
MARIA PLESIER

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Maria Plesier is gebore op die 3de 
Januarie 1943 in Slangheuwel, 
te Warrenton. Hier het sy groot 
geword, die Berlynse Sending 
skool bygewoon, en vir vyf 
en twintig jaar by Warrenton 
Skool se koshuis gewerk.

Daardie jare was swaar, maar goed, 
dit was nie so duur soos vandag 
nie. Met ’n salaris van 10 sjielings 
kon jy vir ’n tiekie ’n jaart se lap 
kry, deesdae is sy nie so seker nie.

In daardie jare was Warrenton 
nog Grasbult, en hulle ou kerk 
die Duitse Gereformeerde Kerk, 
’n groen gebou, reg op die N12. 
Die kerk het later na Slangheuwel 
geskuif, daarna is daar gesê 
dat die kerk nou die NG Kerk 
is, en vandag die VGK Kerk.

Maria het geleer werk by die boere. 
Die plankvloere moes spierwit 
met staalwol geskuur word, maar 
as die kinders van die skool af Damion Fish
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kom, hardloop hulle met hulle 
moddervoete regoor daardie skoon 
vloere, en kry jy, die werker, die 
skuld. Sy moes potte en koolstowe 
blink skuur tot haar hande stukkend 
was, maar sy is nie spyt nie, want 
vandag kan sy vir haar kinders 
sê hoe dit gedoen moet word, 
al is dit nie altyd maklik nie.

Maria onthou hoe hulle nie eintlik 
houtvure gemaak het nie, maar 
eerder fyn kole by die treinspoor 
opgetel het en dan daardie kole 
met beesmis gemeng het om 
sodoende koekies te maak wat 
hulle op ’n sinkplaat neergelê 
het en omgedraai het as die 
boonste kant droog was. Met dié 
koekies het hulle vuur gemaak.

Vandag is al haar broers al 
oorlede, en oor die algemeen het 
hulle nie kinders gehad nie, dit 
is net sy en haar drie kinders wat 
oor is. Maria voel dat die Here 

haar nog elke dag spaar en sê 
sy elke dag dankie vir die krag 
en die moed wat Hy haar gee.

Maria sou graag aan die kinders 
van vandag die volgende wil 
nalaat; “Neem die Here aan, 
want dit is deur God wat ons 
lewe en sy werk doen. As jy jou 
besig hou met die wêreld se dinge, 
beland jy in die moeilikheid!”

STORIE

Die Riviermeisie

Maria onthou hoe haar oupa hulle al-
tyd vertel het van die Riviermeisie.

As jy oplet dat die wind so dwarrel, so 
deurmekaar begin te waai, moet jy weet 
dat dit die gees van die Riviermeisie is 
wat jou so pla. Dan moet jy maar spore 
maak, en spesifiek nie as jy moesies ge-
had het of selfs jou maandstonde gehad 
het nie, anders mag sy jou dalk net intrek.

Maria het een dag gaan houtmaak 
onder by die rivier. Reg in die middel van 
die rivier sien sy toe ’n bees met ’n blom 
reg voor sy kop. Toe sy weer kyk, is die 
bees nie meer ’n bees nie, maar ’n groot 
blom. Dit is presies hoe sy jou intrek, 
deur nuuskierigheid.

Met die rivier moet jy eerder nie speel 
nie.

AS JY JOU BESIG HOU 

MET DIE WÊRELD SE DINGE, 

BELAND JY IN DIE MOEILIKHEID!
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en van sy sportrekords wat hy 
behaal het, staan vandag nog.

In 1952 het hy by verskeie plekke 
aansoek gedoen vir werk sonder 
sukses. Hy wou graag gaan studeer, 
maar sy ouers het nie genoeg geld 
gehad om hom universiteit toe 
te stuur nie. Hy het op die plaas 
vir sy pa gewerk vir agt pond ’n 
maand en in Mei daardie jaar het 
Louis Venter, Bankbestuurder van 
Standard Bank, by sy pa aangekom 
en gesê hy wou hê Paul moes dié 
Saterdag vir hulle kom rugby speel.

Sy pa het verduidelik dat hy nie 
kan bekostig om op en af te ry 
vir oefeninge nie, maar Louis het 
daarop aangedring en gesê dat hy 
sommer klaar dan sy tasse moes 
pak, want hy kon sommer by 
hom in die bank kom werk. Die 
volgende dag het sy internskap by 
die bank begin en daardie naweek 
het hy sy eerste wedstryd vir Louis 
gespeel. Hy is twee maande later 
permanent by die bank aangestel.

Die goudmyn-industrie het op 
daardie stadium begin ontplof 
in die Transvaal. Standard Bank 
Hoofkantoor het ’n omsendbrief 
gestuur wat gesê het hulle soek 
50 jong manne wat bereid was 
om van die Weskaap na Transvaal 
oorgeplaas te word. Paul het 
aansoek gedoen en op 18 Februarie 
1954 het hy op ’n trein geklim by 
Gouda en vier dae en vier nagte 

gereis tot in Rustenburg. Hy het in 
die Olifants Hotel gebly aangesien al 
die losieshuise vol was. Paul onthou 
nog hoe hy 17 pond ’n maand 
verdien het, maar 14 pond vir sy 
kamer moes betaal het. In die twee 
jaar wat hy daar gewerk het, het hy 
vir Sentraal SAP Unie rugby gespeel. 
Hulle het teen Potchefstroom, 
Thabazimbi en die Pumas gespeel en 
later ook die SAP Uniebeker gewen.

Eenmaal het hulle vir Pretoria 
ore aangesit terwyl Shorty Du 
Randt nog kaptein was. Tydens 
die rugbyafskeid het Shorty hom 
genader om vir Pretoria rugby 
te speel, hulle sou nogal in die 
Kaap gaan toer het voor die 
Springbokproewe. Paul was vreeslik 
opgewonde oor die aanbod en die 
kans om weer die Kaap te sien. 
Die volgende Maandag het die 
Rekenmeester hom ingeroep en 
hom vertel dat hy ’n oorplasing 
na Pretoria ontvang het. Hy het 
vir 17 jaar by Standard Bank in 
Pretoria gewerk en vir Pretoria 
rugby gespeel. Hy is ook ander 
rugbygeleenthede aangebied, 
maar het verkies om eerder daar 
te bly. In 1958 het die banke teen 
mekaar in Johannesburg gespeel 
en tydens die wedstryd het hy 
ongelukkig al twee sy skouerbene 
gebreek. Hy het daarna nooit 
weer rugby gespeel nie, maar wel 
by afrigting betrokke geraak.

Op 18 Februarie 1968 het hy en 
sy vrou, Anna, hul in Warrenton 
gevestig. Sy skoonpa het vir hom 
gesê “Paul, jy moet by die bank 
bedank en Warrenton toe kom of 
ek gaan alles in Warrenton verkoop 
en Pretoria toe kom om naby my 
enigste dogter te wees.” Paul 
het die kans gevat, by die bank 
bedank en Warrenton toe gekom.

Met sy aankoms was Harold Turner 
nog in beheer van die rugby. Harold 
en Wikkie Payne het een aand by 
hom aangekom, want hulle het van 
sy belangstelling in rugby gehoor 
en gevra of hy sou help met die 
rugby op die dorp. Paul het dadelik 
ingestem en die volgende dag begin 
help met afrigting. Op daardie 
stadium het Warrenton derde Liga 
rugby gespeel. Hulle het die Derde 
Liga-beker gewen en daarna die 
Tweede Liga-beker ook. Kort daarna 
was hy gekies vir die Griekwaland-
Wes bestuur en was vir die 
volgende 17 jaar daar betrokke. 
Hy het die rugbyveld in die dorp 
onderhou met ondersteuning 
van die munisipaliteit. Hy het 
elke jaar die Warrenton skool 
Stellenbosch toe gevat vir 
rugbyafrigting by Paul Roos. 
Hulle het later tot ’n rugbykursus 
in Warrenton aangebied. Danie 
Craven het vir Pieter Hendricks op 
Warrenton raakgesien terwyl hy 
hier afgerig het, en so het Pieter 
Hendricks ’n Springbok geword.

PAUL BURGER

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Paul Burger is gebore op 13 April 
1933 in Citrusdal. Hy het in ’n klein 
plaasskooltjie skool gegaan totdat 
hy in standerd ses na Hoërskool 
Citrusdal is waar hy uitgeblink het 
in sport en sy pa besluit het om 
hom vir standerd agt, nege en tien 
in Moorreesburg se hoërskool te sit. 
Hy het by Flip Logner in Bossiesvlei 
gebly en in 1951 matrikuleer. 
Teen daardie tyd het hy al klaar 
in die Boland skole-rugby gespeel 
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Maties het elke jaar op Warrenton 
kom rugby speel en so het die 
klub gegroei. Later het hy egter 
begin swaarkry met die rugby en 
na Dr Danie Craven toe gegaan vir 
hulp. Paul het verduidelik dat agt 
onderwysers in sy span elke Junie 
op verlof gaan wat tot gevolg gehad 
het dat hy al sy wedstryde verloor 
het. Dr Craven het aangebied om 
die probleem reg te stel. Hy het 
vir Butch opdrag gegee om vir Du 
Randt, die Hoof van die Weermag 
in die Kaap, te bel en te sê dat 
geen Matie rugbyspelers meer 
na hom toe sou kom gedurende 
vakansies nie, maar eerder na 
Jan Kempdorp en Warrenton.

Die eerste klomp wat in Warrenton 
aangekom het was onder andere 
Neil Hugo, Bertie de Wet, Frikkie 
Ebersohn, Smit en Spannenberg. 
Hulle het eerder by Paul se huis 
gebly as by die kamp. Hy het vir 
hulle ’n VW kombi gegee waarmee 
hulle kon rondry. So het hulle 
die klub opgebou. Dr Craven het 
hom aangeraai om een of twee 
spelers te identifiseer wat hoë 
graad rugby speel. Hy het vir Org 
in die span gekry en later het hy 
elf Griekwa spelers in sy span 
gehad. In 1985 was dit die laaste 
keer in die geskiedenis van Suid 
Afrika se rugby dat ’n buiteklub 
al die bekers van die Provinsie 
gewen het. Dit was ook die eerste 
en laaste keer dat die Shimlas 

en Stellenbosch gekombineerd 
gespeel het teen die Griekwas.

In 1991 het hy ’n hartaanval gehad 
en Dr Flemming het hom aangeraai 
om maar eerder rugby te los as 
om op die veld dood neer te slaan. 
Paul se familie was teen daardie 
tyd so groot dat hy vir Dr Craven 
genader het om ’n wedstryd tussen 
hulle en die Griekwas te reël. Die 
Griekwas het teen die Burgers in 
Warrenton meegeding, en van die 
20 Burgers in die span was daar 
slegs een wat nie Provinsiaal of 
Springbok rugby gespeel het nie. 
Dr Craven het aansoek gedoen 
om dit in die ‘Guinness Book of 
Records’ te plaas, maar dit het 
ongelukkig nooit gebeur nie.

Paul het vreeslik baie vir Warrenton 
gedoen. Hy het altyd van sy wins 
terug in die gemeenskap geploeg 
ter wille van ontwikkeling.

STORIE

Ongelukkig herroep Paul geen stories 
of verhale nie.

ANNIE MOEKETSI 

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Annie Moeketsi is op 18 
Maart 1937 in Transvaal 
Hoedop, naby Christiana, 
ongeveer 40km vanaf 
Warrenton, gebore. Sy 
was die derde kind en het 
grootgeword op plase soos 
Reginah, naby Hertzogville, 
en Deldam, naby Bloemhof. 
Later het sy saam met haar 
werkgewer na Warrenton 
verhuis waar sy na ’n 
gerondtrekkery haarself 
gevestig het in die huis 
waarin sy nou woon.

Annie voel nie vry in Warrenton 
nie. Sy voel daar is nie genoeg 
huise nie, geen water nie, en 
daarby geen vooruitgang nie. Oor 
die algemeen weet sy nie met 
wie om hierdie probleme mee te 
bespreek nie. Al stem sy elke 5 jaar 
vir verandering, word niks ooit 
gedoen nie. Dit voel vir haar asof 
haar stem nie meer veel tel nie.

STORIE

Annie kan nie 'n storie onthou nie, 
maar wel 'n raaisel.

Wat kruip?

Wat kruip en kruip op sy maag totdat 
dit geboorte gee?

’n Waatlemoen!
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KEANETSWE 
LENAH TABI

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Keanetswe Lenah Tabi is op 30 Julie 
1952 in Majeng gebore. Sy het by 
haar pa en ouma gewoon en onthou 
hoe haar oupa Sondagmiddae 
haar ouma kom optel en dorp 
toe geneem het, omdat sy by die 
Bull Hill koöperasie gewerk het.

Met haar geboorte was sy, soos 
tradisie vereis, in ’n bokvel 
toegedraai. Sy het daardie 
vel vir jare gekoester 

en benut totdat dit verslete, 
geskeur en onbruikbaar was.

Sy het soos ’n seunskind 
grootgeword en moes koeie melk, 
perde versorg en ook die beeste 
en skape oppas. Sy was ook 
verantwoordelik om elke oggend 
voor skool, die skaaplammetjies by 
die ooie weg te neem sodat hulle 
gemelk kon word. Sy het die melk 
huistoe gedra waar dit later in die 
kombuis gebruik sou word. Sy moes 
ook vir die perde roltwak voer vir 
energie en sorg dat hulle genoeg 
water drink voordat hulle lande toe 
is saam met haar pa, waar ’n lang 
dag se werk op hulle gewag het.

Middae na skool het Keanetswe 
op ’n ou gelooide bokvel mielies 
met klippe gemaal. Die fyn en 
middelslag meel is deur die mense 
gebruik om heerlike disse voor 
te berei, terwyl die afval en reste 
vir die diere gevoer is. Sy het ook 

haar oupa op die grondboontjie, 
mielie en lusernlande gehelp.

Wanneer hulle ’n bok geslag het, 
is elke moontlike deel daarvan 
benut. Die vleis is geëet en die vel 
op ’n spesiale manier hanteer om 
later in die maalproses gebruik te 
word. Eerste was die vleis per mes 
af gesny en dan word die vel met 
klippe geskraap om die laaste vleis 
en senings te verwyder. Die vel 
word dan met growwe sout bedek 
om uit te droog en in die laaste stap 
word die vel tot perfeksie gelooi.

Vroegaand moes Keanetswe die 
perde, beeste en skape kraal toe 
jaag waar hulle veilig kon slaap. 
Sy het weer vroeg opgestaan en 
die hele proses herhaal, altyd 
opgewonde oor wat die dag 
moontlik vir haar kon inhou.

Keanetswe dink dat mense die 
omgewing vir te lank laat verwaarloos 
het. Sy vrees as ons nie almal nou 
begin aksie neem nie, die omgewing 
stadig sal aanhou agteruitgaan tot 
daar niks oor is om te red 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 waa-
rop 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!

Jakkals en Leeu by die berg

Lank, lank gelede draf Jakkals in ’n 
nou kloof area af met sy neus op die 

KEANETSWE DINK DAT MENSE

DIE OMGEWING VIR TE LANK 

LAAT VERWAARLOOS HET. 

SY VREES AS ONS NIE ALMAL

NOU BEGIN AKSIE NEEM NIE,

DIE OMGEWING STADIG 

SAL AANHOU AGTERUITGAAN

TOT DAAR NIKS OOR

 IS OM TE RED NIE.



65'n Rivier van Stories
V

A
A

L M
ISTER

IE

grond opsoek na iets om te eet, toe hy 
iemand uit die hoek van sy oog gewaar.

Toe hy opkyk sien hy dat dit Leeu is, 
en net daar oorval ’n vrees hom, omdat 
hy besef dat daar geen plek was om 
heen te ontsnap nie. Vreesbevange 
dink Jakkals sy einde is naby want hy 
het soveel keer in die verlede vir Leeu 
om die bos gelei, Leeu sal vir seker 
vandag sy wraak neem.

Skielik dink Jakkals aan ’n plan en 
skree “Help! Help!” terwyl hy neersink 
en met sy pote oor sy kop gekruis na 
bo loer. Leeu stop verbaas by hom en 
Jakkals huil, “Ons moet gou maak, sien 
jy daardie klippe daar bo, hulle gaan 
enige oomblik op ons neerstort, red 
ons asseblief grote en magtige Leeu.”

Leeu kyk bekommerd na bo en voor 
hy kon reageer, oortuig Jakkals hom om 
met sy skouer aan die een kant van die 
kloof se klipmuur te druk. Jakkals roep 
uit, “Dankie! Dankie magtige Leeu, ek 
gaan haal gou ’n stomp om die kloof te 
stut sodat ons albei hier kan wegkom”, 
en hy verdwyn om die draai.

So is dit dan, dat Jakkals weereens vir 
Leeu om die bos gelei het, en die wraak 
wat Leeu in sy hart teenoor Jakkals 
koester, net al groter en groter raak.

EVA  
MAMONTSANE  
MAHOME

Onderhoudvoerder: 
Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Mamontsane Eva Mahome is 
gebore op 25 Desember 1936 
in Breyten, Mpumalanga, 
600km van Warrenton af. 
Haar ma was oorspronklik 
van Smidtsdrift, 150km 
duskant Warrenton. Sy het 
jonk haar ma verloor en 
is deur haar ouma groot 
gemaak, maar woon al 
jare lank in Warrenton.

Eva, nes haar mede 
pensionarisse, is baie 
ontsteld oor die toestand van 
hulle omgewing. Hulle is 
hartseer oor die agteruitgang 
van infrastruktuur en die 
nalatigheid van mense wat 
onnodig rommel strooi. 
Hulle is bekommerd oor die 

rioolwater wat in verskeie strate 
afstroom, omdat dit higiëniese 
risiko’s vir mens en dier inhou.

STORIE

Kultuur en geluk

In Eva se jonger dae het sy in ’n 
groentetuin teen die rivier in Lang-

straat gewerk. Sy was oppad huis 
toe, toe sy ’n slang in die middel van 
die grondpad gewaar. Van ver het dit 
soos ’n motorband gelyk, pikswart, 
doodstil en opgekrul. Sy het nuuskierig 
nader gestap om die voorwerp wat haar 
pad blokkeer, te identifiseer. Sy was 
baie naby toe sy eers besef dat dit ’n 
massiewe slang was.

Sy het dadelik omgedraai en met ’n 
ander veldpaadjie huiswaarts gestap. 
Soos sy geloop het, het sy die mense 
vertel van die eienaardige groot slang. 
Hulle sê toe vir haar dat dit ’n mamba 
moes wees en dat dit goed was dat 
sy die ompad geloop het. Hulle het 
ook vertel dat wanneer ’n mamba net 
swart is, hy nie so aggressief is nie. Die 
vibrasies van haar skoene het hom dus 
nie kwaad gemaak nie. As die mamba 
enige ander kleure gehad het, kon sy 
aggressie haar dood veroorsaak het. 

Pikswart, was in hierdie geval ’n geluk-
bringer.

Mense sê as jy so ’n gebeurtenis oor-
leef, is geluk aan jou kant en hoef jy 
nie na die tyd die gif uit jou liggaam 
te laat dreineer nie, fisies of geestelik. 
In haar kultuur glo mense ook vas dat 
daardie geluk by jou bly en jou tydens 
soortgelyke gebeure sal beskerm.

MENSE SÊ AS JY SO ’N 

GEBEURTENIS OORLEEF, 

IS GELUK AAN JOU KANT
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water betaal en pryse hou net aan 
styg, dis ’n hele ander storie!

Ten minste voorsien die regering 
haar met ’n pensioenfonds waarmee 
sy aan die lewe kan bly. Dit help 
darem, omdat ou mense nie maklik 
werk kan kry nie, al raak die lewe 
net al hoe duurder en duurder.

STORIE

Welhemina, soos baie ander, onthou 
nie die stories van ouds wat ouers ge-
woonlik rondom die nagvure vertel het 
nie. Dit ontstel haar, omdat sy voel dat 
’n persoon werklik in die moeilikheid is as 
hy of sy nie meer hulle kulturele stories, 
waar hulle vandaan kom, onthou nie!

Sananapo en sy hond

Daar was eens ’n koning en sy seun, 
Prins Sananapo. Sananapo was die 

koning se oudste en gunsteling seun, 
daarom het hy altyd ’n geselskap wagte 
gehad om hom te beskerm. Sananapo 
was ook baie lief vir diere, en buiten die 
groep wagte, het hy ook ’n klein hondjie 
gehad wat hom oral heen gevolg het. 
Die twee van hulle het ’n ware hegte 
band gehad.

Een van Sananapo se jonger broers 
nooi hom eendag op ’n jagekspedisie. 
Opgewonde het Sananapo ingestem 
en is met sy wagte en beste vriend, die 
hond, die veld in.

WELHEMINA  
MOTSHABI

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Tozana Welhemina Motshabi is 
op 17 Maart 1941 in die Vrystaat 
gebore. Sy en haar man het 
lewenslank op ’n plaas in die 
Hertzogville omgewing, 90km buite 
Warrenton, gewoon en gewerk.

Toe haar man te oud was om 
verder te werk, het hulle in Mei 
1990 na Warrenton verhuis vir 
aftrede. Dit was eenvoudig die 
enigste opsie, omdat sorg vir 
oumens-behoeftes so ver afgeleë 
op die plaas was. Hier in Warrenton 
is daar darem sulke geriewe 
beskikbaar, al is dit dan ook al.

Welhemina onthou die goeie ou 
dae op die plaas en sien Warrenton 
as iets waarsonder sy kon doen. 
Op die plaas het jy altyd genoeg 
van alles gehad, lewenskostes was 
laag. Nou moet sy vir alles, tot 

Die jonger broer was egter jaloers op 
Sananapo se toekomstige koningskap 
en konkel toe met Sananapo se wagte 
om hom dood te maak. In ’n waan-
sinnige oomblik vermoor die broer 
vir Sananapo!

Die broer en wagte het gewonder hoe 
om van die liggaam ontslae te raak en 
probeer om Sananapo se bene vir sy 
hond te voer, maar die hond het ge-
weier.

Later, terug by die huis, wou die 
Koning weet waar sy seun dan was. Die 
skuldige broer het gejok en gesê dat 
hy nie geweet het nie. Net toe begin 
Sananapo se hond te sing “Sananapo, 
Sananapo, hulle het hom vermoor. 
Sananapo, hulle het sy bene vir my 
probeer voer maar ek eet nie mensvleis 
nie, Sananapo...”

Die broer is uitgevang en enige 
moontlike koningskap van hom verwy-
der. Dit alles net omdat hy die hegte 
verhouding tussen Sananapo en sy 
hond onderskat het!

SY VOEL DAT ’N PERSOON WERKLIK 

IN DIE MOEILIKHEID IS AS HY 

OF SY NIE MEER HULLE 

KULTURELE STORIES, WAAR HULLE 

VANDAAN KOM, ONTHOU NIE!
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DIPUO FLORA MOROKE

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Flora Moroke is op 2 Februarie 
1972 gebore en het in Rooi Rand 
buite Barkly-Wes, 60km vanaf 
Warrenton, grootgeword. Haar ma 
was ’n Swazi en haar pa ’n Nyase 
en daarom het sy slegs geleer om 
Nyase te praat. As kind het sy baie 
eensaam gevoel omdat sy nie met 
die ander kinders in Setswana 
kon kommunikeer nie. Sy het vir 

’n rukkie by die skool probeer 
Setswana leer, maar dit was ’n 
vreeslike gesukkel. Al die klasse 
was slegs in Setswana aangebied 
en sy het dit te moeilik gevind en 
uiteindelik skool totaal en al gelos 
en maar besluit om eerder te trou.

Sy trou toe met Mr. Phillimon 
Moroke wat by die Departement 
van Waterwese in Bullhill gewerk 
het. Hulle het na Majeng verhuis 
toe dit amptelik in 1999 gestig 
is. Hulle het eers in ’n pondok 
gewoon en stadig maar seker ’n 
modderhuis gebou. Om met modder 
te werk is nie ’n maklike taak 
nie, en dit het ’n paar probeerslae 
geneem om alles reg te doen.

Flora geniet die plattelandse 
dorpslewe in Majeng en vind die 
area veilig en vry. Sy hoef nie 
haar deur te sluit nie en kan enige 
tyd in die veld gaan rondloop. 
Sy glo wel dat ’n RDP huis en 
moderne toiletgeriewe haar lewe 
beter sal maak. Die modderhuise 
is ook nie so sterk nie en sy het 
soms slapelose nagte wanneer dit 
hard reën of sterk winde waai.

Flora voel versteurd deur die huidige 
toestand van haar omgewing. Sy 
dink dat baie meer gedoen kan word 
om ’n skoon en mooi omgewing te 
bevorder, want oor die algemeen hef 
dit die gemeenskap op. Sy glo verder 
dat haar gemeenskap grootliks sal 
baat vind by ABET klasse, omdat 
geletterdheid, veral tussen die 
ouer mense,afgeskeep word.

STORIE

Slim Jan en Dom Jan 

F lora onthou hoe haar ma graag 
vir haar stories vertel het en dat 

haar ma se gunsteling soort verhale, 
volksverhale was.

Slim Jan en Dom Jan was een van die 
tipe verhale.

Slim Jan het in ’n pondok gewoon, 
terwyl Dom Jan geen plek van sy eie 
gehad het nie. Net omdat Slim Jan 
meer gehad het, het Dom Jan gereeld 
by Slim Jan gesteel.

Eendag is die twee saam veld toe en 
Slim Jan vertel vir Dom Jan hoe iemand 
gereeld by hom inbreek. Hy sou ’n plan 
moes uitdink om hierdie dief te vang. 
Slim Jan besluit toe om ’n haan op sy 
dak, ’n donkie voor sy deur, ’n hond 
in die venster en ’n kat in sy kamer 
te plaas.

Dom Jan is weer eendag lus om te 
steel en mik na Slim Jan se huis toe. 
Dom Jan was so verbaas deur al die 

diere wat hy teëgekom het dat hy nie 
eers seker gemaak het of Slim Jan by 
die huis was nie. Net daar betrap Slim 
Jan helder oordag die dief in die middel 
van sy huis op heterdaad. Slim Jan gee 
opdrag aan sy diere: “Val aan, val aan” 
en meteens val die diere gelyk vir Dom 
Jan aan.

So het Slim Jan uitgevind wie die pes 
van ’n dief was.

SY DINK DAT BAIE MEER GEDOEN 

KAN WORD OM ’N SKOON EN

MOOI OMGEWING TE BEVORDER,

WANT OOR DIE ALGEMEEN 

HEF DIT DIE GEMEENSKAP OP



SIENA STAZIE

Onderhoudvoerder: Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Siena Stazie is op die 24ste April 1934 in Kuruman 
gebore. Dis so 400km vanaf Warrenvale. 
Siena se familie het op die plaas Anneks 
Bankfontein, net anderkant Griekwastad, 
gewoon. Daar het hulle vee opgepas.

Siena onthou hoe hulle as kinders, toe haar oupa 
te oud was om meer self na die diere te kyk, na 
die vee moes omsien. Dit was nie ’n aangename 
ondervinding nie. So kaalvoetjies moes hulle 
altyd by die tak-krale staan met emmertjies koe-
mielies, totdat al die skape deur die dip water 
was. Daarna was dit veld toe. Hulle het vol dae so 
in die veld spandeer en eers met sonsondergang 
teruggekeer huis se kant toe. Soos Siena sê: “Ons 
het nou nie so gelewe dat ons glad gelewe het nie”

Siena se ouma het dieselfde koe-mielies 
ook voorberei, gekook en daarna in ’n groot 
knieskottel -die wat mens nie sommer meer 
kry nie - geskep vir die hele familie om daaruit 
te eet. In daardie dae was daar nie sulke goed 
soos lepels en vurke nie. Nee, hulle moes hande 
was en net so met die hand die maal geniet.Thabisho Sabaile
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SIENA STAZIE

Onderhoudvoerder: Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Siena Stazie is op die 24ste April 1934 in Kuruman 
gebore. Dis so 400km vanaf Warrenvale. 
Siena se familie het op die plaas Anneks 
Bankfontein, net anderkant Griekwastad, 
gewoon. Daar het hulle vee opgepas.

Siena onthou hoe hulle as kinders, toe haar oupa 
te oud was om meer self na die diere te kyk, na 
die vee moes omsien. Dit was nie ’n aangename 
ondervinding nie. So kaalvoetjies moes hulle 
altyd by die tak-krale staan met emmertjies koe-
mielies, totdat al die skape deur die dip water 
was. Daarna was dit veld toe. Hulle het vol dae so 
in die veld spandeer en eers met sonsondergang 
teruggekeer huis se kant toe. Soos Siena sê: “Ons 
het nou nie so gelewe dat ons glad gelewe het nie”

Siena se ouma het dieselfde koe-mielies 
ook voorberei, gekook en daarna in ’n groot 
knieskottel -die wat mens nie sommer meer 
kry nie - geskep vir die hele familie om daaruit 
te eet. In daardie dae was daar nie sulke goed 
soos lepels en vurke nie. Nee, hulle moes hande 
was en net so met die hand die maal geniet.Thabisho Sabaile

Siena onthou hoe haar ma haar altyd van haar 
ouma en haar jong dae vertel het, daardie dae van 
die eerste oorlog. Toe hulle besef dat die oorlog 
oppad was, het hulle vir ongeveer ’n maand ’n 
diep gat binne die grond gegrawe en met tyd die 
gat vol proviand gemaak. Hulle het berus op hulle 
toekoms en hulself daarbinne toegemaak, net so 
voor die oorlog in hul rigting beweeg het. Haar 
ma het haar altyd vertel hoe sy die geluide van 
die perde se hoewe bo hulle koppe kon hoor.

Dit was ernstige tye. Daar was nie tyd of plek om 
risikos te neem met huilende kinders nie. Nee, 
in daardie tyd het die ou mense ’n volstruisdop 
geneem, dit vol vet gemaak en al die kleintjies se 
tonge daarmee natgemaak. Dit het gemaak dat 
huil meer as moeilik was, want het jy gewaag om 
jou wegkruipplek te verklap deur ’n skreeuende 
kind, was jy en jou familie dalk daarmee heen.

Na twee volle maande het die familie dit gewaag 
om uit te beweeg, maar teen dié tyd het die 
gemeenskap wat eens op ’n tyd om hul was, 

gekwyn. Kinders en oumense het wyd verspreid op 
die vlakte gelê, net soos stille klippe. Die soldate 
was sonder simpatie en het geen onderskeid 
getref tussen kind en ouer nie. Mense is nie in 
kiste begrawe nie. Hulle is in laslapkomberse 
toegedraai en so gebêre in die grond. Sonder enige 
bohaai. Dit was ’n verskriklike droewigheid.

STORIES

Siena onthou die plekke van die Swartrivier - daar 
waar die riviere bymekaarkom - net daar anderkant 
Douglas waar sy ook eens gebly het. Die Swartrivier se 
water kom nie by die van die Vaalrivier nie. Nee, nag 
en dag baklei hulle.

Seuntjie en die Slang

Daar was eens ’n familie. ’n Ma, ’n pa en ’n seuntjie. 
Die familie het swaargekry en kos was skaars. Al 

wat die ma die seuntjie kon bied, was ’n bekertjie 
melk elke dag.

Elke dag as die seuntjie sy bekertjie melk gekry het, 
drink hy die helfte en loop daarna met bekertjie in 
die hand na die veekraal toe. Die ma het gewonder 
oor dié snaakse optrede, maar dit toegeskryf aan die 
seuntjie se liefde vir diere. Na ’n paar weke besluit sy 
egter om ondersoek in te stel, net om seker te maak 
dat die seuntjie nie sy melk weggee en self honger 
ly nie.

Sy volg die seuntjie op ’n dag na die kraal toe en 
vind die kind net daar sit met ’n grote slang op sy 
skoot. Hy is besig om die slang melk in te gee. Die 
slang, van al die weke se melk, is toe spekvet. Die 
kind in vervoering met die slang, streel hom rustig 
en vra: “Kyk hoe vuil is jy. Hoekom is jy so vuil? Nou 
moet ek jou skoonmaak.” So saggies en vertroetelend 
asof dit nogal ’n troeteldier was.

SO HET DIE NATUUR MAAR SY MANIER 

OM TE WYS WIE IS BAAS!
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Die ma en pa soebat die seuntjie om maar eerder die 
troeteldiertjie agter te laat, en verduidelik dat die slang 
regtig ’n gevaarlike dier is. Maar so hardkoppig soos klein 
kindertjies mos maar kan wees, sit die seuntjie doodstil, 
al strelend, en weier om sy vriend in die steek te laat.

Die boer van die plaas daag later op. Die pa en ma 
verduidelik aan die boer die vreemde en gevaarlike 
besigheid. Met moeite en ’n groot gesoebat kry hulle 
naderhand die seuntjie weg van die slang af.

Tot die seuntjie se verbasing word die slang net daar 
en dan geskiet en voor hy enigiets anders kon uitlaat, 
uitgebrand daarby. Presies drie dae later word die kind 
ernstig siek en sterf toe self. Almal glo dit is omdat sy 
hart so seer was oor die verlies van sy beste vriend, dat 
sy hart eenvoudig net ophou klop het.

Die man met ’n smaak vir mensvleis

S iena onthou hoe haar ma haar vertel het van ’n 
man, sy vrou en hul baba. Die familie het gewoon 

op ’n plaas baie ver van die dorp af en enige uitstappie 
was meer van ’n hindernis as ’n plesier.

Dit was warm. Hulle was verskriklik honger en erg 
uitgeput op ’n lange, dorre en klipperige grondpad 
oppad huis toe. Die vrou het die baba vir lank op haar 
rug gedra, maar kon later net nie meer nie. Sy’t haar 
man gevra om die las, net vir ’n rukkie, van haar weg 
te neem. Hy het ingestem. So entjie van die plaas af, 
begin die man al vinniger loop en los die vrou agter 
om maar later by hom aan te sluit.

Toe die vrou by die huis kom, het die man al aandete 
voorberei. Sy was al te dankbaar dat hy inisiatief op 
sy eie geneem het. Die man sit aan en moedig die 
vrou aan om dieselfde te doen. Maar sy, bekommerd 
oor haar kind na die lang dag in die son, wou eers 
net seker maak dat die kind oraait was. Die man stel 
die vrou gerus en sê dat sy, omdat hulle so uitgeput 
en honger was, eers moes aansit voor sy enige ander 

take aanpak. Die vrou, maklik om te oortuig, roep haar 
ma, en so sit die drie toe aan om die maal te geniet.

Die man het nogal moeite gedoen en lewer en ander 
sappige vleis al te heerlik voorberei. Intussen kyk die 
vrou so in die skemerlig na die kole van die vuur en let 
die kleinste beentjies op. Oombliklik besef sy dat dit 
die beentjies van ’n baba is en vlieg die huis in opsoek 
na haar kind.

Die kind is nêrens te vinde nie en met groot hart-
seer en baie woede skreeu sy aan haar ma dat hulle 
besig is om haar eie kind vir aandete te eet. Die ma 
val toe net daar om, morsdood. Die vrou, vol vrees en 
angs hardloop so vinnig as wat sy kon weg van haar 
monster van ’n man af. In haar haas hardloop sy die 
boer van die plaas raak en vertel hom die verskriklike 
tragedie wat haar oorgekom het. Die boer, rooi van 
woede, stap toe met mening na die huis wat die vrou, 
nie lank gelede nie, met spoed en vrees verlaat het.

Daar aangekom, dreig hy die man en sê aan hom: 
“Nou toe, jy wil mos jou eie vlees eet. Jy sal nou de 

laaste stukkie opeet!” Die man, met geen gewete, be-
gin toe maar stukkie vir stukkie eet, min wetende dat 
die mens twee kante het - een soet kant en een bitter 
kant. Die laaste happe het maar swaar afgegaan, maar 
die boer het daarop aangedring. Hy het die man daar-
na aan ’n boom vasgemaak en alleen die twee grafte, 
een vir sy kind en een vir sy skoonma laat grawe. Hy 
het die man daarna sonder enige simpatie en bietjie 
mishandeld, by die polisiekantoor afgelaai.

Daardie tye was rowwe tye!

Elke dier het sy Koning

Dassie Koning

In die omgewing van De Aar het ’n gemeenskap 
gewoon wat nie die manier van die natuur geken 
of gerespekteer het nie. Dag na dag het hulle sakke 
en sakke vol dassies gejag, net omdat hulle kon, nie 

Letlogonolo Mothibi
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omdat hulle honger was of dit nodig gehad het nie. 
Nee, sommer net so vir die lekkerte.

Op een van hulle jagtogte begin die honde onbe-
heersd blaf, maar die leier van die jagtog, vol van 
homself met die gedagte dat niks hom kon onderkry 
nie, het nie gehoor daaraan gegee nie.

’n Rukkie later begin sy bende in ’n histerie uit-
breek, al hardlopend in verskeie rigtings. Dit was eers 
toe dat die man omdraai en ’n yslike dassie met ’n lyf 
soos dié van ’n slang, hom sien volg.

Die man, buite sy sinne geskok, hardloop so vinnig 
as wat hy kon na die naaste woonhuis. Hy hardloop 
in en slaan die deur agter hom toe. Die grote gedierte 
stop met mening reg voor die deur en gluur die man, 
wat deur die venster na hom kyk, aan asof hy sê: “Ek 
merk jou. Volgende keer sal geen deur my keer nie!”.

So het elke dier maar sy koning, en misbruik jy die 
natuur se geskenke met gierigheid sal hy jou vastrek 
en die kosbaarheid daarvan aan jou duidelik maak.

Ystervark Koning

Siena onthou hoe hulle as kinders mos maar altyd die 
oumense so agtervolg het, net om nie uit te mis op 
enige opwinding nie.

Dié dag, was haar ouma en oupa met knopkieries en 
al oppad om ystervark te gaan jag. Na ’n gesukkel en 
’n vreeslike gesoekery kom hulle af op ’n yslike gat. 
Die honde staan bont en weet wat op hulle wag, want 
’n ystervarkpen in jou lyf, is nie vir sissies nie.

Skielik spring ’n meerkat agter ’n bos uit en verdwyn 
in die gat, honde agterna. Dit was nie sekondes nie, 
toe skiet die meerkat weer reguit uit en die honde 
vlug vreesbevange so vinnig as hulle kan. Min het 
hulle geweet dat dit nie sommer enige ystervarkgat 
was nie, maar die koning van die ystervarke se gat.

Die yslike dier beweeg met mening uit sy gat uit. 
Voorlangs is hy ystervark, maar agterlangs, die lyf van 
’n slang. Almal het met skok en vrees in alle rigtings 

Damion Fish

gespartel. Hulle het nie eens een keer omgekyk om te 
kyk of die Koning hulle agtervolg het nie.

Die aand sou hulle maar sonder enige vangs huis toe 
moes gaan, maar oppad huis toe vind hulle ’n skilpad, 
spekvet en net genoeg vir almal om hul honger te 
stil. Haar oupa het die skilpad opgetel en in ’n sak oor 
sy rug gegooi om die pad huis toe aan te durf. By die 
huis aangekom, maak hy hom gereed om die skilpad 
voor te berei. Toe hy die skilpad uit die sak wou haal, 
skrik hy hom pap! Die skilpad het dan ewe skielik in 
’n slang verander!

So het die natuur maar sy manier om te wys wie 
is baas!

Die rivierslang en die vier meisies

Siena onthou die storie van ’n meisie van die Douglas-
omgewing, daar by Barklands, en die rivierslang.

Daar was ’n dowe vrou met ’n jong dogter met die 
naam Sara. Hulle het naby aan die rivier gewoon. 

Die meisie het skoolgegaan in Barklands. Sara het een 
middag na ’n lang jaar van harde werk by die skool vir 
haar ma vertel dat sy en drie van haar niggies rivier 
toe sou gaan om sodoende die jaar-einde te vier.

Die ma was nie baie ingenome met die idee nie, 
omdat dit haar enigste dogter was en sy al telkemale 
die gemeenskapstories van die waterslang en sy 
donker maniere moes aanhoor. Die meisie het gewei-
er om toe te gee aan haar ma se vrese.

Mandjie gepak, is die vier meisies af rivier toe. Dit 
was warm. Die vier het later die water ingevaar om 
bietjie af te koel. Ewe skielik het Sara begin spartel. Sy 
skreeu toe uit aan die ander om te kom help, omdat 
iets haar onder by haar voete vasgevat het. Sy sê toe: 
“Dit voel asof iets my voete vasgespan het, maak 
nie saak wat ek doen nie, ek kan nie loskom nie!”. 
Een van die brawe niggies, oppad om te help, skreeu 
meteens: “Dit het my ook, ek kan nie loskom nie!”. 
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Die oorblywende twee niggies, oppad om te help, val 

self vas. Na ’n vreeslike geworstel, kry hulle dit reg 

om te ontsnap.

Tydens die gebeurtenis let die twee niggies op dat 

daar reg oorkant hulle ’n vreeslike groot, wit bles 

perd staan en toekyk. Die oomblik toe Sara en haar 

vasgevange niggie verdwyn , verdwyn die perd ook 

net so, soos mis voor die son.

Ontsteld en onseker oor wat om te doen, hardloop 

die oorblywende twee op na Sara se ma toe en met 

moeite verduidelik hulle aan die dowe vrou dat Sara 

en haar een niggie vasgevang was in die water, maar 

nou nêrens te siene is nie.

Die vrou en lede van die gemeenskap het afge-

hardloop na waar Sara en haar niggie laas gesien is, 

maar tevergeefs. Met latere refleksie, besef hulle dat 

die yslike groot wit, bles perd die baas van die rivier 

was, wat sy gedaante in die van ’n perd verander het. 

Daarom het Sara en haar niggie tesame met die perd 
stil, maar vinnig, verdwyn.

Die mense was hartseer en het met mening die 
hele naweek deur gehuil. Maandagoggend, na ’n 
verskriklike soektog, vind hulle weer die twee ver-
miste meisies op dieselfde plek waar hulle verdwyn 
het. Vaal en sonder enige bloed in die are soos die 
rivierbaas hulle wensvlammetjies geblus het.

Daardie dae het mense nie gebruik gemaak van 
yskaste nie en die meisies is buite op die stoep gelos 
en voorberei voor hulle later die middag begrawe is.

Dinsdagoggend 7 uur en met ’n groot gedruis, kom 
die rivierbaas woedend in die gedaante van ’n yslike 
grote, spierwit bokram by die huis aan. Hy is reguit 
na daar waar die meisies op die stoep neergelê is. 
Hy skreeu en rol. Van daar af is hy met ’n geblaas, 
geskreeu en gedruis deur die huis, verby die dowe ma 
en blinde oupa. Na ’n ruk is hy met humeur en al daar 
uit, soekend.

Die mense glo dat as hy die lyke van die meisies 
daar moes kry, hy ’n vloed sou veroorsaak en die huis 
sodoende sou vernietig om sy misnoeë oor sy verlore 
prooi uit te spreek.

Hy’t aanhou soek totdat hy op die twee se grafte af-
gekom het. Daar het hy dieselfde skreeuende, rollende 
aksie reg bo-op die grafte uitgeoefen. Drie dae het hy 
so aangehou. Daarna is hy weer met ’n gedruis terug 
rivier toe.

Die rivierslang en die watermeisie

S iena onthou hoe sy een middag oppad terug van 
die werk af, oor die brug daar by Douglas gestap 

en ’n groot skare gewaar het. Opgewonde het sy ook 
probeer sien waarna almal in verwondering gestaar 
het. Sy het met skok besef dat hulle besig was om die 
troue, as mens dit, dit kan noem, van die rivierslang 
en sy vrou, die watermeisie, aanskou het.

Hy, die rivierslang, het die gedaante van ’n man, maar 
sy onderste deel was dié van ’n slang. Hy kan gedaante 
verander net soos dit hom pas. Dié dag het hy egter sy 
ware kleure gewys en het hy nogal ’n pikswart pak aan 
met ’n blommetjie netjies vasgemaak aan sy linkersak. 
Die riviermeisie, met haar bloedrooi hare, yslike groot 
groen oë, spierwit vel en onderlyf soos die van ’n vis, 
het ’n spierwit trourok aangehad. Al te pragtig.

Daar staan die rivierbaas toe met sy vrou in die rib in 
helder daglig vir almal om te sien en net so, soos mis 
voor die son, het die twee stil en saggies in die water 
verdwyn en net spieëlgladde water nagelaat.

Die rivierslang en die pastoor

Daar was eens op ’n tyd ’n gemeente woonagtig 
in die Ritchie-omgewing. Dit was Doopsondag en 

almal is dié dag opgewonde af rivier toe om gedoop 
te word. Dit was ongeveer 21 bekeerdes.

Thabisho Sabaile
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Voor enige doopaktiwiteite aangepak word by die 
rivier, word daar altyd eers gebid net om seker te 
maak die baas van die plaas is in ’n goeie bui. Die 
pastore het gebid oor die water. Die water was skoon 
en glad, soveel so dat jy daardeur kon sien. Dis altyd 
’n goeie teken.

Maar, soos die pastoor in die water instap, word die 
water sonder rede troebel en vol modder. Die pastoor, 
wetende dat dit die rivierslang was, begin saggies en 
vol respek met die baas te gesels om te vra dat hulle 
’n kans gegun word om hulle dopery klaar te maak. 
Dis ’n gedoente gewees. Daar is gepraat in al die tale, 
terwyl jy sy rug van die rivierbank se kant af, net so 
vlak onder die water kon sien uitsteek, maar hy lê en 

weier om te beweeg. Mense het al beginne weghol, 

maar lê, lê hy en die pastoor praat sonder ophou.

Die pastoor vra weer mooi; “Asseblief, gee ons net 

’n kans om te doop. Ons het ver geloop en ons moet 

21 mense doop. Jy kan die water weer troebel maak as 

ons klaar is. Ons sal vinnig maak. Asseblief!”. Die water 

trek sommer so bult soos die rivierbaas rang trek. Dit 

lyk asof hy net nie die gedagte kan tuisbring nie, asof 

hy net ene moet vat vandag. Net ene.

Na ’n lang gesoebat so teen sononder se kant, moes 

hy seker maar besluit het om die gemeente te laat 

begaan. Hy skuif so entjie weg sodat die aktiwiteite 

kan plaasvind. Die water is helder en stil, maar net 

anderkant die pastoor, sien jy steeds sy rug. Dis asof 
hy wil hê jy moet besef jy is op geleende tyd.

Die pastore doop toe en na die tyd lê hy nader asof hy 
wil hê die manne moet dankie sê vir sy genade. Opeens 
draai almal om en bedank die meester vir sy geduld en 
dat hy bereid was om te luister na hul versoek.

Toe die laaste een se voete land tref, maak hy die 
water so troebel en modderig dat dit kompleet lyk asof 
daar ’n storm onder die water woed. Daardie dag het 
die mense omtrent besef wat ware geloof was, want 
dit was ook maar so-so of hulle was almal gevat.

Die donkie en die vaalbos

Siena onthou hoe haar ouma en oupa haar vertel het 
van ’n man wat 21 donkies gehad het. Die man was 

’n wrede man en het nie sy donkies goed behandel nie. 
Hy het hulle telkemale honger laat ly en boonop goed 
met die sweep bygekom as hulle te stadig na sy sin, na 
sy instruksies geluister het.

Maar die donkie is ’n heilige ding. Daar staan geskryf 
op sy rug: die donkie wat so verniel word, dis die Here 
se ryding daai.

Die man het omtrent ’n humeur gehad. Hy het die 
donkies so geslaan dat hy met tye van hulle doodge-
slaan het en aan die gemeenskap gegee het om te eet. 
Die man het onbeheersd so aangehou met sy wrede 
gedrag en op ’n dag het hy sy heel laaste donkie som-
mer keel-af gesny in ’n uitbarsting van woede. Dit was 
die man se heel laaste keer dat hy so iets sou doen.

Die Here verander toe die laaste donkie in ’n vaalbos, 
maar nie sommer een van die wat jy ken nie, nee, een 
wat so groot soos ’n boom raak. Pragtig, en veilig van 
enige geweld, en die man, dié verander hy in half slang, 
half mens, sodat hy soos ’n slang op sy menslike maag 
moes seil om te kom waar hy wil. So moet hy met tyd 
self die pyn deurmaak wat hy veroorsaak het.

Thabisho Sabaile



RUTA RAKGWELE

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Ruta Rakgwele is op 15 Mei 1965 
in Kgomotso gebore. Kgomotso 
was ’n informele nedersetting in 
Moklaneng, sowat 80km vanaf 
Majeng in Hartswater se rigting.

Ruta het in Kgomotso grootgeword 
en later na Seweding getrek. 
Daarna het sy op ’n paar plase 
gewoon en haarself uiteindelik 
in Majeng gevestig.

Ruta en haar nege broers en susters 
het by haar ma gewoon en sy het 
’n vreeslike groot bydrae tot die 
huishouding gemaak, veel meer as 
wat die ander kinders bygedra het. 
Dit was so asof haar ma net meer 
van haar verwag het, soveel so dat 
sy selfs gewonder het hoekom sy nie 
eerder as ’n seun gebore was nie.

Ruta het nog altyd ’n bietjie anders 
gevoel, sy het ’n groot liefde vir diere 
in kontras met haar gemeenskap 
gehad, en het so eendag op ’n Keolopile Dikokwe
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RUTA RAKGWELE

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Ruta Rakgwele is op 15 Mei 1965 
in Kgomotso gebore. Kgomotso 
was ’n informele nedersetting in 
Moklaneng, sowat 80km vanaf 
Majeng in Hartswater se rigting.

Ruta het in Kgomotso grootgeword 
en later na Seweding getrek. 
Daarna het sy op ’n paar plase 
gewoon en haarself uiteindelik 
in Majeng gevestig.

Ruta en haar nege broers en susters 
het by haar ma gewoon en sy het 
’n vreeslike groot bydrae tot die 
huishouding gemaak, veel meer as 
wat die ander kinders bygedra het. 
Dit was so asof haar ma net meer 
van haar verwag het, soveel so dat 
sy selfs gewonder het hoekom sy nie 
eerder as ’n seun gebore was nie.

Ruta het nog altyd ’n bietjie anders 
gevoel, sy het ’n groot liefde vir diere 
in kontras met haar gemeenskap 
gehad, en het so eendag op ’n Keolopile Dikokwe

kleine baba apie in die middel van 
’n voetpaadjie afgekom. Sy het 
net daar besluit om die apie aan 
te neem en self groot te maak as 
haar eie. Die apie het vir homself 
’n woning gemaak in een van die 
bome rondom die huis en elke dag 
na werk as Ruta na hom geroep het, 
sy aandete kom haal. Die apie was 
so intelligent en het Ruta daagliks 
verbaas. Sy het altyd nagedink oor 
die vele ooreenkomste wat die apie 
met die mensdom gedeel het.

Die kleine gesiggie het Ruta se hart 
elke dag, vir drie jaar lank, met 
liefde laat gloei, maar op ’n dag het 
sy geroep en geroep, die apie nêrens 
te siene nie. Sy het gesoek en gesoek 
en heelwat later uitgevind dat ’n 
seuntjie uit die gemeenskap vir 
die apie gif ingegee het, gif wat hy 
by ander lede van die gemeenskap 
gekry het! Dit het haar hart 
gebreek omdat sy waarlik ’n hegte 
verhouding met die apie gehad 
het. Hy was so slim, so menslik en 
het haar soveel vreugde gebring.

STORIE

Bobbejaan en Krokodil

Ruta onthou hoe hulle baie kulturele 
stories moes onthou en voordra, 

een van daardie in spesifiek was die van 
Bobbejaan en Krokodil.

Lank gelede was daar ’n bobbejaan 
wat hoog in ’n boom langs ’n rivier 
gewoon het. Die boom het heerlike 
sappige vrugte gedra en daar het ’n 
groot krokodil in die water onder die 
boom gebly. Met tyd het Krokodil en 
Bobbejaan vriende geword en kon so 
vir ure elke dag gesels. Bobbejaan het 
gewoonlik vrugte vir Krokodil in die 
water gegooi om so die vreeslike sap-
pige vrugte se lekkerte te deel.

Meeste nagte het Krokodil vrugte vir 
sy familie huis toe geneem, maar sy 
vrou was gulsig en nie tevrede met die 
vrugte alleen nie, sy wou eerder Bob-
bejaan se lewer eet. Sy het geredeneer 
dat Bobbejaan se lewer fantasties moet 
smaak van al die lekker vrugte wat hy 
eet. Krokodil was seergemaak en wou 
nie sy beste vriend in die rug steek nie, 
maar na weke se gekerm en eindelike 
dreigemente om sy kinders weg te 
neem, het Krokodil ingestem om Bob-
bejaan se lewer vir sy vrou te bring.

Op ’n dag vra Krokodil vir Bobbejaan 
of hy nie dié aand saam met hom wou 
swem nie, omdat die uitsig belowe om 
asemrowend mooi te wees onder die 
volmaan, welwetend dat Bobbejaan nie 
kon swem nie. Bobbejaan verduidelik 

toe dat hy reeds ’n pragtige uitsig so 
hoog bo in die bome geniet en daarby 
ook nie kon swem nie. Die antwoord 
was net waarvoor Krokodil gewag 
het en net daar bied hy toe aan om 
Bobbejaan op sy rug te vervoer en los 
sodoende sy swemprobleem op.

Bobbejaan was net te dankbaar en 
teen sononder klim hy op Krokodil se 
rug. Bobbejaan bekommerd oor sy 
vriend wat so stil is vra: “Is alles reg 
met jou Krokodil? Hoekom lyk jy so 
diep in gedagte? Is die maan nie ’n 
mooi prentjie nie?”. Na ’n ruk se na-
denke antwoord Krokodil: “My vrou wil 
jou lewer hê en ons is oppad na haar 

toe, jammer my vriend.” Bobbejaan 
dink op sy voete en sê: “Jy moes net vra 
Krokodil, ek sou my lewer met liefde vir 
jou gegee het. Die ding is, ek spoel elke 
middag my lewer af en hang dit in die 
boomtoppe om af te droog voor die 
son sak.”

Krokodil was baie bly om dié nuus te 
hoor, want nou kon hy sy vrou gelukkig 
maak en sy vriendskap met Bobbejaan 
behou. Die twee is terug na die hoë 
bome toe om die lewer te gaan haal. 
Toe Bobbejaan se voete droë grond 
tref, klim hy in die naaste boom en sê 

RUTA HET NOG ALTYD ’N

 BIETJIE ANDERS GEVOEL, 

SY HET ’N GROOT LIEFDE 

VIR DIERE IN KONTRAS

 MET HAAR GEMEENSKAP
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KENYADITSWE 
SUSANNA BRANDT

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Kenyaditswe Brandt is 
gebore op 4 September 
1939. Sy kom oorspronklik 
van Hertzogville, 90km van 
Warrenton af. Sy en haar 
man het later na Veertien 
Strome verhuis weens 
’n werksgeleentheid.

Veertien Strome is ’n klein 
gemeenskap wat 2km 
buite Warrenton langs die 
Vaalrivier geleë is. Daardie 
tyd was dit oorkant die 
Veertien Strome treinstasie 
en naby die ou kaasfabriek. 
Meeste mense wat daar 
gewoon het, het vir hulle 
families rondawels gebou. 
Kenyaditswe het ook ’n 
rondawel daar gebou toe 
haar man ’n werk by die 
kaasfabriek gekry het. 

vir Krokodil: “O Krokodil, my ou vriend, 
daar is geen kreatuur wat sy lewer uit-
spoel en dan ophang om uit te droog 
nie, jy is sopas geflous. Jy mag dalk ’n 
sterk liggaam hê, maar jy het definitief 
nie ’n gesonde verstand nie. Gaan huis 
toe en vertel vir jou vrou dat ek jou 
uitoorlê het.”

Dit is die huis waarin sy haar 
kinders grootgemaak het.

Sy onthou ’n Warrenton wat uit 
sy nate gebars het met lewe. Daar 
was goeie gehalte winkels en 
produkte op die rakke, selfs mense 
van Jan Kempdorp het hier kom 
inkopies doen, omdat die dorp so 
verskeidenheid aangebied het.

Dit is nie die Warrenton wat sy 
vandag ken nie, die dorp het 
sleg agteruitgegaan. Deesdae ry 
inwoners van Warrenton spesiaal 
na Jan Kempdorp om net die 
basiese dinge te gaan koop.

Kenyaditswe wens dat dit nie so 
was nie, en glo dat Warrenton 
weer oorvloedig kan wees as mense 
met goeie harte net kan saamstaan. 
Sy sê die jongmense wat vir 
die munisipaliteit werk, sluit 
hulleself in hul kantore toe en 
luister nie na die behoeftes van 
die gemeenskap nie. Dieselfde 
jongmense wat sy ondersteun het 

toe hulle vir verandering geveg 
het, verander niks en verbeter 
niks vandag nie. Kenyaditswe voel 
dat sy ten minste nou oud is, sy 
kan nie iewers anders heen gaan 
nie en aanvaar maar haar lot.

Sy glo dat die enigste manier om 
Warrenton weer te verander vir 
die goeie, is om nie meer leiers 
te kies nie, maar eerder groepe 
mense, want om Warrenton 
weer op te bou, gaan mense vat, 
baie mense, nie leiers nie! 

Dit is mense wat verandering dryf, 
nie leiers nie, en die leiers moet 
eerder die gemeenskap se raad volg, 
in plaas daarvan om alles self te 
probeer doen. Daar is krag in mense!

STORIE

Kenyaditswe kan nie meer die stories 
van ouds onthou nie. Sy bied egter raad 
aan die volgende generasie: “My krag 
het my verlaat. Ek het hierdie dorp met 
liefde probeer bou, doen die regte ding 
en herbou Warrenton self met liefde.”

WARRENTON WEER 

OORVLOEDIG KAN WEES 

AS MENSE MET GOEIE HARTE 

NET KAN SAAMSTAAN
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SANDRA CONSTABLE

Onderhoudvoerder:  
Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Sandra Constable is gebore op die 
22ste Julie 1948 in Douglas, 180km 
vanaf Warrenton. Douglas was 
’n vooruitstrewende plek, met 
vrugbare grond en volop groente 
en vrugteverskaffers. Sandra het 
daar grootgeword, maar nadat 
sy getroud is het sy en haar man 
na Warrenton verhuis weens ’n 
werksgeleentheid. Sy woon tans 
al 30 jaar hier in Warrenton.

Sandra het grootgeword met die 
nabyheid van die rivier. Hulle het 
nie lopende water naby die huise 
gehad nie en moes altyd na die 
rivier loop om 20liter waterhouers 
vol te maak vir huishoudelike 
gebruik. Wasgoed is eenvoudig 
sommer onder by die rivier gewas 
om verdere moeite te vermy.

Sy onthou hoe verskriklik streng 
haar ouers was en hulle veel meer 

huistake as die kinders van vandag 
moes behartig. In daardie jare 
was hulle nie so bevoorreg soos 
die kinders van vandag om ’n 
skoolloopbaan te voltooi nie. Nee, 
in St.6 is jy uit die skool uit en is jy 
as hoogs geleerd beskou, waarna 
jy jou ouers moes help met take 
soos bokke oppas en so meer.

Van RDP huise was daar nog 
geen sprake nie, en mishuise is 
gebou. Beesmis is gebruik om die 
mure van die huis te seël en veral 
Kerstyd moes jy rondom die huis 
ook mooi maak, al moes jy lang 
afstande loop om sodoende die 
regte grond vir die taak te bekom. 
Dit was harde werk. Na jy die grond 
op jou kop huis toe gedra het, is 
dit saam met mis gemeng om 
die taak te voltooi, en dit was nie 
sommer ’n vinnige proses nie.

Hulle is streng grootgemaak, vier 
uur elke oggend is jy wakker, en 
teen daardie tyd moes jou ouers al 
hul tweede koppie koffie ingehad 
het, nie soos die kinders van vandag 
wat lê en slaap tot tienuur nie.

Sandra onthou Warrenton as ’n 
netjiese plek, nie soos nou waar elke 
hoek ’n stortingsterrein is nie. In 
daardie dae het sy gewoon in Derde 
straat en het hulle altyd eerste 
prys gewen vir netheid en moeite. 
As jou straat skoon was en dit 
was duidelik dat daar baie moeite 
gedoen is om dit netjies en mooi 
te laat lyk, het jou straat die eerste 
prys gewen en het elke een in die 
straat ’n boom voor sy deur gekry. 
Mense het verniet vir jou kom bome 
plant! Daar was nie ’n papiertjie 
wat in die straat rondgewaai het 
nie, maar vandag, vandag is daardie 
selfde bome versier met plastiek!

Om nie te praat van die water 
nie, vandag het jy, en more het 
jy nie, so Sandra maak maar ’n 
emmertjie vol net ingeval van nood 
omdat ’n mens nooit weet nie, 
bygesê, daardie selfde emmertjie se 

afsaksels is om van naar te word, 
en dis die water wat gedrink moet 
word. Niks word meer reggemaak 
nie, riool loop die paaie af.

Sandra voel dat Warrenton 
nou soos ’n spookdorp raak, 
alles sterf uit, niks word meer 
onderhou of gerespekteer nie.

As Sandra met die kinders van 
vandag gesels oor die ou tye word 
daar vir haar gesê; “Dis outyds en 
julle is abuse, ons sal nie so kan 
leef nie!”, maar Sandra voel dat 
in daardie jare daar nog ’n eer was, 
’n self-trots, iets diep binne jou wat 
waarde gedra het. Hulle het nie 
sommer so kêrel-kêrel in die straat 
geloop nie, en elke groot mens 
was jou ouer, jy het hulle geëer en 
gerespekteer, maar vandag loop die 
kinders sonder respek en eer voor 
jou rond en maak net wat hulle wil.

As ’n vreemde volwassene vir 
jou gevra het om gou dié geld vir 
daardie tannie te neem, dan het jy 
dit gedoen, sonder twyfel, net uit 
respek uit, maar bewaar jou siel as 
hulle jou ouers geken het en jy die 
taak geweier het, dan het jy as die 
aand kom ’n goeie pakslae gekry. 
Dis die dat Sandra sê; “as mens 
daai jare kon terugkry, dan sal die 
wêreld ’n beter plek wees, want 
daai jare was daar dissipline”

IN DAARDIE JARE 

DAAR NOG ’N EER WAS,

’N SELF-TROTS, 

IETS DIEP BINNE JOU WAT

WAARDE GEDRA HET
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STORIE

Waterslang tekens

D ie ou mense het mos geglo in die 
waterslang, dis hoekom Sandra 

hulle altyd uitgekyk het vir sy tekens. 
Veral so rondom twaalfuur in die mid-
dag, daardie tye moes jy wegbly van 
die rivier af. Dis oomblikke, dan styg 
die water met mening, en moet jy weet 
dat die waterslang naby is en dat hy jou 
wil inlok.

Jy sal iets sien wat as vreemd, maar 
mooi of aantreklik voorkom, soos ’n 
pragtige blom, ’n pragtige perd of self 
’n braaier met sappige wors en vleis op. 
As jy nie wakker en bewus rondloop 
nie, sal jy val vir sy slinkse streke, en 
so die water in beweeg. Dit sal ook die 
laaste van jou wees!

Dis die waterslang se manier, hy 
verander van gedaante in jou hartsbe-
geerte, maar as jy bewus is val jy nie 
daarvoor nie, jy hardloop so vinnig as 
jy kan.

LENIE 
VAN HEERDEN

Onderhoudvoerder: 
Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND 

Lenie is in Sabie gebore op 3 
September 1939. Haar ouers 
het na Kimberley verhuis 
waar sy grootgeword het. Na 
matriek het sy gaan werk, 
en het na haar troue in 1955 
na Warrenton verhuis.

Haar man, Cas, het by die 
spoorweë gewerk, vandag 
se Transnet. Warrenton was 
’n pragtige dorpie en hulle 
was baie gelukkig hier. Hulle 

het vyf kinders gehad wat ook 
hier skool voltooi het. Haar twee 
seuns, Lukas en Hein, het soos 
hulle pa by die spoorweë gaan werk 
en haar dogters, Estelle, Marie en 
Hester het hier getrou. Natasha, 
die dogter wat sy op agtien maande 
aangeneem het, se skoolfoto’s 
staan nog steeds op die mantel.

Hulle het baie naweke met die 
kinders by die rivier ontspan, nie 
om vis te vang nie, maar om die 
rustigheid van die natuur en tyd 
saam met hulle kinders te geniet. In 
Warrenweg kon jy na kies en keur, 
vir slegs twee pond, mandjies vol 
vrugte en groente koop. Die straat 
was bekend vir sy vrugteboorde 
en groentetuine. Warrenweg 
was ver beter af as Langstraat.

Die lekkerste tyd in haar lewe 
was die tyd wat hulle op ’n plot 
in Warrenweg gewoon het. Haar 
kinders het dit baie geniet om 
daar by hulle te kuier. Sy was lief 

daarvoor om beeste en skape te 
besit, maar so sewe jaar gelede het 
hulle die grond verkoop omdat die 
verantwoordelikhede, arbeid en 
diefstal ’n probleem geraak het.

Waar Johnny Moore se garage 
was, langs die bottelstoor in die 
hoofstraat vandag, was die ou 
dorpskoshuis geleë. Magda Louw 
se man se oupa was die opsigter 
van die koshuis en sy foto verskyn 
in ’n boek wat Lenie koester.

Sy is nie beïndruk met die stand 
van sake in Warrenton nie, maar 
dit is waar sy haar hele lewe lank 
woon, waar sy oud geword het 
en waar sy vir ewig sal bly.

STORIE

Ongelukkig herroep Lenie geen stories 
of verhale nie.
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MERLE DU RANDT

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Merle is gebore op 8 Oktober 1938. 
Sy het in 1948 op die ouderdom 
van 10 in Warrenton arriveer waar 
sy vandag nog woon. Haar pa was 
’n sersant in die polisie vanaf 1948 
tot ongeveer 1970 en sy onthou nog 
hoe hulle grootgeword het in een 
van daardie klein polisiehuisies.

Sy het by Warrenton Hoërskool 
gematrikuleer en daarna ’n pos 
by die bank aanvaar. In daardie 
jare was daar nie enige masjiene 
in die bank nie, jy moes maar 
alles in jou kop uitwerk en 
met die hand skryf. Sy is later 
oorgeplaas na Wolmaransstad en 
Christiana, maar is op die ou end 
terug na Warrenton waar sy met 
Willem du Randt getroud is.

Merle onthou hoe hulle in 
haar kinderjare met spesiale 
geleenthede soos Kersfees altyd 
gaan piekniek hou het by die “vis 

wuif”. Die “vis wuif” is daardie 
area aan die linkerkant (na Jan 
Kempdorp se rigting) waar die 
rivier minder klipperig is en ’n 
mens darem kan swem. Almal het 
saamgekom, mandjies vol eetgoed 
of braaivleis om die dag te geniet.

Sy onthou nog dat die area waar 
Warrenvale vandag staan, ook een 
van hulle gunsteling piekniekplekke 
was. Dit het nogal bekend gestaan 
as “die bome” of “Slangrivier”. 
Daar was ’n groot oop stuk grasperk 
waarop hulle gereeld gesokkie 
het en jong kinders saam met 
hul ouers partytjies bygewoon 
het. In die lentetye het die jong 
mense altyd aandblommetjies 
gaan pluk in die kliprandjies 
daar rond. Dit was goeie tye!

STORIE

Hof toe in ’n kruiwa

Merle se pa was Sersant Lockwood 
en hy was bekend as die “Lat-

swaaier” by die polisiestasie. Hy het 
altyd vertel hoe hy die stout kindertjies 
met die rottang pakslae gegee het as 
hulle onhebbelik was.

In daardie dae het hulle net een 
polisiebakkie op die dorp gehad, nie 
soos nou nie. Op ’n stadium was 
daar ’n man in die tronk wat moes 
hof toe gaan vir ’n verhoor. Die man 
was egter parmantig en halsstarrig 
en het aangedring dat hy na die hof 
aangery moes word. Dit was natuurlik 
sy burgerlike reg, maar met een polisie 
bakkie in die dorp sou dit nie deug 
nie. In daardie dae was die hof nog in 
Van Wykstraat.

Sersant Lockwood het aan die man 
probeer verduidelik dat die enigste 
bakkie beskikbaar vir sy vervoer on-
beskikbaar was, en dat die staptog 
na die hof tog nie so ver was nie. Die 
man het eenvoudig aangedring op 
vervoer en hulle daaraan herinner dat 
dit sy reg en hulle plig was om dit te 
doen. Uit frustrasie en desperaatheid 
roep Sersant Lockwood toe later sy 
kollega, Mpapi, om ’n kruiwa te gaan 
haal. Mpapi, seker vol van die lag, het 
dit gedoen, en so is die man na die hof 
vervoer in ’n kruiwa, maar vervoer, sou 
die man word!

Laat staan sulke dinge 
laat staan

Sersant Lockwood het altyd in die 
aande rustig op sy stoep gesit en 

uitkyk en nadink oor die dag se gebeure.
Een aand terwyl hy nog so rustig op 

die stoep sit, kom daar ’n vrou verby-
geloop. Haar naam was Sanna. Teen 
die tyd was Sanna nie meer heel nugter 
nie en het sy sommer met mening 
’n gesprek begin aanknoop met die 
Sersant. Sy het al te lekker gesels oor 
dit en dat, en later het die Sersant vir 
haar gesê; “Sanna jy moet die maniere 
laat staan!”. So skerp en glad soos ou 
Sanna kon wees onder die invloed, 
het sy met die vrolike klap van hande 
teruggesing “Laat staan sulke dinge 
laat staan, laat staan, laat staan sulke 
dinge, laat staan....”



SELINAH MOKWALE

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Selinah Mokwale is op 3 Augustus 
1945 gebore en het haar eerste jare 
op die plaas Loudorent deurgebring. 
Sy het weens ’n werksgeleentheid 
na Christiana verhuis waar sy 
haar man ontmoet het. Hy was 
oorspronklik van Hartswater en 
hulle het na hul troue soontoe 
getrek. Hulle het later ’n ruk in 
Jan Kempdorp gebly en woon 
sedert 1998 in Warrenton.

Daar is een kwessie wat vir Selinah 
baie grief; daar is geen lopende 
water in haar gebied nie. Meeste 
mense in haar area is oud en 
kruppel, hulle kan doodeenvoudig 
nie so ver loop om water te gaan 
haal nie. Sy moet baie ver stap tot 
by die naaste waterpunt en haar 
rug en bene is nie sterk genoeg 
om water terug huis toe te dra nie. 
Sy het intussen haar kleinkinders 
ingespan om die swaar taak ligter Thabisho Sabaile
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SELINAH MOKWALE

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Selinah Mokwale is op 3 Augustus 
1945 gebore en het haar eerste jare 
op die plaas Loudorent deurgebring. 
Sy het weens ’n werksgeleentheid 
na Christiana verhuis waar sy 
haar man ontmoet het. Hy was 
oorspronklik van Hartswater en 
hulle het na hul troue soontoe 
getrek. Hulle het later ’n ruk in 
Jan Kempdorp gebly en woon 
sedert 1998 in Warrenton.

Daar is een kwessie wat vir Selinah 
baie grief; daar is geen lopende 
water in haar gebied nie. Meeste 
mense in haar area is oud en 
kruppel, hulle kan doodeenvoudig 
nie so ver loop om water te gaan 
haal nie. Sy moet baie ver stap tot 
by die naaste waterpunt en haar 
rug en bene is nie sterk genoeg 
om water terug huis toe te dra nie. 
Sy het intussen haar kleinkinders 
ingespan om die swaar taak ligter Thabisho Sabaile

te maak. Elke middag na skool 
stuur sy hulle met ’n kruiwa om 
genoeg emmers water vir die aand 
se behoeftes huis toe te bring. 

Selinah voel dat die wyksraadslede 
nie hulle basiese behoeftes op 
die hart dra nie. Sy dink dit 
sal help as al die ou mense 
van haar gemeenskap ’n 
vergadering hou waar mense 
hul kommer oor die stand van 
dienslewering kan uitspreek.

STORIE

Selinah se ouers het fassinerende sto-
ries vertel toe sy klein was. Dit het altyd 
gegaan oor die lewe, die natuur en die 
lewenslesse wat mens daaruit kon leer. 
Een van hierdie stories is van die bruid 
en vreemde bruidegom.

Die bruid en die monster

Lank gelede was daar ’n pragtige vrou 
wat graag water by die rivier gaan 

haal het. Sy het altyd baie tyd teen 
die rivieroewer spandeer, omdat sy ’n 
ongewone affiniteit vir water gehad 
het. Op ’n dag besef die gemeenskap 
dat sy vermis is en vind later uit dat 
sy met die waterslang getrou en selfs 
kinders by hom gehad het.

Die vrou en die waterslang het hulle 
kinders by die rivier grootgemaak, vry 
van die invloede van die res van die 
wêreld. Toe haar eerste seun egter oud 
genoeg was om te trou, het sy weer die 
buitewêreld betree om vir hom ’n toe-
paslike vrou te vind. Sy het oral gesoek 
en uiteindelik die perfekte eggenoot 
gevind. Die onskuldige meisie is deur 
die vrou se vleiende woorde oor haar 
aantreklike, bekwame seun verlei en het 
ingestem om met die vrou se seun te 
trou. Min het sy geweet dat haar aan-
staande man half-mens half-slang was!

Die vrou het al die ou tradisies gevolg 
en is na die meisie se familiehuis toe om 
haar ouers van die ooreenkoms in te lig. 
Betower deur verhale oor haar wonder-
like seun, aanvaar hulle die verskoning 

dat hy ver weg werk en ongelukkig nie 
self kon kom nie. Dit was natuurlik alles 
leuens, hy was besig met onderduimse 
dinge teen die rivieroewer! Die vrou het 
die voorafbepaalde lobola betaal en 
aangesien sy al die tradisionele verplig-
tinge nagekom het, het die familie 
ingestem dat die meisie saam met haar 
na haar nuwe man kon gaan.

Die vrou het die meisie ver weg gelei 
tot by ’n huis teenaan die rivier. Sy het 
vir haar spierwit linne gegee en die mei-
sie gehelp om haar bed op te maak vir 
die eerste huweliksnag. Dit was ’n warm 
nag, die meisie het die kamerdeure 
oopgestoot en op die stoep gaan afkoel 
terwyl sy vir haar bruidegom gewag 
het. Sy het haar verbeel sy sien ’n swart 
skaduwee wat vinnig deur die huis flits, 
maar die gedagte laat vaar. Die volgen-
de oomblik is die swart figuur voor haar, 
gryp haar vas, gooi haar op die bed met 
die spierwit linne neer, en slaap saam 
met haar.

Na die adrenalien uit haar are verdwyn 
het, het die onskuldige meisie aan die 
slaap geraak. Toe sy wakker word, 
het sy gedink dat alles net ’n aaklige 
nagmerrie was, maar toe sy rondom 
haar kyk sien sy orals net modder. 
Modder teen die mure, modder op die 
wit linne en modder oor haar hele lyf. 
Dit was nie ’n nagmerrie nie, maar die 
gruwelike werklikheid!

Die meisie, nou goed bewus van die 
donker gewoontes van haar aangetroude 
familie, besluit dat sy inderhaas aan ’n 
plan moet dink om te ontsnap. Hierdie 
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mense was nie wie hulle voorgegee het 
om te wees nie.

Die meisie het aangebied om ekstra 
vuurmaakhout te versamel, omdat sy 
opgelet het dat daar min hout was vir 
aandete. Haar nuwe skoonma was so in 
haar skik met die oplettende bruid, dat 
sy sommer maklik vir haar toestemming 
gegee het. Sy is egter gewaarsku om nie 
te ver van die huis af hout te soek nie.

Die meisie het stadig die veld ingestap 
en die oomblik toe sy uit die vrou se sig 
verdwyn, begin hardloop totdat sy een-
voudig nie meer kon nie. Uitgeput sien 
sy ’n veldwagter in die verte. Toe sy ’n 
klein bietjie nader beweeg, sien sy dat 
dit haar oom met sy beeste is. Sy kon 
nie haar geluk glo nie.

Die meisie was egter bewus dat haar 
slang-man haar agtervolg het, sy kon 
die swart figuur uit die hoek van haar 
oog sien. Uit vrees vir haar grusame 
man, wou sy geen skielike bewegings 
uitvoer nie en begin toe sing om haar-
self en die situasie te kalmeer “Nao la 
tlhole, Nao la tlhole, hale gate, kedikile, 
kedikile keletsholo we, ngwana monah-
anyalwe hanyalwekena”.

Die meisie se oom sien haar, loop na-
der en vra hoekom sy so vreemd optree. 
Sy verduidelik toe dat iets baie groots, 
lelik, donker en vinnig haar agtervolg en 
dat die mense daar onder by die rivier 
nie is wie hulle voorgegee het om te 
wees nie. Hy besef dadelik van wie sy 
praat en sê dat sy so vinnig as moontlik 
in die rigting van haar ouerhuis moet 
hardloop. In die tussentyd sou hy pro-

WILLA VORSTER

Onderhoudvoerder: 
Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Willa Vorster is in Pretoria 
op 13 November 1937 gebore. 
Sy pa was in die polisiediens 
in Pretoria en na ’n halwe 
jaar se skoolgaan in Benoni, 
het hulle na Warrenton 
verhuis waar hy die res van 
sy skoolloopbaan voltooi 
het. Hulle het hierheen 
getrek nadat sy pa sy oë in 
’n dinamietontploffing op 
die goudmyne verloor het.

Die area vanaf die rolbalbaan 
tot en met die hoogwaterbrug 
was bekend as die Bo-dorp. 
Sy pa het die eerste nuwe 
huis in Langstraat gebou 
in 1944. Die area was op 
daardie stadium meestal 
bosse en hy en sy vriende, 
die Bo-dorp kinders, moes 
met ’n paadjie deur die 
veld skool toe loop. Hy 

en sy vriende het gereeld by die 
brigadier-saal flieks gaan kyk.

Hy het vir 30 jaar net buite 
Warrenton op die plaas Witrand 
langs die rivier gebly. Die Vaalrivier 
se gedruis het altyd vir hom geklink 
soos die see. Hy was baie hartseer 
toe hy moes terugtrek dorp toe. 
Op sy laaste dag in die huis het 
hy by die venster uitgestaar en 
gewonder of hy ooit weer die mooi 
uitsig sal beleef. Bruce Hunt het 
die plaas by hom gekoop en sy 
ou huis in ’n luukse gastehuis, 
White Waters omskep waar 
mense ‘fly fishing’ kan geniet.

Sy pa het ’n klein motorhawe, 
Auto Spares besit, wat hy ten spyte 
van sy blindheid bestuur het. Sy 
pa het later die besigheid geskuif 

DIE VAALRIVIER SE GEDRUIS 

HET ALTYD VIR HOM GEKLINK 

SOOS DIE SEE

beer om die half-mens, half-slang te 
keer. Hy het hom probeer afskrik deur 
glasbottels in die veldpaadjie te breek.

Die half-slang bruidegom het nie 
die glasstukke raak gesien nie en per 
ongeluk ’n paar ingesluk en oor die res 
geseil opsoek na sy nuwe vrou. Toe die 
meisie by haar familie aankom, sing sy 
Kedikile, kedikile keletsholo we, ngwana 
monahanyalwe hanyalwekena” en val 
flou neer. Die slang bruidegom het 
kort daarna, vermink, met ingewande 
wat buite hang, ook by haar huis 
aangekom. Tot almal se verbasing is hy 
ook oomblikke daarna dood!

Die verbaasde gemeenskap, besluit 
toe om die half-mens half-slang in 
’n put te gooi en hom aan die brand 
te steek net om seker te maak dat die 
vreemde, donker kreatuur wel dood is. 
Die meisie se woedende ouers, het die 
waterslang se ma gaan konfronteer en 
vermaan oor haar leuens en gedrog 
van ’n seun. Sy het hulle geïgnoreer en 
angstig haar geliefde seun by die meisie 
se huis gaan soek. Angstig het sy die 
gemeenskap na haar seun gevra, waarop 
hulle beduie het in die rigting van die 
put, nou gemerk deur ’n rookwalm.

Niemand is seker wat volgende ge-
beur het nie. Toe die son opkom vind 
hulle die lyk van beide die half-slang, 
half-mens en sy ma in die put. Niemand 
is seker of die vrou self ingespring het 
nie en of iemand haar dalk ingestamp 
het nie.
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na ’n ander gebou in die dorp wat 
hy self ontwerp het. ’n Paar jaar 
later het die BP petrol maatskappy 
vir sy pa ’n lening teen 1% rente 
toegestaan. Alhoewel Willa klaar 
by die Universiteit van die Oranje 
Vrystaat ingeskryf het vir ’n graad 
in B-Com, het hy besluit om eerder 
sy pa by die motorhawe te help. 
Hulle was die enigste motorhawe in 
Warrenton wat op daardie stadium 
petrol verskaf het. Hulle het ook 
’n lisensie gehad vir wapen en 
ammunisie handel. Daar was wel 
’n ander motorhawe wat as De 
Bruyns Motors bekend gestaan 
het, wat herstelwerk aan motors 
gedoen het. Paul Burger het later 
Auto Spares by sy pa gekoop.

Sy vrou, Wilma, was slegs vir 
die laaste drie jaar van haar 
skoolloopbaan in Hoërskool 
Warrenton, waarna sy gaan studeer 
het. Tydens haar verblyf hier, was 
hy goeie vriende met haar broer. 
Willa was ’n skaam seun, maar 
het die moed bymekaar geskraap 
en een aand by haar omgegaan en 
gevra of sy nie sy sokkies vir hom 
wou stop nie. Wilma het hom gevra 
of dit ’n huweliksaanbod was, 
waarop Willa geantwoord het, ja!

STORIE

Ongelukkig herroep Willa geen stories 
of verhale nie.

ROSY SNYDERS

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Rosy is ’n kind van 
Slangheuwel, is daar gebore 
die 21ste Augustus 1947, en 
het saam met haar broers en 
susters daar grootgeword. 
Sy het lekker grootgeword, 
hulle huis was groot, ’n 
lekker tuin, vrugtebome en 
selfs twee wingerde in die 
erf. Ongelukkig, onder die 
groepsgebiedewet, is sy en 
haar familie, ewe skielik, 
net so met besittings en 
al op ’n lorrie gelaai en 
afgelaai in Warrenvale.

Rosy en haar familie se 
lewens was erg ontwrig. 
Die nuwe wonings was 
nuut en rou, met klippe 
en veld oral. Die meisies 
het selfs ingespring om 
netjies te maak, want die 
broers het gewerk. Hulle 
het mis gekoop by Will se 

plaas daar anderkant Phumla, en 
daarmee is die vloere gemaak. 
Mis en miershoop word gemeng, 
en is dié mengsel dan gebruik om 
die taak te verrig. Daar is begin 
by die gewels en reg rondom 
gewerk. In die kombuis was daar 
’n tapyt, maar reg rondom is die 
vloer met dié mengsel vasgelê.

Rosy onthou hoe hulle altyd na 
Langstraat geloop het om groente 
en vrugte te koop, Smul se pa, 
was nog een van dié verkopers. 
Langstraat was vol boorde, en sy 
onthou nog hoe haar grootouers, 
Ouma Lena en Oupa Flip, daar 
gewerk het, en altyd die grootste, 
lekkerste perskes huis toe gebring 
het. In daardie tyd was alles nog 
volop, noem dit maar, dit was 
volop. Hulle was vet en gesond en 
het gereeld Codliver olie gedrink.

Rosy onthou hoe hulle as kinders 
gehelp het met die bou van die klein 
wit kerkgeboutjie in Warrenvale. 
Hulle is daar gedoop, het 
Sondagskool bygewoon, gekatkiseer 
en het lidmate van die kerk geword. 
As kinders het hulle altyd koor 
oefeninge in die kerkie gehad en 
moes hulle selfs klein klippies op 
die koppe dra vir statuur. Sy het 
nogal foto’s van die affêre gehad, 
maar dit in die tussentyd verloor.

Rosy onthou nog hoe haar ouers 
hulle ingeskerp het as hulle veld 
toe was, met hoeveel moeite daar 
verduidelik is hoe om hout te 
maak, en hoe om die bondels reg te 
maak sodat jy ver kon loop. Hulle 
het nog ’n kole stoof gehad, en 
moes altyd doodseker maak dat 
daar genoeg water in die tenkie 
was, voor enige vuur gemaak of 
aangehits is. So is daar deurgaans 
warm water beskikbaar gewees 
vir bad en wasdoeleindes.

Haar ma was vreeslik lief vir 
hoenders en hulle het selfs kalkoene 
gehad. Sy was die een wat altyd 
eiers moes uithaal; sy onthou nog 
hoe sy gestuur is met ’n dop-
emmertjie met meel in net om seker 
te maak die eiers breek nie. Daarna 
is elke eier eers mooi skoongemaak 
voordat dit enigsins gebruik is.

AL IS ONS GROOT, EN HET ONS

HUISE, ONS KAN NOG SPEEL!



84 'n Rivier van Stories 

V
A

A
L M

ISTER
IE

Daar waar KK se plek vandag 
staan, was ’n winkel met tafels. 
Jong mense het as een groot groep 
uitgegaan en altyd by dié winkel 
gaan kuier. Rosy onthou nog hoe 
hulle LP’s gekoop het so tussen 
deur die kuiers. Dit was sulke groot 
stukke beskuit en is LP’s deur almal 
genoem, juis om daardie rede. Daar 
is gekuier en geëet en sommer 
planne gemaak vir die volgende 
naweek. Dit was so opwindend!

Volgende naweek gaan almal weer 
na Bobby Moore se winkel, daar 
waar Warrenton slaghuis nou staan. 
Ou Bobby het altyd die lekkers 
gehad met die verskeie bewoordings 
op hartjies en allerhande vorms en 
dit is die kousbandlekkers genoem. 
Dit was altyd eerste op die lys, 
anders is “drop” in meters gekoop 
en vanaand in stukke opgesny en 
onder mekaar verdeel. Die kousband 
lekkers het egter voorkeur gehad, 
en die lekkers is onder mekaar 
uitgeruil, en as ’n seun nou eers vir 
jou “Ek het jou lief” gee, was dit 
die wonderlikste ding op die aarde!

In daardie tyd het hulle soms 
mieliemeelsakke gebruik om rokke 
te maak. Die sakke met die groen 
geskryf aan die kant is gewas en 
die groen bewoording uitgetorring. 
Hierna is dié stuk materiaal gestryk 
en vir Aunt Margaret gegee, want 
sy was ’n kleremaker. Jou rok is 
hoog geag as dit baie “stiffenings” 

of plooie gehad het en net soos 
die meisies rokke gekry het, het 
die seuns weer broeke en hemde 
gekry. Hulle het selfs een Kersfees 
’n hele mode van die tipe klere 
gemaak, en het dit vlam gevat 
onder al die gemeenskapslede. Die 
rokke is nogal in die aande in stysel 
gelê en opgehang, sodat dit net 
perfek sou hang of eerder staan. 
Dan is daar nou eers gespog en het 
die jong manne foto’s geneem.

Vir Rosy was die mooiste van 
daardie wonderlike tye die kinders 
wat so in die aande vir mekaar 
stories vertel het. Sy onthou hulle 
lekker grasperk voor hulle huis, 
hoe mooi en netjies dit gehou is 
en hoe lekker al die kinders daar 
gekuier het. Daar is stories uitgeruil 
en mekaar banggepraat met 
spookstories. Dié wat ver bly was 
sy altyd so jammer voor, want die 
ge-spokery het maar saam huis toe 
geloop, hulle het mekaar so bang 
gepraat! As berusting het hulle 
almal egter eers die “Onse Varder” 
gebid voor almal uitmekaar beweeg 
het, dit was vir haar so mooi.

Rosy vertel nou haar kinders watter 
lekker jare haar grootwordjare was. 
Hoe hulle in daardie jare nog so 
baie respek gehad het vir mekaar.

Onderwysers en opvoeders is 
gerespekteer. Sy onthou nog 
hoe hulle eendag moerbeiboom 
geklim het en hulle hemde 

gevlek het. Sy is huis toe en het 
skelm, skelm haar hempie met 
Bingo seep uitgewas, want sy het 
geweet haar pakslae was naby. 
Gelukkig het die hemp sommer 
baie mooi skoon geword, want die 
Bingo seep haal mos alles uit.

In daardie tye was hulle vry, het 
hulle rondgeloop en uitgegaan 
maar nooit bang of onveilig gevoel 
nie. Nee, nie soos nou nie, al wat 
vandag se kinders staande hou is 
gebed. In daardie tye is daar ook 
gebid, dalk vir ander redes, en elke 
aand is daar huisgodsdiens gehou, 
maar deurgaans voel Rosy dat dit 
goeie tye was. Daar is nie gesukkel 
nie, nie soos nou met die ekonomie 
wat al slegter en slegter raak nie.

STORIE

Rosy dra hierdie lewenslus wat sy in 
daardie dae uitgeleef het tot vandag 
toe met haar saam, en noem hoe sy 
en ’n paar ander ou mense net nou die 
dag met die Weermag se vergadering 
netbal gespeel het en tou gespring het. 
Soos sy sê “Al is ons groot, en het ons 
huise, ons kan nog speel!”

Na skool het elkeen sy eie klere 
gewas. Voor dit opgehang word, 
het Rosy se ma eers seker gemaak 
dat dit wel in die blouselwater 
uitgespoel is en later die middag 
is daar gestryk met die ysters wat 
gebêre is op die kole stoof. ’n Mens 
moes hulle altyd eers mooi afvee 
voor jy dit gebruik het, anders 
is daar sulke mooi swart strepe 
regoor jou nuut gewaste klere.

Rosy onthou hoe sy en vriendinne 
as jong meisies bioskoop toe was 
of gaan dans het na ’n week van 
harde werk. In daardie tyd het jy 
alles gedoen wat jou ouers gevra 
het, want sakgeld was gebaseer op 
goeie gedrag. Alles is gedoen, huis 
is skoon gemaak, wasgoed gewas, 
die lot, net omdat die naweek 
kom. Al die vriende het mekaar net 
herinner aan die naweek wat kom, 
die opgewondenheid was groot.

As die naweek eers aangebreek 
het, maak almal hulle reg, meisies 
kom bymekaar en word daar mooi 
gemaak. In daardie tyd het hulle nie 
rollers gehad nie, hare is nog met 
Dintjies ingedraai, en onthou sy 
nog haar spesiale ysterkammetjie 
wat haar ma vir haar gegee het 
juis vir die naweek uitganery. Dit 
was omtrent ’n gedoente, maar 
het die meisies nou vir jou mooi 
gelyk, dit was so plesier om ’n jong 
meisie in daardie tyd te wees.
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GERT & FIEN  
WEHMEYER

Onderhoudvoerder: Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Fien is op 8 September 1940 
gebore en Gert op 25 April 1942. 
Fien het gebly in Cradock, en Gert 
wat gewerk het in Port Elizabeth 
daardie tyd, het gaan aflos op 
Cradock se spoorwegstasie. Die 
twee het mekaar op ’n trein 
van Cookhouse na Cradock 
ontmoet, is getroud, en is steeds 
saam tot en met vandag toe.

In 1971 het die paartjie vanaf 
Postmasburg na Warrenton getrek. 
Op daardie stadium was Warrenton 
se spoorwegstasie in ’n uitstekende 
toestand. Dit was die grootste 
aansluiting in die Noord-Kaap 
naas De Aar. Jy kon ’n trein vat na 
Mafikeng, Johannesburg, Kimberley, 
Kaapstad of Rhodesië (Zimbabwe). 
Die trein na Rhodesië was genoem 
Rhodesië Express nommer 66. 
Gert het van Vryburg na Kimberley 
na Kaapstad en vele ander groot 

stede gestook. Die Suidwes-lyn 
(Namibië) het ongelukkig gesluit.

Die stoomlokomotief wat in die 
munisipale tuin staan was die 
eerste stoom lokomotief in die 
dorp. Later het die dorp besluit om 
’n monument van die ou afgetrede 
lokomotief te maak en Gert het 
gehelp om die lokomotief van die 
stasie tot by die munisipaliteit te 
beweeg. Oom Gobbie was die drywer 
en Antoon O ’Riley was die stoker. 
Dit het hulle drie dae geneem en 
die trein het ’n paar keer ontspoor 
langs die pad. Danie Ferreira het die 
kos voorsien en Fien het drie keer 
per dag kos-pakkies vir die manne 
afgelewer. Gert is vandag die enigste 
spoorwegman wat oor is in die dorp 
wat nog met stoom gewerk het.

Die skole en koshuis in Warrenton 
was vol van leerlinge. Die koshuis 
het vier en dertig kamers gehad 
en daar was skaars genoeg plek 
vir al die leerlinge. Die dorp was 
ook vol spoorwegwerkers en 
die spoorweg-huise was baie 
netjies en goed onderhou.

Die Weir (Vaalharts keerwal) was 
altyd gepak oor die naweke. As 
jy oor ’n langnaweek daar wou 
gaan kamp, moes jy al die vorige 
Woensdag jou karavaan uitvat. Hulle 
het altyd saam met Joe Schoombie 
en Piet gekamp en gekuier. Eenmaal 
bied Joe toe aan om hulle karavaan 

tot die naweek op te pas aangesien 
hy al klaar na Piet s'n ook moes kyk.

Gert ry toe uit net om te gaan kyk 
dat alles in orde is. Hy ontvang 
toe ’n instruksie om vir Fien te 
sê dat sy ’n botteltjie olyfolie 
moet saambring wanneer hulle 
die naweek sou deurgaan. Fien 
het dadelik geweet dat hy eintlik 
gewone kookolie bedoel het. Gert 
was so agterstevoor en het nooit 
winkels toe gegaan nie. Hy het 
nie eers geweet dat daar ’n verskil 
tussen olyf- en kookolie was nie!

Op nog ’n geleentheid het hulle 
saam met hulle kinders by die 
keerwal gaan kuier en onder by 
die sluise gaan piekniek hou. Die 
volgende oomblik maak Harry 
Taylor die sluise oop, min wetend 
dat hulle daar is. Gert gryp toe 
meeste van die piekniek-mandjies 
en Fien gryp vir klein Gert en 
hardloop saam met die ander 
twee kinders. Alles wat hulle nie 
kon gryp nie, is deur die water 
meegesleur. Hulle het vir Harry 
gaan konfronteer daaroor, maar 
hy het volgehou dat hy wel die 
sirene geblaas het voor hy die sluise 
oopgemaak het. Gert en Fien is 
seker daarvan dat hy vergeet het, 
aangesien hulle niks gehoor het nie!

STORIE

Ongelukkig herroep Gert en Fien geen 
stories of verhale nie.



THOZAMA CYNTHIA  
MOLATLHIWA

Onderhoudvoerder: Keitumentsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Cynthia Molatlhiwa is in Majeng 
gebore op 13 November 1956. Sy 
het nog altyd in Majeng gewoon, 
behalwe gedurende die tydperk 
waar die hele gemeenskap gedwing 
was om te trek na Vaalboshoek 
en Thomsons plaas. Na die 

Keolopile Dikokwe
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THOZAMA CYNTHIA  
MOLATLHIWA

Onderhoudvoerder: Keitumentsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Cynthia Molatlhiwa is in Majeng 
gebore op 13 November 1956. Sy 
het nog altyd in Majeng gewoon, 
behalwe gedurende die tydperk 
waar die hele gemeenskap gedwing 
was om te trek na Vaalboshoek 
en Thomsons plaas. Na die 

Keolopile Dikokwe

grondeise afgehandel was, het 
sy weer terug na Majeng verhuis 
waar sy vandag nog woon.

Cynthia is erg bekommered 
oor die besoedeling in haar 
omgewing. Daar is talle informele 
stortingsterreine in hulle area wat 
maklik toeganklik is vir die klein 
kinders. Dit is onhigiënies en hou 
beslis gesondheidsrisiko’s in. Die 
ou mense in haar gemeenskap 
wil die jeuglede betrek om meer 
verantwoordelikheid vir hulle 
omgewing te neem en so graag 
’n positiewe verandering op 
lange duur in hulle gemeenskap 
te weeg bring, maar die stryd 
voel tevergeefs. In die ou dae was 
Majeng egter heel netjies en skoon.

Cynthia het as kind op die plaas 
haar ma en pa op die landerye 
gehelp en die res van die tyd hulle 
bokke en beeste opgepas. Die 
lekkerste gedeelte van haar lewe in 
Majeng is om vrylik van die grond te 
kan lewe en om onafhanklik te wees.

STORIE

Cynthia onthou hoe haar ouma met 
baie liefde stories aan die klein kinders 
vertel het. Een van haar gunstelinge 
was die verhaal van Dimo en Tselane.

Dimo en Tselane

T selane en haar ma het alleen en 
gelukkig in ’n huisie in die veld 

gewoon. Haar ma het gereeld stories 
van Dimo vertel. Hy was ’n vreemde en 
gevaarlike gedierte wat homself soos 
’n mens kon vermom met die doel om 
persone te ontvoer en te eet. Tselane 
se ma, versigtig maar slim, het gevrees 
dat haar jong dogtertjie in Dimo se 
kloue sou beland. Sy het besluit om vir 
Tselane ’n geheime kode te leer sodat 
hulle twee mekaar kon herken. Tselane 
mag slegs die voordeur oopsluit wan-
neer sy die geheime kode gehoor het.

Haar ma het ’n spesiale liedjie opge-
maak wat as die kode sou dien. Terwyl 
hulle vuurmaakhout versamel, het sy 
vir Tselane gesing “Tselane my dogter, 
Tselane my dogter, kom en maak oop, 
ek het vir jou brood.” Tselane moes dan 
antwoord: “EK hoor jou my moeder, ek 
hoor jou my moeder.” Vir weke het 

hulle elke dag die kode gebruik, min 
wetend dat die onderduimse Dimo 
hulle dophou en hulle kodeliedjie ge-
memoriseer het. Op ’n dag is haar ma 
weer weg om kos te gaan haal en Dimo 
besluit dis nou sy kans om vir Tselane 
te vang.

Dimo het aan die deur geklop en be-
gin sing: “Tselane my dogter, Tselane 
my dogter, kom en maak oop, ek het 
vir jou brood.” Tselane het nie die diep 
stem herken nie en geweier om die 
deur oop te maak. Dimo het verslaan 
gevoel totdat hy ’n bose vriend van 
hom raakgeloop het. Hy het hom van 
sy dilemma vertel en die vriend se raad 
was: “Jy moet sagter sing en ’n rooi ui 
eet om minder ‘kwi-ti-ki’ klanke te 
maak en eerder meer ‘le-le-le’ klanke 
te maak.”

Dimo het die raad gevolg en aan 
Tselane se deur gaan klop, maar sy het 
weer geweier om vir die diep stem oop 
te maak. Dimo is terug na sy vriend vir 
alternatiewe raad en dié keer was dit 
dat hy vuur moes insluk om nog meer 
van ’n ‘le-le-le’ klank te kon maak. 
Dimo is terug na Tselane se huis toe 
en probeer nog ’n keer om haar ma na 
te boots en sing: “Tselane my dogter, 
Tselane my dogter, kom en maak oop, 
ek het vir jou brood.” Sy plan het gewerk 
en toe Tselane die deur oopmaak het 
hy haar gegryp en in ’n sak oor sy 
skouer gegooi.

Toe Tselane se ma op die leë huis 
afkom het sy paniekbevange na die 
mense in haar gemeenskap gehardloop 

DIE LEKKERSTE GEDEELTE 

VAN HAAR LEWE IN MAJENG

IS OM VRYLIK VAN DIE GROND 

TE KAN LEWE EN OM 

ONAFHANKLIK TE WEES.
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en die aaklige nuus met hulle gedeel. 
Sy het gesê dat sy die onderduimse 
Dimo van die misdaad vermoed.

Dimo was baie honger en daar het 
nog ’n lang pad voorgelê tot by sy huis, 
terwyl die meisie in die sak al swaarder 
en swaarder geraak het. Hy het by ’n 
ou man gestop en vir water gevra. Die 
ou man het al te goed vir Dimo en sy 
streke geken en was bewus van die 
vermiste meisie. Hy het dadelik aange-
bied om vir Dimo water te gaan haal 
om sodoende ’n plan te beraam.

Dimo was uitgeput en het aan die 
slaap geraak terwyl hy vir die water 
moes wag. Die ou man het dadelik dié 
geleentheid gebruik om stilletjies die 
meisie te bevry en het daarna die sak 
met ’n swerm bye gevul. Hy het vir 
Dimo wakker gemaak en ’n beker water 
gegee. Dimo het hom bedank en weer 
in die pad geval sonder om enige iets 
te vermoed.

By die huis gekom het Dimo dadelik 
’n vuur aangesteek om sy prooi gaar 
te maak. Sy mond het gewater toe hy 
die sak oopmaak, maar in plaas van 
Tselane, vind hy honderde kwaai bye 
daarin. Die swerm bye was woedend 
omdat hulle in ’n sak rondgesleep, 
gestamp en vasgevang was. Hulle het 
onophoudelik vir Dimo begin steek 
terwyl hy laat waai het in die rigting 
van die rivier. Hulle het hom selfs aan-
hou steek terwyl hy in die water was. 
Dimo was vasgekeer en moes besluit 
of hy deur die bye dood gesteek wou 
word en of hy wou verdrink. Dimo het 

’n waterdood gekies want die pyn van 
die konstante bysteke was net te erg 
vir hom.

Intussen het die ou man vir Tselane 
en haar ma herenig. Hulle het vrede 
gevind in die feit dat Dimo hulle nooit 
weer sou pla nie en gelukkig verder 
gelewe.

THEO GOUWS

Onderhoudvoerder: 
Nanette Flemming
Area: Warrenton

AGTERGROND

Theo Gouws is gebore op 
25 Julie 1937 in Mosselbaai. 
Hulle het Douglas toe getrek 
toe hy nog baie klein was. 
In 1949 is hulle Kuruman 
toe waar hy sy laerskool 
loopbaan voltooi het en 
is Potchefstroom toe om 
Hoërskool te voltooi.

Nadat Theo skool voltooi het, 
het hy vir baie jare as stoker 

by die Spoorweë in Henneman 
gewerk tot en met sy aftrede as 
bedryfsinspekteur. Hy het twee 
kinders, ’n seun en ’n dogter. Sy 
dogter bly nou in Kimberley waar 
sy vir ’n eiendomsagent werk 
en sy seun bly in Oudtshoorn 
waar hy op ’n polisiekampus 
as ’n paramedikus werk.

Op ’n stadium het sy vrou baie 
siek geraak en wou hulle graag 
nader aan die dokters trek, maar 
die huise in Kimberley was net te 
duur. Hulle het ’n goedkoper huis 
in Warrenton gekry en in 2002 
hiernatoe verhuis aangesien dit 
nie te ver van Kimberley af is nie.

Warrenton was toe nog ’n baie 
netjiese dorpie, veral die Koshuis 
en die Spoorweg kamp. Die mense 
op die dorp is ook baie vriendelik. 
Hy het gereeld saam met vriende 
gekamp en visgevang langs die 
rivier. Hy voel ongelukkig dat die 
dorp oor die jare baie agteruitgegaan 
het en vreeslik verniel het. Hy 
is onseker of dit moontlik sal 
wees om Warrenton weer in die 
pragdorpie wat dit was, te verander.

STORIE

Ongelukkig herroep Theo geen stories 
of verhale nie.
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DINAH 
STOMPIE DIKGETSI

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Dinah Stompie Dikgetsi is gebore op 
15 Mei 1960 in Rodipan, ongeveer 
72km van Warrenton. Sy woon 
al jare lank in Warrenton, maar 
kan nie onthou presies wanneer 
sy hierheen verhuis het nie.

Dinah se ouers was oorspronklik 
van die Vrystaat waar haar pa vir 
lang tye op plase gaan werk het. 
Sy, haar ma en die res van die 
kinders was meeste van die tyd 
in Bull Hill gevestig. Sy was nog 
jonk toe haar pa oorlede is, en van 
daar af was sy verantwoordelik 
vir die sorg van die huisgesin.

STORIE

Ondervinding met 
’n likkewaan

D inah se suster van Kimberley het 
een naweek kom kuier terwyl sy 

nog as huishulp op die Hunts se plaas 
gewerk het. Hulle het besluit om te 
gaan visvang en is met hoeke, lyne, aas 
en sinkers reguit rivier toe.

Met lyne in die water en voete in 
die sand, hou die twee susters hul 
visstokke fyn dop. Op een van die 
eilande oorkant hulle, gewaar Dinah ’n 
beweging in die riete. Sy hou die plante 
wat beweeg intens dop en sien hoe ’n 
skadufiguur in die water spring. Dinah 
bly egter tjoepstil, omdat sy onseker is 
presies wat sy gewaar het en nie haar 
suster onnodig wil bangpraat nie. Die 
figuur was egter besig om baie vinnig 
die rivier oor te steek toe sy uitroep aan 
haar suster dat iets oppad was in hulle 
rigting. Hulle albei het gegil en histeries 
tekere gegaan toe hulle besef dat dit ’n 
yslike grote likkewaan was. Hulle het 
begin hardloop so vinnig as wat hulle 
kon, en nes hulle begin hardloop, waai 
daar ’n ysige wind. Dinah glo dat dié 
wind deur die swaai van die likkewaan 
se stert geskep is om hulle verder weg 
te probeer jaag.

Die likkewaan, op droë grond, het 
hulle agternagesit, maar te danke aan 
hulle voorsprong was hulle gou by die 
huise hoër op teen die oewer. Daar ge-
kom, vertel hulle almal van die ervaring. 

Die nuuskierige mense wou ook na die 
likkewaan gaan kyk, maar Dinah het 
hulle gewaarsku ‘ Wees versigtig, die 
baas van die rivier is wakker en ’n mens 
weet nooit wat hy wil hê of wanneer hy 
dit gaan vat nie.’ 

Dinah is al telkemale weer af rivier 
toe om vuurmaakhout bymekaar te 
maak, maar het nog nooit weer so tipe 
insident oorgekom nie. Sy sal dit egter 
vir ewig onthou. Haar suster inteendeel, 
weier om tot vandag toe nog af te gaan 
rivier toe.

DIE BAAS VAN DIE RIVIER IS WAKKER 

EN ’N MENS WEET NOOIT WAT HY WIL

HÊ OF WANNEER HY DIT GAAN VAT NIE



SARA APRIL

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Sara April is gebore op die 21ste 
Oktober 1933 te De Aar, ongeveer 
400km vanaf Warrenton. Kort 
hierna het haar ouers verhuis na 
Rooidam, toe Modderrivier, toe 
Rondevlei, Grootkop, Slangheuwel 
en vandaar na Warrenvale.

Keolopile Dikokwe
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SARA APRIL

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Sara April is gebore op die 21ste 
Oktober 1933 te De Aar, ongeveer 
400km vanaf Warrenton. Kort 
hierna het haar ouers verhuis na 
Rooidam, toe Modderrivier, toe 
Rondevlei, Grootkop, Slangheuwel 
en vandaar na Warrenvale.

Keolopile Dikokwe

Sara het lekker grootgeword, en 
het meestal haar kinderjare op 
verskeie plase deurgebring, al 
was dit soms swaar. Sy onthou 
nog hoe sy altyd vir haar pa, wat 
water gelei het, kos moes neem. 
Dan is sy sommer ingespan om 
te help, as die een akker vol is, 
moes sy spring om die water af 
te keer na ’n volgende akker. 
Sy het amper nes ’n seunskind 
grootgeword, sy het beeste veld 
toe geneem in die oggende en in 
die middae weer terug huis toe 
gebring om gemelk te word.

Die boere waaronder Sara se pa 
gewerk het, het mooi omgesien na 
haar en haar familie. Aan die einde 
van die jaar as dit Kerstyd raak, het 
almal ’n groot krismisboks gekry. 
Daar is nuwe kleertjies gekoop, 
en onthou sy nog hoe tevrede en 
gelukkig hulle met daardie kleertjies 
was, nie soos nou se dae wat die 
kinders naamtekkies en sulke dinge 
soek nie, nee, hulle het nie so groot 
geword nie. Haar ouers het ook 
nie die kans of geleentheid gehad 
om haar ’n skool te laat bywoon 
nie. Nee, sy het al haar lesse van 
die natuur en mense geleer.

Toe Sara die oomblik van jong-
meisie-word betree, is sy nog 
in ’n hok gesit, met rooi klip en 
boegoe gesmeer, en deur die oumas 
geleer. Hierna is jy af na die rivier 
geneem, en daar is boegoe op die 

water gegooi, en as die water die 
boegoe vat en so spin, is jy aanvaar, 
slaag jy die toets en word jy terug 
huis toe geneem. By die huis, het 
die boer vir haar pa ’n slagding 
gereël, daar is geslag, gesels, 
gekook en fees gevier. Daardie 
jare was sulke gelukkige jare, nou 
voel alles omgekeer, so swaar.

Daardie jare was jong mense baie 
respekvol en onderdanig aan 
groter persone, nie soos nou wat 
almal dink hulle is ewe groot nie. 
Nou se kinders het geen respek 
vir mekaar nie, seuns en meisies 
loop sommer van vroegs af hand 
om die lyf. Daardie tye het jy 
gewag tot na jy met boegoe en 
rooi klip gesmeer is voor jy eens 
gekyk het na die ander geslag.

Sara was ’n opgeskote meisie toe 
sy en haar ouers na Warrenton 
getrek het. Dit was ’n eenvoudige 
plek, Warrenvale het nie veel 
huise gehad toe hulle deur oubaas 
Bos met die hulp van as-lorries 
uit Slangheuwel na Warrenvale 
getrek is nie. Slangheuwel het tot 
by die Black Ginger, Ginny Hall en 
die hele Taks gestrek. Sy onthou 
nog hoe sy dié tyd by Ester Modes 
gewerk het, sy was nog besig om 
pap in die boula te maak, want 
dit was winter. Net daar en dan 
moes sy die kole uit die boula gooi, 
warm pap en al op die lorrie laai 
en is toe in Warrenvale afgelaai.

Sara het later by die koshuis vir 
Mev. Conradie gewerk, en op 
daardie stadium was die kleine 
tweevertrekhuisie waarin sy en 
haar kinders gebly het net nie groot 
genoeg nie. Hulle is na ou Loffie 
toe, en hy het toe die huis waarin sy 
vandag nog woon aan haar gegee, 
maar daardie dae het jy nog betaal 
vir jou huisie, een pond tien. Elke 
maand is jy met jou geldjie na die 
munisipaliteit toe om betaling te 
maak, anders het ou Loffie by jou 
huis opgedaag, jou, jou besittings 
laat uitdra en die deure gesluit 
totdat die betaling gemaak is. Jy 
moes maar onder die sterre slaap 
totdat jy jou betaling gemaak het, 
voor die deure weer oopgesluit is.

As Sara nou so terugdink, was dit 
eintlik lieflike jare. Jy kon met 
’n sjieling baie goed koop, nou is 
jou geld niks werd nie, mense het 
nie meer respek vir mekaar of die 
natuur nie, sy wens eintlik dat sy 
daardie jare weer kon terugkry.

STORIE

Sara onthou hoe haar ma-hulle hulle 
Jakkals en Wolf stories vertel het, en 
stories van slegte mense, maar haar 
mond het altyd oopgehang met die 
Jakkals en Wolf stories.MENSE HET NIE MEER RESPEK 

VIR MEKAAR OF DIE NATUUR NIE
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Jakkals en Wolf en die 
kanne botter

Jakkals en Wolf loop eendag in die 
grondpad af toe hulle ’n bottertrok 

oplet wat verby ry. Hulle was verskrik-
lik honger en net die gedagte aan die 
botter het beide se monde laat water.

Jakkals beraam toe sommer net daar 
en dan ’n plan. Hy verduidelik die plan 
aan Wolf, “More wil ek hê dat jy doodstil 
in die middel van die pad moet gaan lê 
net so voor die botter trok verby ry. As 
die trokdrywer stop, moet jy doodstil 
bly lê, al slaan en skop hy jou om seker 
te maak jy’s dood. Die drywer sal jou 
vir jou vel agter op die bak gooi as hy 
seker is jy’s dood! Dan wag jy tot die 
trok lekker op ritme ry, rol ’n botterkan af 
wat ek dan sal versteek om later te eet!”

Die volgende dag doen Wolf presies 
wat Jakkals aan hom verduidelik het. 
Nadat die trokdrywer seker gemaak het 
ou Wolf is dood, gooi hy hom toe agter 
op die bak. Wolf was opgewonde omdat 
die plan gewerk het en kyk uit na waar 
Jakkals langs die pad vir hom wys om 
een botter kan af te rol. Met al sy krag, 
stoot ou Wolf die kan af en spring van 
die bewegende trok af.

Toe die boer in die dorp aankom, 
kom hy agter dat een van sy kanne 
verlore is en besluit net daar om dit te 
gaan soek. Dit moes net iewers langs 
die pad afgeval het. Die boer is op en af 
in die grondpaadjie en jaag die soektog 
toe vir beide Jakkals en Wolf die skrik 
op die lyf. Jakkals besluit toe om maar 

eerder die kan weg te steek totdat die 
boer sy soektog staak om dit so veilig 
te speel. Wolf stem toe hooghartig in, 
omdat hy nog steeds die boer se houe 
onthou tydens die oomblikke toe hy 
seker gemaak het van sy dood.

Wolf was so opgewonde oor die fees 
wat voorgelê het, dat hy vroeg die vol-
gende dag al by Jakkals was. “Jakkals, 
Jakkals, kom ons gaan maak daardie 
botterkan leeg! Ek is so honger, so lus!”, 
maar Jakkals verduidelik, “Ai Wolf, ek 
weet jy’s opgewonde maar vars botter 
laat jou maag werk, ons moet eers ’n 
rukkie wag!” en omdat Wolf verskriklik 
bang was vir maagaandoenings, aan-
vaar hy toe net daar die instruksie en is 
weg huis toe.

’n Volle week het verbygegaan voor-
dat Wolf weer vol opwinding na Jakkals 
se huis toe draf. “Jakkals, Jakkals is dit al 
tyd?” vra hy, waarop Jakkals antwoord: 
“Ai my liewe Wolf, my vrou het nou net 
geboorte gegee aan ons eerste seun. 
Ons gaan hom Eerste Hoepel noem en 
moet hom dus gaan doop.” Wolf was 
teleurgesteld, maar het verstaan en is 
eers weer terug huis toe.

Nog ’n week later hardloop Wolf na 
Jakkals se huis toe en vra “Jakkals, 
Jakkals is dit al tyd?” waarop Jakkals 
antwoord: “Ai my liewe Wolf, my vrou 
het nou net geboorte gegee aan ons 
tweede seun. Ons gaan hom Tweede 
Hoepel noem, en moet hom dus gaan 
doop.” Wolf was meer teleurgesteld as 
tevore, maar het verstaan en is eers 
weer terug huis toe.

Teen die derde week het Wolf nie 
meer genade of deernis met Jakkals 
se situasie nie en hardloop vol mening 
na Jakkals se huis toe. “Jakkals, dit 
is nou dit! Ek het ’n groot rol in die 
verkryging van die botter gehad en 
dring nou aan dat jy my dadelik na 
die kan botter moet neem! Ek wag nie 
’n oomblik langer nie!” Jakkals let die 
woede in Wolf se oë op en sê: “Wolf, 
ek verstaan, asseblief vergewe my! My 
vrou het nou net geboorte gegee aan 
ons derde seun. Ons gaan hom Derde 
Hoepel noem en moet hom dus gaan 
doop, maar ek belowe jou, ek vat jou 
more oggend vroeg!” Wolf het maar sy 
woede ingehou en die kompromie aan-
vaar; dit was ten minste net een dag se 
wag, nie ’n volle week nie.

Daardie nag kon Wolf omtrent nie 
slaap nie, hy was so opgewonde. Die 
volgende dag is hy vroeg, vroeg oppad 
na Jakkals en vind Jakkals al wagtend 
op hom toe hy by sy huis aankom. Die 
twee het geloop na waar Jakkals die 
botterkan weggesteek het en toe Wolf 
dit sien, begin hy sommer skreeu van 
opwinding. Toe hy in die kan af kyk, is 
die kan dolleeg en bars Wolf in woede 
uit: “Dis jy Jakkals, dis jy wat dit als 
opgeëet het!” Wolf gryp toe vir Jakkals 
net daar en Jakkals probeer homself 
verdedig deur uit te roep: “Ek sal nooit 
so iets doen nie Wolf, maar ek weet 
hoe ons kan uitvind wie van ons die 
botter gesteel het! As beide van ons in 
die son gaan lê en slaap, gaan die een 
wat die botter geëet het se maag lekker 

lê en kook in die warme son, dit sal so 
borrel en borrel dat ons sal sien presies 
wie die botter gesteel het!” Wolf het 
geweet dat dit waar was en dat hy so 
vir Jakkals sou kon uitvang. Hy kon nie 
wag om Jakkals te sien ‘suffer’ nie! 

Albei van hulle het toe rustig in die 
son gaan lê vir ’n slapie, maar toe Wolf 
goed aan die slaap is, spring Jakkals 
op en hardloop na die botterkan. Daar 
staan die kan, net soos hy dit agterge-
laat het na hy dit op sy eie leeg-geëet 
het; deur die eerste, die tweede en 
derde hoepels. Hy skraap soveel hy kan 
van die bodem op en gebruik dit om 
Wolf se stert sopnat vol botter te druip 
voordat hy hom wakker maak.

Toe Wolf wakker word sien hy net ’n 
grommende Jakkals voor hom, en soos 
hy oor sy skouer loer, ’n stert sopnat 
en glinsterend van die botter. Hy was 
in die moeilikheid, hy kon dit nie ont-
ken nie!

Jakkals het geskreeu op hom; “Ek sal 
jou nooit, ooit weer in enige van my 
planne laat deel nie, en ek sal nooit, 
ooit weer met jou praat nie!”, maar 
arme Wolf het geen verweer gehad nie; 
daar was die bewyse aan sy eie stert. 
Wolf kon nie verstaan hoe die ding dan 
so sleg kon verkeerd loop nie, maar hy 
het geweet ou Jakkals het verseker al 
weereens hom ’n rat voor die oë ge-
draai. Hy het egter berus by die feit dat 
Jakkals se maag, na al die sonbakkery, 
verseker goed gewerk het!
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CATHRINE 
KOLWANE  
MONYENGE

Onderhoudvoerder: 
Nanette Flemming
Area: Majeng

AGTERGROND

Cathrine Kolwane Monyenge 
is op 23 Junie 1966 gebore en 
het op Kleinplasie, ’n plaas 
naby Majeng, grootgeword.

As tienjarige het Cathrine 
’n eienaardige siekte 
ontwikkel waar sy op die 
vloer neergeval het, rukkende 
bewegings uitgevoer het 
en haar neus gebloei het.

Tydens een van die aanvalle 
droom Cathrine van haar 
oupa wat aanbeveel dat sy 
van ystervarkpenne, spesifiek 
die dikkes naby aan die 
stert, moet juwele maak en 
dit daagliks moet dra. Die 
droom het nie sin gemaak 
nie, maar sy het verplig 
gevoel om haar oupa se raad 
te volg. Ongeloofwaardig 

was dit dan ook so dat nadat sy die 
juwele vir ’n geruime tyd gedra het, 
sy nie meer aanvalle gekry het nie.

Cathrine het daarna verskeie 
vreemde drome gehad. Party drome 
was oor kruie en medisyne en ander 
oor genesende vermoë. As kind het 
sy haar nie veel daaraan gesteur nie 
maar soms, as sy daarop gereageer 
het, het mense gesond geword.

Die aanvalle het in 1980 erger 
as van tevore teruggekeer. Sy en 
haar vriendin het albei in 1986 
stil gebore babas gehad. Cathrine 
het by haar ouers gaan woon, 
maar haar ma het met dieselfde 
aanvalle gesukkel en haar pa 
self het later baie siek geraak.

Sy het slapelose nagte gehad as 
gevolg van dié gees wat haar 
geteister het en besluit toe dis tyd 
om te bid. Sy het gebid vir verligting 
vir haar en haar familie en toe ’n 
visie gehad van ’n helder magiese 
lig wat om haar en haar familie 
skyn om hulle almal te beskerm.

Cathrine het weer siek geraak, 
was werkloos, en kon nie na haar 
nuutgebore baba omsien nie. ’n 
Sangoma het haar stryd raakgesien 
en besluit om vir Cathrine onder 
haar vlek te neem. Hulle is saam 
Warrenton toe waar die sangoma vir 
Cathrine opgelei het. Die siekte het 
nie verdwyn nie en met die volgende 
aanval het sy stemme gehoor wat 

vra “Het jy gekom?” waarop sy “Ja” 
geantwoord het. Dit het vir Cathrine 
amper soos haar pa se stem geklink. 
Sy en die sangoma kon nie verstaan 
hoekom die aanvalle aangehou 
het nie, aangesien sy na haar 
voorvaders se versoeke geluister het. 

Die roeping van sangoma-wees 
is nie ’n maklike pad nie en die 
voorvaders is moeilike kliënte. 
Cathrine se aanvalle vind vandag 
minder gereeld plaas, maar haar 
lewe is steeds ’n stryd. Sy voel dat 
die harde tye waardeur sy is, haar 
’n sterk en wyse vrou gemaak het.

Mary, soos haar vriende haar noem, 
gebruik baie diere-medisyne in haar 
sangoma praktyk soos byvoorbeeld 
die ystervark. Ystervark-medisyne 
is ’n populêre keuse, omdat dit baie 
kragtig is en vir ’n wye spektrum 
probleme help. Mary glo, soos meeste 
ander sangomas, dat ’n mens die 
natuur moet respekteer en nie meer uit 
die natuur moet haal as wat jy nodig 
het nie. As jy die natuur misbruik 

Jakkals en Wolf 
randjie vashou

Eendag kom Wolf by Jakkals aan 
waar Jakkals onder die randjie staan 

en die oorhang vasdruk. “Wat maak jy 
Jakkals?” vra Wolf. “Ek hou die berg vas, 
Wolf. Hy wil val, wil jy nie bietjie vas 
hou dan gaan kry ek hulp nie?”. “Ja”, 
sê Wolf en gaan druk onder die randjie 
vas. So staan Wolf heeldag en vashou.

Laat middag loer Bobbejaan vir Wolf 
en vra wat maak hy dan so hande in die 
lug. Wolf sê “Ek hou die berg vas dat hy 
nie val nie, wat dink jy?”. Bobbejaan sê 
toe vir Wolf “Dis bog, die randjie staan 
stewig, en Jakkals het jou net geflous 
om jou seker besig te hou terwyl hy 
allerhande kattekwaad aanjaag! Ai ou 
Wolf, jy is ook maar lekker dom!”.

Ja so het ou Jakkals maar altyd vir 
Wolf uitgevang!
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koop ter viering van hulle sukses. By die 
huis sê Leeu uitdruklik “Haas, maak vir 
ons die kos gaar, maar onthou jy mag 
nie die vleis in kleiner stukkies opsny 
nie, die groot stuk is vir my en die klein 
stukkie is vir jou.”

Teleurgesteld begin Haas die kos 
gaarmaak en vra vir Leeu “Ag Leeu, mag 
ek nie net ’n proesel van jou stuk kry 
nie?” en Leeu brul: “Nee, daardie stuk 
is vir die baas en jy is net ’n assistent.”

Seergemaak, en slimmer as Leeu, dink 
Haas aan ’n geslepe plan. Terwyl Leeu vir 
sy kos wag en ’n uiltjie knip, knoop Haas 
’n klomp klein lusse in Leeu se sterthare 
en hamer dit teen die muur vas.

Elke nou en dan terg Haas vir Leeu 
“Asseblief Leeu, mag ek ’n klein happie 
van jou kos kry?” waarop Leeu elke keer 
nee geantwoord het en wanneer Leeu 
weer insluimer slaan Haas verder een 
vir een die lussies sterthare teen die 
muur vas.

Haas se kos was gaar en terwyl hy die 
tafel dek maak hy aspris ’n groot geraas 
met die potte en panne. Haas het vir ’n 
laaste keer gevra “Leeu, mag ek asseblief 
’n kriesel van jou vleis eet?” en Leeu 
antwoord geïrriteerd: “Nee, hoeveel 
keer moet ek vir jou verduidelik, ek is 
die bouer en jy is die assistent, maak 
toe daai pot.” Haas vat egter ’n groot 
hap van Leeu se vleis en toe Leeu hom 
wou bestorm, kon hy glad nie opstaan 
nie. Leeu het gesukkel en weer probeer 
loskom, maar kon nie verstaan wat 
aangaan nie. Haas sê toe vir hom “Ek 

het jou teen die muur vasgepen en jou 
gierigheid het jou, jou vleis gekos!”.

Ontsteld moes Leeu toekyk hoe Haas, 
op die mooi gedekte tafel wat vir hom 
bedoel was, sy hele stuk vleis verorber 
het. Later verklaar Haas: “Ek is die 
koning, ek het die grootste stuk vleis 
geëet, ek is die een wat die koning van 
die oerwoud uitoorlê het!” 

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 Jak-
kals 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 kraalmuur, 
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 

MARY GLO, SOOS MEESTE ANDER 

SANGOMAS, DAT ’N MENS DIE 

NATUUR MOET RESPEKTEER EN 

NIE MEER UIT DIE NATUUR MOET

 HAAL AS WAT JY NODIG HET NIE

en onrespekvol behandel, gaan 
die magtige ystervarkkoning, 
of ander diere konings, by jou 
spook en jou straf en ’n donker 
wolk sal oor jou hang. Daarom 
moet alle diere, van die kleinste 
mier tot die grootste olifant, altyd 
met respek behandel word.

STORIE

Die leeu en die haas

Leeu was opsoek na werk toe hy vir 
Haas raakloop wat ook opsoek was 

na werk. Die twee begin gesels en Leeu 
verduidelik dat hy ’n vakman met vele 
vaardighede is wat kan huise bou, dakke 
op sit en teëls lê, maar sukkel om ’n 
assistent op te spoor. 

Haas het vinnig gespring en aange-
bied om sy assistent te wees, maar 
Leeu wou eers weet hoe handig Haas 
was voor enige aanstellings. Haas ver-
tel toe vir Leeu dat hy blitsvinnig kan 
werk, weet hoe om sement en gruis te 
meng en verduidelik dat hy al die klein 
takies wat ’n grote Leeu nie mee hoef 
te sukkel nie, sou kon verrig.

Leeu het Haas se aanbod aanvaar en 
spoedig het dié twee werksgeleenthede 
ontvang. Hulle was ’n doeltreffende span 
en het een huis na die ander voltooi.

Aan die einde van die maand ontvang 
Leeu sy salaris en Haas bied aan om vir 
hulle lekker vleis en ’n bietjie wyn te 
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lewendig sou afslag as hy hom by die 
kraal betrap, het hy al sy kragte in-
gespan 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 in vir ons.”

Vir Hiëna wat al baie met bobbejaan te 
doen gehad het, het die verduideliking 
sin gemaak. Net daar besluit hy om vir 

GLOUDINA 
MITCHELL 

Onderhoudvoerder: 
Brumilda Hendricks
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Gloudina Mitchell is gebore 
op die 7de Junie 1955 in die 
Namakwaland distrik.

Gloudina en haar familie 
kom eintlik van Springbok 
af en sy onthou hoe hulle in 
die winter agter hulle vee 
aangetrek het. Smôrens is 
daar vroeg opgestaan om in 
die pad te val, vleisies op die 
kole, broodjies en koffie in 
die sak en omdat dit so koud 
was, is die bokke sommer 
net so by die vuur gemelk.

Haar oupa het altyd die 
donkies ingespan en haar 
taak was weer om die 
hoendertjies te vang, in die 
hok te sit en onder die wa 
te hang. Sy onthou 
nog die blou berge, 
die mooi blommetjies 
en die pragtige 

landskap. Haar ma het altyd gesê; 
“Die blommetjies lyk nes jy!”.

Gloudina en haar familie het 
nog in ronde Nama huisies 
grootgeword. Die huisies is nog 
met bossies gepak, geen westerse 
materiale! Hulle was nie ryk 
nie, maar hulle was gelukkig.

STORIE

Wyse raad

Gloudina het nie ’n spesifieke storie 
wat sy wil nalaat nie, maar eerder 

wyse raad.
“Geluk bestaan uit drie dinge, iemand 

om lief te hê, ’n werk om te doen en ’n 
rein gewete. Geluk is om ’n einde te 
maak aan selfsug, ’n mens kan op net 
soveel vreugde en geluk aanspraak 
maak as wat jy gee.”

GELUK BESTAAN UIT DRIE DINGE,

IEMAND OM LIEF TE HÊ, ’N WERK

OM TE DOEN EN ’N REIN GEWETE

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 
beserings, 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.



MARIE TABI

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Marie Tabi is op 6 Junie 1957 in 
Majeng gebore. Haar oupa en ouma 
het haar op ’n plaas groot gemaak 
waar mense nog tradisionele klere 
gedra het en beeste opgepas het.

Haar ouma het haar geleer hoe om 
’n ware vrou te wees en hoe om 
behoorlik in alle omstandighede op 

Letlogonolo Mothibi
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MARIE TABI

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Marie Tabi is op 6 Junie 1957 in 
Majeng gebore. Haar oupa en ouma 
het haar op ’n plaas groot gemaak 
waar mense nog tradisionele klere 
gedra het en beeste opgepas het.

Haar ouma het haar geleer hoe om 
’n ware vrou te wees en hoe om 
behoorlik in alle omstandighede op 

Letlogonolo Mothibi

te tree, asook hoe om mielies tussen 
twee klippe fyn te maal en om na 
die diere om te sien. Sy onthou 
hoe haar ouma die fyngemaalde 
mielies eers gesif het en dan vir 
hulle heerlike pap voorberei het. 
Haar ouma het altyd gesê dat rys 
net vir wit mense bedoel was en 
dat die Thloa wat sy maak, ’n 
papgereg wat met suurmelk verdik 
word, buitendien veel gesonder is.

Toe Marie puberteit bereik het 
haar grootouers vir haar geleer 
hoe om ’n tradisionele tweestuk 
te dra en die Batswana dans uit te 
voer. Op daardie ouderdom mag die 
meisies en seuns nie met mekaar 
gemeng het nie, veral as jy nie wou 
swanger raak nie. Sy is geleer om 
na haarself te kyk en om haar man 
te staan teen enige lawwe seuns. 
Sy het heelwat later in haar lewe 
eers met mans te doen gekry.

STORIE

Likkewaan se vriend

Marie het ver van die rivier op ’n 
plaas grootgeword. Daar was ’n 

hele paar damme op die plaas waar hulle 
as kinders skelm gaan speel het. Die 
grootmense het hulle sterk aangeraai 
om nie hulle tyd daar te verwyl nie.

Stout soos kinders maar is, het Marie 
en haar maatjies eendag ’n groot slang 
met vier bene by die dam gewaar. Dit 
was die eerste keer wat hulle so iets 
gesien het. Nuuskierig agtervolg hulle 
die gedierte tot waar hy in ’n gat in die 
grondwal verdwyn. Hulle het klippe in 
die gat gegooi met die hoop dat die 
slang sou uitkom, maar dit het nie 
gehelp nie.

Teleurgesteld loop die meisies huis 
toe al kwetsend oor die snaakse 
ondervinding, toe ’n ouma hulle gesprek 
hoor en nader roep. Sy verduidelik toe 
aan die meisies dat dit nie ’n slang 
was nie maar ’n tipe krokodil wat hulle 
gesien het en dat dit moes beteken dat 
hulle aan die verkeerde kant van die 

veld gaan speel het. Sy lig hulle toe ook 
verder in dat daar twee tipe likkewane 
in die wêreld is, die een soort loop op 
droë grond terwyl die ander tipe van 
water hou. Die een wat water verkies, 
het altyd ’n vriend in die nabyheid 
genaamd die rivierslang.

Die ouma noem dat dit maklik is om 
die likkewaan raak te sien maar nie die 
rivierslang nie. Die rivierslang is die 
een wat jy moet vrees, die een wat jou 
verlei, jou flous en baie moeilik is om 
dood te maak. Sy waarsku as hulle ooit 
weer die likkewaan teëkom dat hulle 
baie versigtig moet wees, want die 
rivierslang sal jou ontvoer en jy sal vir 
ewig verdwyn.
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MATHABO  
CONSTANCE KHESA

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Mathabo Constance Khesa is gebore 
op 4 Oktober 1935 in Hartswater. Sy 
het hier op ’n plaas grootgeword, 
en omtrent haar hele lewe in die 
Hartswater omgewing spandeer. 
Sy het maar onlangs na Warrenton 
verhuis, en onthou dat dit iewers 
in die omgewing van 2012 was.

Mathabo en ander ou mense is 
baie bekommerd oor die toestand 
van hulle omliggende omgewing, 
veral die invloed wat dit op 
mense se gesondheid het.

STORIE

Die klip wat lewend 
geraak het

In Mathabo se jonger dae was hout-
maak ’n daaglikse aktiwiteit. Dit was 

moeilike tye en mens moes nog met 
swart potte op die vuur kosmaak.

Haar storie speel af tydens een van 
hierdie houtmaak aktiwiteite.

Eendag is sy en ’n spul kinders af 
rivier toe om hout te gaan maak. Om 
vinniger ordentlike stukke hout byme-
kaar te maak, het die groep in twee 
verdeel. Mathabo, die enigste volwas-
sene, het op haar eie gaan hout soek. 
Sy was aktief besig om te soek, toe sy 
die perfekte houtmaak boom oplet. Dit 
het die mooiste, droogste stukke hout 
gehad. Sy het die kinders geroep, en 
saam het hulle begin breek en bou aan 
lekker bondels. Drie kinders het haar 
gehelp, maar hulle was te min om die 
sterk, taai takke te breek, waarna die 
res ook sommer ingeroep is.

Terwyl die kinders bondels maak, 
gaan lê Mathabo by die stam van die 
boom op die sagste groen gras. Net so 
voor sy aan die slaap raak, let sy die 
snaakse klip op, so ent van haar af 
weg, maar dink niks daarvan nie. Toe 
Mathabo uitgerus wakker word, pak 
sy vol moed weer die taai takke aan. 
Opeens onthou sy die snaakse klip 
wat sy so rukkie terug opgelet het. 
Sy is terug na waar sy dit gesien het, 
tel dit op, en besluit om dit te gebruik 
om sodoende te help met die breek 
van die taai takke. Dit het gewerk, en 
gou het hulle sommer baie en goeie 
vuurmaakhout bymekaar gemaak. Hulle 
het dit netjies in bondels gepak, net reg 
om gemaklik huis toe te dra.

Hulle was net oppad huis toe, toe 
Mathabo oplet dat die klip wat haar 
so getrou gedien het, nou ewe skielik 
lewe begin te kry. Dit het ’n kop en lyf 
soos dié van ’n slang onwikkel, en net 
daar onthou sy dat toe sy die klip die 
eerste keer opgetel het, daar wel so 
vreemde gevoel oor haar gekom het, 
maar sy haar nie daaraan gesteur het 
nie. Mathabo is nie ’n vrou vir slange 
nie, van al haar vrese is slange by verre 
die grootste vrees! Sy’t geskree en in 
’n totale histerie gegaan net deur te 
dink aan die feit dat sy ’n slang vas-
gehou het!

Die kinders het nie geweet wat in 
haar ingevaar het nie en probeer vra 
na die rede vir haar snaakse optrede. 
Sy het verduidelik wat gebeur het, en 
beduie na daar waar die slang besig 

was om sy kop in hulle rigting op te lig, 
net reg om te pik!

Almal het in ’n histerie uitgebars, al 
gillende en spartelend in verskeie rig-
tings. In die malligheid is die netjiese 
bondels vuurmaakhout ook sommer 
net daar neergegooi om die lading 
ligter te maak in die blitsige aksie om 
te vlug.

Na ’n geruime tyd, het die slang hom 
onttrek. Die vreesbevange kinders 
het Mathabo probeer oortuig om die 
houtbondels aan te gee, sy was dan 
nietemin, die enigste volwassene!

Sy het eers geweier, haar vrees was 
net te groot, maar later wel moed 
bymekaar geskraap. Sy het saggies 
nader geloop en ’n bondel opgetel. 
Meteens het sy dit net daar weer 
neergegooi, net deur te dink aan die 
scenario van vroeër. Hierdie oefening 
is herhaal, en herhaal; bondel opgelig, 
en laat val, bondel opgelig, en laat val. 
Die kinders het besef, dat met dié vrou, 
hulle nêrens sou kom nie, en maar 
self ingespring.

In ’n verskriklike groot poging, is al 
die bondels in een gemaak. ’n Paar 
kinders voor, ’n paar kinders agter, en 
Mathabo in die middel, en so is hulle 
huis toe. Dit was hier waar Mathabo 
besef het dat haar hele lyf oortrek was 
met die snaaksste jeukende uitslag.

Sy het gedink dat sy tien teen een 
sou moes dokter toe met die snaakse 
uitslag, maar ’n groot, groot ouma het 
aan haar verduidelik dat ’n dokter nie 
sou help vir die spesifieke probleem 
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nie. Sy het haar laat regop staan en 
gegooi met skaapmis, reg oor haar hele 
lyf. Hierna het die uitslag wonderbaar-
lik verdwyn!

Later het Mathabo egter weer siek 
geraak en groen slym begin opgooi. 
Die keer besluit sy om maar na die 
toordokter te gaan vir advies. Hy het 
vir haar geseënde water gegee om te 
drink vir een volle week, om die gif van 
die slang uit haar lyf te laat dreineer.

Mense sê dat sy net oorleef het 
omdat haar wil, sterker as dié van die 
slang se wil was, en dat die slang haar 
tien teen een net getoor het omdat sy 
inbreek gemaak het op sy gebied.

Na ’n paar dae het Mathabo opgelet 
dat een van haar tasse, ’n groot bruin 
en swart tas, haar veels te veel herinner 
het aan die aaklige slang. Die ooreen-
koms tussen die patroon op haar tas en 
die van die slang was net te sterk om 
te ignoreer, en sy het sommer net daar 
besluit om die tas uit te brand!

Tot vandag toe is Mathabo verskriklik 
bang vir slange, en omdat die insident 
so na aan die rivier afgespeel het, het 
sy self nog nooit weer af gegaan rivier 
toe nie.

NELLIE REYNECKE

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Nellie Reynecke is gebore 
die 5de September 1952. 
Nellie het grootgeword 
in Slangheuwel, No. 3 
Adamstraat. Hulle was tien 
kinders altesame, agt meisies 
en twee seuns. Vandag 
is daar slegs drie susters 
oor, waarvan sy een is.

Sy onthou hoe hulle as 
jong mense altyd na St. 
Mathews Hall, daar in 
Slangheuwel, gegaan het 
om films na skool te kyk. 
Elke Vrydagmiddag het Mnr 
Mathews ’n film gewys en 
daarna was daar ’n dans, 
dit was so lekker en almal 
het hulle gate uit geniet.

Daardie tyd het jy jou ouers 
respekteer en is jy streng 
aangespreek oor die tye 
waarop jy by die huis moes 

wees. Kinders was gehoorsaam, nie 
soos vandag se kinders waaroor 
jy jou dood moet bekommer nie.

Sy onthou hoe hulle altyd as 
die voetbalspan speel en as 
’n lykswa verby jou gery het, 
almal op hulle hurke gaan sit 
het om sodoende respek en 
ondersteuning te toon. Daardie tyd 
het mense mekaar respekteer.

Nellie het vroeg in haar lewe 
begin werk, omdat sy haar ma 
moes help om na die huishouding 
om te sien en het later haar man 
ook in Slangheuwel ontmoet. In 
1968 het hulle na Warrenvale 
getrek, en kort daarna het sy vier 
kinders gehad, Rufus in 1971, Toni 
in 1973, Ivan in 1976 en Moses 
wat nou in die Weermag is.

Ivan, ’n groot voetbalster, het so 
ver soos die Paarl gespeel, en is 
deur Mnr Brendan Thomas onder 
die vlerk geneem. Een Vrydag moes 
Ivan weer ’n voetbalspel gaan speel 

in Kimberley. Die meneer het nogal 
vir Ivan aangemaan om mooi na 
homself te kyk en nie ondeunde 
dinge aan te vang nie sodat hy goed 
uitgerus kon wees vir die spel wat 
op hom gewag het. Ongelukkig 
is hy die aand uit met ’n meisie, 
die meisie het hom met ’n mes 
gesteek en kort daarna is hy oorlede. 
Dit is haar grootste hartseer, 
hy was maar in St. 8 gewees.

Onlangs (2016) het sy ’n ander 
seun verloor na ’n kort siekbed, 
en het tans net twee seuns oor. 
Hy het nog gewerk en gesê dat 
hy vir haar ’n braai sou gee vir 
Kersfees, maar toe het hy baie 
siek geword en het hy toe verkies 
om by die huis te sterf. Hy was 
regtig ’n rolmodel gewees, want 
hy het sy matriek met lof geslaag.

STORIE

Nellie het nie ’n spesifieke storie om 
na te laat nie maar haar raad aan die 
generasies wat kom is die volgende; “As 
daar ’n roeping in jou hart kom, moet jy 
dit navolg, en jy moet die respek wat jy 
by jou ouers geleer het, toepas teenoor 
alle mense, diere en die natuur, want 
dit is wat die hemelse Vader graag wil 
hê, dat jy so in hoër pos by die Here 
sal uitkom!”

AS DAAR ’N ROEPING IN JOU HART

KOM, MOET JY DIT NAVOLG
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THOMAS HERALD  
VAN ROOYEN

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Thomas Herald van Rooyen is 
gebore op die 31ste Januarie 1961 
te Slangheuwel. Thomas het nog 
beide Sub. A en B by die Berlynse 
Sendingskool op die dorp voltooi 
net voordat hy en sy familie onder 
die Groepsgebiedewet moes verhuis 
na Warrenvale. In daardie dae was 
Warrenvale nog wild en slegs Eerste 
tot Derdestraat was ontwikkel 
met die skool in Vierdestraat.

Thomas het slegs St. 5 voltooi en 
het daarna besluit dat hy reg was 
vir die wêreld, boonop was hy maar 
’n lui skolier so dit was so bestem. 
Hy het vir ’n paar jaar van een 
werkgewer na die volgende beweeg, 
en later sy vrou ontmoet. Hy is 
met haar getroud in 1979, en kort 
daarna is hulle eerste kind gebore.

Thomas het net goeie herinneringe 
aan Warrenton, en onthou hoe in 

daardie dae, dinge nog so goedkoop 
was, hoe hy altyd gaan vrugte 
koop het by ou Piet Theron daar 
in Langstraat, en hoe Ikhutseng 
nog bekend gestaan het as Kgomo 
ka beke, ’n bees ’n week!

STORIES

Die kan wyn

Thomas se ouma, Chrissie, was maar 
’n baie dikvellige persoon. Vir haar 

was dit ’n uitgemaakte saak dat jy ’n 
ding sal doen of anders kry jy nie kos 
nie. As jy nie gehoorsaam was nie het 
jy geweet jy speel eintlik met jou kos. 
As jy nie kerk toe of Sondagskool toe 
wou gaan nie, dan weet jy, jy gaan nie 
vandag kos kry nie. Jy sal sit en kyk hoe 
eet die hond jou kos op.

Sy ouma het met golden dice bier 
gesmokkel om kos op die tafel te 
sit vir haar gesin. Op ’n dag stuur sy 
ouma hom om wyn te gaan koop, en 
onthou daardie jare was die dorp baie 
streng. Nie-blankes was nie in die dorp 
toegelaat na sekere tye nie en kinders 
mag nie in die drankwinkels ingegaan 
het nie.

Hy kry toe ’n ou vader om vir hom by 
die bottelstoor in te gaan en ’n kan wyn 
te koop vir sy ouma. Hy steek dit in sy 
sak weg, omdat hy weet hy moet by die 
polisiestasie verbyloop om by die huis 
te kom. Soos hy die polisiestasie nader, 
sien hy ou Solly staan op die grasperk 
reg voor die stasie, 
en loop toe eerder 
aan die anderkant 
van die pad verby. 
Net toe hy dink 
hy is amper veilig 
roep ou Solly hom, 
maar hy maak of hy 

nie hoor nie en stap aan. Tevergeefs, 
ou Solly roep weer, en hy antwoord 
“Ekskuus, het jy met my gepraat?”. 
Wetend dat die kan wyn onwettig is, sit 
hy sy sakkie aan die kant van die pad 
neer en stap nader aan ou Solly, maar 
ou Solly roep kwaai “Bring dit saam!”.

Thomas was baie onrustig en bang, 
want hy het geweet kinders mag nie 
drankwinkels binnegaan nie, maar stap 
nader al staan ou Solly met die aapstert 
(sweep) en tik teen sy broek. Net daar 
besluit Thomas hy is mos vinniger as ou 
Solly, vat die sak vas en begin hardloop. 
Soos hy wegtrek hoor hy nog hoe ander 
polisiemanne opgekommandeer word 
om hom te help vang, maar hardloop, 
hardloop hy.

Een mannetjie is ook maar niks teen 
’n span nie, en is hy eindelik gevang. 
Al wat deur sy kop sweef is wie vir sy 
ouma gaan vertel dat hy met haar wyn 
gevang is. Sy is amper erger as die 
polisie en net daar uit die bloute kom 
sit Solly reg voor hom met die kan wyn. 
“Nou toe, vat ’n slukkie”. Teen sy wil 
begin Thomas maar slaafs instruksies 
navolg en later is daar sommer sigarette 
ook gerook. Lekker dronk in sy kop van 
die wyn en sigarette, vra Solly toe waar 
hy bly. Losbek gee hy dadelik sy adres 

en is hulle daar weg.
Met hul aankoms 

by sy huis, sit die erf 
vol mense besig om 
bier te drink terwyl 
hulle wag vir die wyn. 
Toe die polisiebakkie 

EEN VAN DAARDIE

ONDERVINDINGE WAT

ONAANGENAAM WAS,

MAAR ’N HERINNERING WAT

HY MET SOVEEL VREUGDE

EN GRAPPIGHEID ONTHOU
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daar stop, dink almal sy ouma is in die 
moeilikheid en gooi hulle net bierglase 
neer, spring oor die draad en hardloop. 
Solly haal hom toe agter uit die bakkie 
uit en vra vir ou Chrissie of sy hom ken. 
Sy antwoord “Ja, ek ken die ou stouterd 
so half en half, hoekom?”. Solly jok 
toe en verduidelik dat hulle hom in die 
dorp gevang het terwyl hy sit en suip 
en haal net daar die halfkan wyn uit om 
vir haar te wys.

Sy ouma, net so bang soos hy, jok al 
te gelate saam, en maak of sy niks van 
die hele saak af weet nie. Thomas is 
kamer toe gestuur en later toe sy ouma 
in die kamer kom vra hy haar hoekom 
sy nie vir hom opgekom het nie. Net 
daar gee sy hom nogal die skuld en sê 
dat sy hom nooit gestuur het om by die 
boere wyn te koop nie, en dat hy slim-
mer moes wees, mens loop mos agter-
paaie. Dit is vir Thomas een van daardie 
ondervindinge wat onaangenaam was, 
maar ’n herinnering wat hy met soveel 
vreugde en grappigheid onthou.

Oom Boetie se bangeit

Thomas se ma, Liesbet, het saam 
met Eve Flemming, die matrone by 

Warrenton Hospitaal begin werk, vanaf 
die hospitaal se amptelike opening. 
Op ’n dag vra die Matrone sy ma of sy 
nie dalk van iemand weet wat opsoek 
was na tuinwerk nie, en net daar, stel 
sy vir Thomas voor. Thomas begin toe 
as jong seun vir Dr D.F.H. Flemming in 

sy tuin te werk, en staar ook so baie 
vreemde gebeurtenisse in die gesig.

Hy onthou nog vir Dr. Flemming, 
hoe hy sy antieke tafel, al die pad van 
Knysna af, baie versigtig met roulyn olie 
moes smeer, hoe hy vele oggende saam 
met André Flemming plaas toe gery het 
en hoe hy en ’n paar ander manne selfs 
al die pad Windsorton toe gery het om 
Bloubuffels grassade te pluk en weer te 
herplant op die Dokter se plaas.

Thomas onthou hoe sy ma, ’n paar 
jong verpleegsters en Eve, die matrone, 
beplan het om ’n grap te maak met 
Boetie, die opsigter van die Hospitaal. 
Hulle het geweet hy was verskriklik 
bang vir die donker en geeste, en hulle 
sou maak of een van die pasiënte 
oorlede is en dan vir oom Boetie vra om 
die lyk na die lykshuis toe te vat. Dit 
nou alles terwyl een van die verpleeg-
sters op die trollie onder die laken lê.

’n Verpleegster roep toe vir oom 
Boetie nader en verduidelik dat iemand 
oorlede is en hy moes help om die 
liggaam na die lykshuis toe te neem. 
Oom Boetie, buite sy gemaksone, kla 
en sê dat dit nie sy werk is nie, maar die 
verpleegster soebat en verduidelik dat 
daar niemand anders was om hulle te 
help nie en hy dit maar sou moes doen.

Hy stoot toe die trollie by die Hos-
pitaal se deur uit verby die lykshuis se 
staalhekke, by die deure in tot reg voor 
die dubbellaaie waarin die lyke gebêre 
was. Intussen het Eve en Liesbet die 
deure van die lykshuis gesluit met Boe-
tie nog daar binne en hom dopgehou 

deur die venster. Toe Boetie omdraai, 
sit die lyk regop onder die laken en vra 
in ’n bangmaak stem “Boetie waantoe 
vat jy my?”. Boetie het hom boeglam 
geskrik en probeer weghardloop. Hy 
het omgedraai en na die Hospitaal 
deure gekyk en toe na die lykshuis, en 
teen daardie tyd het die ‘lyk’ van die 
trollie afgeklim en regop in die lykshuis 
se deur gestaan. Daardie aand kon die 
verpleegsters sien hoe ’n bejaarde man 
loshande oor mure spring en weghard-
loop dat die bome kraak.

Hy het die heining naby die N12 ook 
om gehardloop en nie weer terug werk 
toe gekom die aand nie. Dit was nou 
wel die grap van die aand, maar hulle is 
toe ’n man kort en moes self die werk 
doen wat Boetie gewoonlik gedoen het.

Die volgende oggend toe die dokters 
daar aankom, moes Boetie eers rap-
porteer voor hy sy geld kon kry en huis 
toe gaan. Die dokters kom toe agter 
dat hy nie daar is nie en vra vir Eve en 
die verpleegsters hoekom hy nie by die 
werk is nie.

Daar was ’n dam wat Boetie moes 
toedraai en die water het begin oorloop, 
met dié kom Boetie by die hek ingestap 
en soek vir Dr Flemming. Hy dring 
daarop aan dat hy sy geld nou dadelik 
vir hom moet gee en Dr Flemming kon 
nie verstaan waarom die man dan nou 
so kwaad was nie. Boetie sê toe “Man 
ek wil niks hoor nie, ek werk nie met 
lyke wat opstaan nie. Ek het vir jou 
gesê ek maak skoon of werk in die tuin, 
maar daai nonsens wat gisteraand hier 

gebeur het is nie reg nie.” Dr Flemming 
vra hom toe wat het gebeur en Boetie 
antwoord “Nee, vra daardie vrou van 
jou, sy het my oortuig om die lyk uit te 
vat. Toe ek omdraai sit hy regop. Vra 
hulle waar die lyk is, daai lyk kan praat. 
Ek gaan nooit weer in daai lykshuis in 
nie.” Eve en die verpleegsters moes toe 
mooi verduidelik wat gebeur het, terwyl 
Dr Flemming so gesukkel het om sy lag 
terug te hou.

Boetie, amper besete van die woede, 
dring aan dat dit nie ’n grap is nie en 
hy sy geld dadelik wou hê. Dit het 
mooipraat gekos en hulle moes hom 
’n tydjie afgegee het tot hy weer beter 
gevoel het, maar hy het nooit weer 
nagskof gewerk nie, en maar altyd 
iets oorgehou.

Die skerp en die stomp kant

’n Ander storie wat Thomas onthou is 
die storie van die twee vriende.

Een aand loop twee vriende, soos 
altyd, die kortpad deur die be-

graafplaas deur om by die drinkplek 
uit te kom. Een van hulle het ’n brakkie 
gehad wat altyd saam gestap het en dié 
het gewoonlik vooruitgeloop.

Oppad huis toe na die kuier, loop 
hulle weer deur die begraafplaas met 
die brakkie wat vooruit hardloop. 
Die hondjie sien toe nie die nuwe gat 
wat gegrou is vir ’n begrafnis nie en 
val binne in. Die brakkie blaf en blaf 
aanhoudend en die een vriend vra vir 
die ander een waar die brak dan nou is. 
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Hulle volg die geblaf en kom op die gat 
af waarin hy geval het. Die eienaar was 
baie geheg aan die brakkie en wou hom 
nie daar los nie.

Die eienaar klim toe in die gat met 
die plan om die brakkie vir sy vriend 
aan te gee. Dit is toe ’n groot gemors, 
want die eienaar is lekker dronk en die 
hondjie hol verbouereerd in die graf 
rond. Hy kry hom uiteindelik gevang 
en probeer om hom vir sy vriend aan 
te gee, maar elke keer as die vriend 
die hond wil vat, dan word hy gebyt 
en los die hond weer. So het dit vir ’n 
tyd aangegaan. Later roep die eienaar 
kwaai en vra of hy die blerrie brak gaan 
vat of nie. Die vriend buite die graf sê 
toe moedeloos “Jy gee dan elke keer die 
skerp kant aan, hoekom gee jy nie vir 
my die stomp kant van die hond nie?”

TLATLARETSI 
MARY  
GAOSEKWE

Onderhoudvoerder: 
Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Tlatlaretsi Mary Gaosekwe 
is gebore op 28 September 
1939 in Windsorton, 30km 
van Warrenton, en bly van 
toeka af in Warrenton.

Mary is bekommerd oor 
haar omgewing en die 
agteruitgang daarvan. Sy 
sien daagliks hoe mense 
en diere in aanraking kom 
met hope rommel en vuil 
water wat in die strate 
afstroom. Sy is oortuig dit 
veroorsaak siektes by beide!

STORIE 

Mens-dier wesens

Mary onthou hoe sy telkemale 
saam met haar ma grondpad 

gestap het om vir haar pa vetkoek na 
sy werk te neem. Eendag, oppad, sien 
hulle gediertes in die verte. Toe nog ’n 
klein dogtertjie, vertel haar ma vir haar 
dat dit ’n trop stoute bobbejane was, en 
dat hulle altyd kinders op die paadjie so 
verskriklik gepla het.

Toe Mary weer sien is die bobbejane 
by hulle, die een gryp die vetkoeke uit 
haar hand en daar spartel die trop uit-
mekaar. Mary was verskrik, maar ook 
verstom deur die menslike voorkoms 
van die bobbejane. Hande en gesigte 
soos mense, maar lywe bedek met 
hare, hande-viervoet op die grond soos 
’n dier. Sy het selfs haar ma gevra of die 
diere kon praat, waarop haar ma gesê 
het dat party kinders al die bobbejane 
hoor skree het ‘Julle het ons skerpioene 
gesteel, dit was ons kos!’.

Mary wou by haar pa uitvind hoekom 
hulle soos verslonste mense gelyk het 
en waarom hulle die mense so steur? 
Haar pa vertel haar toe dat dié spe-
sifieke trop bobbejane eenmaal lank 
gelede in hulle bestaan ook mense was, 
maar dat hulle so lank by die rivier 

gebly het, dat hulle uiteindelik soos 
bobbejane begin lyk het en daarby alle 
menslikheid verloor het.

Na die ervaring het sy die trop bob-
bejane meer en meer gereeld gesien. Sy 
onthou hoe sy hulle in die verte dop-
gehou het terwyl sy kos gemaak het, 
altyd nuuskierig oor die vreemde half 
mens - half dier.
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SOFIE TEBE

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Sofie is gebore die 10de Maart 1945 te Grasbult, 
nou Warrenton. Haar voorouers is oorspronklik 
van Colesberg, Adamsvallei en was herders 
en het met hulle diere rondgetrek opsoek na 
goeie weiveld. Dit is hoe hulle opgeëindig 
het by Dronsfield en later Warrenton. Al haar 
broers en suster is ook hier gebore, en sy 
onthou nog hulle geliefde modderhuisie.

In daardie jare het die regering nie baie ag 
gegee aan enige individue nie, huise is nie 

gegee nie, dis gebou. Daar was net jy, die aarde 
en God. Daar’s vis gevang, hout gemaak en 
skaap- en bokvelkomberse vir die winter. As 
kinders het hulle gespeel, miershope uitgehol 
en vure gemaak. Blikkies is as kastrolletjies 
gebruik om brood te bak. Klaar gebak, is die 
brood met draadkarretjies gaan aflewer by die 
verskeie pophuisies wat hulle gebou het.

Sofie onthou dat daardie tye swaar tye was, 
dat sy nie skoene en die regte klere gehad 
het nie, maar skool toe moes sy gaan, dit was 
belangrik. Sy onthou hoe in daardie tye kerke 
soos die NG Kerk, die Rooms-Katolieke Kerk 
en die Lutherse Kerk skole hier geopen het. Die 
eerste skool was op Nazareth en die tweede 
was die Berlynse Sendingskool in die dorp.

Die prinsipaal van die Berlynse Sendingskool 
was Mnr Gadiete, ’n swart man. Dit was hul 
eerste skoolhoof en onderwyser en hy kon alle 
tale praat en het ook behoort aan die Lutherse 
Kerk. Mnr Gadiete het ’n groot hart gehad en 
al het die skool nie baie geld gehad nie, het 
hy borge by dorpsbewoners gekry. Brood by 
Harry Sliep, melk by Burn Reardon, vrugte en 
verskeie skenkings. Sofie onthou nog hoe ou 
Anna Heyns elke dag saam skool toe gekom 
het om die kos voor te berei vir hulle honger 
kindertjies. Die Here het vir ou Gadiete gehelp.

Later met die ontwikkeling van die skool, het 
meer onderwysers gekom en kon die skool tot 
en met St.6 aanbied. Sofie self het net St. 6, 
maar haar sussie was gelukkig genoeg om haar 
St. 9 jaar ook klaar te maak. Sofie moes maar 
die minste wees, want daar was nie geld om 
haar verder te laat leer nie, maar so het haar 
lewe dan ook uitgedraai dat sy haar talent kon 
ontdek uit ondervinding en nie geleerdheid nie.

As kind het Sofie se ouers vir haar ’n 
naaimasjientjie gekoop en het sy nooit eens 
besef dat die gespelery as kind in haar sou groei 
soos ’n wortel nie. Sy het begin spaar in een 
van die konfyt blikke wat haar ma nog by ’n 
werkgewer gekry het. Sy het dit omgeskakel in 
’n ware spaarblikkie en dit diep weggesteek. Sy 
het allerhande metodes gebruik om geld te spaar, 
sy’t bottels en bene versamel en verkoop vir ’n 
pennie hier en ’n pennie daar. Op daardie stadium 
het die skool self ook die kinders laat spaar 
deur elke Maandag ’n pennie skool toe te vat, 
en het sy dus by die huis en die skool gespaar.

Met haar gespaarde geld het Sofie lappe begin 
koop en gebêre. Sofie was nie soos al die ander 
kleremakers nie. Sy het nie net die lappe gevat 
en slooprokke gemaak nie, nee sy wou dit nie 
so hê nie, sy het verder gedroom. Tot eendag 
dat haar ma ’n regte naaimasjien gekoop het. 
Niemand kon verstaan hoe om die masjien te 
laat werk nie, maar Sofie het met baie geduld 
reg deur die boekie gewerk en die hele masjien 
perfek bedraad. Sy het geoefen, die zigzag, die 
gewone steek, allerhande metodes van werk 
tot sy die masjien kon voel in haar are. Sy 
het begin met kussingslope, toe broeke stop, 
toe haar eerste rokkie met fyn rygsteek.

Die gogga het haar gebyt en van daar was sy 
verlief, as sy iets moois sien, het sy dit vir 
haarself gemaak, en so is sy tot en met vandag 
toe steeds besig met haar naaldwerk. Vandag is sy 
deel van die jeugnaaldwerkprojek en kan hierdie 
liefde en talent aan die jonger mense oordra.

Sofie onthou self hoe in daardie dae daar geen 
kleuterskole was nie, maar hoe dit altyd in haar 
gedagtes gemaal het. Sy het haar lewe geleef, 
maar die gedagte het haar bygebly totdat sy 

DAAR WAS NET JY,

DIE AARDE EN GOD
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eendag gebid het en die Here gevra het om 
met ’n plan op te kom om die jong kindertjies 
wie se ouers bedags so werk, te kon bystaan.

Sofie is ’n besige vrou, en na haar aftrede 
kon sy nie stilsit nie. Sy het opgelet hoeveel 
onderwysers bevoeg was, maar sonder werk 
gesit het. Sy het almal bymekaar gemaak 
en so is hulle af Munisipaliteit toe om die 
Burgemeester te vra vir ’n gebou wat hulle kon 
gebruik om ’n kleuterskool te begin. Hulle het 
nie geld gehad nie, maar wilskrag en so is daar 
Sondag gemeenskapsvergadering gehou en die 
Maandag is die skool geopen. Skoolfonds was 
maar R2 per kind en al was dit nie baie nie, 
vir die ouers was dit amper onbekostigbaar.

Later is Sofie Kimberley toe na die Departement 
van Onderwys om die skool te registreer 
en so is daar op die naam Donald Duck 
Kleuterskool besluit. Sofie prys tot vandag 
toe die Here dat Hy hulle gehelp het om 
die kleuterskool van die grond af te kry.

STORIE

Ongelukkig herroep Sofie geen stories of verhale nie.

MONGAFUNWA 
ANNAH AUGUS

Onderhoudvoerder: Erna De Smidt
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Mongafunwa Annah Augus is gebore op 
3 Oktober 1978 in Ikhutseng, Warrenton. 
Haar ma se naam is Angelinah Augus, 
maar sy is grootgemaak deur haar 
ouma (Rosinah Nombathalala Augus) 
en oupa (Geelbooi Augus) oorspronklik 
van die Ciskei af. Haar oupa het altyd 
mense gehelp om te bid, hulle het nog 
streng geglo in hulle kultuur en geloof.

STORIE

Majola en Mqombothi

In 1997 het Annah verskriklik siek geraak. Niemand 
het geweet wat fout was met haar nie.
Een aand besoek Annah se oorlede ouma haar oupa 

in die vreemdste droom. Sy sê aan hom dat Annah 
baie siek is, en dat as hy nie iets daaraan sou doen 
nie, sy sou sterf. Die volgende oggend is haar oupa 
sommer vroeg in haar kamer en vertel haar van die 
droom. Kort daarna is hulle reguit hospitaal toe.

Annah het vir ’n volle sewe maande in die hospitaal 
gelê. Die dokters kon nie bepaal wat haar so siek ge-
maak het nie, maar het net die simptome behandel. 
Desperaat het haar oupa, wat dan ’n man van God 
was, beginne bid. Hy het gebid en gebid totdat An-
nah twee wit slange en baie bloed uitgeskei het. Die 
volgende oggend toe sy wakker word, was dit asof sy 
glad nie eens siek was nie, springlewendig en gesond!

Dit was toe dat haar oupa haar vertel van ’n klein 
rooi slangetjie, genaamd Majola. Majola besoek jou as 
jy siek is en as Majola jou verlaat, vat hy sommer die 
siekte saam. Annah glo dat Majola haar daardie dag 
in die hospitaal besoek het en dat dit die rede was vir 
haar genesing. Sy is so dankbaar teenoor God en haar 
oupa en ouma omdat hulle haar lewe gered het.

Haar oupa het haar ook van Mqombothi bier vertel. 
Moqombothi bier is bier wat ’n mens brou wanneer 
jy moeilikheid soos huweliksprobleme het. Nadat jy 
die bier gebrou het, moet jy jou voorouers roep, met 
hulle praat en vra vir hulp. Nadat jy met jou voorouers 
gepraat het, sal jy sommer vinnig beterskap in jou 
lewe agterkom.

HULLE HET NOG STRENG GEGLO

IN HULLE KULTUUR EN GELOOF



RAMAKATANA  
SETLHABI

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND 

Ramakatana Setlhabi is op 12 Mei 1953 gebore 
en was een van elf kinders. Voor sy geboorte 
het sy ouers een kind na die ander aan siekte 
afgestaan. Hulle kies toe sy naam, wat beskermer 
van die familie beteken, met die hoop dat dit 
hulle familie teen nog tragedie sou bewaar. Na sy 
geboorte het nie ’n enkele kind weer siek geraak 
nie en ’n totaal van ses van hulle het oorleef.

Sy naam het wel vir sy ouers baie geluk gebring, 
maar hy glo hulle moes ’n bietjie langer gedink 
het oor die implikasies van sy naam. In sy kultuur 
glo mense dat jou gegewe naam jou lewenspad 
bepaal. Dit het vir Ramakatana baie verdriet 
in sy lewe veroorsaak. Hy blameer sy naam vir 
sy eie familie kwellings en soortgelyke sake.

Rama se oupa, Jack Setlhabi, was ’n kragtige 
geneesheer wat uitsonderlike kundigheid oor 
elke stukkie van die veld en natuur gehad het. 
Hy het as jong seun hom graag fyn dopgehou. 

Rama onthou hoe onafhanklik sy gemeenskap 
was, as daar iets tekort was, het hulle dit 
self gemaak. Wanneer Rama en sy broers en Damion Fish
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RAMAKATANA  
SETLHABI

Onderhoudvoerder: Tshepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND 

Ramakatana Setlhabi is op 12 Mei 1953 gebore 
en was een van elf kinders. Voor sy geboorte 
het sy ouers een kind na die ander aan siekte 
afgestaan. Hulle kies toe sy naam, wat beskermer 
van die familie beteken, met die hoop dat dit 
hulle familie teen nog tragedie sou bewaar. Na sy 
geboorte het nie ’n enkele kind weer siek geraak 
nie en ’n totaal van ses van hulle het oorleef.

Sy naam het wel vir sy ouers baie geluk gebring, 
maar hy glo hulle moes ’n bietjie langer gedink 
het oor die implikasies van sy naam. In sy kultuur 
glo mense dat jou gegewe naam jou lewenspad 
bepaal. Dit het vir Ramakatana baie verdriet 
in sy lewe veroorsaak. Hy blameer sy naam vir 
sy eie familie kwellings en soortgelyke sake.

Rama se oupa, Jack Setlhabi, was ’n kragtige 
geneesheer wat uitsonderlike kundigheid oor 
elke stukkie van die veld en natuur gehad het. 
Hy het as jong seun hom graag fyn dopgehou. 

Rama onthou hoe onafhanklik sy gemeenskap 
was, as daar iets tekort was, het hulle dit 
self gemaak. Wanneer Rama en sy broers en Damion Fish

susters nuwe skoene benodig het, het sy ouers 
vir hulle skoene uit motorbande gekerf. Hulle 
was nie bang vir harde werk nie en het dag na 
dag in die lande geswoeg. Hulle familie kon 
direk van die grond lewe en het nooit honger 
gely nie. Hulle het geglo in die grond en die reën 
om die plante te laat groei. Nie soos nou nie, 
hulle was onafhanklik en hulle was gelukkig.

’n Begrafnis was glad nie ’n uitbundige 
geleentheid soos vandag nie. In die ou dae 
wanneer iemand gesterf het, was die persoon se 
lyk in ’n kamer bewaak totdat ’n koei afgeslag 
is. Mense het waggestaan om seker te maak dat 
die persoon werklik dood was, omdat die dooies 
somtyds werklikwaar ontwaak het en almal die 
skrik op die lyf gejaag het. Die afgestorwene is 
in die beesvel toegedraai en net so in die grond 
begrawe sonder bohaai. Mense het nooit gesê die 
persoon is dood nie en liewer gesê die persoon is 
‘weg’, want almal het verstaan wat dit beteken. 

Die vleis is dan voorberei vir die mense wat hulle 
eerbied kom betoon het. Daar was ’n protokol 
gevolg waar die grootmense eerste geëet het en 
dan die kinders. Die mense het gebly totdat al 
die kos op was en niemand het ’n kriesel kos 
weggeneem soos wat vandag gedoen word nie.

Ramakatana het later in sy lewe agtergekom 
hoe hard en ongelukkig hy grootgeword het. 
Hy dink hy het ’n beter begrip van die lewe juis 
omdat hy nader aan sy voorvaders leef en glo dat 
daardie kennis van onskatbare waarde is en hom 
’n beter insig oor die lewe as ander mense gee.

STORIE

Ramakatana onthou dat sy ouers vir hulle stories ver-
tel het nie net ter wille daarvan om stories te vertel 
nie, maar om vir hulle lewenslesse te leer. Twee van 
sy gunsteling stories handel oor die waarde van ware 
vriendskap en om op jou hoede te wees vir vriende 
wat nie altyd jou beste belange op die hart dra nie.

Jakkals en Hiëna en die put vol vet

Jakkals en Hiëna was opsoek na kos terwyl die vol-
maan bo hulle geskyn het.
Hulle het verby ’n waterput geloop en ’n ruk later 

gewaar Jakkals ’n trop skape in die verte. Jakkals vra 
vir Hiëna of hy al ooit gehoor het van die put wat met 
sappige skaapvet gevul was en oortuig hom om na die 
put waar hulle vroeër verby is, te gaan loer.

Hiëna is haastig weg na die put en toe hy in die gat 
af loer, glinster die heerlike vet gereed om geëet te 
word. Hy spring in die gat sonder huiwering, maar 
toe hy die oppervlak tref, sien hy net donker water 
rondom hom.

HULLE HET GEGLO IN 

DIE GROND EN DIE REËN 

OM DIE PLANTE TE LAAT 

GROEI. NIE SOOS NOU NIE,

HULLE WAS ONAFHANKLIK

EN HULLE WAS GELUKKIG
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Jakkals staan daar bo en lag vir hom 
en skree in die put af: “Jy is darem 
onnosel, dit was die maan se refleksie 
op die water wat jy gesien het!” Jak-
kals is op ’n drafstap daar weg om ’n 
heerlike vet skaap vir homself te vang 
terwyl Hiëna koud, nat en honger in die 
put vassit.

Dit leer ’n mens om oordeelkundig 
jou vriende te kies, want daar is baie 
rugstekers daar buite.

Die padda en die skerpioen

Lank gelede was daar ’n skerpioen 
wat op ’n berg gewoon het. Hy was 

lus vir iets anders en besluit toe op ’n 
dag om ’n nuwe huis te gaan soek. Sy 
reis neem hom oor heuwels en dale, 
oor klippe en sand, tot sy pad teen ’n 
rivier doodloop.

Die rivier was wyd en die water het 
gewoed en die arme skerpioen is soek-
end stroom op en af maar kon geen 
manier vind om die rivier oor te steek 
nie. Skielik gewaar hy ’n padda wat aan 
die oorkantste oewer sit en besluit om 
hom vir hulp te vra.

Die skerpioen roep oor die water 
“Hallo Padda, wil jy my nie asseblief 
help om die rivier oor te steek nie?” Die 
padda vra huiwerig “Skerpioen hoe kan 
ek vir seker weet dat jy my nie gaan 
probeer dood maak nie?” Die skerpioen 
antwoord, “As ek jou probeer doodmaak 
sal ek ook sterf, want ek kan glad nie 
swem nie.” Dit het vir die padda sin 
gemaak, maar hy het steeds gewonder 

en weer gevra: “En as ek naby aan die 
oewer kom, hoe weet ek dat jy my nie 
dan gaan steek nie?”Die skerpioen het 
verduidelik dat hy dit nog steeds nie tot 
by die oewer op sy eie sou kon maak nie 
en daarom sou die padda veilig wees.

Die padda vra ’n laaste maal: “Hoe 
kan ek seker wees dat jy my nie aan 
wal sal doodsteek nie?” Die skerpioen 
verduidelik: “Wanneer ons die oewer 
bereik sal ek so dankbaar wees vir jou 
hulp dat ek jou nie sal kan steek nie, 
watse beloning sal die dood nou wees?”

Padda het ingestem en oor die water 
geswem tot waar die skerpioen vir hom 
in die modder gewag het. Die skerpioen 
het op die padda se rug gekruip en met 
sy stekende pote en skerp knypers aan 
die padda se rug vas geklou. Die padda 
glip toe in die water en swem naby aan 
die oppervlak om so nie die skerpioen 
te verdrink nie.

Hy het hard teen die stroom geswem 
en halfpad oor die rivier voel hy skielik 
’n steek op sy rug. Uit die hoek van sy 
oog sien Padda hoe Skerpioen sy angel 
uittrek, hy voel hoe hy lam raak en die 
lewe uit sy ledemate sypel.

Padda kwaak, “Jou dwaas! Nou gaan 
ons albei sterf! Hoekom op aarde sou 
jy dit doen?” Skerpioen skud net sy 
kop en vroetel op Padda se rug rond en 
bely, “Ek kon myself nie help nie, want 
dit is in my natuur.”

Albei het in die modderwater ingesak 
en in die stroom verdwyn

KEDIBONE 
GRACE WILLIAMS

Onderhoudvoerder: 
Keitumetse Moeketsi
Area: Majeng

AGTERGROND

Kedibone Grace Williams 
is op 28 Desember 1962 
gebore. Sy het in Mmuthlwa 
by haar oudste tannie 
en haar man gewoon tot 
standerd een (graad drie).

Haar tannie het swanger 
geraak en as gevolg van 
finansiële druk het haar 
oom in Potchefstroom gaan 
werk met die belofte om 
geld huis toe te stuur. Hy 
het nie sy belofte nagekom 
nie en Grace moes skool 
verlaat om ’n werk te vind 
en so na haar swanger tannie 
omsien. Na ’n paar jaar 
het hy teruggekeer om sy 
vrou en seun te ondersteun. 
Teen daardie tyd was Grace 
te oud om terug skool toe 
te gaan en het besluit om 

eerder by haar ma en pa op ’n 
plaas naby Christiana te woon.

Haar familie het ’n oorvloedige 
leefstyl op die plaas geniet weens 
haar pa se hoë posisie as voorman. 
Die eienaar van die plaas het in 
Hartswater gewoon en dus was haar 
pa totaal verantwoordelik vir die 
daaglikse bestuur van die plaas en 
was ’n geskikte salaris betaal. Na 
’n paar jare op die plaas het Grace 
alternatiewe indiensneming gesoek 
en vir ’n ruk in Bull Hill gewerk en 
toe na Vaalharts Kuikens geskuif. 
Toe Majeng offisieel gevestig is, 
het sy besluit om daarheen te 
trek, want dit was naby haar werk 
by Vaalharts Kuikens en sy kon 
’n huis van haar eie ontvang.

In die verlede en ook vandag bly 
watervoorsiening ’n kwessie in 
Majeng. Lank terug was almal 
afhanklik van die wind en een 
windpomp om aan hulle behoeftes 
te voldoen. Die mense het geglo 
dat wanneer jy fluit die wind 
sal opkom en die windpomp 
vir jou draai. Elke dag het die 
mense gefluit en blykbaar elke 
keer het die wind gewaai en 
’n stroom water uitgespuit.

Eers was daar een windpomp, 
maar die onnosele jong mense, 
wat self afhanklik van die water 
was, het allerhande gemors in 
die gat gegooi en sodoende die 
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waterbron besoedel. Dit breek haar 
hart dat die kinders van vandag nie 
die natuur met respek behandel nie.

Toe Majeng onder Magareng 
Munisipaliteit se bestuur geval 
het, het die gemeenskap gekla 
oor omstandighede en ’n 
dieselpomp ontvang wat nou na 
’n sonkragpomp opgegradeer is.

Werksgeleenthede is skaars 
in Majeng en Grace dink 
dat die gemeenskap met die 
regte leiding en vaardighede 
die omliggende natuurlike 
hulpbronne tot die finansiële 
voordeel van almal kan bestuur.

STORIE

Klein Osse

G race onthou ’n klomp stories en 
was veral lief vir die volgende gedig.

“Klein osse, 
kyk tog hoe staan die span, 
almal vet en glad,
ons is drywers, ek en Jan, 
elkeen met ’n lat.
Twintig osse in ’n ry,
langs die watersloot,
almal van die beste klei, 
almal fris en groot,
kyk Swartland se been is af, 
sit ’n stukkie klei daarop, 
nog ’n laag,
sodat hy weer kan draf.”

Sterkman, Domkrag 
en Boombreker

Lank gelede was daar ’n paartjie wat 
nie kinders kon kry nie. Eendag 

ontdek die vrou ’n baba seuntjie in ’n 
voetpad en neem hom huis toe. Sy en 
haar man het besluit om self die klein-
ding groot te maak want sy ouers het 
hom nooit probeer opspoor nie.

Hulle het van kleins af agtergekom 
dat die seun soms vreemde neigings 
getoon het, so sou hy byvoorbeeld 
sommer vreesloos met slange speel. 
Toe hy oud genoeg was, het hy die huis 
verlaat opsoek na werk.

Op ’n dag loop hy ’n ander man raak 
wat vir hom vra: “Wie is jy? Wat doen 
jy?” en hy antwoord: “Ek is Sterkman 
en ek is opsoek na werk. Wie is jy en 
wat doen jy?” vra hy terug. Die man 
antwoord: “Ek is Domkrag en ek is ook 
opsoek na werk.” Vandaar het die twee 
besluit om saam die tog aan te durf 
omdat hulle dieselfde doel gehad het.

Later ontmoet hulle nog ’n man met 
dieselfde doel voor oë wat homself 
as Boombreker voorgestel het. Die 
drie mans vind toe ’n klein huisie wat 
hulle almal kon akkommodeer, met die 
strategie dat twee van hulle uitgaan om 
werk te soek, terwyl die derde by die 
huis bly om skoon te maak en te kook.

Boombreker was gekies om by die 
huis te bly, omdat hy laaste by hulle 
aangesluit het. Hy was besig in die tuin 
terwyl ’n skelm die huis ingesluip het en 
al hulle kos opgeëet het. Boombreker 
het die skurk betrap, maar is oorrompel 
en aangerand en met sy eie baard aan 
’n boom vasgemaak.

Sterkman en Domkrag was geskok 
toe hulle op ’n deurmekaar huis afkom 
sonder enige teken van aandete op die 
tafel. Hulle het vir Boombreker gevind 
en bevry en besluit om eerder iemand 
sterker, soos Domkrag, by die huis 
te los.

Domkrag is soos sy naam beteken, 
baie krag maar min breinselle. Na 
Domkrag al sy take voltooi het, het hy 
gaan sit en koerant lees. Die skelm het 
skielik voor hom gestaan en hom oor-
weldig. Hy het vir Domkrag geslaan en 
ook aan sy eie baard in die boom op-
gehang.

By die huis gekom was dit dieselfde 
storie, ’n geplunderde huis met geen 
tekens van kos nie. Sterkman en 
Boombreker het vir Domkrag ontknoop 
en besluit dat Sterkman eerder by die 
huis moes bly. Al was Sterkman klein 
gebou, was hy nie een wat onderskat 
moes word nie.

Sterkman het gevee en gewas en 
gekook en later ’n uiltjie gaan knip. 
In daardie tyd breek die skelm weer 
in en sien die slapende wag. Hy kon 
nie sy geluk glo dat hulle so ’n klein 
man agtergelaat het om hulle huis te 
verdedig nie, en eet weer al hulle kos 
op. Met ’n vol maag en min gepla deur 
die kort mannetjie op die bed, besluit 
die skelm om ook ’n slapie te vang.

In daardie tyd word Sterkman wakker 
en beraam ’n plan terwyl die skelm 
slaap. Hy het gewag tot almal terug is, 
want drie teen een was beter in hierdie 
geval. Hy vra toe vir Boombreker om ’n 
lekker dik tak af te breek en die skelm 
daarmee te slaan en daarna moes 
Domkrag die skurk bo sy kop optel en 
verpletter teen die grond.

Die skelm is heel verskrik en vermink 
daar weg en het nooit weer terugge-
keer nie

DIT BREEK HAAR HART DAT DIE KINDERS 

VAN VANDAG NIE DIE NATUUR MET

RESPEK BEHANDEL NIE
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JEANETTA KHATRINA  
BARENDS

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Jeanetta Khatrina Barends is 
gebore op die 28ste November 
1940. Sy is in Koegas, in Namibië 
naby Keetmanshoop, ongeveer 
900km van Warrenton af gebore.

In daardie jare was asbesmyne 
nog wettig, en as kinders het hulle 

telkemale met skoolvakansies by 
van die myne gaan werk, want 
dit was mos ’n lekker sakgeldjie. 
Eers baie later het sy gehoor dat 
die asbes ’n mens verskriklik siek 
kon maak, maar teen daardie tyd 
was dit veels te laat, en hou sy 
tot vandag iets oor daarvan.

Khatrina het saam met haar broers 
grootgeword, van muise inspan tot 
skilpaaie braai, sy’t dit als gedoen. 
Daardie jare was ander jare, hulle 
het aldag, heeldag, kaalvoet geloop. 
As dit koud was het hulle gewoonlik 
lappe om hulle voete gedraai en 
oppad skool toe vuur gemaak om 
maar die voetjies warm te maak. 
By die skool aangekom, laat, het 
jy nog slae ook gekry, koue voete 
of nie. Dis as gevolg van dié wrede 
aksie dat die Hoof lelike byname 
gekry het. In die somer, as dit 
warm was het hulle weer karton om 
gedraai, want die sand was warm.

Toe Khatrina veertien jaar oud 
geword het, is die dae van kaalvoet 
loop verby, en het haar ouma vir 
haar, haar eerste paar skoene 
gekoop. Sy onthou nog hoe sy 
haar so lekker jongmeisie gehou 
het met dié nuwe paar skoene.

In daardie tye het haar ma nog 
meelsakke gebruik om vir hulle 
klere te maak. Dis netjies ontwerp 
en geryg waarna dit gekleur is. 
Met daardie rokkies het hulle baie 
gespog. Sy onthou nog hoe haar 
broer nie wou hê dat haar ma sy 
hemde moes kleur nie, want in sy 
kop was dit mos hoe ’n cowboy 
se hemp gelyk het, maar by die 
skool gekom, het die kinders 
hom so gespot met die vyf pond 
meel wat hulle op sy rug kon 
lees. Daarna het hy nooit weer 
die kleurproses geweier nie.

As haar pa se broeke stukkend was, 
is die broekspype afgesny en is daar 
met dieselfde lap vir haar broers 
broeke gemaak, niks is gemors nie. 
Die eerste dag wat hulle gekoopte 
broeke gekry het, was hulle net so 
braggerig soos die dag wat sy haar 
eerste paar skoene gekry het. Die 
sakke van die gekoopte broeke was 
so vreemd dat hulle heeldag met 
die hande in die sakke gestaan het, 
maar dit het haar pa so geïrriteer 
dat hy haar ma dit laat toewerk het.

As Khatrina se ouma nie by die 
huis was nie, omdat sy die amp van 
’n vroedvrou gehad het, het hulle 
maar swaar gekry, en dis dié tyd 
dat hulle toe begin het om eiers 
te steel. Haar ouma kon net nie 
verstaan hoekom die hoenders dan 
eet, en eet en eet, maar geen eiers 
lê nie. In die tussentyd is al die 

kinders bewus van die waarheid, 
almal vol magies. Die gedagte maak 
haar sommer naar, want hulle het 
die eiers gekook, en daarna pap 
in dieselfde water en so het hulle 
eiers en pap, dag na dag geëet. 
Niemand het iemand verklap nie, 
want almal was al te bly vir die 
ekstra kossies in hulle magies.

Die dae wat daar nie eiers was 
nie, het hulle hardevet saam met 
pap gemaak. Sy onthou nog hoe 
haar ouma altyd gekla het oor die 
ou boervrou wat vandag ’n vol 
emmertjie gee en more is hy half. 
In die tussentyd is dit net wanneer 
Khatrina die emmertjie gaan haal 
het, dat hy so half terug gekom 
het. Sy was altyd so bang dat haar 
ouma die boervrou sou aanvat 
en die waarheid sou uitvind.

Hulle het ook nie met koffie en tee 
grootgeword nie. Elkeen het sy eie 
bok gehad wat hy moes melk en sy 
raak nou nog naar as sy terugdink 
aan die liters bokmelk wat hulle 
gedrink het. As daar geslag was, 
dan het hulle altyd die kleinpens 
en blaarpens gekry vir die pophuis 
om daar te gaan gaar maak.

Khatrina en haar niggie het besluit 
dat hulle as kinders net altyd 
sous gekry het en veels te min 
vleis, so as die kos so kook, het 
hulle die vleis net so uit die pot 
gesteel, in ’n vadoek toegedraai 

DIT WAS ’N GOEIE EN LEKKER 

LEWE GEWEES
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en dan gaan eet in die sloot waar 
niemand hulle kon sien nie.

Hulle het ’n ander lewe gelei as 
die kinders van vandag, en dis 
hoekom sy vandag nog sê, ’n kind 
wat steel is ’n kind wat honger ly.

Hulle moes hard werk en met min 
dinge regkom. Hulle is net een 
keer gesê, nie soos die kinders 
van vandag nie, as hulle stout 
was, is hulle na die bedlêende 
ouma gestuur, waar sy hulle vuur 
warm geknyp het. Hulle was 
gehoorsaam, nie soos die kinders 
van vandag nie, soos sy sê; “So 
het ons ’n ander grootword gehad 
as die kinders van vandag”.

Khatrina glo dat hulle dae, lekker 
dae was en daar was nie dinge 
soos geweld en moord nie. As jong 
meisies het hulle ver geloop om te 
gaan dans sonder om enige iets oor 
te kom of om bang te wees. Niks sou 
gebeur nie en hulle het veilig gevoel. 
Dit was ’n goeie en lekker lewe gewees.

STORIE

Khatrina onthou nie spesifieke stories 
nie, maar sou graag aan die jeug van 
vandag een boodskap wou gee; “Bly 
getrou aan die Here, jy kan op die 
Here vertrou!”

SELEHO ESTHER  
OLIPHANT

Onderhoudvoerder: 
Tshepang Mabote
Area: Ikhutseng

AGTERGROND

Seleho Esther Oliphant is 
gebore op 20 November 
1946 in Koopmansfontein, 
’n gemeenskapsplaas. 
Hierna het haar familie na 
Motsorogane verhuis. Dit is 
reg teenaan die Vaalrivier, 
so 40km vanaf Warrenton 
en naby aan Spitskopdam.

Sy het in 1994 na Warrenton 
verhuis en woon nog al die 
tyd hier. Ester het ’n liefde 
en terselfdertyd groot respek 
vir haar omgewing, omdat sy 
verstaan dat mense afhanklik 
is van beide die hulpbronne 
en genade daarvan.

STORIE

Sangoma roeping

Esther het net goeie herinneringe as 
sy aan die rivier dink. Sy onthou hoe 
hulle as kinders, so baie by die rivier 
gespeel het, daardie speletjies wat net 
kinders kan geniet! Sy onthou hoe hulle 
vele kere af rivier toe is net om te vind 
dat die rivier droog lê, en dit was so 1, 
2, 3, en die rivier was weer volstroom, 
so mistiek!

Daai tyd was hulle so jonk, so on-
skuldig, hulle het nie verstaan wat 
aangaan nie, maar dit as alledaags aan-
vaar. As Esther egter vandag terugkyk, 
besef sy dat dit die rivier se manier was 
om hulle jong klomp te beskerm teen 
die rivierslang. Die enigste rivierslang 

ESTER HET ’N LIEFDE EN TERSELFDERTYD

GROOT RESPEK VIR HAAR OMGEWING,

OMDAT SY VERSTAAN DAT MENSE

AFHANKLIK IS VAN BEIDE DIE 

HULPBRONNE EN GENADE DAARVAN.

wat alle gemeenskappe ken, die een 
waaroor die ou mense altyd gewaarsku 
het, die een wat mense so stilletjies 
laat verdwyn, sonder klank, dag of nag.

Esther onthou ’n ander storie, een wat 
afgespeel het op ’n plaas in die Vrystaat 
tydens mielie-oesseisoen. Hulle het al-
tyd van Maandae tot Vrydae gewerk en 
naweke af gehad. Dit was op een van 
dié af naweke dat sy en ’n paar vriende 
af rivier toe is om wasgoed te gaan was 
dat die vreemdste ding gebeur het.

Sy was besig om wasgoed te was toe 
sy oplet dat haar bloes en seep net 
skoonveld verdwyn het, soos mis voor 
die son, skoonveld. Hulle het oral na 
die bloes en seep gesoek en gewonder 
wie of wat dit sou vat, en hoekom. 
Na ’n vrugtelose soektog was almal 
mismoedig en het ook nie meer kans 
gesien om verder wasgoed te was nie 
en sommer begin speel in die rivier. 
Soos Esther die rivier inspring, sien sy 
spierwit glaskrale op die bodem van die 
rivier lê, daardie krale wat sangomas 
gewoonlik dra. Sy besluit toe om dit in 
die hande te probeer kry, en kry ’n tak 
van die wal af om haar te help. Haar 
vriende raai haar af om die krale in die 
hande te probeer kry, hulle meen, kyk, 
dis die rivierslang, dat hy haar probeer 

nader lok. Dit was nietemin, 
háár bloes en háár seep wat 
verdwyn het. Dit was ’n teken!

Esther het hieroor nagedink 
en besluit om maar eerder die 
krale weer terug te gooi in die 
rivier. Die insident het haar 
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JOB VISAGIE

Onderhoudvoerder: 
Tsepang Mabote
Area: Majeng

AGTERGROND

Job Visagie is in 1956 in 
Witputs gebore, 30km vanaf 
Majeng, naby Boetsap. Hy 
het na Majeng verhuis terwyl 
Thabo Mbeki president van 
Suid-Afrika was. Hy geniet 
die eenvoudige lewe in 
Majeng en glo solank as wat 
jy goed is vir ander mense, 
sal hulle goed wees vir jou.

Hy het op ’n plaas 
grootgeword en moes sy ma 
en pa met hulle take help. Toe 
hy oud genoeg was, het hy sy 
eie werk gevind op ’n klein 
hoewe met ’n groot dam.

Op ’n dag het een van sy 
vriende uit die veld na hom 
geroep en verduidelik dat 
sy kleine seun by die dam 
gaan speel het, maar nou 
besig was om te verdrink. 

Hy het so vinnig as moontlik na 
die dam gejaag, maar toe hy by die 
dam aankom het ’n ander kind, die 
een wat sy seun probeer red het, 
self verdrink. Dit is ’n ervaring 
wat tot vandag toe by hom spook.

STORIE

Job onthou nie ’n spesifieke storie 
nie, maar wel ’n lewensles wat sy ouers 
vir hom geleer het. Hy wil die jonger 
generasie graag aan hierdie les herinner: 
“Respekteer jou ma en jou pa, en jou dae 
sal langer raak. Wees ongehoorsaam en 
jou dae sal vinnig minder raak!”.

RESPEKTEER JOU MA EN JOU PA,

EN JOU DAE SAL LANGER RAAK.

WEES ONGEHOORSAAM EN JOU

DAE SAL VINNIG MINDER RAAK!

en haar vriende egter bang gemaak, en 
het hulle sommer huis toe gehardloop. 
By die huis gekom, het hulle van die 
ou mense van hulle ervaring vertel. Die 
ou mense dring toe daarop aan dat die 
kinders hulle moes wys waar hierdie 
gebeurtenis afgespeel het, en so is 
hulle weer af rivier toe.

Na inspeksie besluit die ou mense dat 
hulle egter die saak aan die boer moet 
oorvertel, hy sou weet wat om daarvan 
te maak. Die boer het bekommerd ge-
lyk en aan hulle verduidelik dat hy vas 
geglo het dat dit ’n teken van donkerte 
was en dat dit dalk net die lewens van 
Esther en haar vriende sou red, sou 
hulle wegbly van die rivier af.

Die ou mense was oortuig, en het 
streng die boodskap aan Esther en 
haar vriende oorgedra, want daar was 
eens ook ’n groep jong mense wat op ’n 
soortgelyke manier deur die rivierslang 
ingelok is, maar hierdie groep is nooit 
ooit weer gesien nie. Slegs fluisteringe 
van die rivierslang is agtergelaat op die 
lippe van die wat oorgebly het.

In daardie dae was Esther steeds 
baie onskuldig, onkundig en het nie 
die volheid van die ervaring verstaan 
nie. Die voorman het egter haar ver-
warring raakgesien en weer die gevaar 
probeer verduidelik. Daarby het hy ook 
verduidelik dat as sy ongehoorsaam 
aan die instruksie sou wees en daar iets 
met haar moes gebeur, hy, die wraak 
van haar ouers sou ervaar, en dat hy 
nie daarvoor kans gesien het nie. Dit 
het Esther oortuig en vir die res van 

die oesseisoen is sy nie weer af rivier 
toe nie.

In daardie dae het Esther egter nie 
die kapasiteit gehad om die ervaring 
spiritueel te interpreteer nie, maar 
vandag, as sy terugdink verstaan sy 
die boodskap wat die rivier aan haar 
gebring het.

Haar ma se broer was ’n sangoma, 
maar is al in die tussentyd oorlede. Haar 
dogter, Gloria, en haar susterskind is 
sangomas vandag, en dra daardie selfde 
spierwit krale wat sy soveel jare gelede 
in die rivier gesien het. Sy verstaan 
nou, dat daardie dag toe sy die krale 
weer teruggegooi het in die rivier, was 
die dag wat sy dalk self haar roeping 
as sangoma opgegee het en dat daardie 
selfde roeping nou oorgeneem is deur 
haar dogter en susterskind.

Esther glo omdat sangoma-wees baie 
interaksie met die riviergeeste inhou, 
dié mense met sangoma-bloed in hulle 
are, beskerm word teen die rivierslang.
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CHRISTINE 
JANNET COETZEE

Onderhoudvoerder: Amoré Nel
Area: Warrenvale

AGTERGROND

Christine Jannet Coetzee is 
gebore op die 3de Mei 1935 en het 
groot geword in Warrenton.

Christine het ’n kort rukkie die 
Berlynse Sendingskool bygewoon, 
en onthou dat die skool geleë was 
waar die Telkomstasie vandag staan. 
Dit was beide haar skool en haar 
kerk, die Lutherse Kerk. Sy onthou 
dat daar waar die Tau-meule nou 
geleë is, altyd ’n vulstasie was, 

Mnr Voster se Vulstasie, hy en sy 
vrou het in ’n woonstel bo-op die 
vulstasie gebly. Sy onthou Volkskas 
bank voor dit verander het na ABSA 
bank toe en onthou ook Rosenstein 
en Mnr Moore se winkels langsaan 
en dan regs langsaan die van 
der Merwe drankwinkel.

Chirstine het later haar 
laerskooljare voltooi by die skool 
wat geleë was in Nu Main straat 
in Kimberley, en het daarna na 
William Prescott Hoërskool gegaan 
waar sy haar St. 8 voltooi het.

Sy is getroud in 1956 en het toe 
weer van Kimberley na Slangheuwel 
verhuis. Daar het hulle gebly tot 
in 1969, waarna hulle onder die 
groepsgebiede wet forseer was 
om na Warrenvale te trek. Haar 
kinders het self nog in die dorp 
skoolgegaan, maar kon later hulle 
skoolloopbane voltooi in Warrenvale 
nadat ’n nuwe skool gestig is.

Christine het ook skoolgehou, haar 
man was ’n onderwyser, maar 
sy self het nooit as onderwyser 
geleer nie. Daar was ’n tyd wat 
daar ’n verskriklike tekort aan 
onderwysers was. Haar man, 
betrokke as onderwyser, maak 
toe ’n voorstel dat sy tydelik kon 
uithelp omdat sy ten minste St. 8 
gehad het. Die tydelike uithelp het 
later verander in ’n permanente 
posisie en het sy met net ’n St. 8 
vir 20 jaar onderwys gegee. Sy het 

die rondtes gedoen, Jan Kempdorp, 
Boetsap, Sydneys Hope, Hol Pan 
en die lot. Daardie tyd was dit nog 
kleurling-sake, en was niemand 
bang nie, dit was lekker jare.

Christine onthou hoe haar pa en 
haar broer baie lief was vir musiek, 
haar pa op die kitaar en haar broer 
op die klavier. Daar was ’n man 
Mr Ortel, hy was verskriklik lief 
vir die bottel en net so ook musiek. 
As hy op die regte stasie was, is 
haar pa en broer opgekommandeer 
om agtergrondmusiek vir sy self 
geskrewe liedjies te speel. Een 
van die liedjies het so gegaan; 
“Its nobodies business but my 
own, if you ride an aeroplane 
and I ride a terraplane (Hy het 
sy voertuig die naam gegee) Its 
nobodies business but my own”.

STORIE

Melkery spokery

Een aand moes Christine en haar 
ma na haar suster, wat net in die 

volgende straat gebly het, loop. Onge-
lukkig moes hulle reg in die rondte 
loop om by haar uit te kom. Die straat 
was donker en moes hulle verby die 
melkery stap.

Dit was nie net enige melkery nie, 
want die eienaar het altyd sy mense 
verniel, en van die werkers is selfs dood 

geslaan. Die storie het geloop dat die 
werkers gespook het in die paadjie, 
so mens moes maar lig loop as jy 
moes verby.

Hoe nader hulle aan die melkery 
gekom het, hoe harder het haar ma 
haar klein handjie vasgedruk. Reg voor 
die melkery sien hulle ’n man met ’n 
pikswart jas reg langs hulle loop. Sy 
pluk aan haar ma en wys na die man 
wat uit die bloute hier langs hulle 
begin loop het met ’n blink emmertjie 
vol melk.

Beide het koue rillings gekry, maar 
aanhou loop, te bang om te hardloop. 
Die man het later net so skuins agter 
hulle begin stap, en as hulle stadiger, 
sou hy stadiger, en as hulle stilstaan, 
staan die man ook stil, asof hy net nie 
wou verby nie. Vir 15 minute het hulle 
doodstil bly staan met die hoop dat die 
man sou verby. Met moeite en vreeslik 
stadig, het die man skuifel voete verby 
beweeg, die blink emmertjie wat skyn 
in die maanlig, in sy hand. Ewe skielik 
is die man weg, soos mis voor die son 
het hy verdwyn. Dis toe dat hulle besef, 
dat dit nie net ’n gewone man was nie, 
maar dat die stories wat die mense al 
die tyd vertel, waar was.

In skok, het sy begin hardloop, ver 
voor haar ma uit, sy kon nie help nie, 
die vrees was net te oorweldigend. Vir 
’n rukkie daarna was beide sy en haar 
ma stom en kon nie ’n woord uiter oor 
die ondervinding nie. Dis eers heelwat 
later dat sy die storie met soveel gemak 
kon vertel.
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BYDRAE  
SPESIALE DANK

Hierdie boek is moontlik gemaak deur die moeite van entoesiastiese 

deelnemers en ’n fenomenale projekspan.

Eerstens, is ons ’n hartlike dank verskuldig aan al die storievertellers, 

waarsonder hierdie boek in totaliteit onmoontlik sou wees. Hulle 

entoesiasme, gewilligheid om te deel en vreugde het dit alleenlik die 

moeite werd gemaak. Tweedens, ’n opregte dank aan die opgewonde 

en bekwame onderhoudvoerders wat die storievertellers geïdentifiseer 

en onderhoude gevoer het, met opleiding verskaf deur IJR, Die Instituut 

van Geregtigheid en Versoening of ten wel “Institute of Justice 

and Reconciliation”.

Derdens, ’n groot dankie aan die verligte, opgewekte en vreugdevolle 

kunstenaars wat die taak gehad het om die gevoel van die stories in 

prentvorm vas te vang. Ons hoop dat jy, die leser, die sketse soveel sal 

geniet as wat die kunstenaars dit geniet het om dit te maak!

Spesiale dank gaan aan die Source Point span wat hierdie publikasie 

moontlik gemaak het met ’n massiewe hoeveelheid liefde en werk. Die 

lang ure spandeer aan beplanning, navorsing, onderhoude, proeflesings, 

transkripsies, vertalings, verfynings, herskrywing en redigering was nie 

tevergeefs nie en word hartlik waardeer. Hierdie boek reflekteer die sorg, 

moeite en liefde wat ingesit is om dit opwindend en aantreklik te maak; 

iets waarop die gemeenskap kan trots wees.

In die algemeen word almal wat tydens die maak van hierdie boek enige 

ondersteuning gebied het, hartlik bedank. Julle woorde en dade van 

aanmoediging word opreg waardeer. 

Rona Stefanie Grobbelaar

Vrywilliger, transkripsies, 
vertalings en redigering

Renee Riley

Vrywilliger, redigering en 
kunstenaar

Nanette Lee Flemming

Projekbestuurder, 
onderhoudvoerder, 
transkripsies en navorsing

Lizette Smith

Vrywilliger en 
redigering

Grace Tshegohatso 
Mothusiemang 

Vrywilliger en vertalings

Francoise Alexandra von 
Lengeling 

Kuns Direkteur en 
herskrywing

Erna De Smidt

Finansiële en 
Administratiewe Bestuur, 
transkripsies en vertalings

Lize van As 

Direkteur, transkripsies, 
vertalings, verfynings, 
herskrywing, redigering, 
samestelling en kunstenaar

SOURCE POINT SPAN
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Shadrach Theys

IJR Ambassadeur 
en Onderhoudvoerder 
Opleiding

Keitumetse 
Victoria Moeketsi

Onderhoudvoerder

Tshepang Culture Mabote

Onderhoudvoerder, vertalings 
en transkripsies

Thabisho Alpheus 
Sabaile

Kunstenaar

Brumilda Hendricks 

Onderhoudvoerder

Amoré Nel 

Onderhoudvoerder

Damion Eldridge Fish 

Kunstenaar

Keolopile Dikokwe 

Kunstenaar

Letlogonolo 
Vincent Mothibi

Kunstenaar

ONDERHOUDVOERDERS EN KUNSTENAARS
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BEFONDSERS

Hierdie publikasie is moontlik gemaak deur die hoogs 
waardeerde befondsing van:
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