aan die slaap geraak, 
maar die volgende oggend toe hulle 
wakker word is hulle almal opgeswel, 
asof vog in hulle liggame begin op-
bou het.

Hulle besluit toe dat dit verseker die 
groot man van die water moes wees 
wat hulle getoor het, omdat hulle die 
kos en silwer, sonder om opreg te vra, 
gevat het. Sonder om twee keer te dink 
is die drie af rivier toe, en daar gekom, 
is daar verskriklike verskonings gevra 
aan die rivierslang.

Twee het herstel na dié hartlike 
verskoning, maar die een wat hulle 
oortuig het om die potte in die eerste 
plek te vat is tot en met vandag toe in 
dieselfde toestand.

DAT MENSE DIE NATUUR MOET 

RESPEKTEER, WANT DIE NATUUR

HET OOK ’N BAAS!
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ALICE RHENOSTER

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Alice Rhenoster is op 7 Oktober 
1951 in Warrenton gebore. Alice en 
haar familie het in Slangheuwel 
gewoon. Sy is deur haar ouma 
grootgemaak omdat haar ma 
daardie tyd gewerk het. Gedurende 
haar hoërskoolloopbaan, rondom 
1963, het die groepsgebiedewet 

veroorsaak dat hulle van 
Slangheuwel na Warrenvale moes 
verhuis. Sy woon vandag steeds hier.

Sy het skoolgegaan by die Berlynse 
Sendingskool. Dit was ’n Lutherse 
kerkinstelling en die kerk was 
daar waar die Poskantoor vandag 
is. Hulle het altyd so deur die veld 
vanaf Slangheuwel dorp toe geloop, 
so deur die bosse en delwersgate. 
Die skool was mooi en netjies, en 
almal het ’n klaskamer gehad. Toe 
sy na St. 6 bevorder is, moes sy 
na Slangheuwel se hoërskool gaan 
omdat die Berlynse Skool slegs Sub 
A tot en met St. 5 akkommodeer het.

Die skool in Slangheuwel was 
’n sinkgebou en dit was veels 
te klein om al die kinders te 
akkommodeer. Daarom het van die 
kinders selfs in Ikhutseng se kerk 
skoolgegaan. Sy onthou nog dat 
Mr. Star haar St. 6 onderwyser was. 
In St. 7 is sy egter na die William 
Prescott skool in Kimberley.

Na St. 8 het haar ma daarop 
aangedring dat sy ’n verpleegster 
moes word. Sy is toe af Kaap toe om 

daarvoor te studeer. Sy het net nie 
die gevoel daarvoor gehad nie, en 
het later teruggekeer Warrenton toe 
om klaar te maak met skool. Sy het 
besluit op onderwys as ’n beroep. 
Sy het onderwys gaan studeer en 
teruggekeer om in Warrenvale skool 
te hou. In daardie tyd het die skool 
net Sub A tot en St. 6 akkommodeer. 
Dit het eers heelwat later uitgebrei 
tot ’n volwaardige Hoërskool.

In 1977 is Alice getroud. Sy het 
’n volle 36 jaar skoolgehou, maar 
skoolhou het heeltemal verander. 
Dis nie meer wat dit eens was 
nie. Die fokus is van die kinders 
afgehaal en baie druk is op die 
onderwysers geplaas. Dit het 
onderrig ’n moeilike taak gemaak 
om die minste te sê. Baie mense het 
bang geraak dat hulle nie sou kon 
byhou nie, maar Alice het uitgehou 
tot haar sestigste verjaarsdag.

Vandag is ’n heel ander storie. Alice 
voel dat kinders al hoe meer sukkel, 
selfs met die verpligte vakke. 
Elke jaar raak die matriekuitslae 
swakker en swakker. Die sterk 
kinders raak al hoe slimmer en 
slimmer en die middelklas kinders 
swakker, omdat hulle iewers langs 
die pad verlore raak. Dit is ’n groot 
probleem omdat dit veroorsaak dat 
die kinders wat nie kan byhou nie, 
die skool verlaat, rondloop en dan 
as gevolg daarvan niks doen nie en 

ALICE GLO DIT IS OMDAT MENSE 

MEKAAR NIE MEER RESPEKTEER NIE,

MAAR GLO DAT MENS NET MOET BID 

VIR UITEINDELIKE OORWINNING.

met dwelms en alles wat daarmee 
gepaard gaan, betrokke raak.

Alice glo dit is omdat mense 
mekaar nie meer respekteer nie, 
maar glo dat mens net moet bid 
vir uiteindelike oorwinning.

STORIE

Ongelukkig herroep Alice geen stories 
of verhale nie.
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LEAN MOLATUDI

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Lean Molatudi is op 16 Desember 
1958 in Holpan, 60km vanaf 
Warrenton, naby Barkly-Wes 
gebore. Sy het van Warrenton na 
Majeng getrek toe sy getroud is.

Lean het nie goeie herinneringe 
aan haar jeug nie, omdat sy 
herinneringe van die apartheidsjare 

moet herleef. Sy onthou hoe haar pa 
deur sy werkgewer en polisiemanne 
aangerand is vir redes wat nie 
regverdig gevoel het nie. Sy onthou 
die passisteem en dat haar ma en 
pa gewoonlik tot laat gewerk het.

Sy let op dat manne van daardie 
era nie goeie mense was nie, want 
net soos haar pa mishandel is, het 
hy weer op sy beurt vir haar, haar 
ma, broers en susters by die huis 
mishandel. Uit desperaatheid het 
haar ma met hulle weggeloop en 
moes haar kinders alleen grootmaak 
om hulle voortbestaan te verseker. 
Haar pa het later weer getrou en 
nog drie kinders gehad. Hy lewe 

nog tot vandag toe, 
maar haar moeder is 
ongetroud oorlede.

Lean, haar broers 
en susters het lank 

as huishulpe gewerk. Daardie dae 
was geld nog iets werd en kon 
hulle ’n goeie bestaan maak deur 
sulke poste te vul, maar Lean het 
self later in die Transvaal gaan 
werk, omdat ’n mens ’n groter 
inkomste daar verdien het as in 
die Noordkaap. Vandag is Lean 
afgetree en lewe stil en rustig 
saam met haar familie in Majeng.

Haar boodskap aan die generasie 
van vandag : “Toon respek vir 
mekaar. Die jonges moet die ouer 
mense met respek behandel, 
en die ouer mense moet die 
jonges ook respekteer. Dit is die 
belangrikste kwaliteit wat daar is 
omdat dit kan maak of breek”

HAAR BOODSKAP AAN DIE 

GENERASIE VAN VANDAG : 

TOON RESPEK VIR MEKAAR

STORIE

Jakkals, Hiëna en Haas

Lank gelede was Jakkals en Hiëna 
goeie vriende, sulke goeie vriende 

dat Jakkals aangebied het om vir hul 
albei kos te gaan soek. Jakkals is die 
veld in en loop uiteindelik ’n kraal vol 
bokke raak. Jakkals dink: “Wat ’n ge-
lukskoot, ek sal later vir Hiëna van die 
vangs vertel, ek moet solank begin eet, 
want jy weet nooit wanneer die boer 
weer gaan opdaag nie. Niemand sal 
mos uitvind nie.”

Haas kom verby die kraal gehop en 
sien vir Jakkals wat die bokke opvreet. 
Later die dag kom haas op Hiëna af en 
vra: “Ek het gewonder waar jy is, hoe-
kom eet jy nie saam met Jakkals in die 
kraal nie?” Meteens is Hiëna daar weg 
opsoek na die skelm Jakkals.

Jakkals sien hoe Hiëna nader kom en 
maak asof hy besig is om te bid. Hiëna, 
bewus van Jakkals se vraatsugheid, 
skree op hom: “Jou skurk, ek het jou 
gesien eet!” 

Jakkals het daarop aangedring dat hy 
net besig was om te bid vir die wonder-
like seëning wat op sy pad gekom het, 
en dat hy net oppad was om vir Hiëna 
te gaan haal. Hiëna, goedgelowige wat 
hy is, glo toe sy goeie ou vriend, Jakkals 
die bedrieër.


