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Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, 
 
NS.  Met vandag se tegnologie kan ons seker ‘n naskrif aan die begin van ‘n brief 
aanheg.  Dit was baie interessant om Daspoort en omgewing op al die kaarte te 
soek en te bestudeer.  Noudat ek dit alles egter weer ‘n keer deurlees lyk dit vir 
my maar baie deurmekaar as mens nie die kaarte voor jou het nie.  Ongelukkig 
kan ek nie dele van die kaarte saamstuur nie, dan word die brief te groot.  Daar 
is glo ‘n ander formaat waarin dit gestuur kan word wat meer foto’s toelaat.  Ek 
sal die tegniek seker ook nog eendag verstaan.  Groete, Rosa 
 

------------------------------------------------- 
 
Engela Bernardo het verlede maand die volgende navraag gerig: 
In 1947 was die Britse Koninklike gesin hier in Pretoria op besoek. Daar was 'n 
toespraak deur iemand van die gesin (miskien die koning) op Kerkplein. Ek is op 
soek na die presiese datum wat daardie toespraak gehou is. 
  
Die volgende antwoord van Anne Lehmkuhl van Engeland: 
Hier is die datum:  Koning George VI, Koningin Elizabeth en die Prinsesse 
Elizabeth en Margaret het Pretoria op 27 Maart 1947 besoek. Dit was 'n 
reënerige dag toe hulle met die trein op Pretoria Stasie aangekom het. 
Oudsoldate het 'n erewag gevorm voordat die Koninklike familie met Paul 
Krugerstraat na Kerkplein is. Hulle is ook vereer op 'n staatsbanket wat in die 
Pretoriase Stadsaal gehou is. Bron: Eeufees-album: Pretoria se eerste eeu in 
beeld; uitgewer: J.L. van Schaik, 1952. 
Anne Lehmkuhl:  Professional researcher specialising in South African historical 
& genealogical research. 
 
Die volgende antwoord van Freda Green  
Ter antwoord op die ondergenoemde navraag, sien aanhangsel. Volgens die 
Pretoria News van Saterdag 29 Maart 1947, die dag se gebeure: 
  
Ontvangs by Stasie 
Koninklikes vertrek na kerkplein waar die Administrateur, Genl. J.J. Pienaar die 
koninklike gesin verwelkom. Die koning beantwoord die welkomsrede. 
 
Freda Green 
Tshwane Community Library and Information Service 
 
[‘n Deel van die koerantartikel was by die antwoord aangeheg.  Ek het dit na 
Engela deurgestuur.] 
 

------------------------------------------------------- 
 
Die volgende navraag kom van Robert Page 
Ek is tans besig om inligting in te samel oor die woonbuurt "Elandspoort", geleë 
tussen "Danville" en "Lotus Gardens".  
  
As ek na 'n kaart van Elandspoort kyk, is dit opmerklik hoeveel van die 
straatname iets met oorlog te doen het. Heelwat van die strate is byvoorbeeld na 



gewere of kanonne vernoem. Ek wonder of daar enige veldslae / skermutselinge 
daar plaasgevind het? 
  
Nie te ver daarvandaan is daar ook die ou "Wesfort". So ver ek weet was dit in 
onlangse jare 'n hospitaal vir melaatses. Was dit dalk vroeer gebruik as 'n 
militêre basis of iets dergeliks?  
  
Wat ek ook graag wil weet, is hoekom daardie area (veral Danville) so 'n slegte 
naam het onder Pretorianers. Het daar iets spesifiek gebeur, of was die gebied 
dalk deur die owerheid opsy gesit vir minder-gegoede mense? 
  
Laat weet seblief as jy enige inligting het, of weet van ander persone wat ek kan 
kontak. 
  

---------------------------------------- 
 
'n Interessante stukkie inligting.  Ek wou weet wat noem mens die reling wat voor 
baie ou geboue was waaraan die mense hul perde vasgemaak het.  Nadat ek 
vele mense geskakel het het David Panagos uiteindelik 'n Engelse naam vir die 
ding gegee.  Dit is 'n hitching rail.  So kon ek toe via die woordeboek die 
Afrikaanse name kry.  Dit word genoem 'n teueltralie of 'n perdereling. 
 

--------------------------------------- 
In die Rekord van 17 Augustus was daar ‘n stukkie oor die oudste bestaande 
kerkie in Pretoria.  U sal verbaas wees hoeveel mense my daaroor gekontak het. 
Dit wys net hoeveel belangstelling daar nog is vir die bewaring van die ou 
geboue in Pretoria.  Ek plaas twee van die navrae.  Is daar miskien iemand wat 
inligting het oor die geskiedenis van die kerkie?    
 
Van Marie Mosterd 
Ek is nou baie nuuskierig oor ‘n berig wat in die Rekord Noord 17 Augustus op 
bladsy 16 verskyn.  Het jy meer inligting oor die kerkie wat vermoedelik tussen 
1880 en 1890 gebou is? Daar is ook ‘n pastorie op die perseel by die rioolwerke 
en die kerk en pastorie word as stoorkamers gebruik.  
 
Van Paul Els 
Jy het seker gelees in die Rekord oor die oudste kerkie in Pta.  Annelie het 'n foto 
wat ons maandag by die argiewe afgeneem het van die eerste kerkie. 
Hulle soek hulp oor die geskiedenis. 
  

------------------------------------- 
 
Daspoort 
Die Daspoort waaroor ek hierdie maand skryf is nie die plaas Daspoort waarop ‘n 
groot deel van Pretoria uitgelê is nie en ook nie die huidige voorstad Daspoort 
nie, maar wel die poort in die berg. 
 
Die navraag oor die ou kerkie het my laat besluit om te kyk of ek op enige van 
die ou kaarte iets oor die kerk kan sien.  Die gebied waar die kerk is lê vandag 
aan die oostekant van D.F. Malan-rylaan, tussen die Apiesrivier en die Asiatiese 
Bazaar.  ‘n Groot deel van die gebied word vandag gebuik vir Pretoria se 
rioolsuiweringsaanleg. 



Die berg/rand aan die noordekant van die gebied word op ou kaarte die Daspoort 
Rand genoem.  Vandag staan dit bekend as die Witwatersberge. 
 
Daar waar D.F. Malan-rylaan vandag deur die berg gaan was nie altyd ‘n pad 
nie.  Dit het bekend gestaan as Daspoort [soms op ou kaarte as twee woorde 
geskryf].  Dit is die plek waar die Apiesrivier deur die rand gaan, so daar was 
altyd ‘n deurgang maar dit was moontlik net ‘n voetpad of miskien geskik vir 
perderuiters. 
 
In 1876 [V-01] vra die Z.A.R. nuwe tenders vir die bou van paaie deur Daspoort 
en Wonderboompoort.  In die volgende jaar word die Transvaal deur die Engelse 
ge-annekseer.  Of die pad toe al klaar was is nie bekend nie. 
 
By die Poort loop die Skinnerspruit in die Apiesrivier.  ‘n Ent hoër op loop die 
Steenovenspruit ook in die Apiesrivier.  Net voor die samevloeiing van die 
Steenovenspruit en die Apiesrivier loop ‘n klein sytakkie van die spruit deur die 
lokasie [waar die kerkie is] na die Skinnerspruit.  In die sytakkie is ‘n dam gebou 
[K-08].  H.C. Marais het daar ‘n meule gehad.  Of hy die oorspronklike eienaar 
was, en dus die meule gebou het is nie bekend nie.  Hy noem dit die “Afrikander 
Molens van Daspoort” [V-01].  Op verskeie van die ou kaarte word die meule 
aangedui [K-08;  K-09]. Maar om ‘n meul te bedryf is ‘n pad nodig.  Die volgende 
advertensie verskyn in die koerant: “H.C. Marais & Co. are opening the Daspoort 
Road so please ask the interested to open their pockets” [V-03].  Hier was nou ‘n 
gulde geleentheid om ‘n tolpad te begin en sommer geld ook te maak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een van my broers het drie ou poskaarte van Daspoort in die Kaap opgespoor.  
Hier is twee van die poskaarte.  Ek onthou nog so vaagweg die groot rots wat 
tussen die pad en treinspoor gestaan het.  Vandag lyk dit natuurlik heeltemal 
anders.  Op die poskaarte sien ons ‘n blokhuis tussen die treinspoor en die pad.  
Kan een van die slim mense asseblief help?  Ek weet nie of dit wel ‘n blokhuis is 
en of dit ‘n ander benaming het nie.   
 
Op nie een van die kaarte word die blokhuis aangedui nie.  Daar was wel ‘n 
“River Redoubt” [riviervesting] op die bult aan die oostekant van die pad [K-10].  
Later word die bult dan ook Redoubt Hill genoem [K-14].   
 
Op die bult aan die westekant van die pad was ‘n “bridle path” [rypaadjie] wat na 
‘n aantal mure gelei het.  Dit lyk asof dit verskansings kon wees, seker om die 
treinspoor op te beskerm [K-10].  Heelwat later was die “Native Location Bantule” 
hier gebou [K-14].   
 

 
Die eienaars van die meule by Daspoort het gedurende die oorlog in April 1900 
aangebied om elke Saterdag, solank as wat die oorlog duur, gratis vir behoeftige 
families meel te maal [The-02  p51].  Ek weet nie of dit nog steeds dieselfde 
meule was nie. 
 
Om terug te keer tot die geskiedenis van die ou kerkie.  In die gebied van die 
meule was ‘n lokasie.  Daar was ‘n groot straat, Jerusalemstraat, wat van suid na 
noord geloop het en dit met Pretoria verbind het.  Dan was daar nog twee 
dwarsstrate, Marabastraat en Molenstraat.  In die gebied was meer as een kerk. 
Daar was ook ‘n begraafplaas en in 1899 was daar ook ‘n polisiekantoor in 
aanbou [K-08].  Watter kerk die een is wat vandag nog bestaan kan nie van die 
kaart af vasgestel word nie. 
 
Groete tot volgende maand. 
Rosa Swanepoel 
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