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Hoofstuk I, 

INLEIDING. 

l. Keuse van dbe vraagstuk. 

Die sosiografie is een van die jonger sosiale weten• 

skappe, Die benaming sosiografie is in 1911 in Nederland 

deur c. Gerretson gebruik, dog is eintlik deur Steinmetz 

in dieselfde jaar in •n artikel, en later weer in 192? 

in sy Inleiding tot de Sociologie as aparte wetenskap 

beskryf • Origens is hierdie wetenskap nog betreklik on

bekend. Selfs die teenc~::-rJoJ:'dige sosiolo3 verwar nog die 

sosiografie as metod~ by die sosiologiese benader~ met 

die sosiografie as hulpwetenskap van die sosiologie. 

Sosiolol soos Steinmetz, Tennies, Sleumer en Groenman 

ontken dat die sosiografie slegs •n sosiologiese metode 

is. Net soos daar 'n neue verband tussen die psigologie 
1) 

en die sosiologie bestaan, so bestaan daar ook 1n bepaal-

de verhouding tussen die sosiografie en die sosiologie. 

Steinmetz het dit soos volg uitgedruk: uin de eerste 

plaats dan een nieuwe wetenschap, aan welke ik indertijd 

de naam van Sociografie heb gegeven. Ik definieerde haar 

als de s tudie van de volken en hun onderdelen in hun 

versoheidenheid. Het onderseheid tussen haar en de 

Sociologie :Ls dus zaer groot en mag vooral niet verwaar-

loosd worden. Voor de socioloog bestaan de aparte 

volken als zodanig niet; • • • • • De Sociologie is dus een 

abstracte wetenschap, heel nauwkeurig gezegd een ab

stract-concrete, terwijl de Sociografie bepaald een 

l) 
Steinmetz, S.R.: !nleidin~ tot de Sociologie, p.27. 

concrete./ ••••• 
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concrete wetenschap 1s."2) 

1n Breedvoeriger bespreking oor die sosiografie as 

wetenskap volg egter later in hierdie hoofstuk. Die 

ondersoeker se belangstelling in die sosiogratie is 

gedurende 1952 en daar.na eers aangewakker nadat aandag• 

tiger studies oor die sosiografie en meer bepaald sosio• 

gratiese werke bestudeer is. Die ondersoeker se beroep 

bet ook baie tot die belangstelling in die sosiogratie 

bygedra. Die sosiologiese navorser maak daagliks by 

die bestudering van maatskaplike verskynsels in sosio• 

logiese, sosiografiese en psigologiese metodes gebruik. 

Die keuse van die onderwerp vir hierdie proefskrit, 

naamlik 'n sosiografiese studie van verskeie atgesonder

de gemeenskappe in die distrikte Marico en Waterberg, 

het byna vanselfsprekend gekom. Gedurende 1951 het die 

ondersoeker 1n opname in die Maricose bosveld gedoen om 

gegewens vir die M.A.-verhandeling in te samel. Die 

eindproduk van hierdie opname was ,:n Sgsigsraf'iesg &?tu42.• 
yan •n Af:gesonderde GeJileenskap in die Distrik MariQA"• 

Die opname self en ook die besprekings wat die ondersoeker 

met verskeie persona gehad het, het tot gewlg gehad dat 

ander gemeenskappe met soortgelyke toestande en waar.in 

die gesinne as gevolg van min or meer dieselfde omstan-

dighede verarm het, onder die aandag gekom het. Na 

die voltooiing van die M.A.-verhandeling het die begeer

te dadelik ontstaan om ook met hierdie gemeenskappe 

nader kenn:l.s te maak. 

Die platteland en die leetwyse van die plattelan

der het die ondersoeker nog altyd geinteresseer en die 

2) 
Steinmetz, S.R. : a.w.,p.28 

begeerte/. ••• •• 
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begeerte was steeds aanwesig om begrypend teenoor hul 

problema te staan. Di t is juis ook op die platteland 

waar 'n mens soms nog 'n stukkie volkskunde aantref wat 

eie aan die Afrikaner is en wat nog baie min deur vreem

de stedelike 1nvloede aangetas is. Sodra iemand wat op 

die platteland gebore is en opgegroei het, na •n stad 

verhuis, begryp hy hoeveel voorregte die plattelanders 

misloop. Dit is dan dat 'n mens hul leefwyse, probleme, 

omstandighede en misluk!.:in~·3· met 'n groter mate van mee

ge~el kan behandel. Gewone geselskap oor die weer, 

die oeste, die droogtes en dergelike sake, sal die ste

deling vervelig en oninteressant vind; maar die simpa

tieke begryper sal weet van watter aktuele belang dit 

alles vir die boer en sy bestaan is. Dit is immers die 

boer, meer as die stedeling, wat in 1n diepe afha.nklikheid 

van die natuur en die bodem lewe. 

Die ondersoek is deur 1n bre~ literatuurstudie voor-

a.fgegaan. Terwyl die ondersoeker daarmee besig was, 

het die intense belangstelling in die sosiografie weer 

na vore gekom, en is daar beslui t dat die ondersoek weer 

die vorm van 'n sosiografiese studie sou aanneem, dit wil 

sA u• ••• de studie van groepen en groepsverschijnselen, 

voorzover zij ui td.ru.kking zijn van groepsleven, 1n h1m 

verscheidenheid en wel aan .Pls&W en .:tm gebonden. 113) 

Op die gebied van die sosiologie en die sosiogra~ 

fie is daar tans soveel problema, veral in die stede, 

wat die aandag vereis, dat dit wil voorkom asor die 

vraagstukke van die landelike gebiede oor die hoof 

gesien word'. Die rede hiervoor kan daarin gesoek word 

3) 
Groenman, Sj.t Methoden der S2.rciogra;f;te, p.l2. 

dat/ •• •••• 
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dat landelike problema nie so ernstig as stedelike skyn 

te wees nie en dat stedelike vraagstukke in verhouding 

met landelike baie vinniger vererger. Die ondersoeker 

se voorliefde vir die platteland het hom laat besluit om 

'n vraagstuk by voorkeur ui t die landelike lewe te kies 

om op die wyse 'n moontlike diens aan die verar.mde lande

linge te bewys. 

Soos reeds gemeld, is die sosiografie as wetenskap, 

veral in Suid-Afrika, nag betreklik onbekend. Die sosio

gra.f'ie is hoofsaaklik bekend as 1n 11metode" in die sosio

logiese benadering. Wetenskaplike sosiografiese werke 

as sodanig bestaan byna nie. Die ondersoeker is bewus 

van slegs drie, naamlik: Oud-boswerkers en di~ Nakomel:J.nge 

Xan BoSWerkers in die Midde11gndse Bosstreek met besqpdere 

verwys1ng na Knysna,deur P.F.S.J. van Rensburg; 

l!amakwaJ.a.nd, deur P. W. Kotz~ en die ondersoeker se genoem-

de M.A.-verhandeling. Deur die keuse dus op hierdie weten

skap en die genoemde vraagstuk toe te spits, vertrou die 

ondersoeker dat daar op die wyse meer belangstelling by 

die wetenskaplike publiek vir die sosiografie aangewakker 

sal word. 

2. Doelstelling en begrensing van die 
--------~s~~~~~~---------------

Uit die aard van die ondersoek is dit nie 1n moeilike 

taak om bepaaJ.de grense vas te stel nie; trouens, deur 

die definisie van die sosiografie word die ondersoeker 

reeds aan plek en tyd gebind. Om di t te herhaal: 

u•••••• de studie van groepen en groepsverschijnselen, 

voorzover sij ui tdru.'tdcing zijn van groepsleven, in hun 

verscheidenheid/ ••••• 
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lf.) 
verscheidenheid en wel aan plaats en tyd gebonden." 

Die eerste doelstelling '~rat die ondersoeker gedurig 

tydens sy ondersoek voor oe gehad het, was om die v:raag

stuk op 1n wetenskaplike wyse te benader en om die feite 

objektief te behandel. Die subjektiewe element wat so 

maklik 'n rol kan speel, moes gedurig vermy word. Deur 

meebelewing het die ondersoeker egter probeer om begrypend 

teenoor die mense met hul problema te staan. Gedagtig 

aan die vereistes van 'n wetenskaplike studie, is gepoog 

om slegs ware feite-materiaal in aanmerking te neem. 

'n Verdere doelstelling was om by diegene wat in die 

sosiale wetenskappe belangstel, 'n wyer belangstelling in 

die sosiografie aan te wakker. Die empiriese metode om 

verskynsels na te spoor en te verklaar is nog betreklik 

jonk, dog dit wen baie vinnig veld onder die hedendaagse 

sosioloe en psigoloe. Di t is veraJ. die Amerikaanse 

sosioloe en psigoloe wat op groot skaal van die sogenaam

de ns(Jcial. surveys" gebruik maak om die een of ander 

maatskaplike verskynsel te ondersoek. Daar sal egter 

getrag word om nie bloot empiries te werk te gaan nie 

maar om ook aan die begrypende benadering reg te laat 

geskied. 

Derdens was 'n belangrike doelstelling van die onder

soeker om die noodtoestand van 'n paar groepe verar.mde 

gesinne in die Transvaalse bosveld te omlyn en te om• 

skryf en om sodoende 'n duidelike weergawe van hul lewens-

omstandighede te gee. Hierdie gemeenskappe is nie die 

enigste afgesonderde gemeenskappe in die Unie nie. In 

die Kaapprovinsie is die ondersoeker byvoorbeeld van 

4) G S. roenma.n, J • : a.w., p.l2. 

twee/ •••• 
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twee ander sodanige gemeenskappe bewus~ Die vernaamste 

oorsaak van hierdie groepe se afsondering is egter in 

die geografiese onbekombaarheid gelee, terwyl die 

bewoners in die ondersoekte gemeenskappe geografies 

maklik bekombaar is. Die ondersoeker het hom bepaal by 

gemeenskappe wie se oorsprong ui t die dae van die Groot 

Trek uit die Kaapkolonie dateer. Die gedagte is dan 

dat, waar hierdie gesinne slegs ~~ van die talryke vraag

stuk:ke is wat· hul tans in ons gemeenskap voordoen, bier

die ondersoek moontlik daartoe kan bydra dat 1n veran

dering in die haglike ekonomiese en maatskaplike toe

stande teweeg gebring sal word. 

In die ondersoek word •n poging aangewend om die 

verskynsels wat hierdie gemeenskappe kenmerk, te ver~ 

klaar. Die vraag sal. byvoorbeeld ontstaan of die ver

skynsels tot op sekere hoogte in die lig van die lewens

houding wat die gemeenskappe kenmerk, gesien moet word. 

Di t is wenslik, inderdaad noodsaa!-tlik, om hierdie gemeen

skappe sosiaal-histories te benader, veral omdat·die 

huidige gemeenskappe die produk van hul besondere verlede 

is. 

Die begrensing van die ondersoek bly uit die beknop

te oorsig van die verskillende hoofstukke hieronder. 

Die geografiese begrensing van hierdie ondersoek, 

soos aangedui in Hoofstuk II, val saa.m met die grense 

van 'n aantal plase. So word gemeenskap A beperk tot 

die grense van dr:!.e plase. T·:ree van hierdie plase is 

aangrensend terwyl die derde tien myl daarvandaan. 

gelee is. Die plase grens aan die Maricose bosve1d. 

Die geografiese en boerdery-omstandighede is feitlik 

dieselfde. Gemeenskappe B en C is in die Waterbergse 

distrik/ •• •• 
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distrik gelee, hoewel hulle ongeveer 120 myl van mekaar 

18. Eersgenoemde bestaan uit drie aangrensende plase, 

en ook hier is die geografiese en boerdery-omstandighede 

dieselfde. Gemeenskap C bestaan uit slegs een plaas. 

Samevattend kom dit daarop neer dat die gemeenskappe geo

grafies nie onbekombaar is nie en dat boerderygeleenthede 

vir die bewoners dieselfde is as vir ander boere aangren

send aan die gemeenskappe. 

Hoofstuk III bevat 'n kort geskiedkundige oorsig van 

die ontstaan van die gemeenskappe. Daar word aangetoon 

dat die eerste bewoners Voortrekkers was wat met die Engel-

se bewind in die Kaapkolonie ontevrede was. Gevolglik 

het die gemeenskappe min of meer op dieselfde wyse ontstaan. 

Demografiese besonderhede word in die volgende hoof

stuk behandel. Die ondersoeker beskrywe bier die ouder

domsverspreiding, gesinsgrootte, ensovoorts van die be

woners. As byvoorbeeld gevind word dat die meeste be

woners reeds bui te die produktiewe leeftyd is, kan verwag 

word dat die gemeenskappe besig is om te kwy.n. Voor~ 

spellings in verband met die voortbestaan van die gemeen

skappe kan dus op hierdie gegewens gegrond word. 

Hoewel dit geen ekonomiese ondersoek is nie, is die 

behoefte nogtans gevoel om ·•n kort weergawe van die ekono

miese posisie van die bewoners in hoofstuk V te gee. 

Omdat behuising een van die mens se prim~re lewens

behoef'tes is, word in Hoofstuk VI ruim aandag aan hier

die aspek gegee. Daar word gelet op die algemene voor

koms van die wonings, die aantal slaap- en woonvertrekke 

(met die doel om oorbewoning aan te dui), die meubilering, 

die versorging van die wo.nings, die aanwesigheid van 

vrugte-/ •.••• 
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vrugte-, groente- en blomtuine. 

Die daaropvolgende hoofstuk handel kortliks oor die 

algemene gesondheidstoestande van die mense.. Aspekte 

soos voorkoms, voedingstoestande, siekteverskynsels en 

mediese dienste, die gesondheidstoestande van die kinders, 

word behandel. 

Dit spreek vanself dat die maatskaplike toestande 'n 

belangrike plek sal inneem ~~n hierdie studie. Daarom word 

heelwat aandag hieraan in hoofstuk VIII gewy. Die ver-

armingsverskynsel word bespreek aan die hand van moontlike 

veroorsakende faktore, soos die inwerking van natuurom

gewings-, aanlegs- en maatskaplike omgewingsfaktore. In hoor

stuk IXword aa:ndag aan onderwystoestande gegee soos dit in 

die verlede daar uitgesien het en soos dit tans daar aan

getrer word. Dan word ook aandag aan die bestudering van 

die familia- en gesinslewe gegee. 

HOofstuk X gee 1n oorsig van die godsdienstige lewe 

van die gesinne. Hoewel dit moeilik en haas onmoontlik 

is om godsdienstige waardes noukeurig te bepaal, het die 

ondersoeker gepoog om sekere tendense vas te stel. 

Die stadwaartse trek is so vn algemene verskynsel dat 

dit voortdurend onder die aandag van die owerheid as 'n 

maatskaplike vraagstuk gebring word. In hoofstuk XI is 

•n oorsig van hierdie maatskaplike verskynsel gegee soos 

dit in die gemeenskappe aangetref iso 

3. Die sosiografie en die aanwending van sy 
______ , . .r_~"""t.g,tt~Jl.~,.----

(a) Die sostQ~l!Afie a&. li~tenskaps 

Gedurende die jare voor die Tweede W~reldoorlog het 

die/ •••• 
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die studie van maatskaplike verskynsels sterk opgang begin 

maak. Die groot aanvraag was na fei tekennis en nie soseer 

oor die wyse waarop mens die maatskappy as studie~bjek 

moet benader nie. Die redes daarvoor was naamlik dat daar 

nog gesoek is na metodes en na die verfyning van die beson-

dere metodes. Buitendien was die sosiale wetenskappe nog 

op di~ stadium waarop hul bestaansreg bewys moes word, en 

eventueel dus so spoedig moontlik tot resultate moes kom. 

Die gebruikte metodes was soms van sekond~re belang. 

Wanneer 'n persoon hom~op die studie van maatskaplike 

verskynsels toel~, moet hy weet wanneer hy met 1n sosiale 

verskynsel te doen het. Onder die term nsosiaJ.e verskyn-

sel" kan verstaan word : 'n verskynsel van die groep. 

uEen versch.Ynsel is sociaal, als het, zo het al niet zijn 

oorsprong vindt in groepsleven, dan toch in zijn ver

schijningsvorm door di t groepsleven is bepaald •••• n 5) 

Omdat, soos reeds gemeld, daar 'n neiging bestaan om 

die sosiografie as 'n sosiologiese metode te beskou, or, om 

die twee wetenskappe te wil verenig, is dit dtts noodsaaklik 

dat die twee duidelik onderslrei snl vtord. 

Steinmetz, die grondlegger van die Nederlandse sosio• 

grafie6) definieer die ..s..Q..S~ soos volg: uDe 

Sociologie is de wetenschap d~r feiten van het menselijk 

samenleven als zodanig, dus van zij vormen, leven, ont-

wikkeling en verval. u?) Verder skryf hy: uDie 

vormen van het maatskappelijk leven zijn oneindig vele: 

horde, stam vo+ksstam, volk, dorp, stad, staat, kerk, 

5)Groenman, Sj.: a.w., p.9. 
6 )Groenman, Sj.: a.w., p.7. . 
?)Steinmetz, S.R.: a.w., p.18. 

sect/ •••• 
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secte; krijgsbende, leger; vereniging en gezelschap, gezih, 

familie, grootfamilie,maatschapp1j 1 enz. enz. Het spreekt 

vanzelf', dat niet alleen die vormen beschreven worden, maar 

ook hun ontstaan, hun leven, inrichting, veranderingen en 

groei, hm ziekten, verval en dood; hun geest en leiding; 

hunr1jp1.ng, beroeringen, sam.engaan en botzingen, hun str1jd 

niet te vergeten. Natuurlijk ook de grote tegenstellingen 

van hetmaatschappelijkleven, als 1Gemeinschatt und Gesell

schatt' ••••• en individu en gemeenschap, verder het collec

tief bestaan. Dit alles en meer maakt het gebied der 
8) 

Sociologie u1 t." 
Vir die sosioloog bestaan aparte volke as sodanig nie. 

Dit spreek egter vanself dat by sy feitemateriaal aan hulle 

sal ontleen, want daar bestaan geen mensheid losstaande van 

•n volk nie. Maar, die sosioloog het nie eens nodig om 

die volke se name te noem nie want dit kan vermeld word 

wanneer by die bron van sy feitemateriaal aangee - die feite 

self mag anoniem bly. Die sosiologie kan dus beskou word 

as 'n abstrakte wetenskap of, beter omskryf, 'n abstrak

konkrete wetenskap. 

Kom ons nou egter by die sosiografie, sal dit duidelik 

blyk dat daar wel 'n duidelike verskil tussen die sosio

logie en die sosiografie is en dat die sosiografie geen 

sosiologie is nie. 

Die sosio,.g_;.c:~jT~ "rrord deur Groenman gedefinieer as 

n• ••• de studie van groepen en groepsverschijnselen, voor

zover zij ui tdrukking zijn van groepsleven, in hun versche1-

denheid en wel aan plaats en t1jd gebonden. u9) Sleumer 

8} . . 
Ste1nmetz, s.R~: a.w., p.lB-19. 

9)oroenman~ Sj.: a.w., p.14 
definieer/ • •~ ~ 
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definieer dit as n•••• de studie der volken en hun onder-

d 1 . h 10) e en ~n u.n verscheidenheid. 11 Hierdie definisie is 
11) van Steinmetz oorgeneem. Die sosiograaf bly konkreet 

en hou aan sy studie-objek vas; dit wil se, die volk of 

groep. Sy naam word genoem en by word gelokaliseer. 

Die doel bly steeds om die besondere geaardheid van een 

groep te bepaal en dit desnoods van ander groepe te onder-

skei. 

Die objek van die sosiografie kan sowel •n volk as 

'n deel van 'n volk wees, 1n provinsie of 'n streek, 'n 

dorp of 1n stad, 1n wyk of •n straat of selfs 'n beroep. 

Hierby moet gese word dat dit nog suiwer besktyy;en£ is 

en hierdie beskrywing meet 1n beginsel steeds die ~ 

gangs~unt wees. Maar, dit kan nie net by beskrywing 

gelaat word nie; trouens, geen wetenskap kan net beskryf 

sender om te b~gryp en te verklaar nie. In prinsipe is 

elkeen wat op wetenskaplike wyse sosiale verskynsels 

bestudeer soos dit op 'n sekere plek en tyd voorkom, on

geag waar die plek gele~ is of in watter tydperk die 

verskynsel hom voordoen, 1n sosiograaf. 

Volgens Groenman12) kan daar 1n onderslceid tussen 

aktuele en historiese sosiografie gemaak word, hoe-vrel 

hierdie tvree begrippe so nou aan mekaar verbonde is ·dat 

hulle nie geskei kan word nie. l':te t u aktueel" word dan 

verskynsels wat in die hede voorkom, bedoel. By die 

ondersoek van 'n verskynsel word dit egter noodsaaklik 

dat die begrip nhede" met die begrip 11verlede" sal 

saamvloei, omdat 'n sekere fase van die verskynsel 

10) 
Sleumer, w. : m..~mentep_..!§Q het gr oepsleven, p. 32. 

11) Steinmetz, S.R.: a.w., p.28. 
12)Groenman, Sj.: a.w., p.13. 

bestudeer/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 12 ·-

bestudeer word, en ook omdat die ondersoek self 1n t,yd

laru{ mag duur of selfs oor 'n lang tydperk mag strek. 

uEen scherpe scheiding is derhalve tussen Sociografie 

in het heden en Sociografie in het verleden, de laatste 

in de regel sociale geschiedenis genoemd, niet te 

merken" •13) In die praktyk sien mens dat die sosio

grafiese studies beide elemente, naamlik die van die 

hede en van die verlede bevat. 

Terwyl die sosiografie verskynsels beskryf, soos 

di t juis hier en nou, of daar en toe voorkom of voor

gekom het (aan plek en tyd gebonde) interesseer ~it nie 

die sosiologie wat meer die algemene naspeur nie. Waar 

gebondenheid aan tyd en plek vir die sosiografie 1n 

vereiste is, het dit vir die sosiologie geen betekenis 

nie. Die verband tussen die twee is dus daarin gelee 

dat die sosiografie die besondere waarnemings le"tver '\vat 

die grondmateriaal vir die veralgemening van die sosio-

logie vorm. Namate die aantal verskynsels wat deur die 

sosiografie bestudeer is, styg, groei die materiaal vir 

die sosioloog. 

Die verband tussen die sosiografie en die sosiolo-

gie is egter nie eensydig nie. Die sosiografie lewer 

wel waar.nemings aan die sosiologie, maar laasgenoemde 

lewer weer algemene begrippe, waaruit die konkrete onder-

soek (sosiografie) sy voordeel trek. Dit beteken dus 

dat die sosiograaf op hoogte moet wees van die resul

tate waartoe die sosioloog gekom het, sodat dit 'n 

grondslag · kan vorm vir die verdere ontwikkeling van die 

13) 
Greenman, Sj.: a.w., p.13. 

'bOuwerk/ •••• 
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bouwerk, genoem die maatskappywetenskap.l4) Die so-

siografie kan dus beskou word as 1n hulpwetenskap van 

di t rd • d. . 1 i 15) e eers e o e V1r ~e sos~o og e. 

Groenman16 ) di 1 d k ti gee e vo gen e s ema ese voor-

stalling : 

S o s i o g r a f i e. 

( • studie van groepe en 
skeidenheidJ 

groepsverskynsels in hul ver-

/ 
aktuele sosiografie 

\ 
historiese sosiografie 

( • sosiografie_in engere sin) ( = sosiale geskiedenis) 

~iolog~ 
( = studie van groepe en groepsverskynsels in 

hul algemeenheid) 

die wetenskaps
toepassing is J 

.§..Q.s iale pol it ielr. 

Die vraag ontstaan dan: Het die sosiografie as 

nuwe wetenskap 'n besondere taruc? Hierop antwoord Stein

metz17) baie beslis, ja, en hy voeg by: 11Zulk een so

ciale beschrijving zal moeten streven naar twee doelein

den. Het eerste is ~el~1dighE?.ll,'t\'Barb1j vooraal hier

aan gedacht wordt, dat zij zich niet moeten beperken 

tot de oeconomische of tot welke andere zijde van de 

gekozen eenheid oak, maar dat het onderzoek van de toe

stand naar aJ.le zijden: moreel, cultureel, oeconomisch, 

crimineel, enz. moet gescbieden. Dit streven meet a1 

l4 >oroenm.an, s j. : a ow., p.l4. 

l5 )Sleumer, \tl. : a. w., p. 34., 
16 >oroenman, Sj.: a. w., p.13. 
11) ',.,I· 4 

Steinmetz, s.R.: a.w., p.31-3. haar/ •••• 
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haar werk, ook wanneer het details betreft, doordringen~ 

De tweede eis meet zijn prec1~eheid, scherpte van be

schrijving en omlijn1ng, als het enigsins mogelijk is 

ook ~Tantitatief, dus statistisch~lB) Hy is die mening 

toegedaan dat hoe meer daar van statistiek gebruik 

gemaak word hoe beter, hoewel daar altyd in gedagte gehou 

moat word dat statistiek geen wetenskap op sigself is 

nie. Dit is slegs 'n hulpmiddel waarvan talryke weten

skappe gebruik maak.l9) Die vernuf, die toewyding en 

die ywer van die sosiograaf sal aan die statistiek gewy 

meet wees om met vae beskr,rwings vro1: gereeld, soms, 

nooit, ensovoorts tot werklike statistiese skerpheid te 

kom. 

Elke verskynsel kan natuurlik nie statisties gemeet 

en beskryf word nie, soos verskynsels wat kwalitatief 

ugemeet 11 meet word. Daar kan hoogstens langs 1n indirek-

te weg tot 'n statistiese toetsing en bewys kom. Die 

aard en diepte en reinheid van die vroomheid op een of 

ander plek kan nie in getalle uitgedruk word nie. Dog, 

wat wel statisties uitgedruk kan word, is die kerkgang, 

die kerklike huwelike, lektuur, verenigingslewe, mora

liteit, dankoffers, armsorg en allerlei ander verskynsels 

wat op eersgenoemde seker lig sal kan werp. 

Dit is nou die taak van die sosiografie om meer 

vernuftig te word in soverre dit maatskaplike verskynsels 

aangaa.n. Deur 'n verskynsel tot in die fynste besonder-

hede te beskryf en te ontleed kan en sal dit tot breere 

en dieper beskouing lei. Di t op sigself weer kan van 

18) 
Steinmetz, S.R.: a.w., p. 11. 

19) Steinmetz, S.R.: a.w., p. 111. 

onskatbare/., ~ o 
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onskatbare waarde vir die sosiologie weese 

Steinmetz meen dat hierdie noukeurige bestudering 

van 'n verskynsel deur die sosiografie die gevolg saJ. he 
dat die sosioloog gedwing sal word om by die werltlikheid 

te bly, udit wil zeggen bij de empirische wetenschap, en 

dus ver van het speculatieve gedachtenspel, de haarklo

verijen, het construeren van en jongleren met gedachten 

(vaak slechts woorden), zijnde volslagen nutteloos, 

wanneer het er om te doen is de maatschappelijke w~reld 
20) 

te begrijpen." 

Hy meen verder dat terwyl die sosioloog in die ver

lede dil~vels geneig was om die verklaring van verskyn

sels op algemene, vae kennis, soos wat elke man op straat 

besit, te grand, die sosiografie aan hom nou krities 

gesuiwerde materiaal sal lewer~ 2l) Sodra di t gebeur, 

sal verklarings wat op algemene populere beskouings be

rus, verdwyn en sal die sosiologie nie so dikwels deur 

die man op straat beskou word as 11gesistematiseerde 

algemene kennis" nie. 

Di t is vandag, in hierdie tyd van talryke nasionale 

vraagstukke, 'n algemene verskynsel dat iedereen wat in 

'n openbare vergadering as spreker optree, hom uitlaat 

oor die mees gekompliseerde landsvraagstukke soos die 

rassevraagstukke, jeugmisdaad, die werkende moeder, die 

verbroYJceling van die gesin, ensovoortsc 

Wanneer egter eers meer analiserend in verband 

met hierdie vraagstukke opgetree word, en hulle weten

skaplik behandel word, kan tot die kern van die probleme 

20)steinmetz, S.R.: aow., P~34. 
21) Steinmetz, S.R.: a.w., p.3~. 

deurgedring/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 16-

deurgedring word en dan kan 1n breer en dieper beskouing 

van die vraagstukke en hul oplossing verkry word. 

b. Die aanwending van die sosiografiese metodes in 
die ondersQJLlf.L ___ .. -------~---·-··-·-~-···-·~··----

Om die verskillende aspekte van die maatskaplike ver

skynsels in die betrokke gemeenskappe te beskryf, moes 

die ondersoeker van verskeie metodes gebruik maak. 

(i) Eerstens is die sosiaal-historiese metode aangewend. 

De~ die gebruikmaking van hierdie metode kon die onder

seeker lig werp op die verlede van die gesinne, met ander 

woorde, hul ontstaan, ontwikkeling, hul groei asook hul 

agtertiitgang. Soos reeds onder afdeling (a) bespreek, is 

die sosiografie nie slegs op die hede gerig nie, maar moet 

die hede en die verlede 1n baie noue verband vorm. Daar 

word naamlik 1n sekere fase bestudeer (l.w. nogtans aan 

tyd gebonde) waarvan die verlede 'n deel vorm en wat as 

die historiese sosiografie bekend staan. In die toe-

passing van hierdie metoda was die skrywer hoofsaaklik op 

dokument~re gegewens en onderhoude aangewese. Da.ar bestaa::.L 

baie min geskrewe rnateriaal oor di~ gemeenskappe. Oor 

elke gemeenskap is daar slegs twee verslae. Hierdie 

dokumente is van die Departement van Volkswelsyn verkry. 

Die sosiaal-historiese agtergrond van hierdie gemeen

skappe dek onder andere die aardrykskundige kenmerke 

van die streke, die oorsprong en groei van die bevolkings 

en die proses van verarming. Verdere gegewens oor die 

geskiedenis van die gesinne is verkry deur middel van 

onderhoude wa t met predikante , skoolhoofde en ander oud-

inwoners/ •••• 
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inwoners van die gemeenskappe of die naburige oud-inwoners, 

gevoer is. Waardevolle gegewens is op die wyse inge-

samel. Deur kontrolering en noukeurige sifting van die 

gegewens kon •n betreklik betroubare weergawe van die 

historiese ontwikkeling van die gemeenskappe verkry word~ 

(ii) Die meeste gegewens is egter deur middel van vrae-

lyste verkry wat in die bylae ingesluit word, Daar was 

drie sodanige vraelyste wat die ondersoeker persoonlik 

aangaande elke gesin ingevul het. Eerstens is 1n alge-

mene vraelys opgestel waardeur gegewens van meetbare aard 

verkry is, soos die gesinsamestelling, vaste eiendom, die 

kinders en hul beroepe, die besittings soos lewende hawe, 

die inkomste uit die grand en vee, die behuisingstoestande, 

ensovoorts. In die tweede vraelys is gegewens aangaande 

die gesin se kerkverband verkry, terwyl die derde vraelys 

oor ~erskeie reaksies van die gesinne op 1n aantal ver

skynsels wat die ondersoeker tydens sy besoek getref het, 

handel. 

Die metode van vraelyste ter verkryging van gegewens 

is in die sosiografie baie belangrik. 11 Het vergaren van 

feitenmateriaal •••• is in de Sociografie uitermate 

belangrijk. Inductie, het verzamelen van feiten, het 

leggen van een basis door middel van waarnemingen, waarop 

dan beschouwingen kunnen v.rorden opgetrokken, is een harde 

noodzaak. "22 ) 

Vraelyste een en twee is in die teenwoordigheid 

van die gesinne ingevul omdat alle vrae deur die gesin 

22) Groenma.n, Sj.: a.w., p.ll7. 

beantwoord/ •••• 
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beantwoord moes word. Die derde vraelys wat oor verskil-

lende houdings van die gesinne handel, kon egter nie in 

hul teenwoordigheid ingevul word nie, omdat die metode van 

ondersoek hier op onderhoude en gesinstudies berus het. 

uHet interview is een opzettelijk: gesprek, een doelgerioht 

gesprek; het wordt niet by toeval gevoerd, doch is altijd 

min of meer voorbereid, en het is gericht op het verkrijgen 
23) 

va.n informa ties van bizondere aard. 11 Saans nada t die 

gesinne gedurende die dag besoek is, is hierdie vraelys so 

noukeurig moontlik ingevul. By die insameling van gegewens 

is verder gebruik gemaak van die metode om gesaghebbende 

persone ~t in nou voeling met die gesinne verkeer het, te 

raadpleeg. So is nuttige informasie rakende die godsdiens-

lewe by die plaaslike leraars verkry. Verder is onderhoude 

met skoolinspekteurs, skoolhoofde en mediese beamptes gevoer. 

(iii) Begryping as metode by die ontleding van maatskaplike 

gegewens is essensie~l. Daar word beweer dat begryping 

meer 'n houding as •n metode is, hoewel Groenman24) in sy 

uiteensetting van begryping dit beskou as •n wetenskaplike 

metode. Met begryping word die deelneem aan die groeps-

lewe van die groep wat bestudeer word, bedoel. Dit is 

die metode waar 'n mens trag om die 11 binnekant11 van die 

• groepslewe te verstaan. Hierdeur ontstaan 'n objektiewe 

subjektiwiteit wat wel onderskei moet word van blote 

subjektiwiteit, dit wil s~, ons eie innerlike tempera

ment en karakter, die subjektiewe subjektiwiteit. 

23) 
Groenmsn, Sj.: a.w., p.ll?, 

24) 
Groenman, Sj.: a.w., p.lo8. 

Die/ •••• 
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Die aard van die samelewing, dit wil se die studie

gebied van die sosiologie en sosiografie, bring mee dat 

die gevaar gedurig ontstaan om~,J:cant te kies." Anders as 

die natuurwetenskaplike wie se objek vir hom ,1vreemd" bly, 

is die sosiale navorser aan sy objek gebind. Lundberg 

gee hieroor 'n treffende uitspraak: "A man can count the 

legs of a fly and report his findings without having his 

heart wrung because there are too many or too few. But 

it is very difficult for a person who dearly loves his 

cocktail to induce himself to observe and report that pro

hibition seems to have been an economic boom to the commu

nity which he is studying.u25) 

So is daar baie gevare wat met die metode van be-

gryping gepaard kan gaan. Groenman26 ) skryf ook onder 

andere dat wanneer mens t~ vertroud raak met die milieu wat 

jy wil begryp, jy dikwels ugewoon" vir 11 normaal 11 beskou, 

wat tog nie die geval is nie. Hy meen: uMen moet als 

onderzoeker niet meer een vreemde zijn en tech vreemde 

blijven. 11 

Om begrypend teenoor jou objek te kan staan, is dus 

geen maklike ta&k nie. Die ondersoeker het egter probeer 

om saver moontlik begrypend teenoor die gesinne te staan om 

sodoende die motivering van hulle handelinge en houdings 

te verstaan. 

(iv) Daar is in 1n mate van literatuurstudies gebruik 

gemaak. Dit is onmisbaar by enige wetenskaplike ondersoek. 

Dit is die beste bewys dat wetenskaplike arbeid op same-

25) 
Groenman, Sj.: a. w., p.109, 110. 

26) 
Groenman, Sj.: a.w., p. 114 

werking/ •••• 
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werking berus. 'n Mens bou op die werk van ander wa. t jy 

in jou eie werk kritiseer en verwerk en stel dit dan weer 

oop aan ander vir verdere kritiek en bouwerk. 

(v) Die statistiek is die metodiese rangskikking en 

telling van gelyke of gelyksoortige gegewens in massa met 

die doel om oorsaaklike verbande aan te dui of voor te stel. 

Die statistiek is dus 1n metode van voorstelling van ge-

gewens ·- 'n suiwer tegniek. Dit is geen wetenskap nie. 

Steinmetz s~: 11Als sta tistiek een we tens chap zou zijn ••• 

van wa t dan wel ? 1127) Wa t die sta tistiek ook al lll9.g wees, 

is nie hier ter sprake nie. As •n wetenskaplike metode 

is die statistiek egter onmisbaar. Dit is die metode van 

massale waarneming en daarom is daar ook in hierdie onder

seek ruimskoots daarvan gebruik gemaak. 11 Hoe meer statis-

ti k t 1128) t e , hoe be er ·~ In die beskrywing van n ver-

skynsel is dit vanselfsprekend da t alles wa t gemeet kan 

word, gemeet sal word, en die enigste metode van ontleding 

is deur 1n syfermatige w~ergawe van dit wat gemeet is. 

Deur 'n syfermatige weergawe van sekere feite te gee, is 

dit vir die begrip makliker verteerbaaro 

Deur die versameling van genoegsame gegewens kry 'n 

mens 1n globale beeld van 'n verskynsel of van 1n faset 

daarvan. Die statistiek is ~~ardevol om gegewens in die 

llbreedte", dit wil se, kwantitatief te meet. Daar kan 

egter nie alleen op die statistiek gesteun word omdat dit 

geen beeld van die besondere gevalle gee nie. 

2?) 
Steinmetz, S~Ra: a.wQ, P~l27~ 

28 ) t 1 t , S .. S e nme Z) .R.: a.w.,, p.lll. 

(vi) Om I •••• 
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(vi) Om die intellektuele peil van die leerlinge te meet, 

is die Suid-Afrikaanse groepsverstandtoetse (groeptoetse) 

en die van L.M. Terman, "The Measurement of Intelligence 11 

(Individueel) op alle leerlinge toegepas. Deur middel 

van hierdie toetse kon 'n beeld van die intelligensie-

kwofisient van die kinders van die gemeenskappe verkry worde 

Die resultate van hierdie toetse, was waardevol vir die 

ondersoek. 

c. Die versa.meln!pg van gegewe!Jl! : 

Tot dusver is die gebruikte metodes hoofsaaklik teo

reties bespreek en bly nog net 'n kort bespreking oor van 

die prosedure wat gevolg is om die gegewens te versamel en 

dit so betroubaar moontlik te maak. Die gemeenskappe 

is besoek in die volgorde van gemeenskap A, daarna gemeen

skap B en laastens gemeenskap c. Gemeenskap A is die 

eerste gekies omdat die ondersoeker reeds met 'n gedeelte 

van die bewoners bekend was. Op die wyse kon makliker 

rigting gevind word en kon onduidelikheid in die vraelyste 

uitgeskakel word. 

Daar was met die ondersoek geen haas nie. Geen tyds

beperking is vasgestel vir die gesinsbesoek nie. Hoog

stens vyf gesinne is per dag besoek, maar 'n gemiddelde 

van vier kan as maatstaf geld. 

Die ondersoeker het geen moeilikhede ondervind om 

die samewerking van die gesinne te verkry nie. As 'n 

gebore plattelander was hy goed op hoogte met die gedagte

gang van die boere en kon hy derhalwe genoeg aanknopings-

punte/ •••• 
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punte vind. Die eerste besoek het gewoonlik ongeveer 

drie uur geduur. Om die vertroue te wen, is aanvanklik 

net oor alledaagse sake gesels. Daarop volg dan 'n ver

duideliking dat die hele ondersoek in verband staan met 'n 

opname wa t in verskeie dele van Transvaal ui tgevoer gaan 

word - dit is meer 'n soort usensus"-opname en derhalwe 

streng vertroulik. Die ondersoeker het nie die werklike 

doel van die opname verstrek nie aangesien dit die gevaar 

sou meebring dat die gegewens dan onbetroubaar sou gewees 

het. Die mening van die ondersoeker is dat die gegewens 

soos in hierdie verslag verstrek betroubaar en korrek is. 

As bewys van die min moeite wat die ondersoeker 

ondervind het om die nodige vertroue, samewerking en in-

ligting te verkry, dien die volgende insident: Een 

betrokke huisgesin het die gerug versprei dat hulle goed 

met die ondersoeker bekend was; hy sou dan iemand wees wat 

in Noordwes-Kaapland grond van mense onteien en onnoembare 

moeilikhede veroorsaak het. Persoonlik was hulle van 

voorneme om geen vrae te beantwoord, in geen opsig saam te 

werk nie en hom die deur te wys sodra hy sy verskyning by 

hulle sou naak. Om die storie die nek in te slaan, het 

die ondersoeker onmiddellik die betrokke huisgesin opge

soek. Die ontvangs was hartlik en die besoek het van 

2 nm. tot 5 nm. geduur. Nie net is drie koppies koffie 

genuttig nie, maar ook is alle informasie belowe en later 

verskaf. Die samewerking was van die beste en die 

gerugte was op 'n end. 

Tydens die eerste besoek is vraelyste I en II in-

gevul. Dit handel hoofsaaklik oor gegewens van 'n 

meetba.re aard. 

Die/ •••• 
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Die tweede besoek was meer in die vorm van 'n kuier. 

Met die uitsondering van 'n notaboekie, is alle vraelyste 

tuis gelaat. Hierdie ukui.er" (metode van vrye onderhoud) 

het die geleentheid gebied vir noukeurige waarneming om 

sodoende die agtergrond van sekere houdings, gewoontes en 

gebru1ke te probeer vasstel. Notas is ongemerk afge-

neem wanneer dit nodig geag is. Saver moontlik is gepoog 

om besoeke tydens middagete (en dikwels ook ontbyt) af te 

1~ om eetgewoontes te bepaal. (Tydens die afneem van die 

individuele toetse onder die vyf- tot veertienjarige leer

linge is ook ongemerk vrae oor eetgewoontes gestel.) 

Gedurende die aande is vraelyste nommer III dan ingevul. 

Gesinne is herhaaldelik besoek totdat die ondersoeker 

tevrede was met die gegewens oor elke gesin. Daar was 

geen beperking op die aantal besoeke per gesin nie. 

Die gesinne is nooit vooraf in kennis gestel wanneer 

'n besoek afgel~ sou word nie. Die ondersoeker het elke 

dag in 'n ander rigting die huise besoek. Op di~ wyse 

kon die mense nie vooraf voorbereiding tref om aan hulself 

of hul huise ekstra versorging te gee nie. Die onder-

soeker het die huisgesinne dus ontmoet en ondersoek soos 

hulle in die alledaagse lewe hulle bevind het. 

4. Literatuurstudie, 

Deur die gebruikmaking van reeds beskikbare kennis 

in die vorm van literatuur, word die insig in, en die 

visie aangaande 'n bepaalde probleem verbreed en ook 

verskerp, Selfs vir die mees ervare wetenskaplike is 

die/ •••• 
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die kennis van ander 1n noodsaaklike vereiste, want deur 

reeds bestaande kennis word die denke geprikkel. Om dus 

'n wetenskaplike projek aan te durf sender die gebruik van 

reeds bestaande kennis kan as 1n foutiewe benadering beskou 

word. Die gebruikmaking van reeds bestaande kennis kom 

daarop neer dat wetenskaplike navorsing op samewerking berus. 

•n Mens bou voort op die werk van ander, bring dit in ver-

band met jou eie werk en stel die eie gegewens beskikbaar 

aan ander. Die wetenskap van vandag hang nie in die lug 

nie, maar bou voort op die werk van voorgangers. Litera

tuurstudie dien dus ook om die eie werk met reeds beskik

bare kennis te verbind. 

Aangesien die sosiografie as wetenskap nog maar van 

onlangs af as sodanig beskou word, is daar ongelukkig nie 

baie wye literatuur waarvan gebruik gemaak kon word nie. 

Wetenskaplike werke wat die sosiografie hoofsaaklik teore

ties bespreek, is die volgende: Steinmetz se Inleiding tot 

ge Sociologie; Greenman se Methoden der Sociografie en 

Sleumer se Elementen van het Groepsleven. Van hierdie drie 

werke is 'n grondige studie gemaak om die ondersoeker in 

die tegniek van die sosiografie tuis te maak. Greenman en 

Sleumer verwys dikwels na Steinmetz wanneer 'n bewering 

gestaaf moet word. Steinmetz kan as die grondlegger van 

die sosiografie as wetenskap beskou word. Hierdie drie 

vernaamste werke was vir die ondersoeker van onskatbare 

waarde in die orientering in verband met die vraagstuk. 

By die bespreking van die keuse van die vraagstuk 

vir hierdie ondersoek, is reeds melding gemaak van die 

karigheid van gegewens op die sosiografiese gebied. Wat 

die Afrikaanse literatuur betref kon die ondersoeker net 

die/ •••• 
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die volgende werke vind, naamlik~ (1) P.F.s.J. van 

Rensburg: Oudboswerkers en die Nakomelinge van Boswetkers 

in d1e Middellandse Bosstreek met besondere verwysing na 

Knysna; (2) P.w. Kotz~: Namakwaland; en (3) die ondersoeker 

se M.A.-verhandeling: 'n Sosiografiese studie van 'n afge

sonderde gemeenskap in die distri~ MariqQ. 

Daar is ook 'n paar Nederlandse werke waarvan melding 
v 

gemaak kan word, naamlik die van Schonhage: Sociograf~e van 

Etten-Leur; de Vries Reilingh: §ociografien van Platte-

!andsgemeenten II Weerselo; en Brouwer: Ameland. 

Hierdie werke is bestudeer? hoofsaaklik met die doel 

om vorm en rigting aan die eie ondersoek te gee. Na die 

bestudering van hierdie werke was die ondersoeker in staat 

om die raamwerk van sy voorgenome ondersoek uit te brei en 

vas te stel deur die toevoeging of weglating van sekere 

aspekte. 

Van die gegewens in die werke vermeld kon nie veel 

gebruik gemaak word nie, aangesien die gemeenskappe wat 

ondersoek is, geen verband met mekaar hou nie. 

daar is egter na die genoemde literatuur verwys. 

Hier en 

Die vernaamste literatuur vir vergelykingsdoeleindes 

is in die Verslag van die Carnegie-Kommissie, Deel I: 

Plattelandsverarming en ~laasverlating deur J.F.W. Gross

kopf en Report of the Transvaal ~pdigency Commission 

1~06-1908, gevind. Hoewel die gegewens reeds verouderd 

is (1906 en 1932) kon tog nog belangrike verwysings daar-

na gemaak word. Die plattelandse boerdery, verskynsels 

soos plaasverlating, ondertrouing, behuisingstoestande, 

ekonomiese toestande, maa.tskaplike lewenswyse, word hierin 

beskryf. Die meeste van hierdie toestande word in 'n 

groat mate nog by die ondersoekte gesinne aangetref. 

Hoewel/ •••• 
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Hoewel die beskikbare literatuur dus maar baie min is, 

het dit nogtans •n rigting aangedui \~arin die ondersoeker 

kon stuur. 

In die literatuurlys sal opgemerk word dat ook 'n 

aantal ander werke vermeld word. Sommige was van direkte 

en ander van indirekte belang. Sonder hierdie literatuur• 

studie sou hierdie werk bepaald ernstige leemtes vertoon 

het. 

5. Die tydperk van die ondersoek. 

Hierdie ondersoek het, streng gesproke, reeds begin 

toe die ondersoeker gegewens vir sy M.A.-verhandeling in

gesamel het, naamlik in April en Mei 1951; 'n groot 

gedeelte van gemeenskap A was by di~ ondersoek ingesluit. 

Die gegewens wat destyds ingesamel is, is egter nie vir die 

huidige ondersoek gebruik nie, hoewel dit 'n belangrike 

aandeel in die samestelling van die skema vir die huidige 

ondersoek gehad het. 

Die voorbereiding vir die huidige ondersoek het ge

durende Februarie 1952 begin. Die versameling van die 

gegewens het vanaf die vroee winter tot die laat somer, 

dit wil se vanaf die tweede helfte van Mei 1952 tot die 

helfte van Desember van dieselfde jaar - sewe maande alles 

tesame - geduur. Gedurende hierdie tydperk het die 

ondersoeker feitlik daagliks onder die bewoners verkeer. 

Daar is saam met hulle ge~et en dikwels is ubesoekies" 

ook saans by hulle huise afgel~. 

Die jaar 1952 was geen besondere jaar in di~ opsig 

dat daar buitengewone droogte of groot oorstromings was 

nie;/ •••• 
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nie• 
' trouens die gemeenskappe word vir etlike jare al as 

droogtegeteisterde gebiede beskou sodat die heersende droog-

te reeds as unormaal" beskou is. Daar was geen oorlo~, 

ekonomiese krisisse of ander steurings aanwesig wat die 

gemeenskapsbewoners ekonomies, maatskaplik of kultureel 

kon ontwrig het nie. Die algemene verkiesing van 1953 het 

wel politieke gevoelens in 1952 hier en daar aangewakker, 

dog dit was nog hoofsaaklik met betrekking tot die aan-

wysing van 'n partykandidaat. Hierdie 
11
gevoel" onder party-

genote was nie buitengewoon nie en was ook net tot Gemeen

skap A beperk, aangesien gemeenskappe B en C in die Water

berg gelee is, waar geen onenigheid oor 'n partykandidaat 

was nie. Politieke gevoelens tussen regeringsondersteuners 

en -teenstanders het ook nie die rustige verloop van sake 

in di~ gemeensl~appe versteur nie aangesien die bewoners in 

'n groot mate enersdenkend is. 

Die tydperk van ondersoek was baie gunstig aangesien 

daar geen noemenswaardige skommelings en steurende elemente 

aanwesig was nie - 'n normale jaar dus. 

Die tydperk van ondersoek in elke gemeenskap het ook 

gewissel. Dit moet in gedagte gehou word dat daar in gemeen

skap A (wat eintlik uit twee gemeenskappe bestaan) 91 

gesinne was, terwyl in gemeenskap B, 38 en in C slegs 

11 gesinne was. In ge~eenskap A het die ondersoek vier 

maande lank geduur (ongeveer twee maande in elke usub11 -

gemeenskap) •. In B het die onderso2ker twee maande deur-

gebring en in C een maand. Die tydsduur van die opname 

in die gemeenskappe was nie vooruit so beplan nie; in

teendeel, die ondersoeker het met 'n gemeenskap begin, 

die ondersoek ~0.~2oi en daarna na die volgende gemeen

skap gegaan. 

Die/ •••• 
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Die verwerking van die gegewens in tabelvorm was teen 

die einde van Mei 1953, dit wil se vyf maande later, reeds 

voltooi. Die ontleding van die getabuleerde gegewens is 

hierna begin dog is ongelukkig vir 'n jaar (Augustus 1953 

tot Julie 1954) weens besondere omstandighede vertraag. 

Na hierdie genoemde tydperk is die res van die proefskrif 

voltooi. 
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Hoof? tulc II o 

DIE Al4~RYKSKUND:&._GE KEN1YlERKE VAN DIE GEBIEDEn 

1. !tie ligg:\Jlg van die ~eenskappe. 

'n Gemeenskap se lotgevalJ..e word in 'n belangrike mate 

d€-jUr sy geografiese omgeuing beinvloed, Daarom kan 'n volk 

se geskiedenJ.s ook nie verstaan \vord sonder om die nodige 

van die land waar hy woon, te vleet nie. Dit sou egter 

oordl,GvJ"e \vees om aan die ander kant te verwag dat die geo

grafiese geaardheid van 'n land 'n vollecige verklaring van 

sy historiese ont·v-rikkeling kan bied. Die maatskaplike 

ont-wj_l:keling en geslciedenis is nie 'n meganiese proses 1r1at 

wiskundig suiwer ontleed kan word nie. En, a1 sou di t 

selfs moontlik vrees om so 1n analise ui t te voer, sou daar 

seker ool~: ander as aardrykskundige faktore in bereken1ng 

geneem moet word.l) Sedert die begin van die menslike 

6eskiedenis was Claar -v1el talle van skrYvJers vJat die invloed 

van geografiese faktore op die menslike samelewing beklem-

toon het. Die gevolg \vas dat daar vir elke aspek en ver-

skynsel in die mens like samele\•Jing of menslike gedx·ag, 'n 

verklaring aangeb:l..ed is in terrn.e van die geografiese J.nvloede. 

Hierdie denkrigting staan bekend as die Geografiese skoo}_ in 

die sosio1og:te. Hoewel hierdie denkrigting as oordrev.re 

beskou vJord en baie kri tiel:c daarop geleitver kan \vord, is 

die geo::;rafiese falctore in d1.e maatskaplike veroorsakin{; 

noetans belangrik. 2) Ons weet dat die sosiolo~;~Lese 

~cous,?.J.:i.·~;c::Lt deur 'n groot aantal veroorsakende faktore 

bepaal itvord. 

l)Gie~ S.F.N.: 

2 )sorokin, P. : 

Tog bly dit 'n feit dat 1n juiste geografiese 

Ges~iedenis van Suid-Af~ika, p.257. 

Con~~mporary Sociolog~Qal Th~ries? 
p.99 to 193. 

insig/.-~~···· 
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insig die ondersoeker baie kan help om te verstaan hoe 

toestal'lde van Ve.ndag ui t die toestande van die verlede 

gegroe:L het. 

In 'n sosiografiese studie waar gepoog word om 'n 

beskr~Ti.v:i.ng van 'n toest:and soos dj_ t op 1n bepaalde tydstip 

en i:n ln bepaalde ge!Jied voorkom, te gee, is dit des te 

noodsaa.:~c~liker om. met d.J.e geografiese omstandighede van die 

bepaalde cebied op die hoogte te wees. Ander sosiografiese 

studies vvat reeds verskyn het~ .. vJys ook op die geografiese 

belangrikheid in verband met so 7n studie-onderneming. 

Srtlke stud.ies s1uit onder a.ndere ~Ln die van P.W. Kotze oor 

Namah1.valand 93) p, J .. van der He:c-vve oor Namalr\·Jaland en Boes
l_,_) 

manland' en die var: P.F.S ¢ .. To van Rcnsburg oor die bos-

tverkei'S en hu1le nakom8linge to Yillysna. 5) 

In Nc:makwa1and leef dj~e boere in afsondering weens die 

geografj_es moc;;ilik bel:ombaarhe:Ld van die gebied. Daar is 

nie veel dorpe nie ,_ die bevolk1ng :ts dun versprei ~ die gebied 

word deur geweldige hittegolwe en droogtes geteister en 

die woestyngeaardheid van die vlaktes bemoej_l:tk die bestaan 

van 'n voorui tstrP.vJend3 en bestendige boe:t.'"'der~r. H:ter is 

die natuurlike geste.ldhe:td 1n bela;.1grike, dj_rekte oorsaak 

va.n die afgesonderdhe:id - \·rat op sy bc3urt weer· talryke 

ander maatske.p1ike p:robleme te voorsk:rn laat tree het -

van d:te Nax:la1~vvalandse en BoesmanlHn.dse gebied. 

Die geografj_ese geste~tdhe:_d van dle Knysnase gebied 

is geheel en al an.ders as die van Namaktvalando Die 

3 )Kotze, PoW. : NqJ~~~~S:YrnJ:uC?Jl4.:> p .. 3 - lOu 

~-)van del" He :i.~le , P •. J. : R5'"oxrL~ . .r:~ v·?:r! •. ~clt_e~I) o r~l?.Jld, p. 22 - 511- • 

5) van. Rens burg, P .. F. S • J. : 01.14:)3o ~\ifG.J)~~~ r$ .. ~ . .f.n_ N~l1QJD.-Et,.JJJ1g_g 
.Y.aJJ.J .. o...$:vr~r k~-r..§. ;i.J1... .. ctte M:i,£!j-~©Jl~®si9.£:-li9 .. ~~G.81_{ met 
be soJ1_d~r~ __ Y.§J:1~!Y§.:Lng_na,_ KQ.Zell .. f3~, p .11 .... 32. 

boswerkers/~····· 
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boswerkcrs se afgesonderde lewenswyse kan nie aan lang 

afstande, droogtes, hittegolvJe of sandduine ge\..ryt word nie. 

Andersoortige faktore word hier juis aangetref. Die 

gebied het 1n baie hoe reenval, dit is naby 'n aantal dorpe 

gelee, dit is omring van hoe berge en dir;begroeide bosse 

terwyl dit aan die suidekant deur die Indiese Osearu~ af

gesluit \vord. As gevolg van die hoe berge en diep klowe 

was die landstreek vroeer moeilik bekombaar. Gedurende 

die later jare is paaie en 'n spoorlyn egter daarlangs 

gebou. 

Waar die aardrykskundige gesteldheid van Namakwaland 

di:rg aanleiding tot die afgesonderdheid van di~ gE:bied 

gegee het, was die geografie van die 1\nysnase bosstreek 

slegs in_qtrek die oorsa~k tot die maatskaplike afsondering 

van sy bHHone rs. 

Die vraag ontstaan nou: watter belangrike geografiese 

eienskappe to on die gemeenskappe wat hier ondersoek is? 

En watter verband, indien enige, bestaan daar tussen die 

geografie van die ondersoekte gemeenskappe en die afsonderin..~ 

en omstandighede waarin die be\voners leef? Lei die geo

grafie direk tot die afsondering van di~ groepe mense of 

is dit slegs meewerkend vir ander faktore wat die afsondering 

in die hand ge-v.rerk het? 

Die a..YJ.twoorde op hierdie vrae sal in hierdie hoofstuk 

en in latere hoofstukke duidelik wo1~. 

Ter verduideliking moet vooraf gese word dat gemeenskap

pe A, B en C bestudeer is. A is in die Maricose en B en 

C in die Waterbergse distrik gelee. Laasgenoemde twee 

1~ mee1') as 100 myl van mekaar af. Die geografie van 

aldrie verskil van mekaar en daarom word hulle afsonderlik 

be handel. Verder is daar ook graadverskille in die 

maatskaplike/ •••••• 
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maatskaplike aangeleenthede en daarom word oak hulle 

afsonderlik in oenskou geneem. W aar hulle met mekaar 

vergelyk word, sal dit egter duidelik word dat hulle 

gelyksoortig is. 

(i) AJ.gemeen: 

Gemeenskap A kan weer in twee groepe verdeel word, 

naamlik Al en A2. Hierdie verdeling kom slegs voor in 

hierdie hoofstuk en in die hoofstuk waar 'n geskiedkundige 

oorsig van die ontstaan van die gemeenskappe behandel word 

(hoofstulc III). Hoe\vel die twee geroeenskappe naby mekaar 

gelee is, is daar tog 'n bepaalde verskil in hul geografie. 

Die gemeenskappe Al en A2. is nie in groat gebiede 

gevestig en strek ook nie oor 'n hele distrik nie maar is 

feitlik op twee groot plase gevestig. Die een plaas, 

Al, waaroor die M.A.-verhandeling handel, is 2,881 marge 

groot en gedurende die ondersoek het 59 gesinne hulle daar 

bevind. Die plaas A2 is 3,827 morge groat waarop 32 

gesinne, insluitende agt bywoners op 1n naburige plaas, 

tydens die ondersoek 'n heenkome probeer vind het. Daar 

·Has dus 91 gesinne op 6,708 marge woonagtig. Betreffende 

die grootte van die grand wat elke gesin besit, sal later 

meer in die besonder gehandel word. 

Die plase, wat tien myl van mekaar gelee is, vorm 

feitlik die middelpnnt tussen 1n aantal Wes-Transvaalse 

dorpe met 'n radius van nie meer as 50 myl nie. Aan die 

noordekwt is Groot Iviarico; noordoos is Zwartruggens; 

suid is Koster; weswaarts is Lichtenburg; en noordwes 

is Zeerust gelee. Met ander woorde, hierdie gemeenskappe 

is geografies nie buite die beskawingsw~reld gelee nie. 

Die/ •••••• 
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Die geaardheid van die natuuromgewing is bosveldagtig, 

hoewel, as aan die bewoners gevra word waar die bosveld 

begin, dan wys hulle na die noorde en se: 11Daar agter 

daardie slcurwe berge - dis omtrent 24 uur te perd hier-

vandaan - daar begin die bosveld". Toe die ondersoeker 

eendag 11 agter die skurvJe berge 11 besoek afla en aan die 

bewoners daar dieselfde vraag stel, het hulle slegs gelag 

en noordwaarts ge\V'JS en gese: uDis nog baie verder hier

vandaan. Eers daar waar die '~ereld so deinserig lyk, 

begin die bosveldu. Eienaardig genoeg, wanneer 'n mens 

nog verder noordwaarts gaan en vra lateraan weer vir die 

mense waar die bosveld begin, dan -vzys hulle \!veer terug na 

die su:tde. 'n Mens begin later ernstig aan die bestaan 

van die bosveld twyfel. 

Die moeilikheid is dat die bosveld nie 'n uland 11 is 

waarvan die grense vasgestel is nie. Dis nie eens 1n 

distri1~ waarvan die grense aangegee is nie. Dis maar net 

'n s t"Ltk ,,r~reld met die naam udie bosveld". 

Vanaf die Maricorivier (in Groot Marico) bestyg 'n 

mens vir ongeveer 12 myl 'n platorand. As •n mens bo-op 

die platorand is, is die een gemeenskap nag ongeveer drie 

myl in 'n suidelike rigting. Hierdie gedeelte kan as 

semi-bosveld beskou \vord ~ aangesien di t meer Hoeveldklimaat 

is, met talryke bosse. 

( ii) _9emeenska..:g & : 

Aangesien die plaas Al nog deur een van die voortrekkers 

geproklameer is, is dit op 'n baie goedgelee plek uitge-

Ons tref daar 'n hele paar klov;e met fonteine aan 

wat na die middel van die plaas met vrugbare vleigrond 

afloop. Die saailande -v;at vroeer ui t die fonteine 

natgelei/ •••••• 
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natgelei l~on word, is byna net in hierd.ie vleigrond gelee. 

~t)uj_te die vleie tref 'n mens hoofsaaklik harde, onvrugbare 

en onbeTJerkbare klip- en rotsbanke aan. Daar is 1n 

l(Lein gedeelte droe saailande wat nie rotsagtig is nie en 

ook 'n gedeeltetjie wat wel saaibaar is hoewel die grond 

baie klipperig is. Gevolglik word die grootste aantal 

be'\•Joners van die gemeenskap langs die vleie aangetref, 

elkeen met 'n stukkie saailand in die vleigrond. 

Wat die geologiese struktuur van die rotsfo:r·masie 

betref, is die plaas ook nie juis vir minerale belovrend nie. 

Daar 1Jas en is steeds sprake van goud, maar dis hoogs 

tvryfelagtig. Verskeie geoloe en prospekteerders is daar 

weg sander aanduiding te gee van die aanwesigheid van enige 

minerale. Een bewoner van die plaas, 'n "gebore prospek-

teerder", is van mening dat daar goudriVJ"W"e van onskatbare 

waarde is. Dit is blykbaar wensdenkery. 
I 

Die Lichtenburgse 

diamantvelde te Carlisonia en Welverdiend is nagenoeg 15 
myl daarvandaan. Wat die werklike posisie aangaande 

minerale is, kan egter nie ges~ word nie. Geologiese 

navorsing moet dit nog aan die lig bring. 

(iii) Gemeenskap A2: 

Die plaas A2 le tien myl in 'n suidelike rigting van 

Al. Hierdie gebied is verder van die bosveld af en kan 

feitlik onder die Hoeveld geklassifiseer word. 

Slegs een of twee boere kan op die plaas 1n goeie 

bestaan maak. Die waardevolste eienskap van di~ plaas 

is die standhoudende fontein wat sedert die aanleg van 

die plaas nog geen merkbare verswakking getoon het nie. 

Vanuit 'n ekonomiese oogpunt gesien, is hierdie waterbron 

van onskatbare waarde. Hierdie fontein, wat gedeeltelik 

die/ •••••• 
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die ool"sprong van die l•'laricori vier vorm, staan ook bekend 

as die 11 Groot Oog van Marice n, volgens die registrasies in 

die Al:tolC(.1!1toor to P:rotor1n.. 

Die fontein is in 'n soort natuurlike kom gelee. Die 

water vloei dan in 1n laagte af, terwyl die grond hoer langs 

die stroom op nie voel as waterleilande benut 1r.an 1.vord nie~ 

tensy die water ui tgepomp en sodoende gebruik kan vJord. 

Ongevcer 'n myl verder van die uOog" af vloei die \.Vaters 

deur va~l-leiklipkoppe, wat vir saaidoeleindes onbruikbaar 

is. Nog laer af is daar vreer los lappies gronde wat 

bewerk kan vJord en vJat te danke is aan 1n baie vindingryke 

opmetinE;sbeplanning van die ou boere, wat di t moontlik 

gemaa.."t( het dat die grond natgelei kan '\.Jord. Hierdie '\.Jater-

leilande is nie baie groat nie en die gesinne wat daar grond 

geerf het, het nie veel meer as twee tot drie morge onder 

vrater nj_e. Waar die "Oog" is, het elke grondeienaar hoer-

op slogs lang stroke droee lande, soos blyk uit kaart no. 2 7 

gedeelte B, in die bylae. Daaruit kan oak auidelik gesien 

vvord hoeveol byvoorbeeld van die 30 morge grond in die 

gedeelte B laagliggend en bewerkbaar is. 6) Die meeste 

van die grondgedeeltes is, soos op die kaart aangedui, 

gesny er1 die gedeel tes het min of meer evJeveel be\lrerkbare 

grond met 1n gedeelte van die fonteinwater waaraan die 

grand grens. DJ.e klein gedeeltes saaibare grond bestaan 

uit goeie, vrugbare 1·ooigrond waar enige graansoort of 

groente of vrugtebome goed sal aard. Die res van die 

plaas bestaan ui t Si:lak klipgrond wat slegs vir \\re:i.ding 

gebruik kan vlord. Die lae vaal-leikJJ.prandjies het 

6 )Sien kaart no. 2 in bylae. 

skaars/ •••••• 
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skaars 1n lagie grond oor, met die gevolg dat die pad byna 

onrybaar is? dit bemoeilik die sosiale verkeer onder 'n 

aantal gesinne in 1n groot mate. Hierdie sowat agt 

gesinne, leef nie alleen maatskaplik en geestelik afge-

sender nie, maar ook geografies, hoewel hulle slegs drie 

tot vier myl van dj_e res van die plaasgesinne woon. Dit 

gebeur dikwcls dat daar ses maande verbygaan sender dat 

die huisvi~ouens hul ander familie op die plaas te sien kry. 

Die afstand pos of vlinkel-toe word gewoonlik afgestap. 

Wat m.inerale betref, is daar dieselfde moontlikhede ( ?) 

as by .Al. Hierby kan egter nog net gevoeg word dat daar 

ook 'n moontlikheid van lood bestaan. Ongeveer drie myl 

van die plaas is daar 1n loodmyn waar lood in \visselende 

hoeveelhede ontgin word. Die lood \vord in 1n redelike 

suiwel_.. vorm ui tgehaal. Daar is egter heelvrat moeilikhede 

aan dio bewerking van lood verbonde, omdat dit na Europese 

lande vir suiwering gestuur moet word. Die werking van 

die myn is egter ongereeld. 

(i) Inleidend: 

Opvallend is dit dat die afgesonderde gemeenskappe 

hoofsaaklik tot waterryke plase of plase waar daar stand

houdende fonteine en lopies was~ beperk is (vgl. die 

Carnegie-verslag7) ). Hierdie waterryke plase het hier juis 

weer die ideale geleentheid geskep om die grond onder die 

nageslagte te verdeel. Hierdie verdeling moet vanuit 1n 

tradisionele boerebeleid? wat geen af-vzyking geken het nie·, 

gesien vJord. Die tradisionele beleid en oordeel het dit 

?)Grosskopf, J.FoW.: Plattelandsverarmin~ en plaas
verlating; Carnegie-v~rsl~~eel I, p.ll4. 

vir/ •••••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 37 -

vir die ou boere onmoontlik gemaak om 1n ander stelsel toe 

te pas. 

Or.a.dat hierdie soort plase farnilieplase moes vlord, 

stem die geografie van hulle so baie ooreen. Of d.ie plase 

die:q in die Weste va.11 Transvaal gelee is of bo in die Noorde, 

die eindbestemming daarvan is min of meer identiek, naamlik 

gesirL.YJ.e wat op klein V8I'de~;ldo stukkies grand -vvoon en \vat 

daarop 'n uiterste swur.elbestaan maak as gevolg van 

verskeie tradisionele aardrykskundige en maatskaplike 

verskynsels. 

( i j~ ) J~J e .. f~Q2~~:,~:Ci_Q_~g_ _ge s t e ~..9.Jl0ii ~ 

Hierdie gemeenskapsplaas (of -plase) bestaan eintlik 

ui t drie plase · vrat aan mekaar grens en ltvat min of meer 1n 

eenheid vorm. Dit is dus geregverdig om van 'n ugemeenskapzr 

te praat. Dit 1~ 20 myl ten noorde van die dorp Warmbad 

en geografies kan di t as laeveld of bosveld beskryf word. 

Die moeilikheid tree ook hier te voorskyn dat die bewoners 

die gebied nog nie as die bosveld beskou nie. Ook hier 

word na die noorde, na udie deinserige berge" gewys met 

die gedagte d.at die bosveld udaar agter" begin. Dj~e 

ligging, temperatuur en reenval bevat egter alle aandui

dings dat dit bosveld is. 

Die gemeenskap is geografies maklik bereikbaar deur

dat groot provinsiale paaie die dis tril\: deurkruis. Die 

distrik in daardie omgewing is ook redelik dig bewoon 

en nog verder na die noorde tref 'n mens heelwat gcsinne 

aan. Baie van hulle woon saam op 'n soortgelyke gemeen

skaplil':e familieplaas. Die verskil tussen hierdie 

gemeenskapsplase en gemeenskap B is net dat indien hulle 

ekono:mies nie steeds meer voorui t gaan nie, hulle ten 

mins te/ •••••• 
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minste 'n goej_e 1e'\·Jensbestaan op die p1asies kan maak in 

teenste1llng met gemeenskap B. Dit geld natuur1ik nie 

vir die enke1e uitsonderings in beide gevalle nie. 

By die aanle van die plaas (of plase) in 1861 en daar

na 1.~1as l.vater en fontoine nog volop: 1n ide ale plek dus om 

1n plaas aan te 1~ waar daar genoeg weiding en drinkwater 

vir dj~e beeste was. Beesboerdery vias die vernaamste vorm 

van bestaan. Daar was egter ook genoeg water om klein 

landjies koring in die winter en mielies in die somer onder 

besproeiing te sit. Soos uit kaart no. 3 gesien kan word, 

is daar nie baie grond beskikbaar vir saaiboerdery nie. 

Die randjiesagtigheid van die omge~ring bied slegs in die 

lae vleiagtigheid, saaibare grand. Die grand elders is 

nie juis vir di6 doel geskik nie, aangesien die reenval te 

swak vir die droee hoogliggende lande is. 'n Soort klip 

wat hier baie aangetref word, is die sogenarunde rrouklip". 

Vandaar ook dat die poskantoor in die gemeenskap sy ooreen-· 

stemn1ende naam gekry het. 

Daar moet egter op ge-vJys ilvord dat die fonteine met 

verloop van jare baie verswru~ het, met die gevolg dat daar 

tans feitlik nie meer lande onder besproeiing is nie. Die 

bietjie saaiery vind nog in die laagtes plaas omdat die 

grand daar vrugbaar on klammer is. 

Ses myl verder noord van die gemeenskap is daar ook 

1n ui tgedunde "familieplaas" waar daar 1n war:rnvraterbron is. 

Die vrater is sterk lou. Hoewel die eienaars die bron nie 

vj_r dj.e publiek wil oops tel nie, is daar tog baie rumatiek

lyers 1.-vat da.arheen ga.an vir hul1e kwaal. 

Die p1ase is saam 13 7 034 morg groot en di t \vas a1 in 

gesamentlike besit sedert die aanleg van 314 eienaars. 

Van hie~&ie 13,034 morge behoort ongeveer 8,ooo morge aan 

'n/ ..... • 
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•n oud-ond.erwyser, 'n diensdoende onderv,:ryser en 'n ander 

persoon '\"lat die grond uitgekoop het. Hoewel laasgenoemde 

reeds oorlede is, leef sy weduvJoc, wat van die res van die 

gemeenskap familie is, no g. Nog •n paar ander gesinne v.rat 

n:Le aa11 die gemeenskap ve:rv.rant is nie, besi t 'n verdere 

ongeveer 2,500 morg grond. Daar bly dus 2,534 morge 

oor vi1~ die 38 gesinne om 'n le,,,rensbestaaJl op te probeer 

maal{. Hier in gemeenskap B, soos latE:r ook gemerk sal 

word, is die gronde heel\vat groter as in gemeenskap A. 

Daar moet egter onthou word dat die gesinne in gemeenskap A 

saai boei·e :Ls, ter•.'Jyl di~ in gemeenskap B hul hoofsaaklik op 

beesboerdery toele. Net saaiboerdery kan met heelwat 

kleiner gl~onde 'n beter bestaan gevoer \vord as met bees-

boerdery. Daarentee:1 het beesboere, soos in die geval van 

gemet::nslcap B, min of meer ses tot agt morge per bees nodig 

vir voldoende weiding en hul behoort dus na verhouding 

heelwat grater gronde as saaiboere beskikbaar te h@. 

(d) pj __ e ___ ~2S,rdrykskl.-md~-£.?Je~~ ... ~eme ei]._Sk_a.JL...Q: 

In gemeonskap C, soos later ook sal blyl;:, het ons nie 

met 'n ufamilieplaas" te do en nie, maai, \·Tel met 'n ufarnil:te-

nede:.,setting". Hier is ook nie spral\:e van die opdeel van 

die plaas tussen kinders en kleinkindcrs nie. 

'n nedersetting. 

D]. t is net 

Eierd.ie gemeenskap is in die hartjie van die bosveld 

gelee. Vanaf Nylstroom, 85 myl noord van Pretoria, is die 

rigting reg noord vir nog 100 myl, on ~·Jel 36 myl van die 

grens vaJl Transvaal, die Limpoporivier, af. Nylstroom is 

hierdie gemeenskap se naaste dorp. Hoe\vel Potgiete~csrust 

geografies nader geloe is, is die vervoer na Nyls troom 

gereeld en geriefliker. Die spoorlyn gaan tot by 

Vaalwater/ ••.••• 
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Vaalvl~ter, wat ongeveer halfpad t11ssen Nylstroom en die 

gemeenskap C gelee is. Goedere wat bestel vJord, v.rord per 

trein na Vaal\vater gestuur en vandaar vervoer die spoorvleg-

busse dit na die bestemde plek. H.i.erc~ie busse loop gereeld 

twee keer per week. 

Hoe\·lel die paaie redelik begaanbaar if:;, \IOrd di t baie 

min de"Ltr die gemeenskapsbewoners gebruik? omdat hulle ver 

van die dorp is en slegs oor beperkte vervoergerie\ve beskik. 

Slegs in uitsonderlike gevalle word die genoemde dorp besoek. 

Va~af ongeveer 25 myl van die gemeenskap verander die 

tipiese bosveldtonele - dit wil s~, die skotige, rotsagtige 

koppies, met die redelik digbegroeide groat kan1eeldoring-, 

soetdorir1g- en ander soort wildebome - na 'n baie dig

groeiende soort bos, byna soortgelyk aan die blinkblaar-

haak-en-steek. Hierdie tipe vvJ.ldebos word ongeveer vyftien 

voet hoog en die blare het 1n lowergroen kleur. Die bosse 

is so ruie; dat 'n mens bes\vaarlik daardeur kan beweeg. 

Tussen-in kan da..r1 nog die be1cende bosveldbome, v.rat besonder 

hoog groei, ui tgeken v.rord. Die grond begin hier ook meer 

sandeJ:•ig \-rord. Plek-plek is die pad so sanderig dat 'n 

motor moe:Lllk daardeu.r kan gaan. Buite die pad tussen die 

bosse, kon1 'n mens fei tlik net diepsand tee. Die sy

paadjies ui t die groot pad is ge~;...roonlilr net tvvee sands pore. 

Riel ... by die nedersetting neem die anders rtJ.ie bosse 

sterk af om vir 'n kalkagtige rotsformasie plek te maak. 

Dit loou dan af in 'n natuurlike pan waar daar vroeer jare 

baie sout geproduseer 1s. Dit 'tJ'as dan oak die rede waaroro. 

die nedersetting daar aangele is. 

In teenstelling met gemeenskappe A en B? was \-Jater 

h].er skaars sedert die plaas se aanleg. Elke nedersetter 

moes vir homself 'n put g~:--a~;ve ·vTaar sy [~esin en sy diere 

drinkwater/ •••••• 
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driru{water kon kry. Die water is nie baie diep nie en 

di t \vord onder onhigieniese omstandi ghede gebruik. 

Vroecr jare het die mense hulle net op die soutbedryf 

en beesboerdery toegole, maar om.standighede het die bevJonerf; 

genoodsaal-c om 'n bykomende inkorD.ste te probeer vind. 

Syfers aangaande die temperature in die gemeenskap en 

omgev.ring v1ord ongelukl-c1_r.; nie aangeteken nie. Gevolglik 

kan daai'Van nie 'n syfermatige v1eergav.re gegee word nie. 

Enigeen kan egter begryp hoe dru¥Jtend warm dit in so 'n 

laeveldgebied moet wecs - self's ook in die winteT. 

2. Die klimaat en r~enval. 

Die klimaat en reenval verskil va:1 plek tot plel{ oor 

die hele Unie van Suid-Afrika. Selfs in dieselfde distrik 

\tJaar toestande min of meer eners is, verskil di t. GewoonljJ~ 

wissel dit in 'n mate op dieselfde plek van jaar tot jaar. 

Dwarsdeur die jaar is dit by al die genoemde gemeenskappe 

redelik warm - veral in die somermaande. Die rede is 

natuurlik die lae ligging van al-drie die gemeenskappe. 

Die hoogste temperature en laagste regnvalsyfer word by 

gemeenskap C aa.ngetref, wat heel temal in die bosveld is. 

Gedurende die winter word in die gemecnskappe gewoonlik 

aangenan1e weer aangetref? hoev-rel skerp koue dikwE~ls onder

vind -v.rord. 

'n Ontleding van die reenval in die verskillende 

8) 
gemeenskappe, sal in tabelle 1, 2 en 3 gegee \vord. Al-

drie die gemeenskappe val biru1e die somerreenvalstreek. 

B)Gegevrens verkry van die Weerknndige Buro? Pretoria. 

(b)/ •••••• 
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( b) P...i§.....f~en v~a]:..ilL_Cl.GliJ.e ep_e)s.P.~ A: 

Die gege·wens omtrent gemeGnskap A 1vord in tabel 1 

verstrek. Die reenvalsy·fcrs vir Al en A2 \\rord nie 

amptelik acu."lgeteken nie en daarom moet met gegewens van 

~n aangrensende plaas volstaan word. 

Tabel ld Ontleding van re~nval in gemeenskap A, 

1946 .tQt 1..2.22 .. 0fL~t~--r~~ldiQg _yan g_gta+-~ndae • 

................. --.-......... ....--..... .. ---
94.8 1949 1950 1951 1952 

.... ~~-..-.-

..._.. ____ 
I m DaE 

-
2110 Jan. 7.16 10 6~36 5 7.0 I 

Feb~ 6.28 8 1e91 4 1.6 7 

Hrt~ 5.79 5 4.35 5 6.1 6 

Apr. 0.56 2 0,48 1 3.5 5 

Hei o.oo 0 o .. oo 

Junie o.oo 0 o.oo 

Julie 0.00 0 OvOO 

o.oo ol o.oo 

0,021 1 1 .. 09 

Aug. 

Sept. 

0 

0 

0 

0 

2 

?. o.s.) 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

o.oo 

2 

7 

2 

3 

0 
i 

0 

0 

0 

Du_im 

4.95 

0.79 

1.23 

0.44 

0.10 

1.29 

o.ou 

o.oo 

o.oo 

v 31 o.71 

4 2o16 

1 6 .. 17 

Do.E Duim DaE Duim DaG Duim Dae 

- ·-·P.-··"-

6 2.41 I+ 2.8t 6 1.90 5 

2 1.35 3 2.15 4 4.76 6 

3 3.93 8 2.11 3 2.59 4 

1 2.98 5 5.01 5 o.69 2 

1 0.58 2 1.81 2 0.16 1 

1 1.35 1 o .. oo 0 0,27 1 

0 OoOO 0 0 • .31 1 0.17 2 

0 o.oo 0 0.46 2 o.oo 0 

0 o.oo 0 o.oo 0 o.oo 0 

1 1.51 1 3.08 4 1.56 3 

3 0.97 2 0.08 1 2.82 6 

8 2.83 4 2.12 3 2.25 7 

-G~~-~~.-;:: 17.91 30 tL9.99 31 17.17 37 
! ' 
t .~~·b::.::.:=.- --- "-·-.. --

Die/ •..•••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 43-

Die hele Maricose distrik, soos trouens die hele bos

veldstreek, insluitend gemeenskappe B en c, is uiters droe 

gebiedc, of soos die boere di t ui tdruk: uDi t is baie taaj. 

om te reen. II Di t wi1 voorkom asof daar bo-op die plato

gebied nog 'n laer reenvalsyfer, veral in gemeenskap Al, 

kan vJees. Ongekende droogtes heers nou reeds die afgelope 

vy-f tot ses j aar. Gedurende April 1951 het die gebied 

tvJee goeie s tortbuie gehad.. Alma1 v-ras van mening dat die 

gebied ongeveer in 1945 1aas so 'n goeie reen gohad het. 

Die t·uee buie reen was maar •n bietjie meer as een duim elk. 

Sedertdien het die gemeenskap slegs gedurende Oktober 1951 

en toe vleer gedurende Februarie 1952 goeie reen gehad. 

Hierdie gemeensl:appe kan dus as droogtegeteisterde gebiede 

vil"' die in tabel 1 genoemde se\~~Te jaar beskou word. 

86 l0.vaai is die droogte dat alle lopende water by Al 

en ook met die uitsondering van een fontein a1le lopende 

water by A2 tot stilstand gekom het en lei\vater dus nie 

meer bestaan nie. Vj_r die afgelope ses tot sevve jaar 

(min of meer sedert 1945) \vas die boere wat in voldoende 

mate hul eie voedsel uit die boerdery gehaal het, verreweg 

in die minderheid. Die gesaaides het ge\lroonlik verdroog 

voordat daar enir,e oes \Aras ~~ Hul grond is ook so klein 

dat hul1e selfs in voorspoed.ige jare nie baie meer as net 

hulle eie kos kon \rJen nie. 

Die vrugbare vleie waarop alles welig gegroei bet en 

waar daar v~oe5r geen gebrek was nie, het met die verloop 

van j are gek\zyn en ui tgedor. Die eertyds standhoudende 

fonteine het stadigaan begin opdroe, totdat al die lopende 

vlater nie meer verder as slegs die fontein gekom het nie. 

Die boere in gemeenskap Al meen die uOog" het toegespoel. 

Die ou mense kan nie genoeg vertel hoe volop die vJater en 

hoe vrugbaar die grond vroeer '\vas nie. 

Net/ •••••• 
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Met 1n bietjie inisiatief van die kant van Al se 

mense, kan 'n pragtige darn teen min kos te gebou i:Jord en 

waarui t groot voordeel getrek lran vlord. 

In die verband vrys 1n ongepubliseerde vers1ac9 ) daarop 

dat die na.tuur1ike ligging van die p1aas 'n pragtige moont~ .. 

1ikheid vir die acilll~ van besproeiingsdamme bied. Die 

ge1eentheid \~Tord egter n].e te baat geneem omdat die 

insparu.1.ing nie in dieselfde verhoudin;; as die e·wentue1e 

voor6eel aanvresig is nie. Sedert 1945 het die reenval 

geleldelil: vermi.ncler sodat daar vanaf 1949 geen lopende 

water :i..n die sprui te of v1eie te sien vias nie. Hiermoe 

vvord nie bev:eer dat opgaarda.'11Y11e in die drie of vier natuurlJ.\:e 

plekke nutte1oos sou vvees nie. Daar was in die tussentyd 

'n hele paar donderstorms en die boere kon reeds voordeel 

uit sulke damme tre}s:. Omdat die v1oedwaters sander teen-

stand kon vJegstroom, kon die grondwater nooi t hoog genoeg 

styg om as fonteine of moerasse voor die dag te tree nie. 

As gevo1g van langdui·ige droogtes het die ploeg1ande 

ge1eidelik gekrimp en taaibosse het daardie p1oegbare grand, 

waar voorheen goeie oeste ingesamel is, in besit geneem. 10 ) 

Volgens die gege\vens van tabel 1 blylr di t dat gemeenslca~) 

A in die somerreenvalstreek ge1ee is. Vir die maande Mei 

tot September gedurende die jare 1946 tot 1952 was daar 

geen noemens"tvaardige reenva1 nie. Dit het van 0.00 duim 

tot 1.81 duim gewisselo 

Het enl-co1e ui tsonderings was die hoogste reenva1 wat 

aangeteken is, gedurende die maande Januarie en Desember. 

---~--·-.-.------~ 

9)0ngopubliseerde verslag oor die ekonomiese en maatskaplike 
toestande \'~Tat oorheersend is in die gemeenskappe :1 in die 
dis trik Narico deur 'n skoolhoof van. die plaaslil,:e slcool, 
p.l. 

10
) Ongepubliseerde vei'slag, a. vl. ~ p .1. 

Opme rklilc/ •••••• 
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Opmerklik is dit ook om daarop te let dat die totale 

jaarlikse reenvaJ_ geleidelik aan die afneem is. So 

byvoorhecld "vvas die reenvalsyfer gedurendo 1952 die laagste 

wat dit nog in die geskiedenis vras, naamlik 17.17 duim. 

Hierby moot nog in ag g;::1neem 1..vord dat daar gedurende die 

maDJ1de April tot Jt1.l:Le 'n I'eenval van minder as 'n duim was, 

~vat van fe:i.tliJ:: geen ·vraard.e vir die boer is nie. Daarenteen 

is dit i.ntercssant om op die aaJ.J.tal reendae per maand te let. 

Ge(h:n:·ende 1952 "~:las die totale jaarlikse reendae die hoogste 

sedert 19)+6., Hieruit kan afgelei word dat die reen meer 

tot ligte buie beperk 1.vas wat oor 'n groot aantal dae ui t-

gesa}: heto Wanneer die aarde reeds deurdringend nat is, 

is sulke 11gte buie van groot vvaarde dog wanneer die aarde 

uitgedor is, vul die klrulliJligheid net die boonste aardkors. 

Neem as voorbeeld Julie 1952. Na twee dae is slegs 0.17 

d . .. t Ulm reen aange el;:en., Di t is vir die boer dus fei tlik 

waardelooso 

(c)/ •••••• 
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(c) Die Reenval in Gemeenskap B: 

-
Jao.r. 
... 

}:\1o.and 

Jane 

Feb. 

1'1rt. 

Apr .. 

Hei 

Jun. 

Jul. 

V:iv..g. 

Sep. 

Okt. 

a'Tov. 

IDes. 

19...~11-: 
'--· 
" 

Tabel 2. Ontleding van re9nval in gemeenskap B, 

-
1946. 

·-
Duim Dae 

12.1E 19 

4.5t 12 

3.1E 8 

1.1S 3 

0.,1C 1 

o.oc 0 

o.oo 0 

o.oo 0 

o.oo 0 

0.41+ /+ 

6.15 10 

2.85 7 

30'b6J 64 

··-

~-··""~'F ... ....._, ........ ,..,...... ..... ~ .. 
1947. 

,.._.......,.-.,-r,~..._,.." ....... 
I 

Duim IDao 

I --

3 (~·,. 
·0~ 7 

2o2E 5 

4.3~ 9 

1.55 6 

o.oc 0 

0.72 3 

o.oc 0 

0 .. 00 0 

0.25 1 

1.60 9 

3.55 8 

10.82 14 

·-
28 .. 95 62 

1 948. 
f-.---- , ..... 

Dtrlr n [)ae 

1----

3. l 5 11 

1. 

3. 

1., 

o. 

o .. 

o. 

o. 

o. 

3. 

4 

6 

9 

9 

1 0 

.3 3 

0 0 

0 0 

0 0 

0 7 

7 9 

4 

8 

3 

1 

0 

0 

0 

3 

8 

4. 7 11 4 

4~ o. 
~· 

19 • ., ..L 

3 

3 52 

'1949. 

Duim Dae 

a ~] 7•r:!.- 14 

5.1J 11 

3.8~ 5 

1.34 2 

0,18 1 

0,21 1 

o.oo 0 

o.oo 0 

o .. oo 0 

0.70 3 

4.35 7 

5.19 11 
---

.30.17 55 

---- .......... ..., ..... .:;_.~.,,t 

1950. 1951. 1952. 
... ._ ... ~--------

Duim ~ae Duim Pae Dttim tDae 

-~~---- __ ,.. . .,.._ 
.--~-

5.9S 12 4.os 10 1,8S 4 

2,2L 6 2,7t 5 5.7?:. 13 

3.39 8 2.os 12 1.4:-' 4 

2.19 6 lt-.84 10 1~41 3 

o.61 4 5.25 ("'!. 
0 0.8.3 1 

0.05 1 0.06 1 o.oo 0 

o.oo 0 o.oo 0 0.15 2 

o.oo 0 0 .. 98 3 o.oo 0 

0.17 3 0.14 2 o.oo 0 

0.47 1 4.08 12 0.76 6 

1.46 7 0.96 ,... 
5.40 16 ) 

5.01 14 2,66 7 5.16 10 

--
21~ 5~; 62 27.91 75 22.80 59 

~- _ .... ,..l_. 
----.- ~---,··---~------ ...... ____ ----------------~---~-~--'- ... ~ .... ~ 

Hoewel/ •••••• 
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Hoev1el gemeenskap B dieper in die bosveld gelee is en 

die reenval na vervJagting dus laag behoort te wees' is di t 

tog nie die geval nie. 

as in gemeenskap A. 

Die reenval is h:l.er selfs beter 

Hj_e:cdie gemeenskap was vroeer ook gekenmerk deur sy 

rykhej~d aan water en fonteine. Vandag egter is daar nog 

net die spore van die fonte:Lne naamlik die laagtes vraarlangs 

die fonteine geloop het. Al die fonteine het nag nie op-

gedroog nie dog die t·~vee of drie \vat daar nog is, bied nie 

voldoende drinkwater vir die diere nie. In 1n geringe mate 

\vord van die 111ater vir lei-doeleindes gebruik gemaalt. 

Slegs 'n paar boere kan egter hierui t voordeel trek. 

Die hoogste reenval in die gemeenskap was in 1946, 

naamlik 30.63 duim, en die laagste in 1948, naamlik 19.13 

duim. As daar na die to tale j aarlikse reenval gelcyk '\vord, 

blyk dit dat dit gedurende die sewe jaar onder beskoLdng 

die neiging getoon het om effens te daal. 'n Soortgelyke 

daling .. ~Jord egter oor die hele Transvaal opgemerk. 

'n Verdere gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dat 

die jaar1ikse reenva1 baie wisselend is. So byvoorbee1d 

was die gemiddelde reenval vir 1947, 28.95 duim en vir 

19L~o8, 19.13 duim, tervvyl dit vir 1949 weer 30.17 duim was -

dus byna 'n rekord reenjaar. Hierdie wisselvalligheid is 

ook in die reenvalverslae vir die jare voor 1946 opgemerk. 

GQdurende die winte1~1aande, vanaf Mei tot September, 

is die reenval op sy laagste, met een uitsonderinr:·, naarnlik 

in Mei 1951. Vanaf November tot Februarie is dit vreer 

die beste reentye. 

(d)/ •••••• 
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(d) ~Reenva1 in Gemeenskap C: 

Ta bel 3. Ontleding van re~nval in gen:e enskap C, 

·-- .. 
194$r-

--- .. ,.-.: .... ---~-~.,.. ....................... 
l I 

! 

Jaar 1946. 1947. 1949. 1950. 1951. 1952. 
- """' i ---r- ----=--.. ....,_.... ........... 

Mao.nd Duim Dae Duim Dae Duim Dae Duim pae Duim Dae Duim toae Duim Dae 

·~-<- -·-~ ... _____ 
~eo;. ............... 

Jan. 3.1t 11 1.5: 5 2.0). -::; 6.1~ 10 2.9~ 5 4.9E 8 O.L~ ') 
..... r-~ 

li'eb. 5.9"' 6 0.3~ 2 1.3; 6 0.5~ 2 1.9C .3 0.2C 2 2,.8? 4 

Vrrt. o. 5S 3 1.2'/ 3 4.0c 9 0.23 1 o.oc 0 4.32 6 0.32 "' ;) 

Apr. O.OL 1 0.9~ 3 1.0~ 2 0.46 1 2.25 5 1.71 4 o.7C 1 

Mei o.oc 0 o.oc 0 0.55 2 o.oo 0 0.28 1 2.66 7 O.Ot 1 

Jun. o.oc 0 o.oc 0 o.oc 0 o.oo 0 o.oo 0 o.oo 0 0.05' 2 

Jul. o .. oc 0 0,00 0 o.oo 0 0.09 2 o.oo 0 o.oo 0 o.oo 0 

Aug. o.oo 0 0.00 0 o.oo 0 o.oo 0 o.oo 0 o.oo 0 o.oo 0 

Sep. o.oo 0 0.03 1 0.06 2 o.oo 0 0.50 1 o.oo 0 o.oo 0 

Okt. 0.5.3 2 0.24 2 0.27 5 0.42 1 0.21 1 3.25 6 o .. 6o 4 

Nov. o.oo 0 1.19 5 1.98 5 2.15 4 1.85 4 1.36 3 1.22 6 

Des. 3.07 2 2.72 7 0 .. 43 3 3.87 7 6.36 9 3.59 6 1.95 7 
- - ·--·.....- '--··--- -- ,.._ --

,IQ,:@a,.lt 13.28 25 8.24 28 11.84 37 13.94 2$ r:t-6.29 29 22.07 42 8.22 30 
............. ~ .... -...... : ........ -..-~ ......... ... ~: ..... :=:-.::.. .. ~; .. ~ .... ~-P...·~- ~~......-•. .,..__... ..... ~:=~..:..-...:.:.::-.:.-.-.......................... ~ ..... •·· . ....~-"*""'~ 
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Soos gemeld, is die reenval in hierdie gemeenskap 

die laagste? terwyl die temperature die hoogste is. 

Selfs in die wintermaande ,,.Jord nog die vJarm-dorre klimaat 

aangetref. Die nagte kan egter baie koud \vord as gevolg 

van die sanderige oppervlal\:te van die aardkors wat vinnig 

afkoel. Ryp is iets v,rat nio in die omge\ving geken word nie. 

Reen word nie te dikwels gesien nie, daarom het die 

meeste huise vvaar 'n sinkdak aangetref word, geen afvoer-

geute n:Le. Daar '\vord ook nie juis voorsiening vir die 

dreinering van ~;vatel"' gemaak nie. 

Reen is d.arem nie onbekend hier in die bosveld nie. 

Daar val gemiddeld agt tot t\vaalf duim reen per jaar. Die 

bosveldstreke kan egter met min reen klaarkom. As daar 

twee of drie goeie reenbuie in die vroee somer geval het, 

word die j aar reeds as good bes tempel, \vant die borne bot 

gou, die gras groei vinnig ui t en daar is dan voldoende 

kos vir die diere. Die sanderi.ge geaardheid van die 

grand beskerm dus die dieper aardkors teen uitdroging. 

Dit is ook opmerklik dat vJanneer daar goeie reen geval 

het, die beeste miskien een keer per week of selfs per 

twee weke water suip. 

boomblare is dan hoog, 

Die voggehalte van die gras en 

Die diere bl~' fei tlik deur die j aar vet? selfs 

gedurende die vrinter \ATanneer di t 1yk asof daar niks te 

vreet J.s nio. So byvoorbeeld is daar by di~ gemeenskap 

gedurende November 1952 besoek afgele. Gedurende 1952 

het dj.e reenva1 daar 'n laagteprmt bereik, naamlik 8.22 

duim. Nieteenstaan.de die droe jaar was die diere vet 

en kon hlllle goeio pryse op die mark behaal. 

Dio reenva1 in hierdie area is ook baie wisselend van 

aard. Die hoogste reenvalsyfer V·Tat gedurende 1946 tot 

19 52/ •••••• 
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1952 aangeteken is~ was in 1951, naamlik 22.07 duim. 

Hoe\vel die syfer gedurende die daaropvolgende j aa.r \veer op 

sy laagste was 9 het die boere tog nie Vr-ill groat droogtes 

gepraat nie. As die maandelikse syfer vir 1952 vergelyk 

word, sal gemerk ·Hord dat slegs gedurende Februarie 7 November 

en De:::::o~tnber die reenval hoer as een duim \'las. Die 8. 22 

duin1 vj_r die jaar 1952 het ook oar 1n tydpork van dertig 

dae gc va:t? di t wil SG' di t moes klein buie reen ge\vees het' 

vat gevolglik nie ~3o baie vlaarde inhou nie. 

Die streek se vernaam.ste reenperiode is oak min of mecr 

vanaf November tot Februarie, tervvyl die S'VlJakstc reenmaande 

wee:r· vanaf Mei tot Se:?tember strek. Gedurende die ander 

macU1de i~3 die reenva1 tr:) v.risselvallig om 'n reelmaat vas te 

18. 

Hier is geen fonteine nieo Die enigste \vatervoorraad 

vTat verkry word, is van putte afkoE1stig. Windpompe is ondei' 

die bovJoners onbekend. Vir die diere se drinkwater word 

vJater met 'n sogcnaamde 11wen" ui t die putte opgetrelc en in 

l\:rippe geeooi 7 of hoogstens wo:cd 1n hand pomp vlaarmee vJater 

ui tgeporn.p \vord, aangetref. Water ui t ondc;rgrondse bronne 

is gell:ll\k:Lg volop ( vera1 syfo:rwater) en di t is nie nodig om 

putte dieper as 20 voet te maak nie. 

Hierbo is ge·~...rys op die aardrykskundige of geografiese 

korunerko van die gemeens'J.cappe en op die klimaat en reenval 

\vat daar aangetref ·vorcl. Nou ontstaan die vraag: vJatter 

soort boerdery bestaan daar? Kan iemand 'n bestaan uit 

enige boerdery maak vraar die saai bare grand so bsperJ:~ is, 

die i.vei velde grootliks met gifplante bssmet is, en die 

reenval/ .••••• 
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reenva1 so laag is? Eintlik sal 1n ander vraag later, 

ontstaan, naamlik: kan daar \vel van boere en boerderye 

gep:caat \·.Jord? Die eienaars besit slegs klein stcldties 

grond \vaarop in voorspoedige jare nie baie meer as net vir 

die eie gebruik gevi·en kan word nie - om nie eens van 

droogtetydperke soos die afgelope aantal jare, te praat 

n:!.e ~ Daarby is da.ar ook nog allerlci plaE; wat verdere 

hoop op voorspoed vE:rydel. 

( a) Q __ GJ11~ .. 9.11§ k 9-JL.A. : 

DJ .. o be1.verkbare grond wat hier slegs 1n klein gedeel te 

van die hele plaas uitmaaJ:e, is baie vrugbaar en feitlik 

enige graa.nsoort behoort daar te aard. By Al sou die 

lru1djies bosproei baar gewees het indien daar vJel water 

v-ras ~ tsr-vzyl in A2 \vator \,reer volop is, maar di't kan nie 

tot by die lande gebring ''lord nie. 

Tans \vord hoofsaaklik mielies in die somer en lcoring 

in die \~!inter gesaai. 'n Klein bie.tjie kafferkoring 

viord hier en daar aangetref. Eintlik is die boere nie 

baie bege1')ig om ander graansoorte te saai nie. Die redes 

is ge~;Joonlil{: 

(i) HrCL1e het di t so van hulle vaders en grootvadors 

gekry en gevolglik glo hulle dat hulle nie daarvan mag 

wogbi·eek nie. 

(ii) MieJj_epap en brood is hulle daaglikse voedsel, met 

bo.ie m.:Ln af1-visseling by wyse van vleis en groente. O.u1 

nou aartap)els te plant in die plek van mielies, sal 

bct~)ken dat hulle hul oes net so sal moet verkoop en 

daarvdor m:Lelies koop. Di t b:,ing \-Jeer die moei te om 

dit te vervoer vJ"at volgens hul mening ook nie ':Jinsgev:end 

sal \vees nj_e. 

Die/ •••••• 
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Die be-vroners is heel temal tevrede om j aarliJ:rs net 

hulle eie voedsel te )roduseer. Tog is daar 8 boe:t:e '\vat 

van. hierdie ou beginsel \veggebreek het. In gemeenslcap .Al 

is daar byvoorbeeld een boer (hy is nie van die a..Ylder 

familie nie) wat 'n paar duisend amandel- en lJerskeboompies 

aangeplant het. Hy het gcdurende d.ie seisoen 1952 reeds 

die voordeel daa:cvan begin ondervind. Oak het hy groot 

1appe aartappels en patats geplant. 1n Ander boer in A.l 

het in 19 51 reeds met 'n groenteboerde:--·y begin. HOO\-JCl 

hy baie terugs1ae ondervind, is dit egter nog meer betalend 

as mj_elies. Die moeilikheid is dat hy te ver van 'n mark. 

is. Teen die tyd dat die groente hul bestemming bereik, 

is dit reeds stokoud en -v.raardeloos. In gemeenskap A2 is 

1n grotcr aantal boe:f·e wat besef dat hul grand te klein 

vir mielieprodul{sie is. So is daar 'n aantal wat die 

1-vaarde van koljander-verbouing ingesien het. Op dieselfdE? 

stuk grond haal hu1le heel\vat meer uit die koljanderoes as 

byvoorbee1d uit koring. Dan is d.aar ook ses boero wat 

hulle meer op d].e produksie van tabak toele. Hie:rdie boere 

\vat van die ou tradJ.sj_e afv·.ryk 9 is die jongerc~ geslag \vat 

'n bietjie meer se1fstandigheid en inisiatief aa.11. dj.e dag 

1e. 
Daar is in gomeonskap A2 voldoende water, dog die 

prohleem is om dit vir bosproeiingsdoeleindos te kan 

ge bruiJ:~. En tog kan enige boer \vat oor 'n geringe kapi ta2~ 

on oor deursettingsve:crn.oe beskik~ die vJater ten volle benut. 

Al wat daarvoor nodig is, is 1n kragkop met 'n paar pype, 

sodat die \vater op die wyse na die hoerliggende lande 

u:i. tgepomp kan 'tvord. Die boere besef egter dat dit 

kapitaal sowel as inisiatief en arbeid sal meebring; 

daarom beskou hulle die inspanning nie in verhouding met 

die/ •••••• 
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die moontlike voordeel nie. Enersyds ontbreek die 

kapi ta.al en andersyds bestaan slegs 'n vJilslapheid. 

Die voorgeslagte het egter blykbaar meer inisiatief 

besit, Onder andere is daar nog 'n groot ou waterwiel 

te sien. Hoev:el di t vir j are in die hande van die na-

geslag gebly het, het di t tog latE)r na 'n voorui tstrewendo 

boer oorgegaan. Die meul wat deur tvater aangedryf vvord, 

kan dag en nag sander enige ui tgav.re loop. Dis te begrype 

dat dj_t; 'n goeie bron van inkomste is vJant almal laat daar 

maal. Die wate:r;,viel verskaf elektriese krag vir die plaas-

vJoning en trek ook nog 'n -vraterpomp. Hierdie boer het 

groot str0Ike grond van die erfgename gokoop. Op dele van 

die gl')Ol1d het hy etlike honderde vrugtebome geplant. 

Verdei· sorg hy ook d.at daar niks van die lande verlore gaan 

nie. Alles word ten volle benute So \rrord varke met die 

perskes v1at van die bome afval, gevoer, Hy het gedurig 1n 

aantal varke wat vir die mark gevoer word. Ook hou hy 'n 

aantaJ.. beeste aan \:Tat teen hoe pryse op die mark van die 

hand gesit itvord. Dan ·vrord nog baie mielies, koring, 

koljander, ha.wer en selfs rys gesaai. Die gesin het •n 

winkel op die plaas er. ook die posagentskap. As alle boere 

die water en grand op s6 'n wyse benut het, sou die meeste 

sekerljJc 'rrelgestE;ld. gev1ees het. 

Verder is daar 'n baie interessante spoor wat deur 

een van die ou voorvaders nagelaat is en wat vir die huidige 

boere van onskatbare waarde is. Hierdie ou voorvader, so 

word vertel, het altyd die gedagte gehad dat, aangesien 

die \·vater (ongeveer 'n myl vanaf die uOog") baie laag 

tu.ssen t"'vvee reekse lang randj ies loop, di t op die een of 

ander marlier hoer teen die rand ui tgelei kan ,.vord. Sy 

vriende en bure het eers geen waarde aru1 hierdie plan gehez 

nie/ ••••• , 
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nie, maai' later het op sy aandrang 'n aantal van hulle aan 

die '\verk gespring en tn voor ui t die oorspronklike stroom 

water begin grawe. Die enigste instrumente "\vat hulle 

gehad :1et, \vas glo 'n skietlood? 1n wateJ..,...pas en nog ander 

klein benodigdheidjies. Feitlik elke tien tree moes die 

aspira.11t ingenieur op sy maag gaan le en l~orJ·el en aan sy 

helpers beduie "~:Jaar hulle moet gra\\re. So het dit vir 'n 

hele paar myl aangehou. Vand.ag is dit interessant om te 

sien hoe die vvater van onder ui t; die sprui t uopdraend n loop, 

totdat di t later hoog bo···op die rand.jies langs gaan. Van-

daar benut 13 jonger boere dit om die graan nat te lei. 

Hierdj.e onderneminc; v!a.s 'n groot sukses en is vir die paar 

boere baie ~;;erdo He8r as f.:)en ingenieur het al sy bevronderinc; 

:\ • b d I 
0 

U d" "1 ° t oor CtJ..e ""'oson ere opmcrtlngsvermoe van J.e voorvaaer Ul ge-

spreek. 

As be·~:vys van h:l.ei·die ou patriarg se vernuf, dien nog 

die volgonde vermeld te \vord. Die vJaterv.riel is nie direk 

in die stroom van dj.e fontein nie. Op diesclfde vryse as 

so pas beskryf, word water ui t die hoofstroom gelei \vaar 

d:L t oor die watei''tviel loop en vandaar val di t '\,Jeer in die 

hoofstroom. Die huidige eienaar van die plaas en van die 

wateri.:Jiel v~rou graag die 1vater nog hoer op ui tlei, om 

sodoende 'n groter val op die v-raterwiel te kry. DaardeUI' 

sou die meule en alle ander meganismes 'n s te rlce 1~ kra,.., he. 
. 0 

Ingenieurs van 'n 1-velbekende firma van Johannesburg en 

Pretoria is laat kom om vas te stel of dit wel moontlik 

waso Na tvvee dae se opmetings met allerlei ins trvinente 

is hulle daar weg en kon hulle nie presies vasstel of 

die stroomwater hoerop gelei kan vrord nie. Hierna is die 

ou voorvader wat toe :::'eeds baie oud vras, genader omtrent 

die nuwe plan4 Met sy eenvoudige instrumente het hy 

begin/ •••••• 
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begin vrerk, self plat gele en gekorrel, verskuif en weer 

gekorrel totda.t hy teen die namiddag vasgestel het dat die 

voor nie meer as 3 tot 4 duj_m gelig kon \vord nie. Hierdie 

prestasie is de.s te merlrvTaard.iger deurdat hy heelternal 

Die bevierkbarc:~ grond vl:r s aaidoeleindes, vorm in 

hierdie gemeenskap 'n grater persentasie as by die vorige 

eeno F'ei tl.ik enige graansoort sal hier aard indien daar 

voldoendo v.rater vir besproeiing i:Jas"' Di t is gedeel telik 

die rede 'V'laarom die be-vrone::s hulle nie baie meer op saai-

boerdery toele nle ~ Die a.:.J.der rede is~ dat hoevrel daar 

meer beHerkbaro grand as by A is, di t nie bewerk -vrord nie 

omdat die reenval ook hier to laag is vir graansoorte. 

Buitendien is daar cok nog baie bosse wat dit 'n geweldige 

taak se.l maak om hulle uit te kap. Te oordeel na die 

l~liraaat, algemene geaardheid van die bodem en grassoorte, 

moet ons se dat dit eintlilr. ~n beter bees-vrereld is. Weens 

die lcrj_m.p:Lng van die gronde, kan daar nie meer sprake van 

tn beesboerdery v-rees nie., Daarom is die boere genoodsaru~ 

om hulle meor u1.J gemengcle saaiboerdery toe te le. En vJat 

die saaiboei·dery betref, kom di t hoofsaaklik neer op mielies 

in die somer en koring in die winter, met grondboontjies as 

'n "'o-r1 r')'11S J_l. 'Ye ·"rOd,,lr .• J .n.~.. 1 _, G. t, }' vL ;. • Laasgenoemde sal waarskynlik beter 

aarc, maa::-' om re\].es itJat voorheen gena em j_s, verkies die 

boere om. di t rlie op groat skaal te kwcek nie. 

D:te bowoners in die gemeenskap word, net soos by 

gemee.i1skap A, van s taatswee so met pensioene onderhou, dat 

hulle nie ,jl..J.is omgee wat van hul oeste it!Ord nie. Bulle 

soek selfs uitwe~ om nie mielies of koring te saai nie en 

gewo onlil:/ •••••• 
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gowoon.lik kry hulle 'n goeie skuifmeul in die vorm van 

droogtes of gebrek aan behoorlike landbougereedskap. 

Die enkele boere '\Iat '\vel 'n beesboerdery het, sukkel 

baio om vooruit te kom. Genurende jare soos 1949 en 1951 

toe daar goeie reen geval het en die boere gedink het dat 

hvJ.le in goeie prys op die mark vir hul beeste sou behaal, 

moes h1.:lile d.rie wekc; na die eerste reen tot die ontnug

tE::ring lcom dat die beeste in groat getalle begin vrelc. By 

nadere ondcrsoek het die oorsaak 'n klein bossietjie, die 

sogc.:::naaJ£tde uGou-siekte-bossie", goblyk te \·Jees. Sont11ige 

per·soDe, byvoorbeeld die plaaslike onder\vyser, het 'n skade 

van nagenoeg £800 gehad. Die minder-gegoedes het minder 

beeste verloor, hoe\~Iel die verlj_es na verhouding waarskyn

lik groter was. 

Gif in d~Le veld i.s elke jaar 'n vrees by die klein-

beesboere. Pogings word gelukkig deur e~~ele boere aange-

vtend OJJl hierdie gifpla.Ylt ui t te roei of af te kamp. Die 

probleem is egter dat almal nie glo dat dit gif is nie. 

Die ou boerebygeloof speel nog 'n belangrike rol. 1n Paar 

b8ere j_s narunlik van mening dat die moeilikheid aan die 

fej_t dat die betrokke boere hul veld in die voorjaar in 

plaas vru1 die najaar gobrand het, toe te skryf is. Ander 

boere het \Jeer allerlei ander menings en hulle glo alles 

behal-vre vJat die veearts bepaal het, selfs nadat die bessie 

aa11 hulle getoon is. Ciierdie bossie bot baie vinnig na 

die eerste reen~ met die gevolg dat hy reeds lowergroen 

is, toi'\'lYl die gras nog nie iets i.verd is nie. Later na 

die roen \:Janneer (ie gl~as eers weer bygekom het' pla die 

beeste nie om aan die bossie te vreet nieo) 

Droogtes lewer natuurlik, net soos by ander gebiede, 

oolr. hier die probleem. Wat die saak egter vererger, is 

dat/ •••••• 
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dat die grande so klein is dat kampbeweiding nic toegepas 

kan vJord nie. Tydcns die ondersoek in die gemeenskap 

gedurende Oktober en November het die ondersoeker meer as 

een boer gehelp om van die beeste ~.vat van maerte omgeval 

het, vJeer op te tel. Sulke diere sukkel baie en selfs as 

hull.e gevoe r word? lyk h11lle te swak om te vree t. 

'n Geloof vJat seker by 80 persent van die boere bestaan 9 

is dat c1J_e veld ellce jaar gebrand moet word? 11 sodat daar 

vroeg veld vir die beeste is"· Daar is geen sprake van 'n 

vooraf berJlande brand waar miskien net 1n gedeelte afgebrand 

\vorcl_ nie. Die hole veld word gewoonlik aan die brand gesteek. 

Ook moet die buurman dan self die \luur keer as hy sy veld r1ie 

gebi·and ~dil he nie. Di t gebeur diktvels dat die veld net 

na die 'tvinter afgeb::r·and vJ'Ord terwyl die reen dan nog lank 

-vJer:·bly. Die gevolG is dat die boere met hul vee moet trek 

te::2vryl di t nie altyd so maklik is om by a.nder boere vir die 

vee Hciding te kry nie. 

(c) Geme§Qskap C: 

Hj_erdie gemecnsJ:ap is tot staatsnedersetting geproklameer 

om aan behoeftige gesinne deur middel van soutprodlli{sie wat 

die nede::L"setting gebied het, 'n heenkome te verskaf. 

Gedurende die verloop van jare was daar altyd 'n lewendige 

belangstclling van die kant vaJl die boere in die omgewing 

in die ncdersetting. Die plaas is in sy geheel ongeveer 

5, ~~00 morg8 groot. 'n Gedeel te om die soutpan is opgesny 

in hoE:n.ves vTat in grootte van 12 tot 16 morge v.rissel. Di.e 

res van die plaas word as gemeenskaplike weiding vir die 

nedersetters se diere gebruik. 

vianneer 'n boer in die omgevring miskien 'n su...'Ldcel

bestaan gewalli~ het, het hy alles verkoop en aansoek om 'n 

hoewe gedoen. Die voo:rvJaardes vlaarop 'n persoon 'n hoewe 

kall/ ••..•• 
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kan huur, is so gerieflik dat di t fei tli1:: al tyd voordelig 

is. So 'n per soon kry 'n hoo\.,Te wat ongeveer 12 tot 16 

morge groot is (dit gi·ens aan die soutpan) ~ hy betaal £1 

huur per jaar, kry onbeperkte gebruik van die gemecnskaplilce 

\IJ'eiveld, op sy perseel kan hy maak net soos hy wil en hy ls 

aan nieme.Jld iets Vel"skuldig nie. Di t bly egter altyd 

staatseiendo:m. 

Met die verloop van jare het die soutproduksie as 

gevolg van ongunstige toestandE- tot 'n minimum gedaal. 

Sommige be\voners procluseer nie mE:er sout nie en .selfs die 

jaarlikse 11 soutkoningu (dit is die persoon wat gedurendo die 

jaar die meeste sout geproduseei· het) se produksie is nie 

veel r.;Jeer as vier tot vyf sak1:ee sout nie. Die nedersetting 

beant1.voord dus nie meer aan sy oorspronklike doel nie. 

Ta.i.l.S is beesboerdery die belangrikste wyse van bestaan 

in die gemeenskapo Hierdie gedeelte van Transvaal is by 

uitstek 'n beesw@reld. Diere is deur die jaar vet en 

daa:L., is ook baie mj_n siektes of terugslae wat met di6 soort 

boerdery ondervind -vrord. Daar is dan ook twee boere v.rat 

die vooi·deel vrat hierdie boerdery inhou, ten volle benut. 

Hulle besit meer as 80 beeste olk en di·3 boordory j_s steeds 

besig om uit te brei. Die gevaar van grootskaalse boer

dery met beeste is oorbeweiding, en wanneer die veld uit-

getrap is, ly allnal skade. As daar 1n beperking op die 

aantal beeste \vas? sou hierdie moeilik:(leid nie ontstaan 

het nie. Hoewel elkeen in die gemeenskap hierdie geleent-

heid ka.Yl benut, is daar tog 'n paar wat nie eens 1n koei 

of kalf besit nie. 

Bene-r.·Iens die beesboerdery le elke be\voner hom nog in 

1n gerinLe mate op saaiboerdery toe. Om mielies hier te 

saai, is byna buite die kwessie. Di t is te -vrarm, met die 

gevolg/ ••••• • 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 59 -

gevolg dat daar baie plae soos 1~spes en die strorucvrurm 

is wat die mielie-oes laat misluk. Nogtans saai sommige 

een tot twee morge mielieso Soms is dit slegs goed genoeg 

om die diore daa1~ec te voer, en af en toe is 1n bietjie vir 

eie gebruil::: oar. 

Grondbone en kasterolie word in 'n redelike mate met 

sul:ses geplant, veral laasgenoemde vind in di0 later jare 

baie byval~ Katoen is egter op die oomblik die ge·hrildste 

produk. Hierdie plant moet 'n warm klimaat he en dit is 

goed teen droogte bestand. Die voordeel is dat dit nie 

elke j aar opnuut ges aai vJord nie. Een katoenland l{an 

byvoo~cbeeld maklik vyf jaar staan voordat dit te oud \Jord 

die dra::s ve:rrneerder na elke jaar. Ongelullliig het daar 'n 

plaag (die bolwurm) in die katoen gel\:0111 wat die oeste aan-

sienlik laat J.crimp het. Nog geen bestrydingsmiddel is 

daarvoor gevind nie. 

Water is baie skaars ~ met die gevolg dat geen \'linter

gesaaicles of gesaaides wat baie vrater vereis, gesaai kan 

word nie. 

1n Paar boere uverdryf die tyd" deur die maak van meu-

bels. Opvallend is dit dat wanneer 'n mens in die armoedigo 

huisies kom jy deur die swaar, soliede meubelstu1dce, t~ewoon

lik van. tambotiehou·L~, getref word. Dit is nie baie netjies 

gemaal: nie, dog heel dicnlik. Die meubels is meesal deur 

die gesinshoof self vervaardig. Hierdie houtsoort wat 

vandag baie duur is, kry die boere daal.""' verniet of half-

verniet~ Hoe-,l!el al baio ui tgedun, \ATord in die omgewing 

nog tn paar t~1botiebome aangetref. Sulke meubelstukke, 

veral lcru .. ~stoole, word dib·J"els vervaardig om teen 'n baie 

lae prys van die hand gesi t te word. 

Die bogenoemde omstandighede d\ving die bevroners om op 

verski1lende maniore hul lewensbestaan te probeer maak. 
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~~L·?.:l.Ur\ .. J~Jl· 

;Q.IE_ .ONTS~!:AAN VAN DIE GEMEENSKAI:PE EN DIE O!IDER

VERDELING VAN DIE PLASEo 

1~ Inleiding~ 

0Il1 'n behoorlike begrip te kry hoe die verskillende 

gemeenskappe ontstaan het, is dit nodig om 1n kort geskied

kundige oorsig in hierdie verband te gee. Aanvanklik is 

die maatskaplike so-vrel as die ekonomiese grondslag van die 

Suid-Afrikaanse samelewing deur die stigting van 'n voedsel

stasie bepaal. In 1652 het die Verenigde Oos-Indiese 

Kompanjie in die hawe van Tafelbaai 'n verversingstasie 

opgerig, teneinde sy skepe met die heen- en terugreis na 

die verre Ooste van vars voedselvoorrade te voorsien. Aan 

permanente vestiging of kolonisasie was geensins gedink nie. 

Omrede die streng beperkende voorwaardes aan die verversing

stasie verbonde, j_s inderdaad die kiem van 'n treklcersgees 

gel~ - 'n gees vlat verder deur die bodemgesteldheid van die 

onbeke.nde Suidland sou aangevuur ~rord en wat tot vandag toe 

nog nie uitgesterf het nie. 

Vyf jaar nadat die verversingstasie gestig is, het die 

owerheid aan nege van sy amptenare verlof toegestaan om as 

vryburgers 'n lewensbestaan te maak. Hierdie nege families 

het dus die eerste blanke vestiging op Suid-Afrikaanse 

bodem gevorm. ~~ die begin is hulle lewensbestaan deur 

'n o-vrex·heid wat sy eie belange bevorder het, aan bande 

gel~ en deur 'n fisiese omgewing aansienlik belemn1er, maar 

juis hierdie faktore het in hulle die trekkersgees laat 

ontkiem, wat in die toekoms die verspreiding van die 

bevolking grotendeels sou bepaal. Die verspreiding het 

dus in 1657 reeds begin en omstreeks 1658 het die blanke 

bevolking/ •••••• 
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bevolking sarun met sy eerste koloniste 'n getalste1'lke van 

ongevcer 57 gehad. 

Die selfs tandig\•Tording van die Afrikaner of te \vel die 

vollcs\vording in Sui0.·--Afrika, veral in sy historiese perspek-

tl. e.t:> o·eci en 
J. b .:.J- .1.. ' kan gerieflJ.kheidshalwe in verkillende tydperke 

ingedeel ·vrord o 

Hierdie tydper1: staan as die trek na die oostelike binne-

:Uit was ;n trek \·Jeg van die gevestigde lewe 

af en het c"Lie vorm van an trekkersleii.Je aangeneem. Die trek 

~-:·as nie soseer om i;Teg van die bemoeisieke owerheid te kom 

nie; dit j_s deur die inwerkende kragte van die bepaalde 

tydvak moontlik gemaak~~ Daar was geen behoorlike mark vir 

die kolinj_ste se landbouprodllkte nie ~ die veehandel met 

die Hottentotte het voordeliger as die wisselvallige akker-

bo,_,_ geblyk te \lreen; die jag het in ~n diepgevoelde lewens

behoefte voorsien; en d:1.e onbelcende en onbewoonde ui tge-

strekte vlereld het die ondernemingsgees van die eerste 

Net ander vvoorde, die trekgees is 

opge,'J'ek en dj_e tr>P1:Jcei·sle\"'e het 'n aanvang geneem. Later 

jare het dit tot 'n ingewortelde trektradisie ontwikkel. 

Hoe\·rel hierdie verspretdtng na die binneland as baan-

brekex·si.·.re:-clc beslcou kaa \\ro:~d, d:te ongetemde land be-vroonbaar 

1 ., • eo 1: • ' • 1 t ~ • 1 gema.a.~.{ en O.le \vee ge ~'3.8...D. :Ls 1.rra:c J..n a e:t e J are gevo g sou 

\iT011d het di t egter n1e daartoe bygedra om 'n fondament vir 

die gevestigde landboubedryf te le n1e. Die beskawing 

:ts \velis .. v,,.aar in die onbes~'[aafde binneland ingedra, maar ui t 

die aard vru1 die saa~ is die landbou baie verwaarloos. 

Die mal")kte iTj_r landbovprodukte was verafgelee en in teen-

stelli.ng daarmee \'las die veehandel met die inboo .. lins;rasse 

vir/ •••••• 
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vir die pioniers tot grater voordeel. Daarby het die 

jagterslewe ook 'n ivoorhandel in die lewe geroep wat in 

baie opsigte meer voordele as die landboubedryf ingehou 

het. 

Die stelse:;. van leningsp1ase waardeur die veeboer 'n 

plaas van die owerheid kon huur om daarop te woon solank 

hy die huurgeld betaal, was ewemin vir die landbou bevorder

lik, veral omdat die huurder nooit eienaar van die grond 

ge\vord het nie en sy kinders weer nuwe grond moes aanvra of 

verder die binneland intrek. Die veeboer het inderdaad 

trekboer geword. Daar was natuurlik die boere wat hulle 

permanent op huurgrond gevestig en die landbou met sukses 

beoefen het, maar die omstandighede was sodanig dat die 

veeboer met verloop van tyd tog maar die pionier ge\·rord 

het.l) Hierdie trekgees wat later 1n tradisie geword het 

was nie bevorderlik vir ontwikkeling van die landbou as 

bedryf n:te. Wilcoclcs beskryf di t as volg: ,,Die jagters-

lewe is daarop 'b.ereken om 'n geestelike habitus te ontwikkel 

waarby veel gesoek 1vord na 1 of gewag word op, 'n gunstige 

geleentheid wat hom per geluk mag aanbied, en werk so on

gunstig op die ont,dkkeling van gewoontes wat nodig is vir 
2) 

'n versiende geduldig-opbou.ende boerdery-methode." 

Verder is di t duidelik dat die verspreiding van die 

bevolking 'n selfversorgende boerestand in die lewe geroep 

het wat in sy eie behoeftes voorsien en 'n baie eenvoudige 

------------·-·--.. --
l)Nepgen, c.c.: DiU....£L§J...a~ .. 5L..9:.§.wete van die Afril\sa.ns

spreke.D-Jifi.§., p. 54. 
2 )Wilcocks_, R. W.: ~cllQ.lQ£iese Verslag_: Qarnegie
vers~~p~el II, p.8~ u --

lewensbestaan/ •••••• 
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lewensbestaru1 gevoer het. 'n Hoe lewensstandaard is nie 

gestel nj_e en die boere het met 'n minimum lcwensgerie-~:.re 

klaargekom. Almal v.ras G\·ie ry~{ of arm 1 of soos Grosskopf 

di t ~;estel het: uOor die algemeen 9 moet ons egter G!'l{en; 

"tlas die le1.~ensv:yse van die ouer binnclandse boerebevolking 

baie eenvoudig - meesa:L nie beter as die van 'n klas wat 

vandag op die plattelancl as armoedig beskou sal wo1"'<1 nie. 

Aan voedsel vir die liggaam het dit wel nle ontbreek nie, 

ofskoon die tafel? selfs van welaf boere (as 1n mens hulle 

goed ui tvra) volgens ons smaak ui ters eentonig vJ'as. Styv.re 

vee boex·e het hoofsac.klilc van vleis 1 brood en melk gele1.~.re, 

maar moes dikvlels maande lank self svJart koffio drink. Die 

armes l{Oll mefsal in die oorvloed van lcos deel, omdat die 

rykeres soveel a.nde:t· behoeftes van die huidige tyd ru.e geken 

het nie 1 of eenvoudig nie kon bevredig nie. 

\vas nog volop. u3) 

En "V~rild vlei~::; 

So sclfversorgend \.'!as die trelcboer dat hy nie net boer 

was nie, maar ook skoenmaker, ti!c::.erman 7 messelaa1-a en lear-

vleier. Sy· vrou was die klerEnnaa.cster. Sy het self gebak, 

gcslag, seep ge~:cook en kerse gemaak. 

Die afgesonderdheid het die pioniers in die binneland 

tot veelsydigheid en tegniese vindingrykheid gedwing, sodat 

daar met verloop van tyd op Qie grense van die Kaapkolonie 

'n soort pionier ont~~Iiklcel het v:at vir hot1self kon sorg en 

sonder enige beswaar met 'n tent"'ra en 'n geweer die onbekende 

vtildernis binne kon trek. P.J. van der Mcrwe se dat as 

ons die selfstandighei.d, die onafhanklikheidsin, die deur

settingsvem.oe en die ekonomj_ese uithouvermoe van O.ie 

---------------,-------------------
3}Grosskopf, J.F. W.: Plattelandsve:r_arpling en Plaa;,sverlati..nr~: 

Carner:;ic-ve~slag De~l I, p. 72. 

Voortrekkers/ •••••• 
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Voortrekket·s goed \vil begryp, ons nie die vormende invloed 

van die maa tslcaplike omgewing waa.rui t hullti gekorn he t; ui t 

die oog moet verloor nie•4) 

Wa.ru.1.eer ons dus die plattelander in sy afgesonderde 

gemeenskappe van vandag vJil verstaan en begryp; moet hierdie 

eerste tydperlt Vlli"l volksverspreiding in gedagte gehou word. 

3· Die jare tussen 1830 en 1860. 

Eiei·die tydperk -v;ord veral deur die trek na die Noorde 

gekenmerk. Die ooswaartse verspreiding het op die ooste-

like grens met die weswaartse bewegende Bantoerasse in 

botsing geltom en het derhal;'le vir 'n noorch,raartse rigting 

plek ingeruim. Voor hierdie noordwaartse trek was die 

bevo1king van die Kaapko1onie reeds oor 1n oppervlakte van 

120,000 vierl:ante my1 versprei.5) In die eerste tydperk 

is die Kaap met 1820 so Britse setlaars wat min of meer 

6,ooo siele getel het, versterk. 

Aan die begin van hierdie tweede tydperk is die 

bevolking andermaal rn.ot 5, 000 Eng else immigrante versterk en 

teen clj_e einde van hiGrdie tweede tydperk is vleer ongeveer 

4~000 Duitse soldate en 2,000 Duitse immigrante by die 

bestaande bevolking gevoeg. Groot getalle van hierdie 

irrunigrante het na die binneland getrek om cl'aar 1n selfstan-

dige bestaan te probeer voer. 

As gevolg van die trek wat hoofsaaklik noord\vaarts was, 

het 'n groot gedeelte van die oostelike bevolking ook nog 

4)Die Huisgenoot, Gedenkuitgawe 1938. 
!;reklcers 11 , deur P. J. van der Merwe, 

5)Grosskopf, J.F.W.: a.w. 1 p.3~. 

11Wi§ was die Voor
p.3 • 
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verde1-a d.ie binneland in vers:Jrei • Die oostelike Kaap-

kolonio 1:1ord derhal\V'e deur 'n gedeel te van sy mees voorui t-

strewende veeboere beroof. Die toenmalige Engelsc~ 

goc\·terncur, Sir Benjamin D *Urban, skryf in 'n brief aan 

lord Gle.i.1elg (29 Julie 1837) dat c.it bitter jarn.lr!er is dat 

'n groot gedeel te van dj.e boere wat die Kolonie vorlaat het, 

tot die o11dste en fatsoenlikste inwono·rs van die dis trikte 

waarui t hulle afkotnstig was, behoort het en dat die vertrek 

van hierdie onvEJrskrokke, geduldige, arboidsame, ordelike 

en godsdionstige mense 'n onberekenbare verlies vir die 

Kolonie boteken, in watter lig die emigranto ook al 

beskou vrordJ as die verbouers van die g:rond of as die 

verdedigers van belo.stingbetalers van die land wat hulle 

verlaat het en waaruit hulle vanselfsprekend ook al hul 

vaste eiendom en roerende goed soos beoste, s.1:~:ape en perde 

saamgenoem het. Die waardevolste gedeel te van die platte-

landse bevolking is dus onherstelbaar verlore. 6) 

Die Voortrekkers is beskou as die uwaardevolste 

gedeelto" wat daarop dui dat hierC.ie groep op maatskaplike 

en ekonomiese gebied toonaangewende mense was. Daar was 

sekerlik ook die meer behoeftiges, veral as cevolg van die 

voortd uronde s troop tog to van die kaffe :cs twmEe, maar oo r die 

algemeen i:Jas die grootste gedeel te, mense wat as wel varend 

be skou kon v.ro rd • 

Hoewel faktore soos vrystelling van sla\ve, ontevreden-

heid met 'n onsimpatieke ov-rerheid, S\,Jal\: bemarkingstoostando 

ensovoorts belangril:: 'tvas, kan di t tog nie as die enigste 

ooTivegings in verband met die Trek genoem word nie. 

6)Die Huisgenoot, Gedonkuitgawe 1938, t.a.p., p.79. 

Vanuit/ •••••• 
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Vanui t 1n sosiologiese oogpunt gesien, moet die T:cek ook 

verklaar ':lord in die lig van al die omstandighede soos in 

die vorige tydperk aangetref. Gedurende 1n periode van 

bykans twee eeue het die trelcgees van dj.e selfv·E' rsorgende 

boerestand genoeg tyd gehad om tot 'n trektradisie te 

ontvriJ.rJ.{el. En gedurende hierdie selfde periode het die 

tre.lrJcel'")sle-\.Are en '.-rordende trokkerstra.disie die vryhoidsin 

V&'1 d:i.o pionier aangewaklcer. Dit verkl.aar die stigting 

van tvree republieke Transoranje en Transvaal in 1854. 

Wa.n:.1eer daa:-c 'n moeilikl'1e:":_d opdL-:.ik en 1 n vreemde oor

heerser op onsirD.patiel~e vryse met die belange van die trekkers 

in st~~"'Yd gekom het, het 1n botsing ontstaan as gevolg ~traar-

van 'n icleestryd 1n logiese ui tvloeisel v1as. Om aan 

hierdie botscnde bclange en idcestryd te ontkom, het die 

reeds go~t·Tortelde trektradisie 'n ui t;,reg ui t die moeilikheid 

getoon. Die manifes deur Piet Retief kort voor sy vertrek 

uit die Kolonie uitgevaardig, bring hicrdie ideestryd dui-

delil: a an die li g • Hoewel die historici nie juis die trek-

gees as 1n grondoorsaak van die Trek erken nie, moet nogtans 

nie uit die oog verloor ~t'lord n:ie dat die grensboere met die 

trelrJce:;.,slewe bekend was en dat die trekgees reeds by hullo 

'n tradisie geword het. S.F.N. Gie, erl;:en in 'n mate die 

trekgeos as •n ne\ve-oorsaak van die Trek. 7) In elk geval, 

di t het grotendeels daartoe bygedra om 'n ui t-vreg ui t die 

moeilil:hode te vind. 

D:Le noordwaartse beweging WEJ .. s 1n trek weg van die 

destydso vestiging en daardeur is die \.voeste binnelande 

deur die trekkers vir die beska\ving verower. Die trek 

7)Gie, S.F.No: Geskiedenis van Suid-Afrika; of, Ons 
Verlec.e, Deel 2&,·-··p:-295. 

vail/ • • • • •• 
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van hioJ:die gedeelte vru1 die bevolking het \A!el die land van 

'n gedoelte van sy liJaardcvols te bev-roners be roof, maar die 

'\vins vj_r die toekor. . .1s van Suid-.Afr:lka \\ras grater as die 

verlies vir die Kaapkolonie. Die gevolge was duidelik: 

uDie plan mag klein gewees het, die uitwerking was kolosaal 

groat. H.ier v1eer het die geskiedenis skeppend gewerk en 

resultate gele~;1er ver bo die ~;edagtos v(:::.n sc:lfs d:i.e :.1.ucs 

versiende onder die VoortrekL:erleiers. u8) 

Gedurende hierdie tydper1\: kom die verspreidende voor-

hoede van die Trekkers stadigaan tot 'n stilstand. Die 

rustelose lewe vJat hulle gevoer het, begin allengs vir •n 

meer g8vestigde le\.re plek maak. Die Vrystaat en Natal is 

aanvanl<:lik as vestigingsoorde ui tgekies, maar weens die 

an.neksasie van Natal is di~ gebied ontruim en die \vegtrel(kende 

pioniers llot hulle in die T1·ansvaal gcvesttg. Die beste 

streke ten opsigte van weiveld en klimaa.t is uitgekies. 

En nou b:--·eek 'n -oeriode aan 1,:~aarin die voo:ehoede van die 

Trekkers h1u eie state kon stig en inrig. 

Die tl~ektradisie -was nog lowendig. Die selfversorgende 

boereleve i.rJ'a.s in SvJang en hiervolgons sou die boerestate 

inger:Lg 1~-rord wat in die maatskaplike raamvJerk van die 

trekkersoesk.awing met sy ideaal van vryheid en onafhank-

likheid sou inpas. In hierdie state sou hulle hul vryheid 

beerwe en 'n onafhru1J.clikheid en selfstandigheid ontwikkel 

soos n.erens anders vir hulle moontlik was nie. 

B)Die Huisgenoot, Gedenkuitgawe 1938. uDie Daad grater 
.a.s d:i..E;.._Plan 11 deur J.C. Smuts? p.9. 
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ElL:e boer was sy eie baas. Die pat~iargale lewens~ 

wyse 1tlas sterlc op die voorgrond. Hulle het self die 

beslcawing :tn die nu\ve vadorland ingedra. Ofskoon die 

bande met die bui te\lrereld fei tlik afgesny was, het hul 

lcenn1erkonde godsdiens~ige en hoogstaande sedelike lewe 

hulle van agteruitgang en verval gevrywaar.9) Hierdie 

afgcsonderde le'l.rJ"ensbestaan het daartoe bygedra om •n ster1c 

individual]stiese gees by die boere te laat posvat. Dit 

hot dan ook daartoe aanleiding gegee dat die klem meer op 

die belange van die enkeling as op di6 van die gemeenskap 

geval het. Trouens, nie alleen die afgesonderdheid van 

d:J.e bu~_te'\'lereld nie, maar ook die yle verspreidheid van 

die bevolking oor 'n uitgestrekte land was vir •n gees van 

samewerking nie eintljJ-: bevorderlik nie. Aldus Nepgen: 

11 Nog 'n trek wat by die Afrikaner deur sy geloof van 'n 

eie roeping te he, aangemoedig is, is sy individualisms 

waarmec verbind is 1n sterke vryheidsdrang. As individu

alis is die Afrikaner jaloers op sy regte; wantrou hy 

mak..lik sy leiers dat hulle hom in sy regte te kort sal doen; 

en vind hy di t moeilik sonder i.vrywing saam te werk en met 

sy mede-Afrikaners te koopereer. Tog ten spyte van die 

sterkte van sy in.di vidualisme is die Afrikaner nie geneig 

om vJetteloos of lisensieus te vJees nie. u10
) 

Die ve:t:spreiding en aanv1as van die bevolking in die 

binnelande het nie slegs op 'n natuurlike vryse binne die 

9 )Cronj6, G. : Die f@sge~in in die Afrikaanse Kul tuur-· 
g_ameens.J_i§J2. Die Ku..ltuurgeskiedenis· van die AfriJ.:aner, 
Deel I, p. 325. 

lO)Nopgen, C.C.: a.w., p.llO. 
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gr-enL~e ·;ran die noarllelike stc:te p1aasgevtnd nie 7 nee, die 

\veg itvG.S daaT'he8n gebaan en :11ense :tn die Kaapkalonie wat 

veral deur okanomiese orr.s tan.dighede gekwel is, het ook 

daarhoen ve:chuisc. Die verhuisin&; van die suide na die 

noordo h<:;t voortgoduur 811. :i_n J.e.tcre j&re selfs op groat 

.sodat V<:U'l =n aQnhaudende trek gepraat 

selfst2ndige patriargale boere 

het sk:_eli.l\: '·'·oo:..'"' tl1 gro:;·t~ corgnLgsperiade te staan gekom, 

In 1867 word die 

os::-oste cl:~a:rna.'1t ontdo2~~ E?.~l ::_rt 1869 ncJ.ie ster van Suid-Af rikau 

o.ar1 die Va:tlr:t v-:l.er .. Je.:'o b.-i.e rna, naamlik in 1886, llord 

goucl in. groat hoeveelb.odG ae.n die Ui twatersrand ontdek. 

Di t het rneegebring dat _da.ar 'n algemene toestroming vanaf 

die s1.---:.ide L~saok :rn toes troElir:.g -;rn.rr~Iit die b1.J.i tel and na die 

dj_o.mo.nt... en. gaud vel de "t>Jas () E1erdj_e antdekkings was dan 

oal: die direkte ao:::sake Ve,n die 'J:\,Jeede Vryheidsoorlog in 

Die ontdeld-:ing van diam.ru'lte on goud het geen 

i:J"(3senJjJcd :Lnvla·8d op die ·voo:rtbestaan van afgesonderde 

gemeenskappo uitgeoGfen nieu D2aram is dit slegs kortliks 

gesLet::: 9 

Dit was gedurende die jare .tussen 1860 en 1890, soos 

onG.er·· die vor:i.ge tydperk behandel, dat die onderskeie 

.... "1" 1 ... , k . ., ..... :;: c;:.Jl. J.ep .... ase onaer oes oulng ac:nge~Le ls o Die aanleggers 

van die ~:7J.ase iJe.s van dj_e eerste Vacrtrekkers vir v!ie die 

Hu1J..e het steeds verder noardwaarts 

getrck/ •••••• 
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gotrek waar daar baie ruimte was en waar die een nie die 

ander sou hinder nieo Elke nuv:e plaas \vat aangele is , 

was die laaste geproklarneerde eeno Daar word meegedeel 

dat daax· vrel waens dieper die Bosveld ingetre:~ het; maar 

d.it was hoofsaakl:Lk jagters -"'rat later vreer teruggekeer -het. 

Die prokla.111asie van plase het fei tl1k almal op dieselfde 

vrys e ge skied~ w·at die \·ryse van afbakenin8 b._;tref, moes 

mot literatuur vols ta.an -vrord, aangesiE.!n die huidige be"roners 

oor geen kennis daarva.n beskik nie. Vers1teie slcrywers 

vert.,JYS na die metodes 1.-vat dear by gevolg is. So sl:ryf 

G.G. Munnik onder andere: nToe die land rneer beset v1ord., 

is dit besluit om die plase deu~ individuele boere gekies, 

af te baken. Daar hulle g'n landmeters had, moes hulle 

maar so op benadering te vJerk gaan, en die veldkornet, 'n 

voor11a1lle beampte, vra.s met die afmeting bel as. Di t \vas 

vasgestel dat elke plaas 3,000 morge groat sou wees, en na 

'n rov?~.·re borekening is dit bcslr~::~t, dat elke 1:.::ant van 'n 

plaas so ver vlas als •n perd binne •n sekere tijd in 'n 

stijwe stap kon afle. Dtt :ts merkwaardig dat die bena.derinc; 

biesonder juis WELS.. Di t word egter gese dat die vold-

kornet, als hij.vir rn vriend 1n plaas moes afmeet, 'n 

trippelaar bestijg het, maar -vras dit vir 'n vija.nd, dan het 
11) 

hij hom met 'n bot ~~erkop geraamte be help." 

Dio grootte van die verskil='..en.de plase wissel van 

O:f hi()rdie groottes oak aan 'n 

goedgosinde of 'n ~randiggesinde veldkornet onderhewig was, 

kon nio bepaal wore~ nie. 

--------~~-~7-

ll)M ., G G 
unnJ_";:' • • : 

p.l5 - 16. 

B./. • •. • • 
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B. Gt,Qf.l9...Y~rdeling f?D..il ... i~ aanle Vfd:!J._.dJ~c .. ~pJ~~-Q.D ... QJ:·IJ-1 .. \.~:~~ nlase: 

Gcmoensko.p:)e A~ B en C vJord vveer afsonderlik bchandel. 

(a) 

Gome.~ .. nskap A in die Marj_cose distrik, kan, soos reeds 

beskryf 1 op sigself ilveer in tvree verdee1 -v·J"ord. Die een 

godee1 to :Ls di~ plaas \vat as onder\verp yir die ondersoeker 

se M.A6 -·V<~r·~1ande1ing e;ekies was en \vat as Al aangedui vJord 

en c.io (?JJ.der is di6 gedoclte "'";at ongeveer tien myl suid-

\vaarts goJ.e~ is, c~:1 1dat A2 genoem ~:vord. Omdat hiordie 

Die onigst~3 gcg<~:n:cilfJ oor C:.:Le aenleg van hierdie plase, kon 

va•~.J. die Plcte kantoor en die Landmet8r-Genoraal sc Ls:..ntoor 

vs r!:~ry· uo rd • Selfs hierdie gogewens is nio vollodig 

Ho<:;".Iel die gonoemde gege~;,rens heel temal betroubaar is 

vir die doel v.raarvoor di t gebruik is, is di t vir ons onder-

soek nio alckuraat genoog nie. So byvoorbeeld 1tJOrd die 

datum vcu1. rogistrasj_c van die een plaas A2 as 27 Maart 1860 

aangegee. Di t val nie te bet·uyfel dat die plaas 1vel op 

die gcnoemde dattun geregistreer is nie, dog dit is nog nie 

die dat1J.m waarop die :')laas aangele is nie o Dit het in 

daardio jare dibvels lank tevore geskied. 

Omdat gcen nador bepalendo datt,_m verkry kon ~::o:."'d nie, 

vJord 27' Naa~ct lC60 aanvaar as die eerste aanleg van die 

plaas. Die ander plaas A1, is op 19 Junie 1861 aangele, 

Hierd:Le titJee plase vertoon 

fGi tli~.: dieselfde geografiese eienskappe en hulle is onder 

dieselfdc oms tandighede acu1gele. Hulle le so na aan 

mckaar dat die bcvroners gedecl telik van mekaar familie is. 

In di6 verband moet daarop ge-wys \:rord dat in die 

Afrikaanse/ •••••• 
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Afrikaanse taalgebruJJc 1n taarDlike duidelike onderskeiding 

tussen byJsgesin en familie ontstaan het. Met eorsgenoemde 

word deurgaans vader, moeder en kindors bedoel. Hoe\vel 

frun~lJ~ soms ook in hierdie sin gebruik word, het dit oor 

die algemeen tog 'n breere betekenis gekry en sl1:i t di t 

onder illeer ooms, tantes, necfs en niggies in. Mot die 

'\voord f..9flliliQ word dan as •t vlare as di8 verband van bloed

vei'vJa.r::'cskai> tussen •n aantal huisgesinne aangedui. 12 ) 

Die tvree Trek.~~ergesinne wat die genoemde tweo plase 

aangole het, \vas hoofsaalclik veeboere net soos fei t_lik al 

die ander Trekkers. Daarom het hulle voortdurend die 

biru'l;:;lend ingetrek onder ande::._,e om meer weiding vir hul vee 

te kry. Di t was eers nadat hulle hul permanent op die 

1 t . h J d t d" 1 d, d" b t ,l h·t 13) p ase geves ~g ,_-; c a ~e an oou aan lG eur gc ... -com e • 

Uit die geografiese gesteldheid het dit ook duidelik 

ge'\~rord '\vaarom die plase A1 en A2 juis op daardie plelece 

aangel~ is. Die aantrekkingskrag van die waterryke 

fonteine, die vrugbare vleie en die weelderige plantegroei 

wat volop vlciding vir die diere kon verskaf, v.ras genoeg 

om enige Trekker tot stilstand te bring. Wild \vas volop 

en die Trekkers kon na hartelus ook hierdie hanger stil. 

Hierdie tv1ee plase het ten tye van die proklamasie ui t

stekende lra.nse geb:Led vir die aanle van 'n ideale familie-

plaas. Die rede \~raarom die woord familieplaas gebesig 

uord, sal aanstons duidelik word. 

( i) .A;Lgep1een: 

Grosskopf ver-r.~rys na hierdie besondere soort p1ase 

12 ) C ro _;~l j 6 , G • : 
gemeenskap, 

DiQ Huisgesin in die Afrikaan§e Kultuur
t.a.p., p.323. 

l3)coetze8, J.H.: Verarming en oorheersing. 

as/ •••••• 
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as afgesonderde plase •
14

) Di t is gevioonlik p1ase wat 1angs 

ri viero en waterryke k1ovJo aanr;o18 is vo1gens J .1L CoE=Jtzee. 1 5) 

Grossko:;;:c vervrys verder d.aarna as volg: n •••••• op die 

kleingcdeelde plasG in die Transvaal, met 1n biotjie bf~-

sproeiint;, is die 1ewenshoudinc; deurgaans verskril\:lik 

armoodig. In een so 'n geval (in Rustenburg) was daar, op 

nie vol 600 morg nie, 21 huisgesinne en so·Hat 130 siele •••• 

Altc~ di\:vJels lei die ouderli~{e stre1~.re om. volkome regve:c·dig 

te deel - dus om aan j_ederc el"'fgcnarw~o. e\veveel van el~~~e soo:L'"'t 

gl~ond of veld te gee - tot 'n versnippering en sclfs ver-

s·crooiing van die dele. Sul.ks stuldcies kan die eienaar 

dan ba.i..c keer glad nie behoorlil: gebruik nie. u16 ) Di t is 

hierui t du.:i_del:~.k dat 'n plaas '\'!at aan een per soon behoort 

het, na. D:f dood onder sy lrinders vordeel idord. P.J. van 

der Me:cvvo stcl di t ook duidelikg 'n Ge~voonte wat onder die 

ou ·oocre-bevolking vr;;r algeneen voore.e.1::o:c11 het, is dat by 

die afstei'"\ve van die vader van 'n gesin die kind of kinders 

die plaas of plase erf.l7) Soms het dit gebeur dat net 

die sem1.s erf, ter~·.'Yl dio dogters in verhouding met die 

waarde vru1. die grand \vat hul eintlik toekom, ui tbetaal word. 

In gevalle vraar die grond nie baie groot was nie, het slegs 

die oudste scun c:ie grcnd geerf, ter-vryl hy aan die and8r 

broers en susters htll deel moe~; ui tbetaal. 

Hiel'"'die toestaJ.l.de is nie slogs a2J.1 Suid-Afrilca eie 

nie. In Ierland uore di t byvoorbeeld vandag nog in die 

-----... ·-----------... ~-·---- ·--------------------------
~) 4 · Gros sl::opf, J. F. H. : u. v.J. , p .11 • 

15)coetzee, J.H.: a.w., p.30. 

l6 )G 1,. - f J F W • llr.::' +o-'- 116 ros S....:>.O p , • • • • a. vl. , p. ; ~.~ c • 

l7) Va1.1 del" Me rvJe , P. J. : Die Trek boor i.Jl di f.L_Ge sl:i_~_Q..P.P.i s 
y~p_¢lj.e I~a:g_kolonie, p.lf44. 

landeli1:e/ .••••• 
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landelil:e dis trikts asngs tref. Dio grond8 hot roods s6 

gokrirn.lJ dat di t Ol1Yt·:oo~1tlik ge1.-rord hot 011. so 1n plc.as (1·Jat 

slegs m2.e:~r 'n hoo-v:e is) verdE;~" onder 'n hele uaar kindGrs 
J; 

te V8l'"'cLGOl.lB) 

H:LerG.:..e gebru:Uc word ook t:Lpj.es dcur G. CroEj6 as volg 

geskets: 11 Jarc gelede het 'n vJaardige oubaas met die 

familienaar11 P hom 111ot 'n huj.sgesin in 'n bepaalde distrik 

gaan vesti&;. Hy itias inderde.ad hoof van sy h"Ldsgesin ••••• 

Die oubaas se vyf seuns het 6root ge~;Jord. BUlle hot getrou 

toe hulle nog maar jonk vJas eri die oubaas het Ol) sy ui tge-

strekte [;:i.."Ond vir elke se1J.n. 'n \voonplel;: aango-vrys ivaar elkeen 

op sy ej.e gaan boel" het. Die oubaas, die egte: pat~iarg, 

het egt~er die hoof van alles gebly ••.•• Veeboere 1~as hulle 

almal. Sonder die toestemming van hLL1 vader kon hulle 

geen vee vcrlcoop of verruil nj_o. nl9) Meer tipero~1d as 

bo genoemde lean die tlree go sin_ne van plase Al en A2 bes\vaarlik 

be skry:L' 1;10 rd. Hie:ix~ie patriargale familietradisie, een va...~ 

die slcoonstG voll:sex·fenisse van die Afrikaner, was sterk 

by die ou pioniers aaJl'Hesig. 

( ii) .~L8.l1l8J?J1?kap }J.: 

Dj_e eerste eienaar van die gemeensl:ap Al vias 1n 

Dui tseJ:• van oorsprong. Waars~,:ynlik nog een van di6 

Dui tsoi·s van vr.i.e V8l1 dor Walt, Wiid en Geyer skryf: "Weens 

1n tokoi·t aan blar(ke koloniste het hy (goewerneur Grey) 'n 

proef gone em met Du:Ltse iEunigrante. N~ die Krimoorlog 

het h;r di·ie-duisend lede van die Dui tse legioen be,:;eeg om 

-·-,.·--~·-------------- ---------- ----· 
lB)ArensbeTg, C.M. en Kimball, S.T.: Family and 

.Qonil1J~l5. ty ip J.J.:eland, p. 3 - 31. 

l9 )Cronje, G. : Die Huisgesin i n._9J .. .c AfTikaanse 
K\1L:~..1lll:rz~meensJ~~, t. a. p. , p. 324. 

na/ ..... • 
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na Suid-Af:cika te ltam en daarna mot *n Hamburgse firma 

anderhal1del vir cl.ie uitstuur van nag vier-dtlisend. ~ •• n20 ) 

Dit was angevee~ gedurende die jaar 1856. 

Die au Dr~:t tse Voartrelc.l~or het nGge kinders gehad: vyf 

seuns on vier dogters. Soos die boe:L"e van o"L:ds het hy in 

dio eo:t.'"'stc plok nio net aan sy eie belang gcdink toe hy die 

:9laas ac.u1gele het nie, maar di~ van sy l:inders ·vooropgestol. 

Na sy dood is die plaas ondE:r sy nege kinders verdeel, en 1.:ol 

O~c) so 'n \Tyse dat agt van dio dole aan die vloigrond grens 

en dio negonde buite die vleigrond le hoe-vv-el aok di t goeie 

en V:i."Ugb2.re grand. vJaS. Die aorspraPJ:like plaas "~:!at 2, 881 

m.ai'g gi·oot vlas, het na die verdcling ui t nege dole van 320 

marg oll: besta.an. Hiordie plase was vir een persoan nag 

heeltemal groat genoeg oxn 'n goeie bestaa.n te maa.h:, v1ant 

water 11as volop en dio boere het hulle al meer op gemengde 

boerdery begin toel~. 

Later hot die familietradisie met sy verreil:endt::J gevalgo 

egter s:·· ui t~;,;e:cking laat voel. Hoe\vel nog in sy begin-

stadittt"J. hot· C.io stelsel van grondverdelinc; hier 'n aanvang 

geneom wat later en sclfs tot op die huidige 'n ingewiW~olde 

stelsel gevvord hot. Die probleem besta.ru1 nio in dio vor-

deling von die grand self nie, maar gaan veel dieper as dit 

en vir moor as een rogcring het dit al in die vorledo 

hoofbJ."oJs::ings besorg. 

Ha.atskaplike prableme soos vc:::."arrnin[;, veragterliking, 

ondel"tl"Otti.ng, vers tandelil;;::e mindcl"\'laarC.lgheid 'J ensavoo rts 

he t be~:tn opdu:tk. Di.e t·ueede goslag is nau ree6.s aln1al 

hoen en vc::Li hul kind.srs is daar nag net 'n :9aar llat le-v,re. 

·-------· ~--------------------
20 )VeJ.1 de:" Walt, A. J a Ho , J. A. Wiid, en A. L. Geyer: 

Goski~dQj,'lis vaa S_uj.d-AfJ•ika. Deel I, p.357. 

die/ •••••• 
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Die 320 ruorg van elk van die negc kinders is vervolgens oo~:i: 

vtee:c vir hul. kind.ors opgcsny. Hocvcol l~inders daar ui t 

hiei·die ncgo gesi~J:.Le gebore is, kon n6g by die s::rnestell:Lng 

van dio Oi1dorsockor sc M.A. -vc:ch2'""'1.deling in 1951 n6g by die 

t"\Jeedo bcsoek in 1952 vasgestel "rord. Dio narnc van slogs 

1n lJaal, fcL1ilielede is in 'n far.l~Llieregister opgespoor~ 

Hiordj.e kinders vctn die tHeedo goslag hot elJ.ccen ongeveer 

46 morg cc-erf as die gemiddelde kindertal per gGsin op 

Van hiel"'die dorde geslae:; j_s baie ool~: 

reeds 00rlode en hul lcinders, die huidige vi0rde geslag, is 

pel"'S0~1G ~11et ouderdo:tlli.i1e vrat wissel tussen 30 en 60 jaar. 

Ui t o21deThoude hot geblyk oat die gemiddelde kindortal van 

die der(e go slag ool( op sewe gostcl lean -vrord, met a.11.der 

woorde ol~eon uit die vierde geslag hot min of meer ses en 

'n l12.:f mo:rs grand ge-erf. So:tJ.mige van hul ouderdonmi.e 

rei~: 001';: al na die 60 j aar on hul kiD.dertal staan ook O::.J 

SC\JIJG tot agt • As die gTondvordcl5_ng dus ongehindGl ... d 

voortc;o~;aa11 hot ( soos by 'n paar ucl die geval is), dan 

sou dio ~;:j_ndc:rs van die vyfde geslag met ouderd.onF:.e reeds 

tussen 15 en 45 jaar, nie eons een morg per persoon tot 

ht"'.l besJ.dklting gehad het nie. Let wel, hier is slegs 

g8sinne met 'n gomiddelde kindcrtal van se~,:;e as vool ... beeld 
• 

gene em .• Daar is gosirme met een of tvree kinders, net soos 

daai· gl:.:si~me \vas vrat tot veortien l\:inders gch2.d hot. 

Een va.n die ongepubliseerde vcrslae 1,rys daal"'Op dat 

deur o.i.1derverdelinr; en ondertrouing die eiendor.a.t::Je so 

gekl ... i:·~.:! on toestande so VE.;rslug het dat sorrrrnige vaJl die 

nal{omelince nou ,.slogs van drie tot vyf marge bcsi t met 'n 

put as die onigste watervoorraad. Die eien~ar pr~at dan 

ge\'loonlik met armgeswaai vo.n 11my plaas". Baie van hiordie 

grondeio.1.1.e.ars ka.n slogs 'n koopbrief as besi tbo\vrys toon, 

omdat/ •••••• 
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omdat die groottc van die grand nie die koste loon om •n 

trans:)ortakte te bekom nic~. 21 ) As kaart 1 bestudeor 

vlord (bylae) kan 1n idee van die grondverdeling verl~ry 

'\vord, clog soos pas aangehaal, besit somE·igo nio so 1n 

tra;.1.s~~)Ol"ta.l\:te nio: di t wil s~ die grond is onoffisieel 

verdecl en derhal"t.ve is die vcrcleling nie by die AL:te kantoor 

gercgistreor nie. Die omvang hiorvan is egter onbekend -

volgens kaart 1 egter is die plase opgodeel in 108 dele. 

'n Verslag van 1938 oor hierdie nlaas VGI'"t.VJS na die 

gl"ondverdeling as volg: "Met die onderverdeling, koop en 

ve:rkoop tussen die erfgenarne van hulle rospektio1.', .. elike dele, 

besi t sommige tans 1n taa..mlike groot stli.d::ie rsrond, somr.Gige 

slegs 'n :~)aar moree ter~t1Yl ander daar heel temal sander is en 

by een of a..r1de r f amilielid \ifoonagtig is. u22) . 

GelU:.dcig kan gese v·lord dat hierdie onderverdeling by 

alle fc.un::_lies nie dieselfde afmetings aangeneem het nie. 

Daar is c;esinne Hat geluJdrig tot die besof gekom het dat 

die grondverdeling nie onbeperk ka.n voortgaan nie. 'n 

Aantal va~."l die bev1oners het oorgegaan na die stelsel waar 

die oudste seun dio grand erf tervzyl hy die deel \vat aan 

sy bT·oers en susters tookom, ui tbetaal - met hul goed-

kelLring. Om hierdie go odkeuring te kry, gaan soms 

gopaai·d n1et baie lang rusics? tuis en l:wa.ai vriondskap~)e. 

So 'n voorbeeld kcm genoem wore:. in die geval van die 

ou vader, 'n baie gesiene persoon in die gemecnskap, wat 

vroeg in 1950 te stervJe gokom het. Ter-v·zyl hy nog op sy 

--------------------------------------------------

22)Vo•"sJ s-:1~ van J 938 deu.r die Y.Qll~~'/81 sy;-l.S..QQal1Ul.te ~1 
]ilch-~.Qlit?urg, p .1. 

sterfbed/ •••••• 
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sterfbod gcle het, het sy seuns en skoonseuns onder mekaar 

begin ru.siG maalc oor dio verdeling van d.ie stuk}:ie grond. 

(In die testament '\'Tas slogs bcslrryf dat dle grond tussen die 

lcLndcl'"'S verdeel moes v1ord, clog daar is nie besk:."'yf 1vatter 

gedee1 tc elkcen sou kry nie). Hierdie onerrigheid het na die 

begrafnis van die ou vader so or~~ ge":.rord dat di t selcerlik 

op ~1ofs~.ce ~:;ou ui tgeloop het as die kinders net geldolik j_n 

'n s tcrJ::or posisie vias. Die groot moeilil:heid het ontstaan 

deui·dat d:te kinders nie ooreon kon kom hoe die grond verdeel 

moes vrord nie. Toe hierdie probleem onoorkombaar skyn te 

1·.rees, hot een van die kinders voorge-stel om die grond van 

die ander nit te koop sodat dit dan net aan een persoon 

behoort. Hierdie voorstel het slegs vol~ere wr~ving V6r-

oorsaal~ oxndat die betrold{:eno toe as onderkruiper bestempel 

is. Na drio jaar leof die kinders noc: in kwaaivriendskap 

met molce.ar, tcrv..ryl die grond en die ~1uis aen verv..,.aarlosin.g 

oorgegeo is. Een van die kin.ders huur 'n stukkie grond en 

r h . n u1.s, aangrense~1d aan di6 gx·ond waarvan hy eendag, 

wann.eex· tot 1n oorocnl:oms geraalc is, 'n gedeel te moet erf. 

Dit gebeur;ool: dat die kindcrs mokaar sc gronde ui tJ:coop, 

v.1ant llulle besef dat 'n mens 011 vie:."' of vyf morge grond 

geen oes kan maal::: nie. Di t geskied dan op 1n vryvrlllige 

grondslag. 

is natuurlik andor ouers wat nog erg konse~ratief 

is en vir vde daar nog net die tradisionele erfstelsel 

So 'n geval is die volgende: Die gesinshoof 

(uit die vierd.e geslag) het 35 morge grond besit. Hv 
" 

het scs kinders gehad. T1.vee van d:i.e kinders sou binnelrort 

trou. To:J aan hom gevra. is •.'Tat met s7 grond na sy dood 

gaan gebeur, het hy geantv1oord c~at d.i t so::1der twyfel onder 

1 • ::1 ., 1 sy _-c~no.ers vero.ee zas.n word; trouens, dit vas reeds in sy 

testament/ •••••• 
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teste.raont so beskryf. Die implik~sie was dat ollt van die 

kinde:cs nie vol ses morge sou erf nie. Op 'n vi·aag waaroD}. 

hy die [:;l'"'ond nic aan die ouds te bemaal: en die ander dan 

laat t"D .. tbetaal nie ~ het hy veront-\·Jaardig gelyk en gevra 

;,rat d:i.~; ondorsoeker dan dink~ vraar die onder kinders 1n 

usi tplolcn gaan kry. Tydens die ondersoek in 1953 by die 

botroJ.:1:~e gesin, ~Jas die ou vader reeds oorledc en die grond 

"~:Tas tussen die ses nakomelinge verdcel ~ met die ou mooder 

as gesinshoof ·~v-at die levJensreg op die grond. tot haar dood 

behoul> 

Di t is opval1end dat die meeste gesin~l.e al langs die 

v~_eie \voo.n, met lande van 'n half- tot vier morge groot. 

Dj.e stllltl-\..:j_es erfgronde grens byna almal aan die vleie. 

O:JmGI'l:J.ik j_s verder die fei t dat die Carnegie-Verslag van 

1932 ook die woord usitplek" gebruik en Grosskopf skryf: 

11 ••••• ~ So vind or.~.s ook dat juis die arrnes en minder be2cwames 

veral die fout begaan om hulle g:rond in onbcsta&'1bare 

st1.:tl\kies onder al die kindei·s te verdeel. In die ver-

vragtinc~ va."1 hulle erfporsie en omda t hulle geen opleiding 

vir ep_:i_ge vak gekry het nie, bly die kinders in baie 

gevalle, en selfs i.Areer hulle opgegroeide kinders, op die 

Op die vraag vrat hul1e met so 'n 

stukltie gaan aanvanc, "'"vvas die ant\voord. gewoonlik: uDan het 

hulle ·conr:.ins te huJ.le eie si tplek."kie. • ••••••• Daardie 

11i tdruldc:LDg , 'n eie si tplekkie 1 kom 'n mens dikvels tee. 

v n d - · 1 h 1 t t " · die' · t t · · . "23 ) ~J. .aa.l. .. lS noga ee vJa · e sc Vlr opva J..ng ••••• 

OP.l 1::.1 duideliker beeld te l~an kry hoe die gx·onde 

23) G , f J F I.T ross~op , •. w.: a.w., p.ll6 tot 117. 

verdeel/ ••..•• 
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verdeel is, word '.-.reercens na kaart 1 in die bylae ver-vrys. 

(}p die l~a.ar·:- 1:-!::);rl Ol"'.d.e:_r :::,·.nde.L-"'8 C::~Ll. e- v·lc,l· r,~ 1 :1 .. ... v .r:.o.;. ~j --- ,_ ...., _ opgcmer-c ~:.rol·c., en 

cli·c is ve:"'al aa11 hiei·die vle:Lcedeel tes vraa:caan die klein, 

smal s tuldcies gro1:..d grens. Die rede is eenvoudig dc.t dit 

die 8i"'·i r-· c.·t-.::. c·e:.~~ ec:l -.L.·o'-' '"' b V..l. L 

Vol:~;ens die kaal"'t is gedeeltes (d), (e) en (f), 6,t:·9Y-

deli.J.: groot. H1e:rdie kaart verteenvroordi3 e1ntlik ti...ree 

·.:.·)ias e -r.7'r-. -:- ""'~vyr. e1ra a-:; c-.-,efl C' 
..L \IJ au c:..~:..;.u:.~ -~ ..... J.. (~ .l.. .:.J..-4.~; ' en dis duidelik dat ~ie een plaas 

nie so erg verdeel is nie. 

'l:er verclL.,_ideliking moet t;;ese \ITord dat daLr nie op e1k 

van d:Le st1.:Uckies sl"'OD.d 'n ges1n -v.roon nj_e en ook r)choort 

elko stl.1lr1cie n] .. o n1oor aan 'n afsonderlike gesin nie. SOlE· .. 

nige van die s tulrl;:ies grand bohoort "'rcl not; aan afsonderli~Ie 

gesir.u'1G, maar hulle be-vJoon di t net nj_e meer nie. Ei.n va.lJ. 

die gcd.oel ·ces lean in 1.1e rklikheid 0~0 die pla2.s onde~cslcoi 

word aangesien die bowoners dit nie as lonend beskou om 

die gedoeltes te omhein nie. Die doel van die kaart is 

slegs om 'n aanc~r:J.d].ns. te gE?e hoe die plaas v!er.,:lils: verdeel 

is. 

Il1toJ.•essant j_s die gegev.rens · 1.rat uit die .PJ\:tck211toor 

vex·kry :ts oor hoevecl ej_cnaars reeds Ol) die plaas vJas en 

vand&.g nog is. Dj_e gc tal s taan op 368. 24
) Hioi·die 

getal moot egter nie met die getal eicnaars wat daar o, 

Hierdio 368 

eien2.ar·s sJ.,J.i t in alle persone, vanaf 1861 by c1j_e ac~nlec 

vao. die plaas tot op 31 Dcsen::Jer 19 52 ·uat grond op die 

--------- -----·~-~--·---·-··"·-~ 

plaas/ •••••• 
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plaas besit het. Dit bly egter merkwaa:rdig dat hierdie 

persone alrJ.al ej_enaars van die plaas of die gGdeel tes 

daarvru1. 'tin.no die 91 j aar ~ras; Tans is daar 84 eienaars 

wat die onderskeie 108 dole besit. 
l 

Tot dusver j_s c;etrag om. 1n bes!:ryr,·ring te gee van die 

vor:rn "~;:at die grondve:t"deling aangeneen er.:. in i.TattoT· mate dit 

met die loop van ja~ ... G ui tgebroi het. Dj_e gevolge van 

sodanico verdel:L.nc; sal vorder elders in hiei·die verslag 

be handel , __ :-ord. Aa..l:.[;esien die ontstaru1. van die fcrrf'lilie-

plase oo~= reeds beskryue is, sal die behandeling va11 die 

ander gcme2nslcapsplaas nie so breedvoei·1g \lees nio. In 

fei tliii: alle opsigte is hulle identielc. 

(iii) GemeenskaJ2 A.2: 

Die geE1oenskapsplaas A2 v!orc mot AJ. as een gosarnentlilro 

gemecnskap gore1ren. Hiordio plaas is op 23 Maart 1860 op 

die eerste eienaar so namn gotrQDsporteer. Dit is 'n 

-vratei·ryke plaas vrat ook bekend staan as die 11 Groot Oog van 

Harico 11 • Di t is hier vraar cl.ie Naricori vier sy oorsprong 
-r 

het. Dio monso 1rat vandar; in die gemeenskap vroon, is 

egter nie die afstcw.'iF.1elinge van die eerste oionaar nie. 

Laasgenoomde \vas n:te tevrE!dc met die grond nie, sodat hy 

di t vir tn appel en 'n oi aan 1n volgende Voortroldcer ver:rrdl 

het. vJat dio presiese I'Uilmiddel viaS' kon Die bepaal I!JOrd 

nie, dog di t \vas glo onder andeJ•e rn span osse. 

B1el·c1ie ou pionier het hom permanent op die plaas ge-

vestig. Van sy Il8.komelinge leHe daar nog baie in die 

gemeonskap. Hy het tien kinders gehad van "'vvio drie op 'n 

jougdige oudordom oorlode is. Die plaas? wat 3,827 morg 

groat "~Jas, is ondex· die sevJO kinders verdC;ol soda t olkeen 

51:-2 margo gokry het. 

Let/ .•••• 
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Lot egter op dat die se110 delo van 5'1+2 morg el::, nie 

die volle 3,827 margo dek nie. Net soos die e..ndor tr8lckoi·s 

hot hio:r·c1io eon ook aan die tocJ::o1r1s van sy 1cinders gcdj_n}:;:. 

Aangosio.n daar no::s geen s ts.e.tslrole \vas nio, en pri vaatskole 

mani' skaa:. ... s? is die oT·i&:c 30 mo~r.ge aan 'n onder·h'"YSer gogoe. 

Die gcsi.nshoof lrat finansieel s ter1c \,jas, het in hicrdie 

opsis 'n goeie ding gedoen. Sodoendc is nag 'n skoal 

gostig on kon die ondervtysor - ene Fourie - dio 30 morc:,o 

as voi·cocdj_n~~· ontvans;. Sy 79-jarige dogter is nog in lewo 

on boe1 ... ::.:aam met haar 82-jai·igo man op die 30 marge grand. 

Hiorc:ic foj_ t moot bosl::ou ·'.Iord. c'.s 'n 1vaardevolle brokkie gegcn·.re 

aa11.gesien die meeste 01..1es van daG I't::eds afgcstCI'vJO het 

en dio oo:. ... lei!Jendes n:Lc meor so op hoocte van sake is n:l.e. 

Dj_e e;rondverde1ing het hiOI' oak net so plaas{Scv:Lnd soos 

in Al, hoc1:.rel miskicn in 'n goringer mate. Die derde 

geslag j_s byna almal oorledo, ter\·JYl hul kincers ou0.erdo:rn.L~e 

hot wat wissel tusson 30 on 60 jaar. Van laasgenoemde 

se k:i.ndel"EJ, naamlil: dj_e vyfc1o gcslag, is baie ook ro0ds 

D:Lo grootte van die g::·onde \'<lis sel tussen 5 

On: 'n becld van die :~rond verdelj_nc; op plaas A2 to kart 

kJ."'Y, i;Jord vei'v'fToJS na kaart no. 2 in die by1ae. Die " Oo g " 

v211 dio fontein is duidolilc op die kaai·t tc sien. D1e 

moesto stulc:rios gT·ond vorm 'n smal strold.e uat in dio nOog" 

eindiG;, on soos gedoelte B aantoon is a-b slegs 60 voot 

breed. Dio smal s trokj_os is die Vl"'Ugbaarstc gedeelte en 

daaro:r:J. gre.ns so baie daarvan aan die uOog". 

Goc;EnJons vcrkry van die Akt2k2.ntoor bo'\·.rvs dat daar . v 

sedort 1860 reeds 92 eienaars op die plaas was. Dit sluit 

ook ne·c soos by AJ_, die eerste eionaar tot die ;;esa.mentlil\:e 

cienaars/ •••••• 
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eienaars van 1952 in. Tans lS daar 28 ei.onaars \\7at die 

39 onda~skeio dolo bosit. 

Tv:ee plaso ;;\rat so naby ar:uunekaar geloo is, moe t nood-

vrendis tot gevolg he dat ool"' en ... ,reer trouery sal plaasvind. 

Di. t ln"'jJlg :mee dat soEL.~ige van Al se inFone:cs hullo op A2 

kom vo s ti g he t en omgeke o rd. Om. hierdie redo vJord Al en 

.A2. dus as een gemec;;nsl';:ap goreken, hoovJel daar tog ondcx·J.:Lng 

kleinel"'C: maatskapli~:o ve:r·skille tussen hullo bcstaaJ.'l. 

Ilierdie gemeens1i:ap besta.an ui t drio betre!.::liJ;;: groat 

bos veldple.so uat e.C:~'l mokaar grens. Die plase is tuss~n 

die ja:c·e 1860 en 1870 geproklameer. Die regis ti·asiedatun,_ 

van dio oen 1.s 1861, dio van die t-vveedG 1862, tei'':"!Yl die 

derdo s 'n nie bepaal kon lrlord nie hoe·\-rcl tog aangeneem kan 

\·rord dat di t ook min of moe I· gedui·onde h:Lercio tyd iJas. 

Met andoj_., '"'roordo, hiGl"'clj_e drie plase is nagenoeg dieselfde 

tyd as gomee'nskap A aangole. Kaart no. 3 in die bylao 

vrys da11 dat die dris plase 1n eenheid vorm. Volgens die 

gcgct_;-ons vorkry van. dio Lanc1rt~OtGr-gcneraal, is die plase 

godurc;ndc gonocmcle j are aan dj_e E::Lonaa.rs toegoken (granted) ' 

dog di·c is eers gedurende 1892 offisieol opgemeot - onge,veer 

30 jaa:."' later~ 

Oor die geskiodonis van die plase !)estaan daar baie 

min gec~ovrcns o Daal"' is goon gc;skrevrc dokmncnto nie on die 
~ ~ . 

h1.:ddiG;o bevoners Feet baio mln daai·van a.f. Tog I:Ject ons 

u:i_t tn ~)aal" gc;ringGJ. .. foite c1at die plaso ook hul oorsprong 

aa.n 1.n ou VoortrcJ.r\:ol" tc; darilco hot. Die \Aiorold \vas nog 

\Joes en vri1d. Slegs hicr en daar het 'n ander T: ... oltl:cer-

go sin go1-voon. Prctoi·ia ~.:ras reeds aangele. Genoemde ou 

Treld~er/ ••••• _:. 
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Tx·ol(kor vj8.S 'n becsboor en daar vras t.aio iJGiding nodi£ -

iets '::o:c natuurli~_,.;:- v·olop ·cr'"'s ~'- v~ct • 

D:.o eon plaas het hy Vir sy een S01...u"1 7 1.1at self al 

.C'J'OO"C kJ." ~1cJr:,-,.,s r·e-11~Cl 1D"'·)·l· r:;•APGO• o 
0 .- - '-' .J.. • .:; - c;. - _>..;.; v ' b \_; 0 ? die ·b-reodo hot sy sh:oonse1.:m. 

on dogtcl" gel;::ry torlJ./1 hy on sv 
J ander se~~ self op die derde 

goboe:. ... hot. 
\. 

Ey self ::ras al oucl on het die meeste ~Jerk aan 

s y s etu.1 o o J..~g c 1 a at. Na sy dood het dj_a. seun in vollc bosit 

Met d1o afs tcr\re van die tvree broers 

hot cliE:: z;;ro~1d lioor oorgog2.a.n in hul kinders 

se hc...i.1dG vo1gons dio tradic.:toncle grond verde ling en op die 

1.-;yse is dit net soos by [:,OLloons1~ap .A vcr"snippor. Dj_o grand 

is hier egter nic so cr~ vordeel nic. Die rode is dat in 

c~i6 gc.bied hoofsaakl:i_l: Hot bees to go boor •Jord, tcrt.ryl 

Op hie:rclj_o stadiru:n moot daarop ge-~TJs vrord dat 1n oud-

ondoruyso:i ... van clie plaa.::~l:U:o skool ~ Inoer as d:i.o holfte van 

die eon plo.as uitgokoop het, tei·"~Tyl 'n ando:.."' on.dGJ:.">i,;yser, 

tans DOG v~:~~rbondc ae:1.~1 die skool, 'n groat godeel to van die 

andcr plaas van die crfgen2.Tilo gelcoop het. Verder het ool: 

uylo majooi' Pre tori us, dj_o be: ... onde Oos-A:fril:aanso grootHild-

J".-,r"te· r l·1 r:·r·oo·'c r·ro.::'l,....c-.,1 tc··· ···an :-:-·~i.., v·.,..,n r:~.~ G' Y\] "cC u.lf ·'~ge1,.oop o.0 ; ' .L- <..:~ 2)\.:J _....; '-· ; \ (.,,:_, ___ ._ CU.- .. :.J..·· }-'--c • ..;.· • ...1-t., "·.;;-... • 

Dj_o andoi· t;odoo1tos ·vrat nor; in die hr-:..n.do van die erfgenan1o 

is, is reeds in kloin bi'okl::ios opgodecl soos in ka.e"rt no. 3 

gcsien 1:::811 ~;rord. Beesboord.ory is natuurlil:: nou iets van 

dio vorloc1o omdat die grond daarvooi' gchoel OE al te klein 

gei.:JOl"'d hot. Ongol"J.kJ~ig is die gc~~c-uons 'dat V<:Ln die Alcte 

kantoor so"T~,rol as van c1j_o Landmeter-genei'aal vcrkry is 

onvolled.ig, sodat daar n::_o vordoro bosondorhcdc oor- die 

grondvordcling beskikbaar 1s nle. 

Die VoortrokJ.:ers het nooi t 1n tol:ort aan name vir hul 

plaso/ •••••• 
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plaso c;;ohacl nio., KomHorkond is ook dat ,,ranneer 1n naam 

aan 1n plaas gegee uord, c~it op dio oon of andor manior 

gc:kop1)0l \.'!Ord aan . 'n voorval v1at daar plaasgevind hGt of 

~n naCG.11 ~trat tipios [)oskry-\vond is. Die name is altyd le1:rend 

So lr.J .. '"'Y ons nam.o soo s Ri. c "Cvlei, Kaaloo G, 

Haakboslaagto, Vergenoog; Goedgovonden en Betergevonden, of 

name soos JYiooiplaas, Soutpan, Kaalpan of Wonderfontein, 

GDSOVOOl'"'tS • Dour slogs 1:Taarnemend op te tree, kan die 

oorspl"ong van die nru:r1e van die plase vasgostel vlord. 

In dio geval van gemeenskap B is die name van die plaso 

ook s olfvc J:klarend, naamlil;:: Groot Elaxldsfontein, Klein 

Elc;j1dsfon:cein on Rhonoste:rpoort. Van eersgenoewde tvJee 

is dio eeD. plaas gi·otcr as die andol" en daarom dJ.e onderskeie 

11 G:r·ootn en uKlein". Betreffendo die derde plaas het pen 

v2n dio :cj~ndel"S volgens oorle\·Tering, in die VGld gsgaan on 

die aand iots vir die pot te slciet. Sy pa het hom gevva&.rs:.:T!. 

om nie tE: ver tc gaan nie, aangesien 'n :mens in d.io digbe-

grooido bosse maJ.:\:lik kon vo:rdi.vaal. Tog hGt hy vordwaal 

on teen die aandsl;:omer ontdek hy toe dat 'n renos ter hom 

agtorvolg. Gelukkig het hy die o;.1gadiorte ontgJ.j_p. Of 

hiel'"'cJj.e oorlo\Ier:Lng korrek is, }\:on nie bepaal' word nie, 

aangosj_en nie een van die be\~Joners die geskiodonis van die 

plaas ].(on n:LoG Die verklaring ken i.vaarskynlik eg \Jees 

aangesion c~it heelt(:'Elal verklarend is. 

(c) Q~ll1lQ .. §l-A?kaJ2. C: 

:-:L .. l..e:;."die gemeenskap verskil van die vorigo in die opsir;; 

dat h:Ler .;.1ie van 1 n familieplaas gep:caat lean i,,rord nie, maar 

"'i:Iel vcu1 1 ~1 gomecnskapsplaas 10 

Die datum van aanlGg van. die pla2s is nj"e heol tomal 

d n ::1 1• 1~ J UJ_a.e l.::.V • • • • • • 
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duidelik nie. if Volgons ocn van die oudst;e nodo:;..-·so.t·:~c;rs :i.s 

die pa.L"l in die laaste dckade van die vorigo eeu ontdol: dcn1l" 

r ~1 s eke .L~ ... o o u~o a<::> c 
-- ~0 • • • • • • • • • • ' vJat die moontliL:hcid om dio 

sout daar to vervaardig, ingcsien hot. Hy hot sy ontdekkinc_: 

aan. PI'osident Krugo1 ... moe6cdeol, \vat op sy bsurt be.sluit het 

dat d:Le l18.Jl goreservcor sal vrord vil" c'Lio arm menset~. 27) 

in trc~.:. Voordat :1y egtor nog by die sout~?an ui tgol:om hot, 

van oj.o sout ;c·bring on van die pan vo:.:."tel hot. Dj_o trcl;: 

ho-G c~~:deJj_J.:: daai1hoen verhui~~ om inspeltsio te gaa.n. hou. Nio 

tevrode dat hy alloen van die ontdelJ..cing ·Hoot nio, hot die 

on pionie:;.." dadeli1s.:. 1n sal: sout by-mokaar goskraap on1 di t aan 

dio President te gaan toon en terselfdol"'tyd ook aansock te 

doen om die plaas op sy naam geregistreer te kry. President 

Die grand is as staats-

oiendo:J c;cproklcwloer on voortaan sou behooftiges daarheen 

gcstuur uoi·d. om uit dio soutbodryf 'n bestaan te !JTobeor 

mcJ..ak. Va11 h:Lo:cc.io rn.onse se nasatc ldat bel1oeftig is, \;Joon 

tans op die nedersettin:'• 

'n rieer tipieso Bosveld-atrnosfeer en -klimaat lean nie 

goh:ry "~JOI'd nie. Die -vrcrold is dig bogrooi met a.llerlei 

Bosvoldbosso. Dit is 'n idealo gobiod vir boosboerdory. 

Hio:. ... het 'n mens niks to doen met grondve::.-·deling 

onder 'n aa.ntal kinders nlo. Tog is eit opvallond dat 

daax· nog baie van die eorsto voorvadc1 ... se nasate in dio 

ge bi Ocl "HOOD. • Trouens, fei tlil;: al die panbe-~Aroners is OIJ 

die ocn of anG1.or 1 •. ryso van mekaa1 ... familie en hoErHel die 

,...,.0,~~ ""'0.::)/ 6 . I..J..l..v • • • • • • 
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'I • ::1 ' • ::1 • • ::1 • 1 :1 - • ' ~1 1 go DlGct s·c2.atselenaom J.S, ls aJ.o pan oo.;c opgeo_ee_L ln s ·ctuc:e 

gi·ond 1-rat van 12 tot 16 morgo \vissel. Ell~o bo"'.-roncr se 

hoe\,re grens e.an dio pan. Om 'n duidolil-cer be.eld. te l:~an 

slegs on as ill us trasio to d.icn en del"'hal\,,.8 nio vol[;cns 

skaal geteken nie. 

1n Acu'1grensondc plaas dien as gomc:_.nskaplike iJGiding, 

vlat op sy tcurt 1.-..roox· vorantv!oordelil:: is vir be.ie moeilik~ 

hodc aangosj_en die een baio beoste aanhou en die vo1d laat 

uittrs.p, -:~r:., . .,"T.J"';yl t1·1 '::>'"de,., .,.,,l·~l:··;e. ·" nc·'- 'n Pa 0 - ... v '-'- w ' ~...-W.J. ..., ..L J.L .... .!.,_...._ l.1. .. l1 _ o..l beosto h'-;t. 

Dio liloontlikheicJ. V81 soutprod.uksie i.vas aanva_nklj_l): g:coot. 

DaaroE hot President Kruge~ dit as staatsoiendom ge)rokla-

moor. Net die loop van jaro hot die toestand ogtor so 

vel"'andoi· ( sout het onder andere goedkoop gevJord) dat daar 

tans n~'-e moor veal ae.ndag aan soutprod1..1ksie bestce Hord 

nj_o. 
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Ho or s t.uk_"_l._Y. 

JLIE DE1'10GJ\AFIESE GESTELDHEID VAN DIE GEMEENSKAPPE. 

1. lnloidi11,g. 

li.i.erdie sosiografieso ondersoek van gemeenskappe A, 

B en C ]_s die eerste vrat ond8rneem is en daarom kan geen 

vergelyl:ende gegewens gebruik 1r.1ord nio. Geen aanduiding 

kan vericry "'.r.JOrd of die gemoenskappe kwyn of groci nie. 

Di t is va.nui t 'n ekonom.iose so,_.rc:l as 'n maatskaplike oogpunt 

'\vaardsvol om te weet vJat die demografieso gesteldheid van 

die gemeenskappe is. Behoort die inwoners byvoorbeeld meer 

tot die ouer geslag, dan kan hul hoe oudordom 'n struikel-

blok in dj_e voordelige bewerking van grond v1ees. Ook sal 

'n gemecnskap k\vyn waru1eer die oue:r· en nie-produJ;:tie"':Je 

ouderdomsg1·oepe ooJ'heers. 

2. Oud0rdomsverdelin0'. 
~-~ 

Onderstaande ta/)el gee die versprciding van die ver-

skillondo ouclerdomsgroepe aan. Slegs ouers en Y.:inders 

vrat nog tuis onder die beskerL.J.ng van hullG ouers of voogde 

is, is in aa.runerkinG geneem. 

Tabel 4/ ••••• 
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T~bel 4. Die au~G~doms~erdelin~ van alle 
_ b P..'.'f ore r s . .V2-I:J. g ~m.~.eJl_s._k~~-A ..:__:S_Q.r:L.G..!...."---

r--------·-----·-,~-------~-~:--~------·~--~------ ...... ~-~-·~--~-r--··--·· ~---------~-
Loef-

l ~e~sentasie 
Mans. Vroue. Totaal. rverde1inr:: 

tyds· .. 
groerJ. 

Jare. 

Unie-bevo1-
r---~~------,_·--~~------4---~~~----~kinG vir 

Aan- Aal'l- Aan-1 D-9t:-6 1) 
tal. 

1 
% tal. % tal % (Blanl·res). 

~--~----·---o+----~--r· -----···-~-~--~-_.., ___ ,...._ __ -+-----+--------

31 I 
4 en· 
jonger 

5 - 9 
10 - J.l.:. 
p_:.; - 19 
~0 - 2~-
25 - 29 
~0 - 3t_t 

e5 - 39 
H-0 - Lfl+ 
f+5 - 49. 
~0 - )lt 

38 
45 
26 
11 

9 
11 
10 
24 
13 

r:; 
~-

F;'£7' - 50 9 v ./ , 

pO en ouer _59, 

1 

10.76 29 i 10.51 60 10.65 
13 .19 36 13. OL:- '74 13 .12 

15.63 47 17.03 92 16.31 
9.03 33 1'. 11.96 59 10.46 
3.83 6 2.17 17 3.01 
3.12 5 1.81 14 2.48 
3.83 6 2.17 17 3.01 
3.47 14 5.07 24 4.26 
8.33 15 5.lt3 39 6.91 
4. 51 17 6 • 16 3 0 5. 3 2 

lo74 7 2.54 12 2.1) 
3.12 20 7.25 29 5.14 

19.44 41 .J4.86 _3_1 J.2....Z..Q 

10.50 
10.59 
10.06 

9.64 
9.44 
').14 
7.35 
6.12 
5.78 
5ol5 
4o]9 
3.86 
7.98 

lrro·i·_ ,._ ._., 1 · 
~---'"'~L;L .... .., o 288 100.00 276 100.00 564 100~00 100.00 

~4 en 
jonger 114 39.58 
15 - 29 46 15.97 
~o - l:l.:- Y-5 15.63 
~5 - 59 27 9.38 
pO en ouer 56 1 19.44 

-- 1--·-----

288 1100a00 

ll2 40.53 226 

44 15.94 90 
35 12.68 80 
4lj. 15. 9lt 71 
41 2 4.86 1 2~ 

i 

--~-

40.07 
15.96 
14.18 
12.59 
17.20 

31.15 
28.22 

19.25 
13.40 

7.98 

100.00 

-·----

276 100.001 564 100.00 

~=-~·---~.--.. ----------~------~-------=~~=---c=~~--~~ 
Opmor·klj_k lS in tabel 4 d:i.e groat aanta1 jeugdiges 

onder 20 jaar, asook die bu1tengewone g:root groep iD die 

hoogs te ouderdonlff~c. 

Ein.tlik i3 die vcrs::H.,eiding abnormaal :.1-::.. die geval \7'2.i1 

die ou, govestigde gemeenskappe. Sosiale faktore S)eel 

ogtei· 'n vcrname rol. Onder 1ie jeugdige ouderdornsgrocpo 

1 )Gege'\v-ens ontleen aan Offisiele Jaarbos1:: van die Unie van 
S"L:.id-Afri~:a, No. 19, p .1055. 

vrord/ ••••• 
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irrord die hoogtepu.nt tussen die 1eeftyd 10 tot 14 jaar 

(16.31%) bereik. Daarna, tusson 15 en 59 jaar, daa1 dit 

geleidelik waarna dit by die hoogste ouderdomsgroep skielik 

styg om die hoogste }Jersentasio? naamlik 17.2% te bereik. 

In die laaste kolom vJord die ouderdomsgroep met di6 van die 

blanko bevolking van. die Unie vergelyk. 

Die pcrsent~sie vir die leeftydsgroep 14 jaar en jonger 

:ts in die gemecnskaP:Je hee1\vat hoer as vir die Un5_ebevolking, 

naamliJ.;: ~-0. 07% teenoor 31.15%. Die daaropvolgende groepe 

to on weer 'n sterk da1ing naam.1ik vanaf 1..:-0.% na 15.96% vvat 

dan. min of meer konstant b1y tot by die 1eeftydsgroep van 

59 jaal". Daarteenoor toon die syfers. vir die Uniebevolking 

\veer •n geleidelike da1:Lng namate die ouderdomsgroepe hoer 

word. Selfs in die hoogste ouderdomsgroep, naamlik 60 jaar 

en hoel", is die pel"sentasie s1egs 7. 98% teenoor 13.4% van 

die vorige ouderdoi.: .. \sgroep (45 tot 59). Dit staan teenoor 

die vcrskynsel in die gemeens1rapp(:1 i.vaar die hoog;:::te ouder~

domsgroep (60 jaar en hoer) 'n betreklike hoe persentasie 

en \·v""e1 :.'7, 2% vorm teenoor 12.59% van die vorige ouderdoms-

groep. Indien die persentasie ui tslu:L tlik vir die gemeen-

skappe bopaa1 sou go-vrees het, sou die styging begryp1ik 

\~reos, aa.11.gesien dio leeftyd dan al1e ouderdomme bo 60 jaar 

sou ins lui t en vlat dus 'n groot groep ui tmaalr. Ve:rge1yk 

ons dit e.::;ter met: die oorconstommende syfer van die Unie-

bevolJ.,:ing, dan vind ons die volgende: Gemecnskappe A, B 

en c, 17.2% teenoor die 7.98% vir die Uniebevolking. 

Dj_ t j_s nie so maklik om 'n d:.1ide1ike ve~cgelykende 

beeld van. die t1,vee ouderdoj·11sfrek\.vensies te kry nie en 

daaroj:1 i:JO rd na fi guur I ve rvrys • 

Figuur I/ •••••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 91 -

Firuur I. Verg,!31ykende bevolkingsbou van die 
d.r.Je gemeens~_L,en dt..§. .. )Jlanke Uni_ebey9..lk~Qg. 
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Hierdie/ •••••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 92 -

Hiordie figuur,bekend as 1n bevolkings-piramiedo, dien 

slegs OLl 'n eenvoudige beeld van 'n bevollr]_ngsdis tri busie 

in een ocgopslag te gee. 

Die bevolkings-piramiede vir die blanke bevolking van 

die Unie gee 'n sprekende beeld van 1n konstant-E;roeiende 

gemeensl\:ap. Die jeugdige groepe vorm die bree g:condslag. 

Namate die ouderdomro.e styg, neem die getalle geleidelik af 7 

tot by die arbeids nie-produktie-v.re groep (60 jaar en bo) 

v.rat dax1 \.'Jeer 'n groot persentasie vorm. 

Die pirMniede van gemeenskappe A, B en C toon heeltemal 

an andor beeld. D].t groei en krin1p nie geleideli~.: by die 

verskillende ouderC.omsgroepe soos by die Uniebevolking nie. 

Vanaf die 20 jaar leeftydsgroep daal dit skielik en bly dan 

in 2.1 die daaropvolgende loeftydsgroepc tot 59 jaar klein 

dog vlisselend. By die hoogste oudel~dom.sgroep (d. ·;r. s. 60 

jaar en hoer) word die meeste aanta1 persone vir een oudei·-

domsgroej) aangetref. &Lders as in die pir~1iede vir die 

ble.nke bevolking, vo1~rn die jongste groep in hierdie piramiedo 

'n kleiner persentasie as die daaropvolgendes, ·v.rat 'Jetekon 

dn:t die aantal geboortes besig is om af te neem .. 

hier·voor moet \'raarsl{ynlik gesoek ,lvord in die fei t dat gesinne 

\Arat ar!:x~ids-produktief is, genoodsaak word orn die gemeon

skap})e ~tveens ekonor.:.tese redes ('~,-:at in hoofst1ik XI behandel 

sal 'tvOl"'d) te verlaat. Die klein aantal persone in die 

20 jaar groep en hoer? verklaar die kleiner geboortesyfer 

in di~;j g en~e enskcq)pe. 

Di_t is interessant ort1 op die 50 tot .?1+ jaar ouderdoms

gi·oep to let ~tvaarin die kleins te aantaJ. pey·sone aangetref 

vJOI'd • Dit is die persone wat gedurende die T\tJ"eede Vryheids-

oorlog (1G9G en 1902) gebore is en aangesien die feit 

va.ndag aanvaar WOl"'c1 dat ki.Ll.derster·ftes in die konsentrasie-

kampe/ o ••••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 93 -

krunpo &;edurende hierdie tyd ge-~_-reldig hoog 1..ras, moet di t as 

die rede vir daardie klein syfer besl{OU 1~rord. 

Die fei t dat die hoogste oudel.,domsgroepe in sulke 

gl.,oot gotalle oorheers, toon verder dat die gemeenskappe 

Dit is dru1 ook een van die prim~re 

redes \•tao.rom die ekonomiese s tandaard in a.ldrie gemeenskappe 

onder die normale is - diegene bo 60 jaar is reeds die 

arbeids-produl{tie-vre stadium verby, en die middeljariges 

in die al~beids-prodlik:tj_e·vre leeftyd het ui t die gemeenskappe 

Dit is opmerklik dat sekere tendense hul op dieselfde 

wyse onder dieselfde omstandighede voo:cdoen~ nj_e net in 

dieselfde land nie, maar ook in ander lande onder soort-

6elyke om~Jtandighede. So bestaan daar in Nederland verskeie 

uPlattelandsgemeenten" v.raal" afgesonderdheid en armoede ook 

aan die orde is. Hierdie groepe mense of 11 gemeentes 11 leef 

baie onder dieselfde omstandighede as gemeGnskappe A, B en 

C. Oro. die ouderdomsverspreidin.g van die gemeenskap Etten-

Leur aan te toon en te ~J•TJTS hoe ci.ieselfd.e tetLdens hom openbaar, 

skryf Schonhage3)die volgende: 11By een beschouwing van de 

leeftydsopbouv,T vall de bevolking blijl{t, dat Etten-Leui· het 

beeld vertoont var1 een kinderriJke platteland.s-gemeeate met 

eon g1•oot vert:rekoverschot. Door dit laaste verschijnsel 

zijn de ... mlproductieven er slochts matig ten opzichte van 

Rijk en :;rovincie aa.11.1.vezig, met als gevolg, dat de half- en 

vool.,al de onproductieven er in verhouding talrijk zijn. 

Bij de 0 - 19 jarigen zijn de percentages van Etten 

altijd hoger dan die van het Rijk, en bijna voortdurend 

groter d~1 die va~ de provincie. Bij de 20 - 59 jarigen 

3 )s h .. , A ... -c onnage, • n. : Sociografie van Etten-L_e~1.r, p.l02. 

ziet/ ••••.• 
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ziet men doorgaans het omgekeerde beeld, te:-cvJijl de oudere 

groepe er ~~,:eer meestal iets talrijker zijn". 

3. HuweJikstaat. 

In tabel no. 4 asook in die bevolkings-piramiede 

(figuu:.~ I) is 'n algemene leeftydsindeling van aldrie 

gert~eensl~appe gesa.11entlik gegee. Vervolgens is dit nodig 

om 'n ontleding van die ouderdomsverdeling van elke gemeen-

skap afsonderlik volgens hu\velil--:staat te maalc. Vooi·af 

moet egter eers dr.idelikheid verl{ry 1.vord van 1.vat onder 'n 

11gosin" of nhuishouding" verstaan \ovord. Orndat di t moeilik 

is om 'n bevredigende definisie daarvoor te vind, het dit 

heel·vrat probleme vir die vervverking van die gege1.vens laat 

opduik. 

Vir die doel van f!..ierdie ondersoek is aanvarib:lik bepaal 

dat 1n pel'"'Soon bo 21 jaar 1n volvvassene is en daal'"'om as 'n 

ugesin" opgeskryf kan \vord. Later, tervJYl 1n ontleding 

van die ~1uweliksoude rdonrne gemaal~ is , he t di t e gte x· ge blyk 

dat 'n gT·oot pei·sentasie van die mans en veral van die vroue 

voor hul 2lste jaar trou, en gevolglik as 1n gesin geklassi-

fiseer m6~s word. Verder is daar ongetroude persone bo 

21 jaar \vat geestelik te onvolwasse is om as 'n huishouding 

geklassifiseer te ·t-rord. 

01:1 soveel probleme as moontlik ui t te s};:alcel en nag

tans 'n ecnvornuge basis te handhaaf, is bepaal dat alle 

volledigo so1.vel as onvolledige gesinne as 11 gesinne" beskou 

S al \TO I'd • Met 1n volledige gesin \Jord bedoel waar albei 

die man en vrou nog leef, ter1Aryl 1n onvolledige gesin, een 

is vvaar 6f die man 6f die vrou reeds oorlede j~s. 

Tabel 51.· • • · • 
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_Ta"'oel 5. ou~).el"doms"'"J"8l"delinq volr;ens hlrv:eliksta.a t 
________________ Vi£.&eme~n~~~A~------------

.,---...,.....-----·--------------------------.. 
H U W E 1 I K S T A A To 

Ouder~·~-G~t;o~de I Getroude I 
doms - l"llans • I i rr ~ W 

1 vro ue • 1 ~· .. eu ut-re e s • ewenaar s • 'l'o t J.al. 
groep •-t------r--~-----.-~,._-..----+-----+-~----t 

~an~ I Aan~ l Aan- Aan~ 
tal • % j tal , % I tal. % t a1 ~ 

----·-· ,__ --_ 1,,,--1 ........ ~1-~. 3 5 ~ -
16-20 - L.j) I -

I 21-24 l 1. 3 5 I 1 1. 3 5 i 1 7 .14 -

! ~-~-·~-+-~--%"_ 
- T 1 o.61 

- 3 1.81 
25-28 - - i 3 ~-. 05 ! - -

1

1
29-32 I 5 6.77 5 6.77 I - -

33-36 2 2.70 4 5.41 - -
137-40 7 9.46 6 8.12 - -

3 
10 

6 

1.81 
6,06 
3.66 

4·1-1 ~4 13 17.57 9 12.15 - -
45-48 4 5.41 8 10.71 - -
49-52 1 1.35 2 2.72 - -
53-56 L:. 5.41 11 14.86 1 7.14 - -
57-60 8 10.81 12 16.23 - -
61-64 O_L:- 18 • 9 2 5 6. 7 7 5 3 5. 7 2 1 3 3 • 3 
65-68 5 6.77 2 2.72 3 21.43 1 33.3 
69-72 3 4. QL:- 2 2. 72 1 7.14 1 33.3 
73-76 3 tr. 04 1 1.35 2 lLl-. 29 - -

13 7.88 
22 13.33 
12 7.28 

3 l.Sl 
16 9.69 
20 12.09 
25 15.15 
11 6.66 

7 4.29 

177-80 2 2.70 2 2.72 - -

6 3.61!· 

4 2.42 
I OuGr aE 
;80 2 2.70 - - 1 3 1.81 ,, ,.._. _ _...,_.._"_---+---+-----+·--+----~--4----+-•--t-----.. 

IMP...kll.: 74 ~00. 00 74 ~00. 00 14 ~00. 00 3 99.99 165 100.00 

::-::-·-·-::--::;; ~===t:=--: .... ::, .. :: ... t:i'--=• ==· ~==*===~----~- ..._::-~n ·- T.- >'-'"'"_.._, ... ::: 
16-32 6 8.12 10 13.52 1 7.14 - -
33-41-:~ 22 29.75 19 25.68 ! - -

)+5-60 tL7 22.98 33 41-:-. 52 1 7.14 - -
61 en 

17 10.31 
41 24.87 
51 30.89 

oue :c ~2._~£:.?3_,+----1,_2-+-1_6_._2_8--+_1_2_..,..._8_5 __ • 7.._2-+--3+-9_9_._9 ...... 9-+-5_6--+-...... 3_3_. 9_~ 

Tq~~~.: 74 lOOo 00 7tr- n.oo .. 00 i 14 100.00 
I 1 

3 99.99 ~65 100o00 
J 

Uit tabel 5 b1yk di t dat gemeenskap A oorheersend uit 

die mee:r bej aardc ·ocrsone bestaan. Namate die ouderdoms-

groepe styg, styg ook die persentasie huwelike. So is 

daar maar 10.31% hu"\-Je1ike onder die 16 tot 32 jaar ouderdoms-

groep/ ••••• 
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groep, teenoor 33.98% onder die groep van 61 jaar en ouer. 

Daar is oo};: 'n merl<bare verskil tusse::1 die mans en die vrou·-

ens onderling. Teenoor die 39.23% mans V3..L"1 61 jaar en ouer 

" ')of \·rat getro-.:Ld is, is daar slegs lb. 2o/O vi·ouens in hierdie 

oudel~doli.lS groep. Die hoogste per·sentasie by die v.coue, 

naam1ilc l1-l{-. 52% kry ons in die ~-5 - 60 jaar oude:rdomsgi·oep. 

Die ma11s is dus oor die alge:meen oue1'"' as die vrouens. 

Dj~ t is verde I' O})merlrlik dat die ~:-redu\vees en ~;v-evvenaars 

met die uitsondering VELt1. t~;.Jee -:.,1i t die totaal van 17, in die 

hoogste ouderdomsgroep val, naamlik ouer as 60 jaar. 'n 

Vorklaring vir hiei·die versl:ynsel volg in die bespreking op 

tabel 8. 

Tabel 6/ ••••• 
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Ta.b_el 6. Oudr:;rdorn.sverdeJ.J.i.'lg voigens hl1J:.reli1~stea·:~ 
·---------v..=.i-.r_...g .. e.;;;.m..-.ee.-n=· .... s·k;..;...~.J3-! __ _ 

-- ........................................... . .......... - ..... --l H u w E L I K S TT A A T ;: ... ..• 
~-- -- - --· Otider- Getroude Getraude Mans-nooi t 

doms- m:m.s. vroue. Heduwees. H e1.-renaar s. getroud. Totaal. 
groep. ~-.... ..,.._.....- ·-- -

A an 
""' 

Aan1- Aar- AarJ!- I.Aru ~ Aar. ~ 
tal. '/o ta1~~o % ta:. to taJ.. % tal. fo taJ. % 

- ·-- ----. 
16-20 1 3.13 : 

11 1.43 - - - - - -· - -
21-24 - - 2 6.25 ..,. - - - - - 2 2.87 
25-28 1 3.13 - - - - - - 1 50.00 2 2.87 
29-32 2 6.25 4 12.50 - - - - 1 50.00 7 10.00 
33-36 1 3.13 3 9.37 - - - - - - 41 5.71 

J 37-40 3 9.37 1 3.13 - - - - - - 4 5.71 
~ 

41-44 3 9•37 2 6.25 - - ..... .... - - 5 7.14 
45-48 2 6.25 7 21.87 - - - - - - 9 12.S6 
49-52 2 6.25 2 6.25 - - ... - - - 4 5.71 
53-56 3 9.37 2 6.25 - - - - - - 5 7.14 
57-60 3 9.37 2 6.25 1 33.3 - - - - 6 8.57 
61-64 2 6.25 1 3.13 - - - - - - 3 4.28 
65-68 2 6.25 3 9.37 1 33.3 - - - - 6 8.57 
69-72 2 6.25 2 6.25 1 33.3 1 - - - 6 8.57 
73-76 4 12.50 - - - - - - - - 4 5.71 
77-80 1 3.1.3 - - ... - - - - - 1 1.43 
Hoer 
as 80 1 3.13 - - - - - - - - 1 1.43 

-·-r---~-·-·--- ~---- ...................... 
~-··--..------

~ .. , ....... 
~-'-····- 1---

'to~2J: 32 100.00 32 tlOO.OO 3 99.99 1 ~oo.oo 2 tt.oo.oo 70 t:Loo.oo 
..... =-::= ~==-~;. ........... WF"l· ......... .; -·~--

···~-
·•: .... ~ 

----------~--
,..._ ~ ....... ...... -................ .,,,. ...... ........,.._. 

16-32 3 9.38 7 21.88 - - .... - 2 ~oo.oo 12 17.17 
33-44 7 21.87 6 18.75 - - - .... - - 13 18.56 
45-60 10 31.24 13 40.62 1 33.33 - - - - 24 3L:-.28 
61 en 
ouer ]2 37.5] 6 18.75 2 .. fl9..ia, .. .. J-_ ~QQ .. , .. o .. o ..... ...:: .... - 21 .2.9....9.2_ ........ ~ ............. ...... 
'l1oi:a:"ll' ........... ..,...........,.. .... 32 100.00 32 ~oo.oo 3 ~oo.oo J. ~oo.oo 2 ~oo.oo 70 p_oo.oo 

··-!--·-·--· .._ ......_ .. -. ..... .. ~..----.. __ __, 

Behnlwe die gewone groepe W8t in. taboJ. 5 genoem .l47ord, 

word in t2bel 6 nog 'n groep aangedui, naamlik umans -

nooit getroudtt. Daar is twee sodani~e perso~e. 

ouers van hulle albei is oorlede met di~ ge...-olg dnt hulle 

in besit van die plasics ~okom het. Bulle is as gesinne 

gerel:en/ •••••• 
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gereken. Die verdere tendense by gemeenskap B is min of 

meer dieselfde as by A. Dit wi1 egter voorkom asof gemeen

skap B nie heeltemal so "oud" as gemeenskap A is nie. Die 

persentasie vir die ouderdomsgroep 45 tot 60 jaar is hier 

die hoogste, naamlik 34.28%, terwyl dit vir die hoogste 

ouderdomsgroep 29.99% is. Die verskille wat in tabel 5 

tussen mans en vroue opgemerk is, word ook in tabel 6 aan-

-getref. Teenoor die 37.51% van die mans in die leeftyd 

ouer as 60 jaar, staan slegs die 18.75% in die geval van 

vroue. Aan die ander kant word 40.62% by die vrou in die 

leeftyd 45 tot 60 jaar aangetref, teenoor die 31.24% van 

die mans. Die mans is dus ook hier in verhouding ouer as 

die vroue. Daar is ook meer weduwees as wewenaars gevind 

(drie teenoor een). 

Tabel 7/ •••••• 
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Ouderc1::>msverdeling volgens huvJelil:stC:a t 
Vl£..A§_t11Ei:tf!Jl$j{.§. ~ ~-,---- ·---

1------r-----·-----------·-------~·-·-------· 
H U W E L I K S T A A To 

Ouder-~·--------.,-------. -------\-------...------• 
doms- 1 Getroude Getroude 1 

1 

groep.: mans. vroue. lWeduwees. : We1.venaar s. 
~---~a--n-, .. ..,_1 ---·-;an.l 1 Aal;~r·- l"Aan.. ·i-A-an_...,~,_-·~,_._ 

Totaal. 

ta 1. % ta 1 J % ! ta 1. % I ta 1. % tal ~ % 
16-2~·· ~ - - ! -

! 
! !, 

I - -

21-24 - - -
25-28 - - -
29-32 - - 2 
33-36 1 j 11.11 2 1 

37-40 - - 2 I 

41-t!-4 3 33. 3L~ 2 I 

45-48 2 i 22.22 -
49-52 1 11.11 - 1 

53-56 - - -
57-60 - - -
61-64 1 11.11 1 
65-68 1 11.11 -

I I 

I -

I -
22.22 -
22.22 -
22.221 -
22.22! -

11.12 

1 

69-72 - - - - 1 100.00 -

100.00 

2 

3 
10.00 
15.00 

2 10.00 

5 I 25.oo 
3 15.00 

I 1 5. 00 

2 10.00 
1 5.00 
1 5.00 

73-76 - - - - I - - - i - - -

~~;~: 1--~--l--~---+--~--+--~ 1---~---~---~-~~---~----·-!--~--+--------
.Iotaal: 9 100.00 9 100.00 1 100.00 1 100.00 20 LOO.OO 

16-32 - - 2 22.22 - - - J - 2 10.00 
33-44 4 44.45 6 66.66 - - - - 10 50.00 

45-60 3 33.33 - I - I - - 1 100.00 4 20.00 
61 en I 
ouer 2 22.22 1 l 11.12\ 1 ,100.00 - - 1 4 20.00 

. ! I ~~ -- : ' . .. ----· 
~: 9-C~·~ol__:...._~o~J 1 ~_2~~- 1 1oo.o~=-i2of.o~.oo 

Die aantal persone in gemeenskap C is s6 mj_n, dat 

daar nie 'n behoorlike aanduiding van die ouderdomstendense 

vasgestel kan word nie. Volgens tabel 7 blyk dit ogter 

dat 50% van die gesinne in die 1eeftydsgroep 33 tot 45 

jaar val. Hieruit word afgelei dat gemeenskap C nog 'n 

betreklik ujong" gemeenskap is. Slegs 4 persone (20%) is 

ouer/ •••••• 
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ouer as 60 jaar. 

Vervolgens word in tabel 8 'n samestellende tabel van 

gemeenskappe A, B en C gegee. 

Tabel 8. Ouderdomsve:cdeliD{!. voJ 0·e.tl.S huweliksta;;":lt 
------...:..vi~~m.eensk~.§ .... _h_~ "~~n G~···-----

._Aei I I .,...._,... .......... ,...........,........, .,. .,._.. .. ~~---............... .--.n-, 
Ouder Getl:oude Getro~e ;~~:2.._I •. !~s _ _:" ::~~-;;~;r-· --- ' ·1 
groepf~n:r---ih~---lAaJ.' - ~anr--~:-- Aalr-·--

' tal. ,. tal. ~ ~~ • to rm1.1 ~ -~·-_:':.. ~r- -~ _ 
16-20 _ _ 2 1.74 , _ _ _ _ _! _ 2·r.78 

21-24 I 1 .87 3 . 2.61 I 1 5.56 .... - - l - 5! 1.96 
25-28 I 1 .87 3 2.61 - - - - 11 50.00 5 i 1.96 
29-32 I 7 6.06 11 9.57 - - - - 1 I 50.00 19 I 7.45 
3 3-36 ! 4 3. 48 9 7. 83 - - - - - ! - 13 5.10 

I 
37-40 10 8.69 9 7.83 i -1- - - - - 19 7.45 

t 

4:1-44 19 16.52 13 11.30 -~ -
45-48 8 6.96 15 13.oc) - I - 1 2o.oo 1 -

32,12.55 . 
21t 9.41 

49-52 4 3.4$ 4 3.43 I .... 1 I -
53-56 7 6.06 13 11.30 5.56 -

8 3.14 
21 8.2'4 
26 10.20 
30 i 11.76 
18 7.06 

57-60 11 9.57 14 12.16 1 l 5.56 -
61-64 17 14.85 ? I 6.09 5 I 27.77 1 2o.oo - l -
65-68 8 6.96 5 4.35 4 22.22 1 20.00 - -
69-72 5 4.35 4 3.48 3 16.66 2 40.00 - -
73-76 7 6.o6 1 .s7 2 I 11.11 -

14 5.49 

77~80 3 2.61 2 1.74 ~ ~ 

Hoer 
as SO 3 2~.61 - - 1 5_.56 

IQ~J: 115 1oo.oo 115 ~oo.oo jlB 1oo.oo 
.. _. __ 

16-32 9 7.80 1~ 19 16.53 1 1 I 5.56 
33-44 33 28.69 31 26.96 I - -
45-60 30 26.07,46 40.00 2111.12 
61 en 1 1 

ouer l.3 37.U '.l2..~ .. J-6.53 !15 I 83.32 
I I ! 

1~~alJ 115 100.00 ~15 100.00 ;18 ~oo.oo 

- - ----- --

10 
5 

3.92 
1.96 

.1. 1.57 
I 

5 ~oo.oo 2 ~oo.oo 255 ~oo.oo 
i - ~.-: 

- 2 ~00.00 31 : 12.16 
- , - - .. ~ 64 I 2 5.10 
1 

1 
20.00 I - - 79130.98 

4. I 8.Q., C?.Cl.f:--~- 81 ~ 11 .._7_6 

5 roo.oo ! 2 ~oo.oo ~55 ~oo.oo 

'n Noukeuriger studie van tabelle 5, 6, 7 en 8 bring 

meer as een ooreenstemmende tendens ean die lj_g. Die 

jonger persone (gesinne) in die gemeonskappe vorm slegs 'n 

klein persentasie van die totale groep. Die groep 16 tot 

32/ •••••• 
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32 jaar verteenwoordig s1egs 12.16% van die persone, terwyl 

die persentasie vir die ouer :groepe stvg, totdat die 'hoogste 

persentasie (31.76%) met die leeftydsgroep 61 jaar en ouer 

bereik word. Uit tabel 8 kan nfge1ei word dat die gemeen-

skappe vir die groter persentasie uit meer bejaarde persone 

bestaan. Wat die verhouding in ouderdomme tussen getroude 

mans en vroue betref, blyk c1it dat die vr8ue re1atief 

jonger as die mans is. Teenoor die 16.53% getroude vroue 

tussen die ouderdomme 16 tot 32 jaar, staan sleg s die 7. 87b 

vir getroude mans. Die persentasies vir die daaropvolgende 

groep (33 - 44 jaar) is min of meer diese1fde, 1~.amlik 

28.69% vir die mans en 26.96% vir die vroue. Die 1eeftyd 

45 tot 60 jaar toon weer die buitengewone verhouding, naam1ik 

40 0 OO% vir vr oue en sleg s 26.07% vir mans. Alleen in die 

8Udste leeftydsgroep (61 jaar en ouer) is die verhouding 

""% 6 r: . sterk in die guns van die mans, naamlik 37.~o teenoor 1 .J3%. 

Neem om verder aan dat al die persone tussen die ouder-

domme 16 tot 60 jaar vir arbeid geskik is, vind ons dat 

78.24% van alle pers one in die arbeids-produlr.tiewe 1eeftyd 

verkeer. Hoewel die bewoners dus betreklik oud is, is 

hul1e nog vir arbeid geskik. 

Ve:cder dien daarop ge1et te wore~ da t daar 18 weduwees 
I 

teenoor slegs 5 wewenaars onder die 140 gesinne bestaan 

(12.85% teenoor 3.57%). Die rede bestaan hoofsaak 1ik daar .... 

in det die mens ooj.~ die a1s:emee.:.1 heel-r..vat ouer as ~Ti}.l egse.:.J.otes 

is (sien t2bel 8) en gevolglik eerder tot sterwe koc. 

4. Kindertal. 

(a) Kinder s tui s: 

In ta ~Jel 9 \.JDrcl 'n ouderd.oms ontleding van die afhankl ike 

ongetr :Jude k:lnder s tuis ge&,ee. Eierd. ie kiDders moet o.·:n er-

skei v.ro~_.,d van die getroud'? kinde:rs en 1r.inders i;Jat :ceeds die 

ouerhuis verlaat het. In tabel 10 word sodanige gegev1ens 

bespreek. Tabel 9/ .. • • 
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Tnbe1 9. ,Pie ouderQ.9msverdoling V...Q..n_a]J. .. ~ kinder§ t]fis vir gomoensJm.rne A, B on c. 

d
Ouder- ~··~ N L I K. V R 0 U L I K. T ~. A L. J 
.oms- - --- - ' 

I ' l : I I I 

tv1~rdge- A I B I C Totaal. A ~ B i C I Totaa1.. A B C / Totaal~ 
lll' ! j • .t.....---~ j ----· 

in Aan+ 'ia'Yl·~ ~\.an..i.. .
1 

Ae..r-- Aa:1- 1 Aani- A~ Ao.r·:- .Aan~ Aon[1 
• .Ann[L .Aa~L.. . 

ial'P. tal• fo tal 'f. \tal i tal. i tal. i tal. f, tal. 'f. tal. fo tal. % tal. 'f. tal 'f. ta~. % j 

0- 3 13! 12.3d 8 2o.8S 2 12.5ol 23 15.19 15 17.44 5 14.72 2 9.52. 22 15.6o 28 14.7413 1-8.05 4 10.81 45 15.05' 
4- 6 11, 10.58 5 13.1~ 2 12.501 18 11.39 11 12.79 7 20.59 2 9.52 20 14.18: 22 11.58 12 16.67 4 10.81 38 12.71 
7- 9 201 19.32! 5 13.1~ 3 18.75! 28 17~72 9 10.441 9 26.741 3 I 14~29 21114.89 29 15.76 14 19.44 6 16.22 49 16.39 

~
a-12 22; 21.151 6 15.7a. 3 18.75: 31 19.62 16 1s.62 3. s.s3' 9 ~.s6 28 19.87 38 2o.oo 9 12.5o 12 32.43 59 19.73 
~15 13! 12.5q 41' 10.5~ 3 18.75' 20 12.65 18 20.94! 8 I 23.54 3 14.29 29 20.57 31 16.32j12 16.67 6 16.221 49 16.39 
6-18 10, 9.65\ 4 10.54 3 18.75 17 10.?5 15 17.44 2 5.88 2 9.52. 19 13.47 25 13.161 6 8.331 5 13.511 36 12.04 

19-21 61 5.751 4! 10.5~ - - 10 6.33 2 2.33 - - - - I 2 1.42 8 4.21 4 5.561 - - 12 4.01
1 ~2en ! I ~ ! ~ j ouer . 9! 8.65! 21 5.26 -. - 11 6. 95 - -:. . .__ ... .:_~~ - - - - ~ _4. 7]( ~2n .2:~ 78 - ~ - ! 11 3.68 

[rnrea» 104j1oo.oo: 33!1oo.o~ 16[1oo.oo 158 1oo.oo 86 1oo.oo
1
34 ~oo.oo 21 ~oo.oo1141 oo.oo 190 loo.oor-72 too.oo 37 ~oo.ool299 ~oo.ooj 

I ~---, --- - ~.. --·····T·;:;::;:;;:::::~- --"' 
~en I I ! ! I j 
jongcr 24j 22.88 13 34.0~ 4 25.00 4J-j26.58 26 30.23112 35.44 4 19.04 42 29.78 50 26o32l25 34.72 8 21.62 83 27.?6 
7-12 ~I 40.47 111 28.91 6 37.50 59 37.34 25 29.06112 35.4412 57.15 49 34.76 67 I 35.76:23 31.9418 48.65 108 36.12 

~3-18 23 I 22.151 8! 21.0 6 37.50 37 23.40 33 38.38 10 29.42 5 I 23.81 48 34.04 56129.48! 18 25.00 11 29.73 85 28.43 
b..9 en 1 I I l 

ouer 15 ! 14 • .W 61 15. 8C L-:-:. 21 1'3 ._?8 2 . _2,..)]._ • :: _ . ..::.__ ....=.. -=..... 2 1. /,2 17 I 8. 91..! • .6 I_~ :o-_,... :-_ 2 3 ..1..22
1 ~ l04jloo.oo 33 1oo.oc 16j1oo.oo 158 ~oo.oo 86 1oo.oo 34 10o.ooi21 10o.oo 141 ~oo.oo 190 1oo.oo!7~oo.oo!37 ~oo.oo 299 ~oo.ooj 

~ ...... ~.......... - ..................... -...,...~ ... -- ........... .,.. ..... ,...,..,~ .... -.... ~ ......... ~ ... _. 

ro 
0" 
<D 
!-J 

' • . 
• 
• 

I 

b 
f\) 

I 
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Tabel 9 is s6 saamgestel dat die gegewens van aldrie 

gemeenskappe daarin opgeneem is. By die bepaling wanneer 

iemand as 'n afhanklike of 'n se1fstandige beskou moes 

word, moes dikwe1s van 'n persoonlike oordeel gebruik ge

maak word. Die rede daarvoor is soos reeds ges~, omdat 

omstandighede gevalle dikwels buitengewoon of abnormaal 

gemaak het. Volgens tabel 9 is daar 299 kinders by die 

140 gesinne aangetref by wie daar 'n opname gemaalt is, 

dit wil s~ 'n gemiddelde van 2.14 kinders per gesin. 

Hierdie kinders wat nog as utuis" gereken i/J'Ord, vorm 

volgens tabe1 10 maar 1 n klein persentasie van die totale 

geta1 kinders wat op 6.4 kinders per gesiD neerkom. 

In gemeenskappe A en C oorheers die ouderdomme 7 tot 

12 j3 ar (35. 76% en 48.65% respektiewelik) terwyl die groep 

6 jaar en jonger 34.72% by gemeenskap B oorheersend is. 

Die volgende 1eeftydsgroep naamlik 7 tot 12 jaar is egter 

nie veel laer nie, naamlik 31.94%. Hierdie groep is wat 

die groot totaal betref die sterkste verteenwo~ dig met 

'n persentasie van 36.12%. Dan volg die sroep 13 tot 18 

jaar met 28.43% en daarna die groep van 6 jaar en jonger 

met 27.76%. Dit blyk dus dat die groat ste persentasie 

kinders reeds die skoolgaande ouderdom berei1: het, terwyl 

die aantal gebo~ tes besig is om af te neem. Die verskyn

se1 moet egter as 'n gevo1g gesien word en nie as 'n 

oorsaak dat die gemeenskappe as uou" gemeenskappe bestempel 

word nie. Uit tabel 8 blyk dit duidelik dat 56.53% van 

die getr8ude vroue reeds in die leeftyd 45 jaar en ouer 

val en dus by die produktiewe stadium van die lewe verby 

is. Slegs 43.49% van die getroude vroue val in die leef

tyd 16 - 44 jaar, d.w.s. in die stadium wat vir die 

geboar te-aanwa s bevorder1ik is. Die groot gebrek aan 

j onger I ..... . 
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j onger vroue moet op sy beurt v1eer hoofsaaklik aan die 

verhuising na die stede to~geskrywe word \vat dan as oorsaak 

vir die ttOU 11 gemeenskappe kan dien. 

Dit is ook interessant in tabe1 9 om op te merk dat 

daar nie 1n groat verskil in geta1le tussen die twee 

ges1agte is nie. Tot op die ouderdom van 18 jaar is daar 

byvoorbee1d 137 manlike en 139 vroulike persone. In die 

groep 19 jaar en ouer is daar 21 man1ikes teenoor s1egs 2 

vrou1ikes. Dit is 1n opvallende verskil, maar mm t daaraan 

toegeskryf word dat die vroue op 'n vroe~r 1eeftyd as die 

mans in die huwelik tree. 

Die totale aantal persone wat dus vir hierdie studie 

in aanmerking korn, is 255 selfstan~ige volwsssenes (tabel 

8) en 299 kinders tuis (tabel 9), wat die som totaa1 op 

554 persone of 140 gesinne te staan bring. Alleen persone 

wa t tydens die opname in die gemeens!-~appe aangetref is, is 

in aanmerking geneem. 

(b) Tot§~dert?l: 

Tebel 10 dui die totale aantal kinders van die 140 

gesinne aan. 

Tabel 10/ •••••• 
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<:::j 
0 
f-.J 
~ 
CD 
~ 
m 
"-... . 

AL\RD. 

Auntal 
nog in-
won end 
Huis 
reeds 
vcrlant 

Storftos 

Totanl: 

Nog in-
won end 

Ver1aat 

Totaa1: 

To.bel 10. Die toto.lo lcindcrtal. 

M A N L I K. V R 0 U L I K. 
! 

A B 
I c Totaal. A B c 
I 

A an 
""" 

Aa!\L !..'ian 1- Aon- Aan·~ ·ian 1- A an 1-
tal d mll. 1o lml • 1a tal. 1a tal fo tal • 1a tal • to • jo 

I 
! ! ! . I ; 

! I 
104 :2.50 l 38 p4.23 16 43.24 158 33.76 86 29.96 34 32.79 21 ~8.33 

. I . : i 

17 4'54. 38 . ·61 r4. 96 12 32.43 247 52.78 165 57.49 ~2 59.52 7 P-9.45 
I I 

42 Q3.12 12 ~0.81 9 R4.33 63 13.46 36 12.55 8 7.69 8 ~2.22 ' i 

j320 ~oo.o~11 ~oo.o 37 100.0 468 100.0 287 100.0 ~04 IJ_oo.o 36 tLoo. o 
I I I 

,. 

104 r7 .411 38 38.38 16 157.1~ 158 39.01 86 34.26 34 ~5.42 21 ~5.00 
l l 

1 ?4 ~2.59 l 61 ~1.62 i 

165 ~4.58 12 42.86 247 60.99 65.74 62 7 ~5.00 
f 

! 
i 

2?8 ttoo.o 99 p_oo.o 28 b..oo.o1405 100.0 251 100.0 96 u.oo.o 28 o..oo.o 
i ! i 

T 0 T A A L. . 

Totaal. A B c totaal. 
I 

I 

Aan- Aon- A an- ~an- nan-
tal. % tal. % tnl. 'fo tal. " 1a tal. fa 

I 

50.68 141 33.02 190 31.30 72 33.49 37 299 33.41 
b 
\Jl. 

I 

234 54.80 339 55.85 123 57.21 19 ~6.03 481 53.74 

52 12.18 78 tL2.85 20 9.30 17 23.29 115 12.85 

427 100.0 607 100.0 215 lOO.C 73 100.C 895 lOO.C 

141 37.60 190 35.92 72 36.92 37 66.0? 299 38.33 
I 

234 62.40'339 64.08 123 63.08 19 33.93 481 61.6? 

375 100.0 529 100.0 195 100.0 56 100.0 780 100.0 
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Volgens tabel 10 b1yk dit dat 895 kinders uit hierdie 

140 gesinne gebore is. Dit bring die gemiddeld op 6.4 

kinders per gesin te staan. Daar moet egter onthou word 

dat 43.49% getroude vroue tussen die jare 16 tot 44 (tabel 

8) verkeer wat ''n aanmerklike invloed op hierdie syfer kan 

uitoefen, sodat 6.4 kinders per gesin nie as finale syfer 

beskou kan word nie. Stiefkinders is by hierdie totaal 
bygereken. 

(c) Kindersterftes: 

Tydens die ord ersoek is daar vasgestel dat 'n 

betreklike hoe persentasie sterfgevalle onder pasgebore 

of jong babas onder drie jaar voorgekom het. 1n 

Ontleding daarvan bring die volgende aan die lig~ 

Tabel 11/ ••••• 
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q 
f-J· 
c+ 

' 

i 

""' . 

lli\RD. 

Stcrftee 
onder 
3 jaar 
Storftes 
bo 
3 jaar 

Totaal: 

A 

";.an-
tal. 

31 

11 

42 

Tabel 11. 

M A N 1 I K. 

B c Totaal. 

!\.an- \an- \an-
fa rtal. q tal. if; tal. o1 

;o jo jo 

73.81 10 83.3.:: 3 l33.3J 44 69.84 

26.19 2 16.6'1 6 p6.6~ 19 30.16 

I 
~oo.c 9 [LOO.C 63 tLoo. Ot 12 100.0 

J 

Die kinder sterfte s:vfer. 

V R 0 U 1 I K. T 0 T A A L. 

f\ B c Totaal • A B c Totaal. .L"l. 

r .. an- ~ A an - A on- ·lan- t\.ah- l'l.an- ~an-
~al. 1o % tal • % tal. to tal. fa tal. fa tal. % tal. <ff 

7o 

b 
"'-J 

I 

23 63.89 8 ~oo.o 5 60.5 36 69.2; 54 69.23 18 90.0 8 47.0t 80 69.57 I 

13 36.11 - - 3 B7.5 16 30.77 24 30. 7'1 2 10.0 I 9 52.9~ 35 30.43 

36 100.0 8 100.0 8 ~oo.o 52 100.C 78 100.0 20 lOO.C 17 100.0 115 100.0 
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Uit tabel 11 blyk dit dat 69v 57% van alle sterftes, 

by kinders onder drie jaar voorkom, 1/lat op .sigsel.f 'n beson

der~ hoE3 syfer is en gevolglik die natuurl~~ke e.e_r:.:vvc.s van die 

gemeenskap noodwendig nadelig t~efe Faktore soos higi~ne 

by geboortes, kindersiektes en die regte voeding van die 

jong kind lei maklik tot 'n ho~ kindersterftesyfer en 

be1nvloed enige bevolkingsaanwas nadelig o F:tnansiele ooi·

vTegings is die hoofoorsaak dat feitlik al die ·:J2·\;·allings 

tuis plaasvind. Die hulp van dokters ,,:ord selde verkry 

en die pasif3nt is gewoonlik aangewys op die byst.and ·vfG1. een 

of ander 11ervare vroedvrou 11 \vat deur die onde!'-Jindj ng geleer 

het om net die nodig ste re~ling s tydens dJ.e l'8vaJ.ling te 

tref. Uit die aard van die saak spreek dit \t8.ne ::lf ·dat 

die toerusting primitief 9 die kennis gGb1~ekki[~ en die 

hulp karig is. Die afwesigheid van koelkaste o.P .:1~1der 

doeltreffende bergingsplekke.vir die kind se voedsel, 

veroorsaak oneindig baie probleme en is dlkwels die beg5.n 

van die een of ander kindersiekte, vGral maagsiektcs~ 

Die sterftes vir manlikes en vroulikes ondo~ drie jaar 

is betreklik gelyk 9 naamlik 69o84% vir eersge~oemde teenoor 

69o23% vir laasgenoemdeo 'n Paging om die sterfte 

oorsake van die kinders te bepaal moes laat vaar word, 

omdat begrippe soos "tandekoors" of nm&agsiektett te vae.g 

is vir enige juiste statj_stiekeo Dj_e reeds nangehaalde 

syfer van 6o4 kinders per gesin word na 5t8 k~nders per 

gesin gebring indien die sterftes onder drie ja.ar afgetrek 

word"' Dit blyk dus duidelik dat die kindersterftes rn 

belangrike uitwerking op die aanwas van dio te,·olkir'.<"; het. 

Die sterftes bo drie jaar {30o 437&) \\70rd hoofsaaklik 

aan ongelukke (op paaie? of gedurende vrerksure) toegeskryf o 

'n Geringer persentasie is deur siektes veJ·oor saakf' 

lJj.t/ 0 ~ c 0 "' <: 
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Uit tabel 10 blyk dit verder dat 780 kinders tydens 

die ondersoek gelewe het. (u.Aantal nog inwonend" plus 

"Huis reeds verlaat".) Di t verteenwoordig 87.15% van 

die totale kindertalo Hiervan het nie minder nie as 

61.67% die ouerhuis reeds verlaat, terwyl sleg s 38.33% nog 

tuis by hulle ouers waso 

Wanneer die twee geslagte met mekaar vergelyk word, 

blyk dit dat 'n baie geringe persentasie meer vroue die 

gemeenskappe verlaat as die mans, naamlik 54.8Q% teenoor 

52.78%. Wat die drie gemeenskappe afsonderlik betref, is 

die syfers vir kinders wat die ouerhuis reeds verlaat het, 

noos volgg 55.85% vir A9 57.21% vir Ben 26.03% vir C. 

Gemeenskappe A en B is die nouer" gemeenskappe en daarom 

:1et meer per sone reeds die huis ver laat as C wat 'n "j ong er" 

P,emeenskap is en waa~, in verhouding 9 grater getalle 

jeugdiges aangetref wordo 

Uit Hoofstuk II het dit geblyk dat die plase deur die 

huidige bewoners se voorvaders aangel~ is. Die huidige 

geslag moes dus almal op die plase self gebore ge\vees het, 

maar om dit te kan bewys, is die gegewens van tabel 12 

ingewin en vcrwerko 

Ta be 1 12/ •••••• 
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Tabel 12c Geboorteplek van die getroude mans en 
_yr._o.Y_L~n_2e lf s ta nqJE.~_P...§.;£:.~~LQD?__iiLr.. e~Mt~".2.~~~ 

-· -----.. -·---...... ~ ..,._ ~·--·, .---~····-»·--~ --~~--·· ,., 

Mans. 
i 

Vroue. Totaal. 
Gebo 

In di 
(huid 
In di 

. ~:Elder 
vaal 

orteplek. ·--·--·,--·-~~--~~ 
I Aan · 

_!~L o'f 7o 
-·----~~··-='-

e gemeenskap 
i6; E:) woonplek) 51 56.04 
e distrlk 24- 26o38 
s in Trans-

11 12o09 

AanJ 
- .. 

Aan-
tal. % tal. % 
'"-··--1-·-·---~~---~o---

50 54.94 101 55.49 
19 20.88 I 

I 
43 23.63 

14 15.40 I 25 13.74 
1 Ander 

I 

provinsies 5 5e49 8 8.78 13 7.14 

In ge 
distr 
Elder 

Tota§l: 
_,.... ... ~-

meenskap en 
ik 
s 

Totaa1: 
. ._ ..... 

:-----

91 100o00 91 100 0 00 

·- ·-· 
~·~ -· '"' 

75 82o42 69 75.82 
16 171158 22 24.18 -- -·- ·~ 

91 100 0 00 91 100 cOO 
I 

·-":'---i=~:-=_:-· . .::t-==::..;_ 

182 100.00 

I 

144 
I 

79.12 
38 20.88 

182 100.00 
-

Tabe1 12 bewys dat 79~12% van die 182 persone in 

g emeenska p A, in die g erne enska p self cf in die di str ik 

gebore iso Verder bewys d'it dat meer· mans as vroue in 

die gemeenskap of distrik gebore is, tewete 82.42% mans 

teenoor 75.82% vroue. 

-~ 

Tabe1 13/ •••• • 
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Ta bel 13. Ge b oorte nJe1c von d le q-etr cn,_fl_e P:.J ns en 
_YJ:.OJlE?__en __ ~?lf..§...tZUld i ;!_e_r:er...s. ope i~:K(3me_ens_k.§.JJ_B-'-

-·· .. ·-r--··· 

Mans. Vroue. Totaal. 
Geboorteplek. .. 

A an .. Aan- Aan-
talc % tal. % tal, d' 

/0 
_., ....... 

., 

In gemeenskap 25 65.79 23 63.88 48 6~~. 84 
In die distrik 6 15.79 3 8.34 9 12.06 
Elders in Tvl. 5 13.16 7 19.44 12 16.31 
Ander provinsies -· 2 5r.26 3 8~ 5 _ 6.Z9 

Totaa1: 38 100.00 36 100.00 74 100.00 
____.,..~·-- .. ... .. --- -·· -·- . 

In gemeenska p en 
distrik 31 81.58 26 72.22 57 76.90 
Elders 'l 18o42 10 27.7~ 17 23.10 

Totaa1: 38 ilOO.OO ! 36 lOOoOO j 74 100.00 
I l 

~~· ~ .. ::±: ~- -
Volgens tabel 13 word dieselfde tendense in gemeenskap 

B aangetref as wat die geval in gemeenskap A is. Hier is 

76.9% van die persona in die gemeenskap self of in die 

distrik gebore teenoor 23ol% elders in Transvaal of in ander 

provinsies.' 1n Hoer persentasie mans (81.58%) as vroue 

(72.22%) is in die gemeenskap gebore. 

Tabel 14. Geboorterylek van die ~etroude mans en 
vroue en selfstandi~e ner.sone in~P"emeenskan C • 

...... ................ &. -----~ .......................... ~ .-...-- --~-~~ .............. ~···--,....,.,.. ...... ~----~ ........ ~--.-...~-----· ... __.__..___... __ 

- ·--·---
Mans. Vroue. Totaal. 

Geboorteplek. Aan- Aan- A an-
tal. % tal. % tal. % ·--~ = -· 

In gemeenskap 
(huidige woonplek) 4 36.36 4 36.36 8 36.36 
In die distrik 7 63o64 6 54.55 13 59.09 
Elders in Tvl. - - 1 9.09 1 4. 55 
Ander provinsies - - - - - -- --

Totaal: 11 lOOoOO 11 lOOoOO 22 100o00 
·- --

In gemeenska:p en 
distrik 11 lOOoOO 10 90.91 21 95.45 
Elders - - 1 9.09 1 4& 

1 Totaal: 11 100.00 11 lOOoOO 22 100.00 
==-----'~----· ~~==.l=: 

_,_. ·-
Tabel/ •••••• 
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Tabel 14 dui ook aaa.dat die oorgrote meerderheid van 

die persone in gemeenskap C self of in die die distrik 

gebore is. 

gebore. 

Al die mans en tien uit die elf vroue is daar 

Ta bel 15. Ge baorte··1lel:: ~\ran die g etr oude mans en vr ~"L'-e 
.,_(3n_§§lf.§.:t.?t ndi.g_g ~4' s QD..E? __ ig _,g_~m§~@.neJ~a..12J2.e_J~~- B .sz.n_c~-·~--~ 

--
Hans.-~ Vroue.·l 

- -
Totaal. 

Geboorteplek. 
Aan-~ l A an- Aan-tal.t % 

tal. of tal. o:f 7o ;o 
- -~--·Q 

In gemeenskappe 80 57.14 77 55.80 157 56.48 
In die distrik 37 26.43 28 20.29 65 23.38 
Elders in Tvl. 16 I 11.43 22 15.94 38 13.67 
Ander provinsies 7 1.00 11_ 7.9Z 18 6.47 

l:.Qi~ . .§l: 140 100.00 138 lOOoOO 278 100 .oo 
·-1----·-· --·~· - ·-- . ' 

In gemeenskappe 
en distrik 117 83 •. 57 105 76.09 222 79.86 
Elders ~..3. 16.4i 1i 2.:h..9l_ __ ,__26 20.14 

.I._otaal: 140 tLoo.oo 138 · ~oo.oo 278 100.00 

------ -· 
__ ! __ :: 

Uit tabel 15 blyk dit dat 79.86% van die persone in 

die onderskeie gemeenskappe of in die betrokke distrikte 

gebore is. Verder blyk dit dat meer vroue as mans van 

elders uit Transvaal of ander provinsies afkomstig is. 

Die rede is voor die hand li6gend en bestaan daarin dat 

meer as een man sy bruid op 1n ander plek ontmoet en haar 

dan n~ die huwelik na die betrokke gemeenskap bring. 

Gewoonlik word die eerste keuse vir 'n lewensmaat in die 

gemeenskap self gedoen, maar dit gebeur tog dat een of 

ander probleem die oorsaak is dat die bruid van elders af 

ingevoer word. Hier~ie soort huwelike sou miskien meer 

dikwels voorgekom het j_ndien die jongmans oor doeltreffende 

vervoermiddels beskik wat hulle makliker met j ong meisies 

uit/ ••••• 
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ui t ander dele . van die pr ovinsie in aanral~ing kon bring. 

Verder moet nie uit die oog verloor word nie dat meer 

as een jongmeisie die geleenth~id kry om 'n huwelik met 

iemand buite die gemeenskap aan te gaan, wat meebring dat 

sy haar omge1ving d:1n moet verlaat en elders haar tuiste 

gaan vir:d o 
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Hoofstuk V, 

EKONOMIESE TO~ST!NDE IN DIE GEMEENSKAfPE~ 

' 
1. Beroepsindelins• 

Daar bestaan ongelukkig nie statistiese gegewens vir 

beroepe ten opsigte van plattelandse distrikte nie aan

gesien die Buro vir Sensus en Statistiek hierdie besonder-

hede nie verwerk nie. Sodanige vergelykende gegewens 

ten opsigte van landelike beroepe is dus nie beskikbaar 

nie, Dit is nietemin noodsaaklik om •n ontleding van 

die beroepe in die gemeenskappe te maak vir saver dit die 

vaders of selfstandiges in die gemeenskappe betref. 

Tabel 16. Beroepe van die manlike hoofde 
van die gesinne in die drie gemeenskappe. 

Hoof- Spo·or· 
Gemeen- Boer. saaklik Los Pad weg-
skap. Pensioen· werk. werk. werk. 

trekkers 

Aantal 35 31 6 4 1 
A 

Per sen- 45.45 40.19 7.76 5.18 1.42 
tasie. 

Aantal 17 15 2 - 1 
B 

Per sen- 48.56 42.86 5.72 - 2.86 tasie. 

Aantal 9 1 - - -c 
Per sen- 90.00 10.00 -tasie. - -

A, B Aanta1. 61 47 8 4 2 
en 
c. Per sen- 50.00 38.53 6.55 3.28 1.64, tasie. 

! .. 

Die/ 

Totaal 

77 

100.00 

3' 
100.00 

10 

100~00 

122 

100.00 

•••• 

l 
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Die meeste uboere" in die onderhawige gemeenskappe kan 

nie as volwaardige boere beskou word nie. Ongelukkig 

bestaan daar nie 'n duidelike omskrywing van die benaming 

b It • " oer n~e. Dit sluit tans die persone in wat van 

wetenskaplike en gespesialiseerde boerderymetodes gebruik 

maak maar ook hulle wat 'n bestaan op 'n stuk grond maak 

sander dat hul enige besondere aandag aan boerderymetodes 

skenk. 

In die verslag van die Transvaal Indigency Commission 

is in die verband indertyd ook verklaar dat die boer se 

manier om sy boerdery te dryf, nog dieselfde as die van 

die Voortrekkers is. Dit kan eintlik glad nie boerdery 

genoem word nie. Dis onstelselmatig, primitief en on-

voordelig. Dit bestaan hoofsaaklik in die oppas van 1n 

bietjie beeste en 'n trap skape en bokke. Die beginsel 

van wetenskaplike veeteelt word nie verstaan en die belang-

rikheid daarvan word nie waardeer nie. Beeste word een-

voudig as 'n soort gerieflike eiendom behandel en word 

gewoonlik aan hul eie lot oorgelaat. Landbou is beperk 

tot die omkrap van 'n lap grand om mielies te verbou wat 

die hoofvoedsel van die plaasbewoner uitmaak en waarvan 

enkele sakke aan die naaste vrinkelier verkoop kan word. 

Die agterlike boer se hele bestaan is ingerig op 'n 

van-die-hand-na-die-mond-grondslag.l) Boerdery in die 

gemeenskappe vind baie op dieselfde grondslag plaas. 

So is daar in die gemeenskappe gesinshoofde wie se 

vernaamste bron van inkomste van staatstoelaes afkomstig 

is. Op hul stukkie grand oes hul jaarliks miskien vier 

1) 
~port of the Transvaal Indigency Commission 1906-1908, 
p.61. 

of/ •••• 
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of vyf sakke mielies op grond waarvan h1llle as ,,boere" be

stempel word' Die begrip nboer" het vir hulle verder 
' . \., 

feitlik dieselfde betekenis as die begrip uSu:i.d-AfrilW.rler'" 
) 

Volgens t.a.bel 16 word na die groep rtboere" verwys 
i ~ 

as hulle wat g~en arider bron van inkomste het as uit die 
grand nie~ 

Die tabel toon aan dat daar slegs 122 sodanige persorte 

is in plaas "\ih~l die bestaande 140 gesinne ~ Die rede hier;. · 

voor is da t daar 18 weduwees is wa t nie onder een van die 

beroepe geklassifiseer kan word nie. Hulle beoefen geen 

beroop nie en -vrord 6f deur die staat 6f deur hul kinders 

onderhouo. 

Die groep nHoofsaakllk pensioentrekkers" kan moontlik 

uit ander bronne 'n addisionele inkomste kry. Daar is 

byvoorbeeld sommige ~ran hulle ,va, t 'n huisie of •n stukkie 

grond teen £1 per maand verhuur. Enkeles het moontl~k ge

r·:i_ ~.1ge 1.J.i··:o:"Js to 1l:~~ t ~' n ~ a.o.r ron>-; s n.a:llande, ensoW\3rts a. HU1 

hoof bron van inkomste is egter die pensioene en toelaes. 

Persone wat uit uLoswerk 11 in lewensbestaan voer, is 

diegene ~~t met hout of lemoene,(afkomstig uit aangrensende 

plase) smous, of stukwerk vir ander boere doen. Die 

groepe uPadwerk" en uSpooJ.7wegwe:rk" is persone wat in diens 

van dj.e Transvaalse Provins~ale Administrasie en die 

Suid-Afrikaanse Spoorwee onderskeidelik is. Hulle (of 

hul vroue) woon in d:1.e gen:,eenskappe terwyl die arbeid op 

paaie of dj_e spoorvre.e in die nabye omgewing verrig word. 

Uit tabel 16 blyk dit dat 45.45% van die manlike 

gesinshoofde hoofsaaklik 'n bes.taan uit die boerdery 

ma.ak, teenoor 48.56% en 90~00% vir gemeenskappe B en C 
T • '1. . 

onderske.idelik. Minder as die helfte van die ges1ns-

hoofde/ •••• 
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hoofde in A en B is dus van die boerdery afhanklik. Die 

persentasie gesinshoofde wat hoofsaaklik 'n bestaan uit 

toelaes maak, is nie veel minder dan die persentasie boere 

nie, naamlik 40.19% vir A en 42.86% vir B. In gemeen-

skap C egter is die posisie heel anders. Daar is 9 boere 

teenoor slegs 1 pensioenaris. Persone'wat padwerk of 

spoorwegwerk doen vorm slegs 'n klein persentasie van die 

onderskeie beroepeo Vir gemeenskappe A, B en C vorm hier

die twee beroepe tesame 6.6~ en 8.58% onderskeidelik. 

Volgens die totale gegewens blyk dit dat 50% van die 

~nlike gesinshqofg~ uitsluitend van die bodem afhanklik 

is. Dit wil natuurlik nog nie se dat die gesin geen staats

toelaes ontvang nie. Die vrou of die gesin as geheel mag 

nog 'n ongeskiktheidstoelae of gesinstoelae ontvang. So-

wat 38.53% van die gesinshoofde is uboere" wat die een of 

ander vorm van staatstoelae ontvang~ wat die hoof bron 

van inkomste is. 

Die ander beroepe vorm slegs 'n beskeie 11.48% van 

alle beroepe. Dit is verontrustend om te weet dat nie 

minder as 38.53% van die gesinshoofde •n bestaan hoofsaak

lik uit die ontvangs van toelaes maak. 

In hierdie gemeenskappe vind ons dus nie geisoleerde 

gesinne te midde van talle vooruitstrewende en selfstan

dige gesinne soos in ander dele van die platteland nie, maar 

o:ns vind gemcensJcc.ppo 1~rat in hooftre:::J:c identiek is en 

waar byna die helfte van die inwoners na die Staat meet 

opsien vir hul bestaan. 

Die gevolge hiervan word in 'n latere hoofstuk 

behandel. 

Dit is verder duidelik dat hier nie 'n verskeiden

heid van beroepe aangetref word nie en dat geeneen van 

die/ •••• 
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die gesinshoofde geskoolde arbeid verrig nie. As gevolg 

van die landelikheid en verdere kenmerke wat aan die ge

biede eie is, leen die gemeenskappe bulle hoofsaaklik tot 

'n kombinasie van allerle1_ ongeskoolde beroepe. Hierdie 

kombinasie word in aldrie die gemeenskappe aangetref. Die 

gemeenskaplikheid van beroepe het ook verdere gelykheid of 

uenersheid" in die bewoners se sosiaal-ekonomiese lewe 

veroorsaak. 

Die kinders word van kleins af geleer dat die stukkie 

grand aan hul ouers en voorouers behoort het en dat hul1e 

hul nie oor die toekoms moet beko~~er nie aangesien daar 

vir hulle darem ook eendag 'n usi tplekkie" sal wees. 

Wa.nneer die seun 16 jaar geword het 11 sodat2 ) hy die skoal 

kan verlaat", word die 11 boerdery11 geleidelik aan hom oor

gelaa t -want 11pa en rna 11 word oud en gevolglik is di t sy taak 

om op eie inisiatief 'n sukses van die 
11
boerdery" te probeer 

maak. Daar word weinig belang in die onderwys geste1 om• 

da t vir die beoogde beroep as 11 boer'1 geen nge1eerdheid 11 

nodig geag word nie. 

2. Grondeienaars, bywoners en 
huurders, 

(a) Inleiding: 

In tabel 16 is daarop gewys dat s1egs 122 persone 

in verskillende beroepe ingedee1 kan word. 

weduwees is naamlik buite rekening gelaat. 

Agtien 

By die in-

de1ing van d·ie gesinne in die groepe: grondeienaars, 

bywoners en huurders, is dit noodsaaklik dat hierdie 

2) . t d Die woord sodat word gebruik omdat verpl1g e on erwys 
tot 16-jarige 1eeftyd by 'n groat gedeelte van die 
gesinne as 'n maatskaplike las beskou word. 

weduwees/ •••• 
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weduwees weer by die ontleding gevoeg sal ~rd. 

Net so moeilik as wat dit was om •n konsekwente groe

pering by tn j1gesintl te ma.ak' is dit ook die geval met bo• 

genoemde indeling• Moet jn ongetroride seun van 26 of 4o 
jaar wat vir sy pa met die boerdery help' as bywoner ge

reken word of moet hy buite rekening gelaat word? 

Om eenvormigheid te verkry' is die reel gevolg dat In 
gesin uit •n selfstandige persoon kan bestaan of uit persona 

wa.t in gesamentlik.e huishouding hat. Waar daar meer as een 

persoon aanwesig is~ moet hulle 6f in 'n huweliksverband 6f 

in 'n eUer-k:tn'i-verband tot mekaar staan. 

Die volgende verhoudings word hier aangetref : 

l) :M:tn en vrou; 

2) Man en vrou met een of meer kinders; 

3) Wewenaars (met of sander kinders); 

4) Weduwees (met of sander kinders); en 

5) Mans nooit getroud. 

Wanneer die man nog lewe, is hy vanselfsprekend die 

gesinshoof, terwyl die vrou in die wedustaat weer die hoof 

is. So sal In ongetroude seun van 26 of 40 jaar wat vir 

sy weduweemoeder help boer, terwyl die grond nog op haar 

naam geregistreer is, nie by die klassifikasie van grond-

eienaar, bywoner of huurder in aanmerking kom nie. 

sy moeder sal as grondeienares beskou word. 

Die onderskeiding tussen die groepe bywoners en 

Slegs 

huurders was ook nie altyd duidelik nie. Die ondersoeker 

se eie oordeel moes in sommige gevalle gebruik word. Die 

bywoners bestaan gewoonlik uit die kinders of bloedverwante 

van die grondeienaars terwyl die huurders nie bloedverwante 

in die eerste of tweede graad is nie. 

Tabel 17/ •••• 
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Gemeenskappe. 
Totaal• 

Ver• . A B c 
delingt. A an- % Aan- % Aan- % A an- % 

tal. tal. tal. tal. 

tlrondeienaars 49 53.86 21 55.30 0 oo.o 70 5'0.01 

aywoners 29 31.88 13 34.18 o. oo.o 42 30~18 

auurders 13 14.26 4 10.52 11 ~oo.o 28 20.01 

rrot&al 91 tLoo.o 38 jlOO.O 11 !lOO. 0 140 100.0 
I 

(b) Grondeiepaars: 

Uit tabel 17 blyk dit dat ooreenstemmende tendense 

weer in gemeenskappe A en B gevind word. Gemeenskap C wyk 

weer heelteroaal af omdat die gebied 'n staatsnedersetting 

is. Hier is almal huurders van die Staat. 

In ~emeenskappe A en B is 50.01% van alle gesinshoof

de, grondeienaars: 53.86% in eersgenoemde en 55.30% in 

laasgenoemde. Hoewel die grondeienaars 50.01% van die 

totale aantal gesinshoofde uitmaak, is dit nogtans tragies 

dat nie minder as die helfte van die ondersoekte gesinne, 

nog nooit enige grand besit het en ook miskien nooit enige 

grand sal besit nie omdat sommige van hulle reeds ho~ 

ouderdomme bereik het. Iaasgenoemdes.is ukinders 11 wat 

vir hul ouers met die boerdery help. Een of albei ouers 

is nog in lewe en besit die ulewensreg" op die grand. 

wanneer die ouers te sterwe kom, staan hulle in 'n kans 

om/ •••• 
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Om 'rl gedeelte van die grond te erf. In een geval byvoor-

beeld is 1n ou moeder wat die 11 lewensreg" op die grond besit1 

92 jaar; terwyl haar oudste seun reeds 70 jaar oud is. Die 
.1 

ou moeder het nog die volle se op die plaas en eers wanneer 

sy sterwe, sal haar seun •n gedeelte van die grond err; 

dit wil s~ as haar seun nie miskien nog voor sy moeder te 

sterwe sal kom nie. 

(c) Bywoners: 

Die bywonersgroep vorm op een na die grootste groep, 

naamlik 30.18% van die totaal. Die groep bestaan gewoonlik 

uit die kinders of bloedverwante van die grondeienaars en 

die moontlikheid bestaan dat sommige van hulle wel grond

eienaars sal word volgens hul gebruiklike erfstelsel. 

Hulle besit egter nog nie grond nie. 

Die meeste kry •n vry woning asook 'n stukkie grond om 

vir die eienaars te ploeg. Van die opbrengs moet hulle 1n 

deel afgee. Vir elke bywoner is die voorwaardes verskil-

lend. Sowmige seuns gee die helfte van die oes aan hul 

ouers af, en ander weer een-kwart of een-derde of een-sesde. 

Sommige kinders gee niks af nie, maar dan is daar weer ander 

voorwaardes wat nagekom moet word, byvoorbeeld dat bulle 

hul ouers inwoning moet gee en van voedsel moet voorsien. 

Die kinders bly gewoonli~ bywoners totdat hul ouers 

tot sterwe kom en hulle dan 1n gedeelte van die grond erf 

en grondeienaars word. Treffend is dit dat nie een van 

die bywoners geldelik in staat is om self 1n stukkie grond · 

te koop nie. 

Dit is verder opvallend dat daar n~rens enige ge

skrewe kontrak tussen die twee partye bestaan nie. Die 

ooreenkoms/ •••• 
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ooreenkoms is gewoon1ik monde1ing en word net so maklik ver

breek as wat dit aangegaan is. Daarom gebeur dit dikwe1s 

(vera1 in gemeenskap A) dat 'n b~voner in die loop van een 

jaar na twee of drie verskillende stukkies grand verskuif. 

'n Gesinshoof is byvoorbeeld nie tevrede met sy vader se 

instruksies nie; onenigbeid ontstaan tussen vader en seun 

en die oplossing 1~ daarin dat die seun en sy gesin na sy 

vrou se ouers verhuis. Indien laasgenoemde egter nie in 

die gemeenskap woonagtig is nie, dan na enige ander familia

lid. Vir 'n tydjie mag dit goed gaan, maar sodra nuwe 

twiste ontstaan, word daar net weer verder na 'n ander 

familielj_d of terug na di.e vaderhuis getrek. 

(d) Huurders: 

Vo1gens tabel 17 blyk dit dat ongeveer 20.01% van die 

totale aantal gesinshoofde huurders is. Die persentasie 

word natuurlik sterk beinv1oed en verhoog as gevolg van 

gemeenskap C waar alle gesi~~e huurders is. Daar is 

14.26% huurders in gemeenskap A en 10.52% in gemeenskap B, 

teenoor 100.00% in c. In eersgenoemde twee gemeenskappe 

vorm bulle dus 'n klein persentasie van a1le gesinne. 

Die huurders van gemeenskappe A en E is nie bloed

verwdnte in die eerste of tweede graad van die persone van 

wie bulle die grond of huis huur nie. Dat daar wel ver-

1angs familieverwantskap bestaan soos k1einneef, niggie, 

ens., is seker. 

Gewoonlik word net die huis in gemeenskappe A en B 

sender enige bewerkbare grond verhuur. Die huur wissel 

tussen £1 en £1.10.0d. per maand. Hierdie gesinne beoefen 

geen bepaalde beroep nie en die huurhuis dien as uaftree

rusoord" nadat 'n beroep wat bulle in die werklikheid 

nooit/ •••• 
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nooit beoefen het nie, neergel~ is. Bulle behoort tot die 

ouer geslag wat vir hul bestaan totaal van die Staat afhank-

lik is. Sommige van die huurders het nie in die gemeen-

skappe opgegroei nie maar het op 1n later leeftyd daar in-

getrek. Hulle het nog nooit grand besit nie en omdat hulle 

slegs verlangs van ander gesinne in die gemeenskappe familie 

is, staan hulle ook in geen kans om grand te erf nie. Hulle 

het egter die gerusstelling dat hulle van 'n usitplek 11 ver-

seker is4 Wat gemeenskap C betref, skryf die Volkswelsyns-

beampte soos volg: 
11
0orspronklik was die huurprys £3 per 

jaar, maar hierdie bedrag is vanaf 1 Januarie 1932 verminder 

na £1.10.0d. en later as gevolg van verdere vertoe (deur die 

bewoners) en abnormale swaar tye na £1 per jaar var~f 1 Jan

uarie 1934."3) Hierdie huur is dus minimaal en kan seker-

lik deur enigeen betaal word. Hierdie huurgronde in ge-

meenskap C kan tog baie voordelig aangewend word indien 

boerdery ernstig beoefen word. Ongelukkig gebeur dit nie. 

Hulle woon almal jare lank reeds daar maar het finansieel 

nog nie in so 'n posisie gekom nie, ten spyte daarvan dat 

die geleentheid hom wel voordoen om ekonomies op die been 

te kom. 

Die eienaardige is dat omtrent al die bywoners asook 

huurders heeltemal tevrede met hul ekonomiese toestand is. 

'n Hele aantal bywoners byvoorbeeld het reeds die ouderdom 

van 60 jaar bereik en was nog hul hele lewe lank blote 

bywoners. Waarskynlik is die bywoners en huurders van 

mening da t hul ~orbestem was om bywoners en huurpers te 

wees en te bly, veral omdat hulle nie deur 'n erfporsie 

begunstig is nie. 

3) 
Ongepubliseerde rapport o~C nedersetting, p. 2. 

Gesels/ •••• 
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Gesels met hierdie mense en bespreek die moontlikheid 

van *n progressiewe boerderybeleid, dan tref dit dat daar 

inderdaad geen inisiatief en wilskrag aanwesig is nie~ . 
Die 1~tuur word gewoonlik geblameer vir hul maatskaplik-

ekonomies ongunstige toestande. Hulle is tipiese produkte 

van hul omgewing. 

meen hulle. 

Hulle lot is reeds vooruit bepaal1 so 

3. ~e ekonomie§e pos\§Je in die algeme~n. 

Soos uit tabel 16 blyk, lewe ongeveer 38.51% van die 

gesinne hoofsaaklik uit staatstoelaes. Wanneer die totale 

aantal gesinne wat toelaes ontvang, na.gegaan word, Vermeer-

der hierdie persentasie tot nagenoeg 57%. 

vorm dus 'n vername bron van inkomste. 

Staatstoelaes 

Die een of ander vorm van gemengde boerdery word deur 

50% van die gesinne as die vernaamste bron van inkomste aan-

gegee. Die historiese ontwtkkeling van die gemeenskappe 

het tot die ontstaan van die soorte 
0
veelsydige" boerdery 

gelei. Natuurlik het uit die veelsydigheid 11 wat metter-" . . 

tyd aangeleer is, eienskappe ontwikkel waarvan sommige, op 

sigself deugdelik, tog 'n ongunstige uitwerking op die 

gemeenskappe as 1n geheel gehad het. Die noodsaaklikheid 

da t 'n per soon 'n aantal soorre boerdery gelyktydig moes 

belmrtig, het dit onmoontlik gemaak om intensief te boer 

en is oppervlakkigheid in die hand gewerko Die voorkeur 

word aan ekstensiewe bo intensiewe boerdery gegee. 
4) 

Hierdie soort boerdery lewer vanselfsprekend nie veel 

resultate nie, veral as daar nog buitendien 'n gebrek aan 

kapitaal is. Die gesinne is, soos later aangetoon sal 
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word, ekonomies baie swak. Die grootste aantal gesinne 

voer *n sukkelbestaan, As die Staat nie sulke ruim by-

draes in die vorm van toelaes lewer nie; sou die toestand 

onbeskryflik erg gewees het. 
.; 

Die gemengde en onstabiele boerdery is dan ook grootliks 

vir die ekonomiese agterui tgang verantwoordeli.k. 1n 

Goeie voorbeeld hiervan is gemeenskap C waar die soutbedryf 

die hoofinkomste was en waarvoor die gebied as nedersetting 

geproklameer is. Die soutbedryf het stadigaan minder aan-

dag geniet 7 omdat die gesinne meer aandag aan beesboerdery 

bestee het, wat dan 'n beter bestaan in verhouding met die 

soutbedryf sou bied. Die gevolg is dat daar tans 'n sout-

bedryf, beesboerdery, katoen-, grondboontjie- en mielie

boerdery aangetref word, terwyl nie een soort intensief 

beplan word nie. Die welsynsbeampte van die gebied opper 

ook hierdie probleem: uVolgens die prinsipaal van die skool 

was die sout1nakery op een tydstip •n redelike betalende be-

dryf. Die sout was van 'n goeie gehalte en sommige neder-

setters het tot 150 sakke sout per seisoen gemaak. Nou 

blyk dit dat die nedersetters tesame gedurende die afgelope 

seisoen ongeveer elf sakke sout gemaak het. Die pan het 

dus glad nie meer enige ekonomiese betekenis nie."5) 

In gemeenskappe A en B is die agrariese toestande ook 

gedeeltelik verantwoordelik vir die ekonomies-ongunstige 

posisie aldaar. Vir sover dit gemeenskap A aangaan, kan 

uit betroubare gegewens bewys word dat die armoedesyfer in 

die Maricose distrik hoog is. Van hierdie armoede lees 

ons reeds in die vorige eeu: 11 Uit Ma.rico berig die veld

kornet in 1855 'de armoet is hier zeer zwaar onder de 

mens chen 1 • 11 
6) 

5) Ongepubliseerde rapport oor C n?dersetting , a. w. ,P .4. 
6) 

Pelzer, A.N.; a.w., p.l6. 

Om/ •••• 
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Om *n ekonomiese ontleding van 'n gesin of •n aan

tal gesinne te gee, is geen maklike taak nie, veral waar 

dit ekonomies-ongunstige toestande is, soos in hierdie 

gemeenskappe byvoorbeeld~ Die probleem is dat rykdom en 

armoede slegs twee begrippe is en derbalwe nie gemeet kan 

word nie~ Terselfdertyd is daar baie faktore wat in ag 

geneem moet word voordat 'n begrip van die ekonomiese posi

sie verkry kan word. 

•n Gedetaileerde ontleding van alle bates en laste 
I 

sou •n mens in staat stel om 'n volledige insig in hul eko-

nomiese sake te kry. Soiets is prakties feitlik onmoontlik 

weens die gebr~k aan maatstawwe. Om maar •n paar probleme 

te noem: 

1. Wat is die waarde van 'n stuk grond? Soms sal 

vyf morg grand by een vrugbare gebied miskien dieselfde 

geldwaarde as 20 morg grond van 'n minderwaardige gehalte 

he. Hoe gaan hierdie waardasies dus bepaal word? 

2. In gemeenskap C is die waarde van 'n os feitlik 

tweekeer soveel as in gemeenskap A en dit weens die aard 

van die na tuur. Wanneer is 'n persoon dan welgesteld by 

A: As hy 5 of 10 of 20 of 50 osse besit? Dieselfde 

geld ook weer vir c. Watter waarde kan dan aan die be

wering geheg word: Gesin X besit tien morg grond, ses 

osse, twee koej_e, drie kal,ATers, 'n span donkies, 'n drie-

kamerhuis •••••••• ? 

3. Die gesinstruktuur vorm 'n verdere ingewikkelde 

probleem. 'n Gesin van ses lede het byvoorbeeld baie 

meer geld vir kos, klere, brandstof en goedere soos
1
seep 

nodig as 'n gesin wat uit twee lede bestaan. En al is 

twee/ •••• 
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twee gesinne ook ewe groot, kan hulle samestelling nog so-

danig wees dat hul verskillende uitgawes heto Persone 

tussen die ouderdomme 20 tot 40 jaar het byvoorbeeld meer 

kos en k1ere nodig as ouer persone, want eersgenoemde groep 

is nog arbeidsproduktief - hul1e het meer liggaamskrag en 

energie vir hul daag1ikse arbeid nodig' hulle gaan meer 

dorp toe, wa t meer k1ere beteken- terwyl die ouer mense 'n 

rustiger lewe voer, wat beteken dat hu1le minder energie 

benodig en relatief met minder kos 1n bestaan kan maak. 

Dit is maar net 'n paar aspekte wat op sigself ook weer 'n 

volledige studie vereis. 

Daar is 'n opname gemaak van alle lewende hawe, dog 

die verwerking hiervan het geblyk nutteloos te wees vir die 

rede wat onder (2) hierbo genoem is. 

In hierdie studie word net 'n weerga-vre van die gemidel-

de maandelikse inkomste van die gesinne gegee, en soos reeds 

beweer, is die finansiele posisie van die gesinne swak. 

Die bates waaroor hulle beskik is uiters beperk. Die 

gesinne self het hul gemiddelde inkomstes so juis as moont

lik gegee. In baie geva1le is die getal sakke mielies of 

koring gegee. Die kontant ,~arde hiervan kon 1n mens in 

staat ste1 om die gemiddelde inkomste per maand uit te 

reken. 

Omdat die oeste maar skraal was en die toelaes 'n 

vaste som beloop het wat dan ook die hoofsaaklike bronne 

van inkomste is, is die gegewens redelik betroubaar. 7) 

?) Vir saver dit die gesaaides betref, is daar net twee 
seisoene per jaar en gewoonlik wissel die mielie-oes 
van 2 tot 15 sakke terwy1 die koringoes meesal 1 tot 
8 sakke bedra. In al hierdie geva1le is geen onkoste 
van enige aard in aanmerking geneem nie. Die op
brengs vorm dus suiwer net dit wat ge-oes is. 

Tabel 18/ •••• 
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Tabe1 18. Die gemidde1de maandelikse inkomste van die gesinne* volgens 
__ die aanta1 inwonende lede per gesin1 

-
Gesinsgrootte (int.ronende lede~ Pond Gemeen- Totaal i 

4 t 5 : 6 ' 71 10 111 - 12 
·- Totaal. per skap. 1 2 3 8 9 A B c 

ma.and 
~ntali % !Aanta1j fo /i.an~-:1.1 % A.antalj 

(f; 

I ' - I .. 7o 
} ; ! l l 1 I A 6 9 8 3 t 4 i 5! 21 2 2 ... i. ... - 41 145.06 : . l - 16; ; 0-10 B 4 2 i 1 4 ; 2 2! ll 1 1 - - I - .. .... 1 18 ! 47.38 .. 145.0 

c - - I - - ~ ..... ! 1! 2j - - - -j 1 ·-· • I - , ! I 4- 36.36 --
i 

A 3 16 3 i 1 l 2 41 3J 
I 

1 j 40.64 i I 2! 2 37 
~1-20 I B - 7 4 : l : 1 -' 1l -i - ""' :: :, 14 36.841 r 55 39.3 

l 

1 ! 1 1 11 - I -I c - - ... ! - - - l 4 l 36 • .36 j 

' ! - I ! 

jA - - - ! l. ~ - 1 - 1 - - ... j ... 6 6.60 l l 

! i"'" I 

I 
i i 

21-30 i B - - .. I 1 ... - - 1 - - - I - 2 5.26 I 10 7 .. 1 I c - , - - - ., - - - - 2 18.lq' ...I- J_ - -
I i 

A - - 2 ' 1 - - - - - - - - 3 ' 3.30 
31-40 B 1 - - - - - 1 - - - - - 2 5.26 5 3.6 

c - - - - - - - - - - - - - ..,. 

A - - 1 - 1 - - - - - - - 2 2.20 
~-50 I -I 

I 

2.63 B - - - - 1 - - - - -. - I 1 ! 3 2.1 
1 - - i -

I l c - - - - - - -' - - I - - -~ --
I ' A - - 1 i , - - - - .,. - - 2 2.20 l 

51 en ! - i _,_ 
j 

B 
i - - - - I - - 1 - ..... - .... 1 2.63 4. 2.9 i 

boer - l 
! 

G i - -I 1 - i - - - - - - - - l 1 9.0S i 

114 ! ! ----
1oo.oc I ' Totaal : 35 i 2.? 116 !13 14 11 8 L~ 2 0 11 91 100.00 38 j100.00 11 

1
1oo.oc

1 
14o 

L J ! -- ! i 
~ ---~---------1.-...-~ -------~~ 

!'! l . Op:mer .. o.:ng: Onder die terJ:l ngesinn 'tJlOrd die ,,-acler en/ of die rnoeder sm.re1 as die kinders verstaan~ 

I 

I-' 
1\) 
(X) 

I 
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Die besonderhede vir gemeenskap A soos vervat in 

tabel 18 dui daarop dat 1+5.06% van die gesinne *n gemiddel-

de inkomste van tussen £0 en £10 per maand het. Hierdie 

groep vorm die grootste persentasie van die inkomstegroepe• 

Die persentasie vir die daaropvolgende inkomstegroep naam• 

lik £11 tot £20 per maand is ook nog betreklik hoog en wel 

40.64%. Vir die volgende inkomstegroepe daal die persentasie 

skerp tot 6.6% en vandaar daal dit dan geleidelik tot die 

hoogste inkomstegroep. Indien die groepe £0 - £10 en 

£11 - £20 saam gereken word, is daar 85.7% van die gesinne 

wat in genoemde inkomstegroep val terwyl 14.3% 'n gemiddel-

de inkomste bo £20 per maand het·:~. Volgens die gesins-

grootte blyk dit dat daar nie wesentlimverskille in die 

verhouding van gesinsgrootte tot inkomstegroepe bestaan 

nie, met ander woorde, daar is nie 'n noemenswaardige aan

duiding dat die gesinsinkome styg namate die gesinne groter 

word nie. 

Gemeenskap B toon dat die grootste aantal gesinne, 

naamlik 47.38%, in die laagste inkomstegroep (£0- £10) 

val. Vir die volgende groep is die persentasie 36.84% wat 

die totaal vir die groep £0-£20, op 84.22% te staan bring. 

Die gesinne met 'n gemiddelde inkomste van meer as £20 

per maand vorm slegs 15.88%. Ook hier is geen noemens-

waardige verband tus~en gesinsgrootte en inkomste nie. 

Gemeenskap C toon ooreenstemmende tendense naam[ik 

dat 8 of 72.72% van die gesinne in die groep £0- £20 val 

terwyl 3 of 27.28% 'n hoer inkomste het. 

Uit die saamgestelde totaal van gemeenskappe A, B 

en C in tabel 18 kan veral drie gevolgtrekkings gemaak 

word : 

(a) Die I ... • 
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(a) Die inkomstegroepe van aldrie gem~enskappe ver

skil nie noemenswaardig niei Die persentasies is reeds 

bespreek~ Hulle toon die neiging om hoofsaa.ki:ik in d.:i.e 
' . . lae inkomstegroep te vai~ Hoe~rel die aard van die boer-

. I 

dery en die boerderymetodes dus mag verskil; toon die in• 

komste uit daardie boerderye min of meer dieselfde tendens~ 

Dit is merkwaardig om te sien hoe onstellend laag 

die gemiddelde rnaandelikse gesinsinkome werklik is• Daar 

is naamlik 45.0% van die gesinne in gemeenskappe A, B en 

C wat 'n inkomste van minder as £10 per maand het. 'n 

Verdere 39.3% verdien tn inkomste van nie laer as £10 dog 

nie ho~r as £20 per maand nie. Daar is dus 84.3% van die 

gesinne wie se totale gemiddelde maandelikse inkomste min

der as £20 is, terwyl slegs 15.7% van die gesinne 'n gemid-

delde maandelikse inkoraste van meer as £20 het. Hoewel 

die aantal inwonende lede per gesin nie baie hoog is nie 

(die gemiddelde grootte van inwonendes per gesin is 4,03), 

is di t tog ondenkbaar da t 'n normale le1.venspeil vir blankes 

met minder as £20 per maand gehandhaaf kan word. Eers 

wanneer daar vergelyk word en in ag geneem word dat 'n 

normale stedelike gesin wat uit 'n vader, moeder en twee 

kinders (van min of ~eer 4 en 6 jaar) bestaan, minstens 

£78 per maand8~odig het om 1n gesonde lewenspeil (nie 

lewenss tandaard nie) te handhaaf, kan •,n idee gevorm word 

hoe geweldig laag die lewenspeil in die gesinne met •n 

gemiddeld van £20 per rnaand moet wees. 

(b) Oenskynlik bestaan daar geen verband tussen 

gesinsgrootte en gesinsinkome nie. Met ander woorde, 

B). Hierdie berekening berus Qp 'n praktiese voorbeeld 
van 'n begroting wat vir 'n staatsamptenaar deur 
die ondersoeker opgestel is. 

daar/ • • • • 
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daar is geen reel dat hoe grater die gesin hoe grater die 

inkomste is nie. Die gesinsgroottes is byna ree1matig 

versprei in die twee laagste inkomstegroepe. 

(c) Vir sover dit die drie gemeenskappe betref1 is 

hulle in materi~le opsig feitlik identiek. Di t be"YJYS ook 

gedeeltelik die stellings wat reeds in hoofstuk III gemaak 

is, naamlik dat ipso facto aangeneem kan word dat die drie 

feitlik in alle maatskaplike opsigte gelyk is en daarom as 
1n eenheid behandel kan word. 

4. Nadere ontledings van die 
ekonomiese posisie, ___ 

Vervolgens moet nagegaan word of daar enige verskil 

in inkomste by die grondbesj_tters, bywoners of huurders is 

en hoe die drie groepe in elke gemeenskap met mekaar ver-

gelyk. Om die gegewens makliker met mekaar te kan ver-

gelyk, word tabelle 19, 20 en 21 direk namekaar geplaas. 

Jf Tabel 19, M:tandelikse inkomste ~n gesinne 
volgens gesinsgrootte (inwonendesJ van 70 

bestudeerde grondeienaars. 

I 

f~omste.l Gesinsgrootte. I Totaal. 
,. 

i I 

I i 
41 5 6 1 2 3 7 8 9 10 12 Aantal. % 

l£0-£10 5 6 4 2 3 5 1 1 1 - - 28 \t.o,o 
i 

-

£11-£20 2115 3 
I 

1 3 3 - 1 - 2 - 30 42.9. 
I 

~21-£30 - - - 4 - - - 1 - - - 5 7.1 

~31-£40 
l 

1 - 2 1 - - 1 - - - - 5' 7.1 
I 

l£41-£50 
I 

- - - - - - - - - - - - -
~51 

I 
1 -1- 1 ,_ - - - 2 2.9 ... J - - -I 

I I 

n:'otaal: I 8 21 10 8 61 8 3 3 1 
I 

2 - 70 100,0 
I ! I I 

~merking: 
Onder die woord gesin word verstaan die vader en/of die 
moeder sowel as die kinders. 
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Tabel 20. Maande1ikse inkomste van gesinne 
volgens gesinsgrootte Cinwonendes) van Y.2 be

stud·eerde bywonet·s. 

-Inkomste .. 
Gesinsgrootte. Totaal. 

g:roep. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Aantal. % 
• .!, 

I •,•/ 1 1 .' 'r' 

£0·£10 4 2 2 3 3 2 2 2 1 - - 21 ?o.o 

£11-£20 - 5 2 1 - 1 4 1 1 - - 15 35.7 

£21-£30 ... - "" 1 - 1 .. 1 - - - 3 7.1 

£31-£40 
I ... - - - - - - - - - - - -

£41-£50 - - 1 - 1 - - - - - - 2 4.8 

£51+ - - - - 1 - - - - - - 1 2.4 
I 

~eotaal: 4 7 5 51 5 4' 6 4 2 - - I 42 100,( 
I 

t ,_...,....__,. ; 

Tabel 21. Maandelikse inkomste van gesinne vel
gens gesinsgrootte (inwonendes) van 28 best~deer

de huurders. 

Inlr.omste-
Gesinsgrootte. Totaa1, 

groep. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Aantal. % 

~0-£10 1 3 3 2 - 1 2 - 1 - 1 14 50.0 

l£11-£20 1 3 3 1 1 - - 1 - - - 10 35.? 

£21-£30 - 1 - - - 1 - - - - - 2 7.1 

~31-£40 - - - - - - - - """' - - • ·W .. 
~41-£50 - I - - 1 - - - - - - 1 3.6 -I 

i 

~51+ - - 1 - - - - - - - - 1 3.6 

Totaa1: 2 I 7 7 3! 2 2 2 1 1 - 1 28 100.0 I 
I i : ! 

I 

In/ •••• 
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In tabelle 19, 20 en 21 is die drie groepe, grond

eienaars, bywoners en huurders afsonderlik ontleed. Vol

gens tabel 19 het 40,0% van alle grondeienaars 'n gemiddel-

de maandelikse inkomste van minder as £10• In die tweede 

inkomstegroep is die persentasie effens hoer, te wete 42•9%· 

In die derde en daaropvolgende groepe daa1 die persentasie 

vinnig tot 7.1%o Slegs 12 uit die 70 grondeienaars (17.1%) 

het 'n gemidde1de inkomste van £20 en hoer per maand. Die 

gesinsgrootte het 1blykbaar ook geen noemenswaardige invloed 

op die verhouding tot die inkomste nie. 

Tabel 20 dui daarop dat 50.0% van alle bywonergesinne 

in die 1aagste inkomstegroep (£0-£10) val met 35.7% in die 

vo1gende groep (£11-£20). Daar is slegs 14.3% van die 

bywonersgesinne wat 'n gemiddelde maandelikse inkomste van 

bo £20 het. Daar is ook geen aanduiding dat daar 'n 

verband tussen gesinsgrootte en inkomste bestaan nie. 

Die gegewens in tabe1 21 toon dat 50.0% van a11e 

huurders ook 'n gemiddelde maandelikse itikomste van min-

der as £10 het. Daar is 85.7% van die gesinne wie se 

inkomste laer as £20 per maand is terwyl 14.3% van die 

gesinne 1n gemiddelde inkomste van meer as £20 per maand 

het. 

Indien tabelle 19, 20 en 21 noukeurig vergelyk word, 

is dit tog moontlik om 'n klein verskil tussen die grond

eienaars enersyds en die bywoners en huurders andersyds 

vas te stel. 

Onder die laagste inkomstegroep vind ons 40.0% van 

die grondeienaars, terwyl daar wat die ander twee groepe 

betref, 50.Q% van die gesinne aangetref word. In die 

volgende groep vind ons weer die grondeienaars in die 

meerderheid/ • • • • 
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meerderheid, naamlik 42.9% in vergelyking met die ander twee 

groepe wat weer 'n daling toon, naamlik 35.7% in albei ge-

valle. By die derde inkomstegroep en verder, daal die ge-

talle skerp en aldrie groepe toon weer min of meer •n iden

tieke voorkoms. 

Dit skyn dus asof die grondeienaars, in 'n geringe mate, 

geldelik beter daaraan toe is as die ander twee groepe. By 

aldrie groepe vorm die eerste twee inkomstegroepe egter 

die grootste persentasie? naamlik 82.9% vir die grondeie

naars en 85.7% vir die bywoners en huurders. 

Vervolgens moet nou aangetoon word hoe die groepe in 

elke gemeenskap afsonderlik, ooreenkom. 

22, 23, 24 en 25 aangetoon. 

Dit word in tabelle 

Tabel 22. Maandelikse inkomste van die verskillende 
groepe volgens gesinsgrootte in Gemeenskap A. 

Pond I Aard van L.::sin~groott:._(_i,....m_ro_n_e_n_de...,.s_) ______ --1 Totaal 

.,..E_~; __ n_d_.+--_g_e_s:~.._· n __ ........_,l I 2 I J1 4 j 5 6 7 8 i 9 10 12 

I Grondeienaars rr 4 2 2 4 1 - 1 - - 22 

1

1 

0-10 Bywoners 2 1 2 - 2 1 1 2 1 - - 12 

21-30 

Huurders j 1 3 2 1 - - - - - - - 7 

Grondeienaars 2 8 
Bywoners - 5 
Huurders 1 3 

Grondeienaars - j -

Bywoners - -
Huurders - -

2 -· 2 3 
1 1 - .3 

1 

3 - - .. 
1 - 1 -

1 -
1 1 

1 -

2 20 
12 
5 

3 
3 
0 

--·----~----------~--+--+--~--+-~--~--r--+--~-+--~----~ 

31-40 

4:L.-50 

51+ 

Grondeienaars - - 2 1 - - - - - - -
Bywoners - - - - - - - - - - -
Huurders - - - - - - - - - - -

JGrondeienaars -
I Bywoners -
Huurders -

Grondeienaars - -
Bywoners - -
Huurders - -

Totaa1: 9 25 

- I -
1 

1 

1 - j - - -

=r=i=~=i= 
15 I 9 j 8 10 j 5 

I j ' 1 

5 3 2 0 

.3 
0 
0 

0 
1 
1 

1 
1 
0 

91 

Uit/ •••• 
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Uit tabel 22 blyk duidelik dat gevolgtrekkings uit 
I 

tabelle 19, 20 en 2l,narunlik dat die meerderheid grondeie

naars in die tweede-laagste inkomstegroep val (£11-£20), on-

gegrond is. Daar is byvoorbeeld 22 grondeienaars in die 

groep £0-£10 terwyl daar 20 in die tweede groep is. Die 

b~voners vir hierdie twee groepe is ook gelyk, naamlik 12 

gesinne elk, terwy1 daar 7 huurders in die groep £0-£10 is 

teenoor 5 in die groep £11-£20. Verder is die gegewens 

dieselfde as die vir tabelle 19, 20 en 2l,naam1ik dat daar 

baie min gesinne is (13 uit 91) wat 'n gemiddelde maandelik-

se inkomste van meer as £20 het. Daar bestaan ook nie aan-

duidings dat daar 'n verband is tussen gesinsinkome, gesins

grootte en die aard van die gesin nie (grondeienaars, by-

v.roners of huurders). (Bier moet bygevoeg word dat die 

getalle in die verspreiding van gesinne in die groepe ~ru~om-

.e . .i.<l, aacl van die gesin en gesinsgrootte te gering is om 

behoorlik statistiese beduidendheid vas te stel.) 

--
j Pond 
' per 

Tabel 23. Maandelikse inkomste van die verski11ende 
groepe volgens gesinsgrootte in gemecnskap B. 

Aard van Gesinsgrootte (inwonendes) 
die ge- 1 2 6 8 

Tota.al. 
3 4 5 7 9 10 12 I I ma.and sine 

Grondeienaars 2 1 1 1 1 6 - - - - - -
0-10 Bywoners 2 1 .. ,. 3 1 1 1 - - - - 9 

Huurders - - 1 1 - - .... - 1 - - 3 
Grondcienaars - 7 1 1 1 - - - - - - 10 

11-20 Bywoners - - 2 - - - 1 - - - - .3 
Huurders - - 1 - - - - - - - - 1 
Grondeienaars - - - 1 - - - 1 - - - 2 

21-30 Bywoners - - - - - - - - - - - 0 
Huurders - - - - - - - - - - - 0 
Grondeiena.ars 1 - - - - - 1 - - - - 2 

31-40 Bywoncrs - - - - - - - - - - - 0 
Huurders ... - - - - - .. - - - - 0 
Grondeienaars - .... - - - - - - - - - 0 

LJ-l-50 Bywoners - - - - 1 - - - - - - 1 
Huurders - - - - - - - - - ... - 0 
Grondeienaars - - - - ... - 1 - - - - 1 

51+ Bywoners ... - ... - - - - - - - - 0 
Huurders - - - - - - - - - - - 0 

Totaal: 5 9 5 6 4 2 4 2 1 0 0 38 
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Tabel 23 "..Jevestig andermaal die bewering dat die grond

eienaars ekonomies in 'n geringe mate beter daaraan toe is 

as die bywoners of huurderso Daar is byvoorbeeld 6 gesinne 

in die inkomstegroep £0-£10 terwyl daar 10 gesinne in die 

volgende groep is (£11-£20)o Met die bywoners en huurders 

geld die teenoorgestelde naamlik 9 huurders in die groep 

£0-£10 teenoor slegs 3 in die volgende groep (£11-£20), en 

3 huurders in die laagste groep (£0-£10) teenoor slegs 

1 gesin in die groep £11-£20o Verder is daar tesame slegs 

6 gesi.nne uit die 38 met 'n get1iddelde maandelikse inkomste 

van meer as £20, 

Tabel 24" M0.::~::.12:.:::.:~se inkomste vo1gens gesins
-· gro..Q .. ttfJjr ... v:~.Q::;_qJ:.:sl~,Sll?._Q (alrnal huurders) • 

P d Ges:l.nsgrootte. ( inwonendes) on .. 

-

~-P a_e_~_d_111_ .... J-· .:J 2 I} jY1!J_!,-7T 8 9 !10 12 Totaa1. 

o-1o - - . - I - :1 1 2 - -
...... -----t----+--1---_i _j_ -+---+-+----J-__,---+------1 

11-20 - - 1 ~>-~•>--o·---t--1--1----+---+-----+---4---1 
21-30 - - ~-=- -I 1 ~--~-----J----!----1----_.., __ 1_-t 

31-40 - : - ,_ -l ... - - - - - 1 

~1-50 ~ - - - r:±' - - - -
51 + - I -ll_l_:-r~·~ :4· ~-,·1-_---f-.. _-....f----_-+---_~~--1-..... 

~.-T_o_t_a~.-~-l __ : _ _TI.~~l-~J-;-~;-1 --1--+l-o--1--o-1--1---+-1 -~-1-1---t 

1 4 

In gemeenskap C is daar soos reeds bespreek, net 

huurdergesinne. Tabel 24 bevestig slegs die bewering 

dat die grootste aantal gesinne 'n gemiddelde maandelikse 

inkomste/ •••• 
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inkomste van minder dan £20 het; naamlik 8 uit die 11 ge

sinne ( 72. 73%). 

Tabe1 25 gee 'n saamgestelde weergawe van die ge

middelde maandelikse inkomste van die dri.e gemeenskappe 

volgens gesinsgrootteso 

11-20 

1--·--· 

21-30 

Tabel 25~ Maandelikse inkomste van die drie gemeen-
. ____ ,.c_~· ·:·."':"'-~~~ t 2§Jlgi..Q._vn·tg_r:;.Jn_g..2. s in~s~g=r...:o;.;:o;...;;t;...;;t;..;::e;.:.:...-~-----

By-\.roners o ..,, 

Huurders • ... 1 
, 
..L 

28 
21 
14 

30 
15 
10 

5 
3 
2 

1--~---....... -----+----·1--· __._. __ .,__ ___ 1----+--1---~---~--.J----+-......... -----1 

31-40 

Grondeie-
naars. 

1 
1 

Bywoners. . .. 
Huurders.. -

2 1 1 -
_,

I 
.... I -

5 
0 
0 

~--~----~~------~-~- .......... --~---~--- -~ -·--~---..... -·--1-~---1-,.__.,.__ __ _ 
Grondeie-
naars. -

41-50 Bywoners, .. , 1 1 
1 

0 
2 
1 Huurders, I -

... ___ ...._G_r.~n~~i:-'1"' ... -.~·--
naarse~ 1 - l ... - 1 - .... , - - 2 

i
l ~~~=~~: l = ! ? I - : : :: I : :! : : i I 

Tataal: lz-j·~~~~-;;T;~ 1;·-i--, -14-~ ..J-l-l-14

1

11 
__ s,...__L"-~-2-+--1-+-140---~ 

-----------~----,__!--L.--L-L--~. _-..~-__ ...____.~,_-1-_ ...... ___ j'· 

51 .. 

Volgens/ •••• 
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Volgens tabel 25 vorm gesinsgrootte 2 die grootste 

groep,naamlik 35 uit die 140 gesinne. Gesinsgrootte 3 en 

4 vorm die tweede en derde grootste groepe met 22 en 16 

gesinne onderskeidelik terwyl gesinsgrootte 1 en 6 gelyk is 

in die volgende grootte met 14 gesinne elk. 

Die grondeienaars het ekonomies 'n geringe voorsprong 

bo die bywoners of huurders. In die inkomstegroep £11-£20 

is daar 30 sodanige gesinne teenoor 28 in die groep £0-£10. 

Vir die bywoners is die posisie egter die teenoorgestelde , 

naamlik 15 gesinne vir eersgenoemde en 21 in 1aasgenoemde 

groep. By die huurders is daar ook 10 vir eersgenoemde en 

14 vir laasgenoemde groep. 

Verder toon die gegewens dat daar 22 uit die 140 

gesinne is (15e7%) met 'n gemiddelde maandelikse inkomste 

van meer as £20. Uit die voorgaande tabe11e kan die 

gevolgtrekking gemaak word dat hoewel daar kleinere verskille 

tussen alle grondeienaars enersyds en die bywoners en huur

ders andersyds, en tussen die grondeienaars, bywoners en 

huurders in elke afsonder1ike gemeenskap asook tussen gemeen

skappe A, B en C~ bestaan, neem hierdie verskille egter sulke 

klein afmetings aan, dat daar met veiligheid aangeneem kan 

word dat die drie soort gesinne as min of meer gelyke een" 

hede behandel kan word. 

5. Die rol van staatstoelaes in die 
ekonomiese lewe van die gemeen

skappeo 

Die voorwaardes waarop staatstoelaes uitgereik word, 

werk stremmend in op die ekonomiese vooruitgang van die 

gemeenskappe ... 

Wanneer/ ..... 
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Wanneer 'n gesin vir gesinstoelae in aanmerking wil 

kom' is die voorwaardes soos volg : 

(a) Die vader van die gesin moet riog kan werk; 

(b) Sy inkomste moet 'n minimum van £5 per maand 
wees, dit wil s~, te min vir gesinsbehoeftes; 

(c) ~aar.moet nie minder as 3 minderjarige kinders 
ln d1e huis wees nie. (Vir die eerste 2 word 
niks gegee nie. Die onderhoud kom eers deur 
die derde of meer kinders ten goede. Die 
bedrag is ongeveer £l.lO.Od. per kind per maand). 

(d) Die to tale inkoms te mag nie £25 per ~.~aand 
te bowe gaan nie. 

Aan die eerste vereiste kan maklik voldoen word, want 

al is .,n vader sieklik is hy gewoonlik nog in staat om lig

te werkies te verrig of om aan •n seun instruksies te gee 

om sekere takies te behartig. Die tweede vereiste is 

eweneens maklik want tabel 18 het reeds getoon dat 84.3% 

van alle gesinne 'n gemiddelde maandelikse inkomste van 

minder as £20 het. Die derde voorwa.arde is iet1Na t moeiliker, 

maar nou is daar weer ander toelaes, soos ongeskiktheids

toelaes, oudstryderspensioen of ouderdomspenstoen wat binne 

hul bereik val en gevolglik maklik verkry word. Wanneer 

'n vader vir so 'n toelae in aanmerking kom, kan die moeder 

weer vir 'n onderhoudstoelaag aansoek doen wat deur die 

gesinne ugesinstoelae" genoem word. Onderho~dstoelae 

en gesinstoelae is in hierdie opname dus een begrip, 

Waarnemings in die gemeenskappe het getoon dat ouers uit 

die jonger geslag meer kinders tuis het ~s ouers wat meer 

bejaard is en wie se kinders reeds die huis verlaat het~ 

Byna elke gesin staan dus in 'n goeie kans om vir die een 

of ander toelaag in aar~erking te kom. 

Volgens die voorwaardes van die gesinstoelae, moet 

'n per soon/ ••• 
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1 

'n persoon dus feitlik niks besit nie.voord&t hy gehelp 

Volgens die bepalings van die ander toelaes 

weer meet die vader 6f te oud 6f te sieklik 6f sender werk 

wees vdorda.t die gesin vir tn toelae in aanmerking kan kom. 
I' 

Sodra 'n gesin enige redelike selfstandige in.komste kry' 
'I 

word die toelae onmiddellik teruggetrek. Hierdie bepalings . 
is nogal aanlol:lik vir baie van die gesinne wa t die Staat 

graag as •n voog ~il beskou~ Die maatskaplike gevolge 

hiervan is voor die hand liggend• 

Daarby kom dat die lewensstandaard van die gemeen

skapsbewoners reeds s6 'n peil bereik bet dat die toelaes 

as voldoende inkomste beskou word. Wanneer veral meer as 

een lid van 'n gesin begunstig word, is die lewenshouding 

gewoonlik om alle verdere boerdery te staak. Die gemeen-

sk.apsekonomie kry gevolglik hierdeur 'n terugslag. Waarom 

moet daar gewerk word, so word geredeneer, as da.ar toe

reikende toelaes is en die voorwaardes binne die bereik 

van die applikant val. Hierdie lewensopvatting het 

reeds 'n lewensbeskouing by sowel toelaetrekkers as nie-

toelaetrekkers geword. Ons kry dus 'n reeks sosiologiese 

en ekonomiese faktore wat elk gelyktydig oorsaak en gevolg 

is. 

Tabel 26 gee 1n weergawe van die omvang wat pen

sio~ne en toelaes reeds in die drie gemeenskappe bereik 

het. 

Tabel 26/ • • • • • 
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Tabel 26. Persone wat det~ middel van staats-
taelaes begunstig word. 

=~~~~:~~-~-:-~--=l=B~-~B~e-~~-a-~~:~=Aa~n-t_a_l~C~-fB~e-~~-~ag-~~~~-A-0~:-~:::!u~-nlw1-P1~~:-e~d~r~a~~g 
oe aag. persone! ontvang, persone. ontvang- • · t t ! • persone,on vang.persone on-

....__----+....;.;.-4------L "rang. 
I -----~------r-----~----~------~~-·~ 
Ouderdo:rn&
pensioen 

Oudstry
derspen
sioen. 

Gesins. 
toelae 

Ongeskikt
heidstoelae 

27 

31 

10 

9 

£302 10 £69 

£230 9 £95 

£ 84 2 £20 

7 £50 

5 £34 42 £405 

3 £33 43 £358 

12 £104 

I 16 £112 

£14 
--------T----;-----~----4-----~----~---~----~--~ 
Ander 2 

£ 62 

£14 I 2 

Totaal: 79 £692 
! 

28 £234 £67 115 
... __.............._..._.._._._... ......... 

.HBedrae (maandeliks) j~s tot die naaste £1 bepaal. 

Tabel 26 toon aan dat 79 persone in A, 28 in B en 

8 persone in gemeenskap C deur een of ander vorm van 

'! 
£99.3 I 

staatstoelae begunstig word. Ouderdoms- (42) en oudstry-

derspensioene (43) vorm die grootste aantal toelaes, naarn-

lik 85 persone uit die totaal van 115 begunstigdes. 'n 

Besondere ho~ bedrag word maandeliks deur die Staat aan 

toelaes uitbetaal, naamlik £692 in A, £2311- in B en £67 

in c, wat 'n totaal van £993 per maand vir die drie gemeen-

skappe beteken: Uit die £993 word £763 aan ouderdoms-

en oudstryderspensioene betaal. Al is dit so dat hierdie 

pensioene oor die hele Unie aan alle verdienstelike ge

valle uitbetaal word, is die beswaar hier dat sodanige 

pensioene 'n nadelige invloed op die jonger geslag uit-

oefen. Hulle groei in 'n gemeenskap op waar elke tweede 

persoon met toelaes begunstig word. Die toelaes word 

later/ •••• 
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later nie meer as 'n noodmaatreel beskou nie, maar as •n 

verpligting van die Staat. 

Vervolgens word in tabel 27 die persone, aard van die 

toelaes en die bedrae in die gesinsverband gebring, 

Tabel 27. Gesinne wat deur middel van staats
toelaes begunstig word. 

Aard, I !an tal Persentasio. 
Totaal 

gesinne. begunstig-

- des, 

.Q~nskap A: 

Gesinne waar een persoon 
begunstig word. 331 36.2} 33 

Gesim1e waar twee persone I 56 61.5 
begu..Yls tig word • I 23 25•3 46 I 

Gesinne wat nie begunstig i 
I 

word nie. i 35 38.5 i --I 
i 91 I 100.00 79 
: I 

Gemeen~ka£ B: 

Gesinne waar een persoon 
26.3} begunstig word. 101 10 

Gesinne waar twee persone 9 19 50,0 
begunstig word. 23.7 18 

Gesinne ,.,at nie begunstig 
,.,ord nie. I 19 150.~.0 -

r 38 1100.0 28 
l I 

':em~enska:g, C: 

Gesinne waar een persoon 
i 3~ 27.4 ~: 3 begunstig word. I 
I 

~esinne waar twee persone 
i 

begunstig word. 1 5 9.1 45.6 2 

~esinne waar drie persone i 
begunstig word. I 1 9.1 3 

~ 

i 
~esinne wat nie begunstig f 

5'4.4 word nie. 6 --
Totaal: i 11 100.00 8 --

Sameva t teng: 
1. Gesinne waar een persoon 

46~ 32.86\ 46 begunstig word. 
2. Gesinne waar twee persone 

66 begunstig word, 33 80 23.57 ., 57.14 
3. Gesinne waar drie persone 

begunstig word. 1 .71 .3 
) 

G~sinne wat nie begunstig 60 42.86 -
word nie. 

Totae~: 140 100.00 115 
I 
i 
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Volgens tabel 27 is daar 80 uit 140 gesinn~ (57.1%) 

wat een of ander vorm van toelaag ontvang. Die hoogste 

persentasie word in gemeenskap A aangetref met 61,5%, 

daarna B met 50.0% en dan gemeenskap c met die laagste 

persentasie, naamlik 45.6%• Uit die 80 begunstigde gesirine 

is daar 46 gesinne waar een persoon begunstig word, 33 ge

sinne waar twee, en l gesin waar drie persona per gesin 

begunstig wordo 

Volgens tabel 26 betaal die Staat maande1iks £993 

net aan toelaes in die drie gemeenskappe uit of 'n bedrag 

van £11,916 per jaar. Dit mag miskien geen verkwisting 

van geld deur die Staat wees nie, maar die bedrae kan aan 

diese1fde gesinne op 'n voordeliger wyse bestee geword het., 

byvoorbeeld deur die gesinne na behoorlik beheerde neder-

settings te 1aat verhuis. So •n beleid behoort terse1fder• 

tyd as 1n oplossing vir die prob1eme van die gemeenskappe 

te dien. 

Om 'n vergelyking tussen die tota1e inkomste van al1e 

gesinne en die inkomste uit toe1aes te maak, sou heel 

interessant v.rees. Hierdie taak word egter bemoeilik deur• 

dat die inkomstes soos aangegee in tabe1 18 slegs tenta• 

tief· is met groepe van £10 elk. Tog kan by benadering 'n 

weerspieeling van die tota1e inkomstes soos volg bereken 

word: Die gemiddelde bedrag van elke inkomstegroep kan 

as die werklike inkomste van die gesin bereken word en 

op di~ wyse kan die totale inkomste verkry word. 

Buoorbee1d: 

Daar is 63 gesinne met 'n inkomste van £5. Totaa1: £315. 
Daar is 55 gesinne met 'n inkomste van £15. Totaa1: £82?, 

ensovoorts. 

Volgens/ •••• 
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·Vo1gens hierdie berekening is die totale inkomste van 

die gesinne dan t £1,920 per maand• Van hierdie bedrag 

vorm die toelaes £993. Die inkomstes uit ander bronne 

bedra dan £927. In persentasies is dit soos vo1g: 

Inkomstes uit toelaes •• 
Inkomstes uit ander 

bronne ••••••• 

Totaal : • • • • • • • 

Be drag, 

£ 993 

£ 927 

£1920 

_h_ 

51.7 

48.3 
100.0 

Die Staat is dus vir ten minste die helfte van die inkomste 

van die 140 gesinne verantwoordelik. Nou ontstaan die 

vrae: Wat is die maatskaplike gevolge van hierdie staats-

hulp? wa tter mensema teriaal \vord hierdeur gekweek? Wa t 

gaan die uiteindelike lot van hierdie gesinne wees? 

As daar na tabel 27 gekyk word, sal opgemerk word dat 

80 van die 140 gesinne die een of ander toelaag ontvang. 

Meer as die helfte van die gesinne (57.1%) geniet dus die 

voordeel van staatsondersteuning. In die opsig staan 

gemeenskap A vooraan. Nie minder as 61.5% van sy bewoners 

word deur die Staat ondersteun nie, terwyl die persentasies 

by B en C 50.0% en 45.6% onderskeidelik is. 

By aldrie gemeenskappe toon die ouderdoms- en oud

stryderstoelaes die hoogste persentasie begunstigdes. 

Die bedrag wat aan elke pensioentrekker uitbetaal 

word, hang met die aard van die toelaag saam. Vir 'n 

oudstryder wissel dit tussen £10.10.0. en £13.0.o.,vir 

ouderdomspensioen wissel dit tussen £6.o.o. en £8.o.o., 

vir gesinstoelaag t £8.o.o. en ongeskiktheidstoelaag 

+ £7.0.0. per maand. 

Waar een persoon per gesin begunstig word, sal die 

inkomste I ••••• 
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inkomste dUs tussen £8 tot £13 wissel, en waar twee persone 

per gesin begunstig word, sal die inkomste net uit die 

toelae \vissel van £12 tot £18 • Die aanmerking aan die 

begin van hierdie bespreking (paragraaf 2) kan weereens 

beklemtoon word;:; Dit was duidelik waarneembaar dat hoe 

ho~r die toelae, hoe laer word die arbeidsproduksie -

gewoonlik is daar feitlik geen arbeidsproduksie meer waar 

die gesin 'n toelaag ontvang nie. 

Sewe-en-vyftig persent van die gesinne ontvang een 

of ander staatstoelaag, met bedrae wat tussen £6 en £18 per 

maand wisseltl In vergelyking daarmee het 84% van die 

gesinne 'n inkomste van tussen £0 tot £20 per maand. Dis 

'n verdere be-v1ys hoeda t toelaes werk-skuheid wa t 'n belang

rike maa tskaplike probleem in die gemeenskappe is, aan 

die hand werk. 

Dit lei dus geen twyfel nie dat pensioene en toelaes 

'n belangrike aandeel en 1n vername rol in die swak ekono

miese posisie van die gemeenskapsbewoners speel. 

6. Hoe word die inkomste deur die gemeenskaps-
- _n.. . bewoners beskou? 

Terwyl die persoonlikheid en die algemene lewens

houding van die gemeenskapsbewoners reeds voor die aan

vang van die opname aan die ondersoeker bekend was, het 

hy hom daarop toegel§ em indirek of direk vas te stel wat 

hul algemene houding teenoor die geringe inkomste is. 

Die vraag -was: uBeskou u u ink:omste as voldoende?" 

Daar word toegegee dat baie kritiek op hierdie metode van 

vraagstelling gelewer kan word. Die aandag moet egter 

daarop gevestig word dat wanneer daar op verskeie dae 

besoeke/ •••• 
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besoeke van drie tot vier ure elk by •n gesin afgele word, 

kan aan die einde van die besoeke meer as net 'n empiriese 

weergawe gegee word. Wanneer die regte gesindheid ge-

openbaar en begrypend teenoor 'n gesin opgetree word, kan 

die gesin se waardestruktuur met •n sekere mate van akkuraat

heid bepaal en empiries weergegee word. 

Die resultaat van voorgenoemde vraag word kortliks 

in tabel 28 saamgevat, terwyl ook vermeld word hoeveel 

gesinne, na die oordeel van die ondersoeker, werklik 'n 

voldoende inkomste het. 

Tabel 28. Die gesinne se oordeel ten opsigte van hul 
• ~nkQm§te• 

Gcmo~npkappe v- Totaal. 
Aard van A B c 
Oordeel. -- - -

Aan- % Aanta]. 1o Aantal % AantaJ. % 
tal. 

Voldoende 51 55.0 25 65.8 7 63.6 83 59.3 

Nie voldoende 
36.4 nie dog teil'l'e· 40 45.0 13 34.2 4 57 /tJ. 7. 

de. 

Totaa1: 91 ~oo.o 38 ~oo.o 11 100.0 140 ;1.00.0 

Werklik vol- 15 16.5 4 10.5 4 36.4 23 16.4. 
doende. I 

! 

Interessant is dit om op die mate van tevredenheid 

te let wat uit tabel 28 opgemerk kan word. By 'n gewone 

gesin is dit maatskaplik en sielkundig begryplik dat die 

gesinsinkome gewoonlik nie as voldoende beskou word nie 

omdat daar·steeds ho~r ideale en aspirasies is wat van-

selfsprekend/ •••• 
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selfsprekend 'n grater inkome verg~ Hier tref ons egter 

by die grootste aantal gesinne daardie selfvoldoening aan 

wat aan die gemeenskappe eie is. Volgens die tabel word 

hierdie houding veral in gemeenskap B aangetref, naamlik 

by 65.8% van die gesinne wat reken dat hul inkome voldoende 

is. Op die totaal vorm die groep dan 59.3%. Die res, 

naamlik 4o. 7% van die gesinne was van mening da t hulin

komste nie voldoende is nie, hoewel hulle tevrede was. Die 

gemeenskaplike karaktertrek van tevredenheid is nie net met 

betrekking tot hierdie saak waar te neern nie, maar dit vleg 

soos 'n draad deur hul hele lewensbeskouing. 

Onderaan tabel 28 is 1n berekening wat deur die onder

seeker self gedoen is van die gesinne wie se inkomste wel 

as voldoende beskou is. Dit was •n moeilike taak om te 

bepaal of 'n gesin se inkomste voldoende is. Om dit te kon 

doen, moes eers bepaal word wa t die a.lgemene lewenspeil van 

die gesinne in die geheel is. Tweedens, moes daarop gelet 

word hoe elke gesin met die ander sosiaal integreer, met 

ander woorde sy sosiale status. Derdens, moes op elke 

gesin se werklike inkomste gelet word om sy ekonomiese sta-

tus te bepaal. Laasgenoemde hang weer af van die gesins-

grootte, sy struktuur en behoeftes. Al hierdie faktore 

is so objektief moontlik deur middel van waarnemings en die 

onderhoudmetode vasgestel. Die resultaat dui dan daarop 

dat daar in werklikheid slegs 23 uit die 140 gesinne (16.4%) 

is wie se inkomste sodanig is dat dit as voldoende beskou 

kan word~ Hierdie 23 gesinne het almal verklaar dat hul 

inkomste nie voldoende is nie. 

Dit moet verder van belang geag word om te bepaal 

w,atter persentasie gesinne enige belasting aan die Staat 

betaal. Die gegewens is in tabel 29 vervat. 

Tabel 21/ •••• 
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Tabel 29. Gesinne wat hoot- _en/of inkomstebelasting 
--------._...be.taal, . _ 

,- ------.... .~-~~- .. .....-- __ .. ......_.. .......... ~_.,_,__.............,.., ................ 

Gemeenskappe. 
·-~r Totaal. 

Groepc. A B c 
Aantal~ f. Aanta ~. % Aanta

1
1. % Aanta:. ,; 

~--- -
Betaal wel 6 6i)6 3 7.9 1 9.1 10 7.1 

Betaal nie 85 93.4 35 92.1 10 90.9 130 92.9 
j 

l Totaal: 91 ttoo.o 38 ~oo.o 11 ti.oo.o 140 ttoo.o 
j ! 

~~- --

Uit tabel 29 blyk dit dat daar slegs tien uit die 

140 gesinne is (7.1%) wat enige belasting betaal. In 

gemeenskap A word die kleinste persentasie belastingbetalers 

aangetref, naamlik 6.6% teenoor 7.9% in gemeenskap B en 

9.1% in geme~nskap c. Dit is hoofsaaklik hoofbelasting 

wat betaal word (sewe uit die tien gesinne). Daar moet in 

aanmerking geneem word dat die Staat jaarliks byna £12,000 

aan toelaes in die gemeenskappe uitbetaal terwyl hy van 

slegs tien persone 'n belasbare inkomste het. Die bedrae 

van hierdie tien persone .kan, soos ta bel 30 aandui, ook 

nie veel wees nie (die presiese bedrae kon nie bepaal word 

nie). 

Tabe1 30, Die jaarlikoe inkoroste van die tien 
persone \i..a.._t .... lJ.ua~ti,ng beta§el~ 

-
Gemeenskappe. 

---Inkomste A B c Totaal 

(Bedrag tot ............. ......__...... 

naaste £1) Aantal. Aantal. Aanta1. Aanta1. ----
£360 tot £480 2 1 0 3 
£481 tot £600 3 1 0 4 
£601 tot £720 1 1 1 3 

Totaa1: 6 3 1 10 

·- -- -
Uit/ •••• 
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Uit tabel 30 blyk dit dat die hoogste inkomstegroep 
• n1e £720 per jaar oorskry nie. Elk van die gemeenskappe 

het een persoon uit die hoogste inkomstegroep wat belasting 

betaalo Uit hierdie tabel is dit dus duidelik dat die 

staatsinkomste vanwee hierdie tien persone uiters gering 

is. 

7. ~onomiese oEvattings en beplanning. 

In hierdie hoofstuk is tot dusver aandag aan die 

inkomste-aspek van die gemeenskappe bestee. Daaruit het 

dit geblyk dat die Staat vir ongeveer die helfte van die 

inkomste van die bewoners verantwoordelik is. Die ander 

gedeelte word deur die bewoners self voorsien. Hierdie 

gedeelte word hoofsaaklik uit die landbou en veeteelt ver

kry, terwyl ander inkomste soos van die spoorwe~, paaie en 

loswerk, 1n geringe persentasj_e vorm. 

Dit sal geregverdig wees om 'n bespreking van die 

ekonomiese moontlikhede in die drie gemeenskappe te gee. 

(a) Landbou: 

In hoofstuk II is reeds 'n beskrywing van die aard 

van die boerdery en die bodemgesteldheid gegee. Daarvol-

gens het geblyk dat gemeenskappe A en B hoofsaaklik in 

landboudistrikte gele~ is, hoewel in gemeenskap B bees-

boerdery ook betalend kan wees. Daar is egter ook op 

gewys dat aangesien die reenval deur die jare aansienlik 

afgeneem het en die fonteinwaters grootliks opgedroog 

het, die kanse op winsgewende verbouing baie gedaal het~ 

Voorts is dit hoofsaaklik in die gewese vleie waar die 

grond maklik bewerkbaar is. Die res van die grond is 

baie/ •••• 
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baie klipperig en moeilik bewerkbaaro 

Indien die boere meer intensiewe boerdery kan toepas 

en van meer moderne lanclboutoerusting gebruik kan maak, sou 

die problerne ook in ?n belangrike rna te uitgeskakel gewees 

heto Ons kom hier i.veer in aanraking met oorsaak en gevo1g 

wat m8kaar in die hand werk - die gebrek aan beplanning bring 

'n ekonomiese swakheid en omgekeerd. Wat die rede is 

tvaarom die boere nog steeds van eenskaarploee en donkies 

b . ,,. , . . t 1 ,. k t t 1 . D1" t ge rul.r .. maa,i.{ ~ 1.s n1e mcon ·..l..1. om vas e s e nJ.e. 

het b}_ykba.ar tn historiese agtergrond wat deur 'n reeks 

sosiale fak·~ore bepa&l is, 

Die ekonomj_ese opvatttngs van dj.e gesinne is eenvou-

dig en agtcrlik~ Dit word net aangewend om die voortbe-

staan te versekerc Daar word nie gepoog om die landbou-

produksie te verhoog of om in bykomende inkomste te vind 

nie. 'n Tipiese 11 lassai::;, faire"-houding word aangetref. 

Die vraag ontstaan of die grond van die grondeienaars 

sodanig is O.at die landbouproduksie enigsins verhoog kan 

wordo Dit is 'n moeilike probleem om te behandel. 'n 

Persoon mag 50 morg grond besit en volgens gewone standaar

de behoort hy heeltenal selfonderhoudend te kan wees, mi ts 

die aarde en klimaat aa:;,1 die vereistes van die landbou 

voldoen en die !'eg·ce implemente om die grond te bewerk ge

bruik '~rord o Wat gemeenskappe A en B betref, is die eer-

ste en yexnaa.ms t8 pro"ol13e:m da t die vereiste implemen te 

\veens finans i81e ge '!Jrek nie bekos tig kan word nie. Hoewel 

die grond by A byvcorJeeld baie k1ipperig is, kon van die 

landbouproduksie nog ?n sukses gemaak word, mits die nodige 

to.:; rusting gebruik wo~d, Omda t di t nie daar is nie, 1@ 

die grootste gedeelte van die aarde daar onbewerk en 

nuttelo~s. So vloei die standhoudende water van een 

sterk/ • • • • 
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sterk fontein by A weg sander dat dit benut word~ Slegs 

die stukkies grand wat met primitiewe implemente bewerk 

kan word, word voordelig benut. Die ekonamiese swakheid 

verhoed die boere verder ook om bemestingstawwe te gebruik~ 

Tabelle 31 tot 33 dui die saatbare gedeeltes in 

verhouding met die graotte van die grondeienaars se grand 

aan. (In gemeenskap C is daar geen grandeienaars). 

Tabel 31. Die saaibare gedeeltes van die grond 
van grondeienaars van A. 

Grootte 
Saaibare grond (in :morge). Totaal. 

I I 

v(an grand) 2 en 3·5 i 6-S 9-11 12 ..... 11"' 15-17118-20 21 en Aanta1 · 
in morge minder. meer 
----------~-- ·~--·--~--+---~----~---~----~--~~----~ 
10 en minder 

11-20 

21-30 
31-40 
41-60 
61-80 

81-100 

101-120 

121-140 

ll;J.-160 

161-200 

~01 en meex-

3 

3 

5 
3 
5 

1 

3 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 1 

- 1 

1 

I 
'--T_o_ta_a1_:_~_2._o_.........,_I_o_""'-9-..__2_..~-_2. _.1 - 3 

1 

2 

3 

3 

5 
10 

L~ 

10 

1 

2 

4 
2 

1 

1 

6 

49 

Uit tabel 31 blyk dit dat die groatste graep grond

eienaars (20 uit 49) minder as 2 morge saaibare grand besit. 

Dit verteenwaardig 40.8% van die grondeienaars. Daar is 

39 uit die 49 grandeienaars (79.5%) wat hoagstens 8 marge 

bewerkbare grand besit. Die totale grootte van die 

grand van hierdie eienaars wisse1 van minder as 10 tot 

meer/ •••• 
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meer as 200 merge. Daar is slegs 10 gesinne wat meer 

dan 8 morge bewerkbare grand tot hul beskikking het. 

Die grootste aantal boere (32 uit 49) se grand is kleiner 

dan 60 merge • 

Tabel 32. Die saaibare gedeeltes van die grond 
van grondeienaars van B. 

- -
Grootte Saaibnre grond (in morge) Totaal 
van grcnl·· 

~ en -
(in mor- .3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21 en Aantal 

ge). minder~ meer 

10 en min· - - 1 - - - - ... 1 der. 
11-20 - - - ..... - - - - 0 

21-30 1 - - ... - 1 - - 2 

31-40 - - - 1 - ·~ - - 1 

41-60 - 1 1 - 1 - - - 3 

61-80 - - - - - - - - 0 

81-100 - - ... 1 - - - 1 2 

101-120 - 1 - - - - - - 1 

121-140 - - - - - 1 - 1 2 
141.-160 - - - - I - ... - - 0 

I 

161-200 - .... 1 ') 

"' - 1 1 1 6 
2C!l. en mee! - 1 - - - - 1 1 3 

Totaa1: 1 3 3 4 1 3 2 4 21 

Tabel 32 toon 'n ander bee1d as tabel 31. In 

tabe1 32 is 7 uit die 21 grondeienaars (33~33%) wat minder 

dan 8 more bewerkbare grand tot hu1 beskikking het teenoor 

die 14 (66.67%) wat meer as 8 morge tot hu1 beskikking het. 

Verge1yk hierteenoor die gegewens van tabel 31. Die 

grootste aantal gesinne,naamlik 14 uit die 21 (66.67%) 

besit meer as 80 morge grond. 

Die/ •••• 
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Die verwagting is dat gemeenskap A, wat meer saai~ 

boerdery verteenwoordig, relatief meer bewerkbare grond 

behoort te h~ as gemeenskap B wat hoofsaaklik beesboerdery 

verteenwoordig. Tabelle 31 en 32 bewys egter die teenoor-

gestelde, 

Tabel 33. Die saaibare gedeeltes van die grand 
_van grondeienaars van gemeenskappe A en ]3_._ __ _ 

......._... ................ _. .. 
.--.-....._......~ ........... _........._.. ______ ... _ 

Saaibare grond (morge) Totaal. 
Grootte 

van 2 en min· 3-5 6-8 9-11 12""']}-1- 15-17 18-20 21 en .A.a.nta' 
f;ond der. 
,mort"e) meer. --:...-

10 en min .. 3 - 1 ... - ... - - 4 
der. 

11-20 3 - 1 - 1 - - - 5 
21-30 6 3 2 - - 1 - - 12 

31-40 3 1 - 1 - - - - 5 
41-60 5 3 2 - 2 - 1 - 13 

61-80 .... 1 - - - - .... - 1 

81-100 ,.,. - 1 , 
..L ..... ... - 2 1,. 

101-120 - 3 2 - - - - - 5 

121-11~ 1 - .... 1 - 1 - 1 4 
141-160 - 1 - ... - - - - 1 

161-200 ..... ..~ 1 2 - 1 2 l 7 

201 en 
1 2 1 2 3 9 - - -meer -

Totaa1: 21 13 12 6 3 3 5 7 70 

Tabel 33 (gemeenskappe A en B) toon dat die grootte 

van die grande veral tus sen 21 en 60 morge le, naamlik by 

42.9% van die gesinne. Daarbenewens is daar 46 of 

65.7% van die gesinne wat minder as 8 morge bewerkbare 

grond besit. Daar is ook geen aanduiding dat dle 

grootte van die bewerkbare grond in verhouding toeneem 

nama te/ •••• 
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namate die grootte van die grand toeneem nie. 

Die verhouding tussen die tatale graotte van die 

grand en die ooreenstemmende bewerkbare gedeeltes is 

volgens tabel 33 baie klein. Deur die gebruikmaking van 

beter landbautaerusting behoort meer bewerkbare grand ter 

beskikking van die gesinne gestel te word waardeur hul 

ekonomiese posfsie grootliks verbeter kan word. Die af-

wesigheid van beplanning enersyds en finansiele krag of 

steun andersyds verhoed egter soiets. 

(b) Veeteelt : 

In soverre die veeteelt aangaan, is daar weinig te 

beplan deur die boere. Wat genoemde boerdery betref, 

kom hoofsaaklik gemeenskap C en in 'n mindere mate gemeen

skap B in aanmerking. 

By Cis beplanning deur
1
die boere feitlik onmoontlik 

omdat die grand staatseiendom is. Gevalglik is daar nie 

van kampbeweiding sprake nie tensy die Staat ingryp en 'n 

ge-organiseerde stelsel van amkamping kan toepas. Tans 

word daar die sogenaamde gesamentlike weiding aangetref. 

Die gevolg is dat twee boere wat wel in 'n mate suksesvol 

met die baerdery was, groat kuddes vee aanhau, met die ge-

volg dat die veld tataal aorbewei word. Die algemene kan-

disie van die beeste is daarom uit die aard van die saak 

swak, die aanwas klein en gevalglik voer die ander gesinne 

haofsaaklik 1n sukkelbestaan. Indien slegs 'n beperkte 

aantal beeste per gesin toegelaat word sodat oorbeweiding 

voarkom word, behoort die kondisie en die aanwas te ver

beter, en behoort dit die ekonomiese posisie van die ge

sinne te verbeter. 

In gemeenskap B waar beesboerdery ook met sukses toe-

gepas/ ••• • 
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gepas kan word moet teen die natuur sowel as maatskaplike 

opvattings gestry warda 'ri Soort gifplant in die veld wat 

sy verskyning vroeg in die lente maak, eis jaarliks talle 

beeste~ Die enigste bestrydingsmiddels is, eerstens' om 

die areas toe te kamp (wat die verlies van groot st~re wei~ 

veld beteken); en tweedens, om die plant totaal uit te roei. 

In die bestryding hiervan kom mens baie probleme tee: 

As gevolg van die erfstelsel het die eiendomme van die grond

eienaars s6 gekrimp dat elke afsonderlike stukkie grand nie 

meer vir beesboerdery geskik is nie. Daarom is kampbewei-

ding in die besonder nie moontlik nie en buitendien beskik 

die bewoners nie oor die nodige kapitaal om dit toe te pas 

nie. 

Wat die bestryding van die gifplante betref, kan ~ie 

boere omheiningsmateriaal nie bekostig nie; buitendien is 

die plasies te klein om dit prakties moontlik te maak. Wat 

die totale uitroeiing van die plant betref, glo die ~ewoners 

enersyds nie dat dit die gifplant is wat die dood van die 

beeste veroorsaak nie (dit word eerder aan die ontydige 

brand van die weiveld toegeskryf), en andersyds is die gees-

drif daartoe nie aanwesig nie. Met ander woorde, die 

moeite sou nie die voordeel daaraan verbonde werd wees nie, 

so word geredeneer. 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 156 -

Etoofstuk VI. 

BEHUISINGSTOESTAIIDE. 

1. Algeme§JJ• 

In die huidige samelewing word toereikende behuising 

as een van die prim~re menslike behoeftes beskou. Uitge-

breide en intensie1.ve navorsing is gedurende die afgelope 

tiental jare gedoen omdat besef word dat behuising een van 

die faktore is wat 'n huweliks- en gesinslewe kan laat 

slaag of misluk. Dit dien as •n faktor in 'n positiewe 

of negatiewe rigting wat ook by die gesinslede 6f meer 

gehegtheid 6f 1n nadelige houding teenoor mekaar laat 

ontwikkel. Omdat dit tans 1n probleem is wat die prim~re 

menslike behoeftes in so 1n groot mate raak, heg die owerheid 

oak besondere aandag daaraan. Hy besef dat behuising 'n 

invloed op die maatskaplike sowel as die gesondheidslewe 

het. 'n KOmitee se mening oor die minimum standaarde van 

behuising was: 11 Good housing tends to promote good 

citizens, and hence stable conditions in society".l) 

Wanneer 'n man en 1n vrou in die huwelik tree, diru{ hulle 

eerstens aan die probleem van huisvesting en om hierdie 

probleem op die doeltreffendste manier op te los, word 

ge-vroonlik geen moei te of koste ontsien nie. 

In teenstelling met hierdie teenswoordige behoefte

opvatting van die deursnee-bevolking tref ons hierdie 

houding onder die blanke armes nie aan nie. By hulle is 

•n huis slegs 'n slaap- en gedeeltelik ook 'n eetplek. 

Navorsingsprojekte wat oor die bl~~e behoeftiges handel, 

l)Ip.ter_j.m x.eport of the Main Committee on Minimum 
St~ards of Accommodation. National Building 
Research Institute, p.2. 

vestig/ •••••• 
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vestig die aandag op die swak behuisingstoestande, behalwe 

'tvaar staats- of ander behuisingskemas 'Vir beter woning-

toestande voorsiening maak. Ons vind dit byvoorbeeld in 

die verslae van die Carnegie-kommissie, P.W. Kotze se 

ondersoek in Namakwaland en P.F.S.J. van Rensburg se opname 

in Knysna onder oud-boswerkers en die nakomelinge van bos-

werkers. Hierdie navorsingsprojekte was nie slegs tot 

een gebied beperk nie maar feitlik oor die hele Unie 

versprei (onder andere van die suidoostelike Kaapprovinsie 

tot in Namruavaland) en oral word dieselfde tendens geopenbaar. 

Dit geld ook nie net vir een tydperk nie, dog die tipiese 

hartbeeshuisies van die vroegste jare word tans nog in 

so~nige landelike gebiede aangetref. Ter stawing hier-

Vall kan na 111 aantal ondersoeke Verwys vlOrd. Aangaande 

die Knysnase bosstreek skryf P.F.S.J. van Rensburg soos 

volg: ,~ie wonings bestaan gewoonlik uit sooie, hout en 

sink. Meestal is daar grondvloere, in heelwat gevalle is 

daar nie 1n stoof in die kombuis nie en vuur 'WOrd op 'n 

vuurherc1 gemaak, torvryl die daJ: pikst-.rart van die roct 

is ••••••••..•• u2) En verder: 11Dat die behuisingstoe-

stand van die nakom.elinge van boswerkers veel te '\vense 

oorlaat, \vord op ondubbelsinnige wyse •.•••••• bewys. 

Met die uitsondering van sowat 23 persent, wat op die 

nedersotting van die Departement van Volks"tvelsyn woon, kan 

ges8 word dat die behuisingstoestand sorg~·rekkend is 11 • 

Verder vrord daaro:p gevrys dat die oorgrote meerderheid 

(sowat 77%) van die bestudeerde gevalle in huise woon wat 

onges:rik vir bet·roning deur bla.'1ke gesinne is. Die huise 

2) 
Van Rensburg, P.F.S.J.: Oud-wsx.rerker~ en die nakome-
linge yan bosve:r·kers in die miQ,delland;& posstreek met 
besondere verwysing na Knvsna, p.212-213. 

is/ •••••• 
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is ongeskik om redes soos oorbewoning, bouvalligheid
1 

ondigtheid, onvoldoende ventilasie, klamheid, grondvloere
1 

ensovoox·ts. Voorts \vord verklaar dat waar oo:rbewoning 

voorkom, kinders van verskillende ouderdornme en geslagte 

in een of tt·Jee vertrel{ke met die ouers saamgchok word. 

Waar ltlamheid en ondigtheid van wonings die grootsta swak

heid verteenwoordig, moet nadelige gevolge Op dte geaondheid 

vanselfsprekend wees. Die wonings met grond.V'loere dien 

geensins as aanmoedj.ging tot netheid, sindelil-cheid en 

huislike trots nie.3) Hieruit kan 'n beeld gevorm word 

van die behuisingstoestande en die gevolge daarvan soos 

dit onder die blruL~e armes in die Knysnase bDsstreek voor-

kom. 

In Nrunakwaland is die behuisingstoestande nie beter 

nie. P.W. KOtz~ skryf soos volg: uin die Namakwalandse 

gemeenskap •••••• word behuising as geen besondere problee:m 

beskou nie. Dit is die laaste st:ruikelblok wat twee 

jong mense aldaar sal verhinder om in die huwelik te tree 

as hu.lle eers daartoe besluit het. As geldelike skaarste 

dit nie toelaat dat •n goeie steenmuurhuisie opgerig kan 

word nie, is die jo:1gman en sy bruid heeltemal tevrede om 

in die dood-eenvoudige matjieshuisie in te trek. Selfs 

1n baie gevall··e ··vraar die i'inansiele toestand wel van so 'n 

aard is dat 'n goeie woning grebou kan word, gee die 

ramilie nog voorkeur aan die matjieshuisie".lt} Verder 

'WOrd •n ontledend.e beskrywing van di·e wonirigs en die ge-

skiktheid daarvan vlr blank.e bewoning g.egee~ Daarvolgens 

bJ..yk dit dat waar nie van die p1atte1•anase rehab11itas·ie 

3lvan Rensburg, P •. F.S •. J., a.w., p.-214-:216. 

4} 
Kotz~, P. W .. : ]'rpakw-aJ.,anrl, p.79. 
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en behuisingskema gebruik gemaak is nie, die wonings tvaar

skynlik in 'n treuriger toestand as di~ in die Knysnase 

bosstreek verkeer. 

In die Verslag van die Carnegie-kommissie oar die 

armblanke-vraagstuk in Suid-Af:t·ika word in die sosiologiese 

deel oolc na die ui ters swak behuisingstoestande vlaaronder 

die bohoeftiges moet leer, verwys. Daaruit word 1n globale 

beeld van die le-v1ensoms tandighede van die Suid-Afrikaanse 

behoef~iges ( veral met vervrysing na die plattelandse armes) 

verkry. So ook is die Ko~c.ussie se beskouings aangaande 

behuisingstoestande onder die Suid-Afrikaanse blanke armes 

waardevol. Hulle verwys veral na die afgesonderde gesinne 

op die platteland: uin sommige dele van die noorchv-es te 

van Kaapland (Namakwaland) word tot vandag .toe nog gepraat 

van 'n umuurhuis 11 in teenstelling met 'n matjieshuis of 

hartebeeshuis, omdat laasgenoemde nog so dikwels aangetref 

word. Selfs in dele van die land waar huise van klip of 

steen gebou word, is dit die gebruik om 'n platdru{huis 

te bou, soms net met een of twee kamers. Ook is daar 

dikvrels 1n gemis aan voorbeelde van behoorlike meubilering 

en versiering van huise, van 'n blom-, groente- of vrugte

tuin om die huis~ vru! assainering en ander geriewe van die 

beskawingu.5) Hoewel hierdie ondersoek in 1932 voltooi 

is, getuig Katz~ se studie van 11 jaar later (1943), en 

ook van Rensburg se ondersoek van 1? jaar later (1949) 

van min of meer soortgelyke toestande in dieselfde gebiede. 

Die Kom11:issie het tesame 605 huise, oor- die Unie van 

Suid-Afrika versprei, ondersoek. Die huise is in drie 

kategoriee volgens hulle gEJskiktheid vir bewoning verdeel. 

5) Albertyn, J. R. : Die a.rblanke en die ma51-i(Sk?,ppy: 
Carhegie Verslag Deel , p.22-23. 

Eerstens/ •••••• 
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Ecrstens, die groep wat ongeskik vir blanke beskaa.fde 

be-vronj_ng volgens sekere s tandaarde is. Tweedens; die 

huise wat middelmatig skoon en redelik geskik vir bewoning 
< 

is dog heeltemal to klein vir •n behool'"'like bestaan~ 

Dcrdens; die groep huise wat geskik vir blanke bewoning is. 

Die resuJ:'caat was soos volg: 11 Van hierdie getal is 64% 

onbevredigend - 34% van die A-klas en 30% van die B-klas •••• 

Op die plattelru1d was die toestand erger want 71% was on-

bovredigend ....... 
sHakste van almal. 

Op die delwerye was die toestande die 

90% was onbevredigend (1r% A-klas en 
u6) 36% B-klas) ........... 

In die samevattende bevindings van die Kownissie word 

die mening uitgespreek dat swak behuising 'n demoralise-

~ende uitwerking op die gesinslewe het. u Many of the 

c1-v;ollings inhabited by poor whites clearly show a low 

sta11.dard of li ving 11 • 

Hierdie bevindings laat onwillekeurig die vraag ont

staan wat die vereiste standaa~de vir goeie behuising is 

en watter maatsta"Wi.ve toegepas moet word om daardie vereistes 

te kan meet. Hierdie antwoord word kortliks in 1n artikel 

-v;at deur die Nasionale Bounavorsingsinstj_ tuut van die 

Wetens~aplike en Nywerheidnavorsingsraad uitgegee is, saam

gevat en lui soos volg:7) "Man's two primary physical 

~equirements are food and shelter. In civilized living 

this means the opportunity to earn enough money for the 

pu~cchase of food, fuel, clothing and housing. It is 

:!.mportaht to note that housing is only one of a number of 

equally necessary items.· This fact must be borne clearly 

... _____.,._,.._._.._. ..... , ___________________________ _ 
~') 0 Al berty~1., J .R. , a. w. , p. 24. 

7)Jeru1.ings, J.E.: Housing for the Urban Bantu, p.2. 

i.n/ ••••• 
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in mind sj_nce 1:18 must not make the error of provlding 

accommodation which can only be afforded at the e~)ense 

of food o~c other items which are equally necessary to 

maintain life and health. Housing starts as a social and 

health lJroblem. Good housing tends to promote good citizens, 

and he nee stable conditions in society; satisfactory housing 

is essential for the good ;>hysical health of people and 

for the proper ftu1ctioning of good family life, "tvhich is 

tho :.Ceystone of our vie stern civilization. Conversely 

poor housing produces discomfort and discontent leading to 

an ru!ti-social outlook, an increase in crime, the feeding 

of ep:tde::nics and a host of other social evils. 

"The basic requirements of good housing can be stated 

in four· axioms: 

(a) The housing must be such as to allow the proper 

fm1ctioning of family life within the community; 

(b) It must safeguard the health of the occupants; 

(c) It must be sufficiently economical to be -vrithin 

t:1e means of the people to be housed; 

(d) It must be sufficiently durable to justify the 

:La vestment of capital f1.mds. 11 

Verdere opmerkings oor hoe aan bogenoemde voreistes 

op ideale wyse voldoon moe·t word, omsluit onder andere die 

volgende: 

(1) Boplanning moet so geskied dat slegs een gesin 

1n huis sal bewoon. 

(2) tn Huis moet voorsiening maru{ vir ruimte vir 

slaap? kook, eet en woongeriewe, en hierdie 

ruimtes moet, namate die gesin grater is, 

groter wees. 

(3) Daar moet, in soverre dit die slaapgeriewe 

van/ •••••• 
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van die gesin aangaan, tn skeiding tussen die 

ouers en van die ouer kinders, volgens geslag, 

wees. 

(4) Daar behoort in skeiding tussen die kookgedeelte 

en die slaap- en woongedeel tes te \-Jees 9 hoe1:Jel 

daar in sovJ'el die woon- as die kookgedeelte 

geeet kan -v·.rord. 

(5) Elke huil.s behoort *n eie lat:;:>ine te he. 

(6) Daglig in die huis behoort op 'n f~~sionele 

basis ontwerp te word: byvoorbeeld, meer 

vensters is in die kombuis as in •n slaapkamer 

nodi g. 

( 7) Daar behoort voorsiening gemaak te \vord vir 

nie-kontroleerbare openinge in die mure (lugstene, 

ens.) om sodoende pennanente ventilasie te kry 

wat vir die minimum hoeveelheid vars lug nodig 

is, en verder behoort daar kontroleerbare 

openinge te wees (vensters) vir ventilasie 

wanneer di t be no dig mag vJord. vir afkoeling in 

vJarm dae. 3) 

Wanneer die tipe huise van die behoeftiges, soos aan 

die begin van die hoofstllir uiteengosit, met bogenoemde 

standaarde vergelyk word, wil di t voorkon~ asof daar aan 

geen of baie min van die vereistes voldoen 'tvord. Die 

enigste vereistes waaraan di~ huise wel voldoen, is die 

besondere geringe koste vJaarteen so 1n tipe huis opgerig 

kan word, Behuising ten opsigte van die deursnee blanke 

armes is onprakties, onhigienies, ondoelmatig en voldoen 

nie aan die minimum standaarde vir blankes nie. 

8) Jennings, J.E., a.w., p.3. 

2/ ••••• 
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2. A.a.rd van. die wonings in die gemeenskappe. 

(a) lnl,.eiding : 

Tot dusver is die behuisingsprobleem vanuit 'n 

algemene oogpnnt, en soos ander navorsers dit gevind het, 

benader. Die ooreenkoms tussen die huisies in die verskil-

lende gebiede was opvallend. In die hoofstuk sal verder 'n 

ontleding van die toestande soos d.it in die gemeenskappe 

gevind is, gegee word. Voordat daartoe oorgegaan vvord, 

sal dit interessant wees om die beskouing van Van der Merwe, 

soos dit in Die Trekboer in die Geskiedenis Van q,;i~_Kaap
ko=Lonie voorkom, 1veer te gee en dan te vergelyk hoe di t met 

die huidige toestande in die gemeenskappe ooreenkom. 

Van der Mervre skryf soos volg: uGewoonlik \vas di t 

(die huisies van die trekboe:r) sowat 30 tot 40 voet lank 

en ongeveer 20 voet breed• Die eerste vart.rek -vrat die 

reisi~er ~)innegekom het, was 1n betreklik ruim en lugtige 

voorhuis. Aan weerskante daarvan was twee kleiner ver-

trekke 1·1at as slaapka.mers gedien het en deur birmemure wat 

tot aan die begin van die spits druc gereik het, van die 

voorhuis afgeskei vJas. Heel dilrwels het die voorhuis as 

si tkamer, eetlramer, en kombuis diens gedoen, maar die beter 

klas plaashuis het darem gewoonlik 'n aparte kombuis gehad. 

Dit was in die reel agter die huis aangebou en deur 1n deur 

met die voorhuis verbind. Soms is daar in 'n buitekom

buisie gelcook wat naby die woonhuis opgerig was •••• u9) 

En verder: ,.J)ie sinkdaldce van vandag was toe teen die 

begin van die 19de eeu nog nie in die binncland bekend nie. 

Huise is toe dik:wels met stj~ooi gedek, maar baie 1.1aal ook 

9)van der Merwe, P.J.: Di~ trekboer in di~ geski~denis v~ 
die Kaapkolonie (1657-18 2), p.210. 
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met riete, matjiesgoed of ander struikgewasse~ Dit het 

gerus op 'n raamvrerk van hout of bamboes en is met J.eer-

riempies daaraan vasgebind. Solders \v·as daar gewoonlilt 

nooi t, soda t die dak van binne sigbaar \vas. 

ltDie vierkantige gate wat in die mure laat bly is om 

lig en lug in te laat, is by gebrel{ aan die nodige planlce, 

toegemaalc m8t wat te 1cry was. 

11 Luiheid is iets wat so oud is as die mensdom en voorkor:1. 

Ons kan dus aanneem dat dit inder-

daad in individuele g~valle die bou van ordentlike huise 

in die grens distrikte sou teen gewerk het. Maar 'n mens 

moet baie versigtig wees om nie te oordr~ve nie, want die 

pioniers se skynbare onverskillighcid oor hul le-vrensomstan

dj_ghede kan maklik op grond van ander oorsc:dce verklaar 

word.ulO) 

As hierdie bes1.:rywing van die trelcboer se huis met di~ 

Van die ondGrSOeker Se Vroeere ondersoek (wat 1n groat 

gedeelte van gemeenskap A insluit) vergelyk word, is die 

ooreenkoms spreJ.r:end.ll) 

(b) J?J?['na,ising in d.i.e gemeenskappe: 

Volgens die ondersoek in verband met die behuisings

toestande kan in hoofsaak die volgende vyf tipes wonings 

(1) Wonings hoofsaaklik met kleistene gebou 

(afgepleister). 

(2) Wonings hoofsaalclik met kleistene gebou 

(nie afgepleister nie). 

lO)van der Merwe, P.J., a.w., p.217-218. 

ll)Potgieter, J.F.: 1n Sosiografiese stud~~ vw1 'n 
§.fgesonderde gemeenskap in die dis trik Ectl'ico ~ 
p.38-42. 

(3)/ •••••• 
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(3) Wonings hoofsa~lik met bakstene gebou 

( B.fgepleis ter). 

(1+) Wonings hoofsaaklik met bakstene gebou 

(nie afgeplej.ster nie). 

(5) Wonings hoofsaaklik van klip gebou. 

Van hie:"die vyf tipes huise 1.vord egter vreer talle ska

kerings betreffende die dak, plafon, vloere en vensters 

gevind. 

By die bepaling van die vyf tipes is die woord uhoof

saakliku gebruik, om.dat daar dikv-rels 'n kroner of ko::t:tbuis 

aangebou is en in baie gevalle is dan van ander materiaal 

gebruik gemaak. Soos in die gcval van die beskr~rv-ring van 

Van der MervJe se tipiese hu.isies was daar ook in hierdie 

gemeenskappe vroeer geen kombuise aanwesig nie, dog later 

is die belangrikheid van 'n kombuis besef en gevolglilr is 

1n kornbuis aangebou. Hierdie kombuise is dan gewoonlik 

van sinkplate of ou blikplate aanmeJ.~aar getimmer. Die 

grondplan neem dan in die meeste gevalle, die patroon aan 

soos in tckening 1 aangedui. 

Tekening 1. Grondplan van 'n tipiese tweeslaapkamer
;ny;t.s. 

l~ovnbu 1 ~ 

So/ ••••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 166 -

So 'n aangeboude kombuis het gewoonlik, in teenstelling 

met die oorspronklike huis wat *n gras- of sinlc-staandal( 

het, 'n platd.ak. ' 
Dit is gewoonlik 'n baie klein vertrekkie. 

Die oorspronklike huis hat dan uit die twee s+~apkamers en 

die voornuis bestaan en die voorhuis het aanvanklik bok as 

kombuis gedien. Waar net een slaapvertrek aangetref word, 

is die ukombuis'~ op die grondplan afwesig en word een van 

die slaapkamers daarvoor gebruik. Die voorste stoep 

bestaan gewoonlik 6f Uit klip 6r grond waaroor beesmis ge

smeer is 6f uit peTskepitte wat oor die hele grondvloer 

langs mekaar ingestan1p is. La~sgenoemde vorm nogal 'n 

harde en dienlike stoep-oppervlakte. 1n Druiwestok of 

twee dien in baie gevalle as 'n afdak oor die stoep. 

Binnedeure is skaars veral die wat van planke gemaak 

is. Gewoonlik bestaan dit uit sink, en in baie gevalle 

ontbreelc dit geheel en al. Soms word gordyntjies in die 

deurloop na die kamer aangetref, maar ook nie in al die 

gevalle ru.e. Van privaatheid is daar in so 'n huis dan 

geen SlJralce nie. Die besoeker sien sender moeite alles 

wat in die slaaplcamers aangetref word. 

1n Volledige ontleding van die materiaal \vaarvan die 

130 huise van t\vee of meer vertrekke in die gemeenskappe 

gebou is, word in ta.bel 34 vvreergegee. Hoewel daar 140 

gesinne in die gemeenskappe is, woon daar tien gesinne by 

ander in, met die gevolg dat daar slegs 130 huise is. 

Tabel 34/ •••.•• 
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Tabel 34. Materiaal waarvah die woriings met twee 
of meer vertrekke in die gemeenskappe gebou is. _ 

Gemeenska:PPet 
r 

TOTM,L~ 
" 
Bo~ A B c 

materiaal. 
A an- Aan .. Ann- Ann· 
tal. fa tal, 1o tal fa tal. fa 

Kleistene 
(gepleister) 19 22.89 11 30.55 4 .36.36 32 24.62 
Kleistene (nie 
gepleister) 21 25.31 13 36.11 2 18.18 34 26.15 
Gaarstene 
( geplei ster) 10 12,04 7 19.45 1 9.09 22 16.92 
Gaarstene (nie 
gep1eister) 22 26.51 2 5.56 3 27,28 2? 20,77 
Klipgebou ll :I3.25 3 ,8. '33 1 9.09 15 !11.54 

TOT.AAL: 83 100,0 36 100;0 11 100.0 130 100.0 

Sink-p1atdak 19 22.89 4 11.11 2 18.18 25 19.23 
Sink-staandak 44 53.02 10 27.78 1 9.09 55 1;2.31 
Grosdak 20 2l..09 22 bJ JJ 8 72.73 50 138.46 

TQilill~: 83 100,0 36 100.0 11 100.0 130 100.0 

66 79.52 30 83.33. 11 100,0 107 S onder plaf on 82,04 
PUFON 

Met 'n plafon l2 20 .. 1,_8 6 16.67 0 00.0 21 17.96 

TOT.A.AL: 83 100.0 36 100.0 11 100.0 130 100.0 

Mis en grond 44 53.00 29 80.55 4 36.36 77 59~23 
Klip 18 21,69 0 oo.oo 0 oo.oo 18 13.86 

VLOERE Sement 19 22.89 7 19.45 7 63.64 33 25.38 
Plank 2 2.12 0 00.00 0 00.00 2 1.5'3 

TOT.A.AL: 83 100.0 36 100.0 11 100.0 130 100,0 

Plankluike 23 27.71 19 52.78 6 54.55 48 36.92 

VENY 
G1as ,. 

~s 
(onbevredigend) 32 ~8.55 12 33.33 3 27.27 47 36.15 - G1as (bevredigend) 28 33.74 5 !13.89 2 18.18 35 26.93 

TOT.AAL: 83 lOO.O 36 100,0 11 100.0 130 100,0 

HOpmerking: Met betrekking tot die vensters, beteken die woord 
n bevrodigend11 a1le vensters wat behoor1ik lig verskaf 
en waar glasrui te die vereiste diens verrig. As 
11 onbevredigend" is g1asvensters beskou wat onvo1doende 
1ig verskaf as gevolg vq,n gebreekte rui te wat met 
materiaal, soos ou kussings, planke of blikp1ate toe
gemaak is. 

(i)l ••••••• 
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Volgens tabel 34 blyk di t dat die huise i.Jat in 

gemeenskap A van kleistonc gebou is, heelwa.t meer voorkom 

as di6 wat met bakstene gebou is (48.2% teenoor 38.55%), 
In gemeGnskappe B en C word dieselfde tendens aangetref 

naamlil: 66.66% in B en 54. 5ir% in C \l}'at met J.~leistono gebou 

is • Ui t die 130 hui.se is 50. 77'% met J::leistene gebOu, 

37.69% met gaarstene terwyl die res (11. 54%) met l::lip 

gebou is. Hoel;el dit mag voorkom asof die kleistene nie 

baie jare sal hou voordat dit stuk~~end re~n nie, is die 

teenoorge stelde egJcer 't·raar. Somm.ige van die kleisteen-

huise staan reeds meer as 50 jaar terwyl die stone nog nie 

erg vervreer is nie. Huise wat van klip gebou is, vorm 

slegs 11.54.%. In een gedeel te van g:emeEo.n.sl{ap A wo,rd pla.t 

leiltlip aange-tre:f en gevo-lg1ilc is baie huise van hierdie 

materiaaJ. gebou. Di.e leik1ip- word bo die aa:rdkors aange-

trer en vo~rm so 'n bai.e g.oedkoop boumateriaal vir die 

bewclners van d.aardie dee·l - di t is sel:f"s go-e:dlco)per as· die 

kle·istene: en die resuettaat is. 'n stewiger g·ebou. In 

ge:meenskap A t.:re··f o;ns dus 11 van c1ie 15 kliphuise aan .. 

Die gaars-teen- o,r· 'baksteenhuise het g.ewoonl±k sj~nk· 

s taandakke·. Daar is in gemeens.kap A 32· huis.e wa;t· met 

bakstene gebou is;,. terwyl nie mJ.nde:r- dan 1+.4 sinl\:staandiah:lce 

he:t. nie. 'n Aa.ntal. van di-e kliphuise he.t ook s:iLnks:taan~-· 

d'altke., te'rwyl die grootste aa.ntal kleisteenhuise grasdak!te 

en· s~nl~p[aatdakke he t •. 

In gemeens:kap- .A vornt die sd~nks taandakke: die grootst·e 

w.~e:rsentasie, na.amlik 53 .. 01%~ · In die ande·r· twee wee,r· i.s· 

grasdakk:e oo.·mvegend,. naam:liik 61 .. 11$ by· B en 7/'2'., ?3% by C .. 

In:l· ........... . 
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In die geheel het die grootste persentasie huise (42~31%) 

siru~staandrud{e terwyl 38~46% van die huise grasdrudre het. 

Die rede waarom so 'n hoe persentasie van die huise in 

genieenskappe B en C grasdakke het, is dat by B en C dekgras 

volop is en derhalwe baie goedkoper as sink. By A is 

di t fei tlik onver~tr;}rgbaar - gevolglik moes daar na 1n 

plaasve::'vanger vir gras gesoek -word, en vandaar die sink. 

(iii) Pl¥o.n: 

Volgens tabel 34 is plafonne ook '·n se.ldsame iets in 

die gemeenskappe. In gemeenskap C is daar nie een huis 

wat 'n plafon het nie. Die grasdakke is egter koel en dus 

baie welkom daar in die hartjie van die bosveld. Gevolglik 

is die meerderheid van die huise (sowat 73%) nie baie warm 

in die somer nie. Die twee platsinkdakhuisies en in 'n 

m.indere ·mate die een sinkstaandakhuis kan ondraaglik warm 

word. Indian die huise plafonne gehad het, sou die 

toestand a.i.'lders gev1ees het. In gemeenskappe A en B het 

die meeste huise ook geen plafonne nie, naamlik 79.52% en 

83.33% onderskeidelik. Van die huise waar wel plafonne 

aangetref ~rol"d, het slegs enkeles behoorlike plank- of 

veselbo~edplafonne (di t vvord slegs in vyf huise aangetref). 

Die plafonne van die ander huise bestaan hoofsaaklik uit 

kartondose wat oopgesny en aanmekaar gelas is; sakke wat 

aan die balke gespyker is; en goi1ngsak wat vasgespyker 

en met 'n soort madder wat uit die vleie gehaal en in die 

vorm van 'n verf aangemaa1c is, geverf word. In 'n paar 

gevalle is 'n dik laag riet opmekaar bo-op die hanebalke 

saamgevlec:; en dan met dun klei gedek. Hierdie soort 

plafon is besonder koel in die somer, baie goedkoop en 

ook baie dienlik. 

(i v)/ •••••• 
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(iv) ~: 

Met die uitsondering van C kom misvloere baie voor. 

In A bestaan 53.00% van die vloere tnt mis en grond, 

terwyl di t 80.55% by B ui tmaa.lz. In gemeenskap C word 

in die meeste huise (63.64%) weer sementvloere aangetref. 

Oor die algemeen egter is die misvloere oorwegend, naamlik 

59.23.% van alle huise. Hierdie soort vloere word verkies 

omdat die materiaal niks kos nie, die opbou eenvoudig en 

die instandhouding daarvan baie maklik is. Dit word slegs 

eerunaal elke 8 of 14 dae met mis gesmeer. Hierdie tipe 

vloer is dus baie ekonomies vir die huisbouer. 

In gemeenskap A word daar ook by 21.69% van die huise 

klipvloere aangetref. Net soos in die geval van die mure 

is hierdie vloere baie dienlik en duursa~n en kos dit die 

bouer niks nie, aangesien die plat leiklip oral in die 

omge-vring te vinde is. 

Planl:vloere is baie seldsaam en word in slegs twee 

huise by A aangetref. 

(v) Vep.sters: 

Die vensters van die huise is oor die algemeen swak. 

By A is die toestand die beste. By 33.7>+% van die huise 

is dit bevredigend en word genoeg lig ingelaat. By B en 

C daal die persentasies tot 13.89% en 18.18% respektiewelik. 

Hier vrord by meer as die helfte van die huise (52. 78% en 

51+.55% onderskeidelik) plankluike aangetref. By 36.15% 

vru1 alle huise word glasvensters aangetref dog die toe

stand daarvan was volgens die ondersoeker se waarneming 

en eie oordeel sodanig, dat d:t t nie aan die vereis tes van 

ligvoorsiening voldoen nie. Hierdie tipe vensters spreelc 

van 1n tyd toe gesinne wel glasvensters kon bekostig het, 

maar/ ••••.• 
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maar toe die toostande later so verander het dat 1n ruit 

te duur geword het om te vervang, moes 'n blikplaat of iets 

derglilcs in die ple1r van die rui t aangebring word. 

3· Die vertrokke en die gebruikmaking daarvgp. 

In tabel 35 word 'n ontleding van die vertrekke gegee, 

die slaapvertrekke uitgesluit. 

'.Ca1~)8:1. 3· ~ )• On.·cJ.ed.iJ.•.::;~ van vert:c'r_:;\-:.L~e ( slaa:pver·c:J.~o~.::ce 
-------.-~. ui t.ge_$1..1Jl.~_ .. J ________ c_·-·-.. "-

.------..----.. .. ----.... ....................... . 

S oort vertrek. 

Hot kombuise 

Geen bop:lcJ.dc kombui 

V oorhui se ( oi t
eetl:amer) 

Sit- en eotkamer 
afsonderlik 
Geen 

Geen 

TOTAJ1.L: 

..._ _____________ _ 

*' ........... ~~ ...... ~....,.. .... .,.........,._ ................ .._.,..~ ....... -· .. --
Gemeenskappe. 

·~---r-·----··...-------·· __ ......... TOT.A.'iL. 
A B c 

·-- ~-~ .... ·-
Aan~ Aan• A8..L'1- ..'':..an-
tal c/ tal (jj tal Lj 'tal. c,f . /') • jO . /"' ;o --- ·• ., ... _.. ~ .... ,_. .. 

, .. ~--- •. -........ r--~ . .-.-,.. ____ ...... 

80 96.39 35 97.22 11 ~oo.o 126 96.92 
s 3 3.61 1 2.78 0 oo.o 4 3.08 ........ - ...... _. ...... _ r--· 

83 100.0 36 p_oo.o 11 tOO.O 130 100.0 

== ................... ·- ..-.............. 1=·--·-- --·- -·-·~ ---!--··· .. 
_ ...... _._ ·-

6? ~0.72 
l 

~0.91 85.38 34. -JLr-.44 10 1ll 

11 P-3.25 1 2.78 1 9.09 13 p..o.oo 
5 6.03 1 2.78 0 JO.OO 6 4.62 ..... - --· ._.. 

S3 J..oo.o 36 LOO.O 11 ~oo.o 130 p_oo.o 
,.....·: ·-........ --~-.... -·-·.,0., ........... ~ ... .._ r--- ...... .._ 

r.t.o ~2.05 1 2.78 0 oo.o 11 8.46 

73 87.95 35 -:;?.22 11 ~00.0 ~19 91.54 ........ 

83 1.00.0 36 .. oo.o 11 100.0 ~30 100.0 
,_ 
~ .. -·-

.... ____ 
~-" ~···-- !--· -

8 9.64 0 oo.o 0 oo.o 8 ~6.15 
~5 90.36 36 100.0 11 lOO.O D-22 ~3.85 --· _ . ..._... 

~-

83 100.0 36 ~oo.o 11 100.0 P-30 ltoo.o 
- .~..,.._....... ......... ~ .... ..._...... ......... ~~----"*....,~ ...... ~------........--

(i )/ •••••• 
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(i) Kombui~: 

Ui t tabel 35 blyk dat die meeste v.ronings 'n kombuis 

het. In gemeenskap A is daar slegs drie huise en by B 

slegs een huis waar daar geen bepaalde kombuisie aangetref 

word. nie. By C het alle huise hul afsonderlike kombuise. 

Oor die geheel is daar slegs 3.08% van die wonings sander 
1n spesifieke kombuis. Wat kombuise betref, vergelyk die 

wonings in die, onderhawige gemeenskappe gunstig met di~ in 

~T~n1c.kwa.land volgens Kotz~ se onder soe k. 

ven die wonin?s met twee vertrek"ke of meer, 'n ko:u.buis aan

getref in vergelyking met 97% in hierdie gemeenskappe. 12) 

I\otz~ bevind verder dat 1.1aar nie 'n korr.bu1s be stern nie, die 

sogenaamde kookskerm van kraalbostakke nog in bruik is. 13) 

FJ..e:."'die vorm van 11kombuis" word nie meer in hierdie gemeen

skappe aangetref nie, hoewel die spore daarvan by talle 

wonings nog waarneembaar is. By 'n paar wonings tref 1n 

mens die kombuis bui te in 1n losstaande geboutjie aan. 

Aan hierdie kombuis word dan kamertjies gebou namate pak-

of slaapruirute benodig word. In die vier gevalle waar geen 

bepaalde kombuise aanwesig is nie, maak die gesinne van die 

sogenaamde ues" gebruik - 'n soort binnenshuise kookskerm. 

Dit bestaan uit 'n platvormpie met klei gemessel in •n 

vertre:.<:, vraarop die kos oor 1n oopvuur gekoolr word. 

Die beswaar wat die Namakwalandse huisvroue \~Tat van 

die kookskerm gebruik maak, geopper het, naamlik n••••• die 

hout en die mis waarmee die vuur aan brand gehou moet word, 

is net lastig in die huis, en mens moet gedurig net aan 

die skoo.nmaak bly", is ook tydens die ondersoek in die 

12 )Kotz~, P.W., a.i.v., p.85. 

13)Kotz~, P.~., a.w., p.85. 

paar/ ••.•.• 
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paal" huise opgemerk, met die ui tsondering dat daar nie 

geduri::; skoongemaak word nie. Hierdie uha.J:we" kombui..se 

dien verder 6f as \-Joonkamer 6f as slaapkamer, behr:llwe 

nog dat di t getAJoonvTeg ooJr. 'n spens is. 

(ii) Sit- en eet.l~~= 

Wat die sit- en eetkamers betref, dui tabel 35 da.arop 

dat slegs in dertien (10%) van die huise afsonderlike 

sit- en eetkamers aangetref word. Van hierdie 13 uit 

130 \·Jonint;s ~rord 11 in gemeenskap A aangetref. Terself-

dertyd is bier vyf wonings vrat geen sit- of eetkamer het 

nie. In B is daar net een sodanige woning. In hierdie 

\-Jonings dien die kombuis as algemene 

van di6 wonings het geen kombuis nj_e. 

woon""•.re r t -~·ek. Een 

Di~ huis het twee 

slaaplrarn.ers en dan een algemene woonkamer. Hierin word 

die es, 'n draghout, 'n paar potte, twee emmers water, 

al die bl,.eE:kgoed, alle voeds el benodigdhede, 1 n paar ou 

stoele en 'n dubbelbed aangetref! Dit is egter 1n uit-

sonderlike geval. Soos uit tabel 35 blyk, word d~ar by 

die meeste wonings die gesa;mentlil{e si t-eetkamer aanget~"ef 

of 11 voorhuis" soos dit op die plat tel and algemeen be}:end 

staan. Nin of meer dieselfde nersentasies word in 

Nan1akvraland aange tref •14) 

H.ierd.ie voorhuise dien gewoonlik meer as een doel. 

Di t is die algemene ontvangs- of si tkamer waar die :Jnsoe-

kers ontvang en onthaal \~ord. Dieselfde vertrek word ook 

as ge\rolg van 'n gebrek aan voldoende slaapkamers deur 

baie gesinne as 'n slaapvertrek gebruil~~. Vir die doel staan 

'n ou rusbank of 'n katel gevJoonlik eenkant in die hoek. 

14 )Ko·:-: z ~_ , P. W. ; "~·J Y\ 85 ... _e ., a."' • , .i:J., • 

Dit/ ••••• 
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Dit dien bedags dan as tn rusbank en snags as •n bad. In 

alle gevalle waar daar so tn bed in die voo:rhUis a.an~etref 

is; is nooit 1n laken daaroor opgemerk nie. Die matras 

word met 'n kombars of twae bedek en dit is on~aar$kynlik 

dat so 'n bed saa.ns behoorlik opgemaak wbrd (waarnemings 

in slaapkamers het getoon dat lakens nie algemeen in 

gebruik is nie). 

In 11 of 8.46% van die wonings word 'n spensie aange

tref. In di~ opsig lewer gemeenskap A ook die grootste 

getal, naamlik tien van die elf huise met spense. In 

gemeenskap C kom geen spense in die wonings voor nie. 

Hierdie spense word in slags drie huise UitsluitQnd 

as •n spans gebruik. In die ander huise dien dit as 1n 

algemene pakkamer. Hierin word, behalwe die voed.selware1 

ander goedere soos sakke graan (die jaar sG oes)f tuie; 

plaasgereedskap en so meer, gehuisves. In een woning is 

'n kamer, swaar belaai met grawe, ploel, graan, ou d~mme 

en ander plaasgereedskap, opgemerk. Toe in die onde:csoek 

gevra is na die aantal slaapvertrekke, kombUis, ensovoorts, 

is die betrokke vertrek as 'n nspens" u1tgewysl So is 

daar onder die elt spense meer as een wat slegs in naam •a 

spens i~ en vir alle an.der doeleindes cebruik word en 

dus meer die naam 11pakkamer•t regverdig. 

( i v) Ba<if;amet: 

Verder kan ook gemeld word dat van die aan~al wonings 

onder besprel:ing daa.r ~legs :.gt is wa t l~adkasers bet 

(6.15%). 

A aangetrer. (Hierdie persentasie badkamers vergelyk 

heelwat s~rakker as in NamakWalao.d waar 16.5% van die huise 

badkamers/ ••••••• 
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badk~uers het.)l5) In slegs vier van die agt badkamers 

is daar werklike baddens tervzyl die ander vier elkeen slegs 

met 1n waskom en 'n groot sinkbad toegerus is. In eers-

genoemde vier is daar koue water tot in die badkamer aan

gele en een van hulle is oak met "\varm.watervoorsiening 

toegerus. 'n V.erslag oor gemecnskap C wys ook daarop dat 

ubadkarners is weelde-artikels "\vat mens hier nie aantref 

nie ........ ul6) 

Oor die algemoen word van waskom."~J.:e gebruik gemaak. 

'n BackaLler word fei tlik deur almal as onnodig geag. 

H~1de- en gesigwas word in die reel as voldoende beskou, 

terwyl buitenshuise badaangeleenthede baie skraal is. 

Lopendc spru:i.te, daro.me of kuile water is iets wat fei tlil-c 

nie meer bestaan nie. Slegs in gemeenskap A is daar 'n 

gedeelte vJaar daar 'n standhoudende fontein is. Die huise 

is egter ver van die fontein en s;:rui t gelee en daar is 

nie verneem dat van die fontein as badplek gebruik word 

nie. Die w·ater vir gebruik word hoofsaaklik ui t putte 

opgetrek. 

4. Slaarpvertrekke. 

Volgens te).(ening 1 en die bespreking wat daarui t 

gevolg het, wil dit voorkom of daar min of meer •n 

steriotipe indeling van vertreklfe bestaan. Dit is 

eienaardig dat, hoewel die huisies oor die algemeen klein 

is, oorbewoning volgens die ondersoeker se waarnemings 

nie baie voorkom nie. Daar is natuurlik gesinne waar oor-

bewoning voorkom, dog die persentasie is miskien onder die 

verwagting. Tien tot twintig jaar gelede, voordat die 

15)Kotz6, P.W., a.w., p.85. 

16 )verslag oor geme?nskap _Q? deur die Vollrswelsynsboampte 
vc~1 Rus ten burg, p. 3. 

groat/ •••••• 
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groat stadwaartse trek onder die jeug begin het, het oor

bevToning glo vry algemeen voorgekom, ongeag die leeftyd 

en geslag van die inwonende lede. In tabelle 36, 37, 38 

en 39 is 'n ontleding van die a3.J.'1tal slaapvertrekl~e volgens 

die aantal inwonende lede per gesin ouer as een jaar vir die 

drie gemeenskappe. 

Wat die slaapfZeriewe betref, kom oorbewoning wel in 

1n mate voor. In die 130 wonings word 291 slaapvertrekke 

gevind of 'n gemiddeld van 2.2 per waning. Hierdie wonings 

verteonwoordig egter 140 gesinne, met ander woorde, die 

aantal slaapvertrekke per gesin verminder tot ongeveer twee 

per gesin. Op die oog af skyn twee slaapkamers per gesin 

min te \tvees. As een kamer vir die ouers of volwassenes 

afgestaan word, bly een oor vir 0ie res van die gesin. 

Soos in hoofstuk IV aangetoon, is die gemiddelde getal 

~ kinders 2.1 per gesin. Vir slaapvertrekke met 'n 

gemiddelde grootte van tien voet by twaalf voet dui twee 

kinders geensins oorbewoning aan nie. Wanneer die twee 

kinders van verskillende geslagte is (wat wel veel voorkom) 

kan dit egter ernstige gevolge inhou. 

F..ierdie ontledirtg mag 'n onjuiste vTeergatve beteken 

van die toestande soos dit werklik is. Daarom is in 

tabelle 36, 37, 38 en 39 gepoog om die aantal slaapvertrekke 

met die aantal inwonende gesinslede in verband te bring. 

Daar dien op gelet te word dat l{inders onder een jaar vir 

hierdie doel bui te reltening gelaat is, omdat diesulkes in 

die ouerkamer kan slaap. Hierdie beraming is baie kon

serwatief, aangesien die voorskoolse kind (tot 5 jaar) 

volgens maatskaplike kodes nog by die ouers in die slaap-

kamer toegelaa t t·Tord. Die ouderdom is egter op 1 jaar 

vasgestel omdat kinders onder hierdie ouderdom nog in •n 

bababed/ •••••• 
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bababed of dikwels by die ouers in dieselfde bed slaap. 

Bo 1 jaar word dit eintlik nodig dat die kind 6f in 1n 

kinderb€d, 6f op 'n rusbank 6f in 'n gewone bed moet slaap. 

,..........._.. ·• il ~ ' •· ' I ' -. ,. 4 • ·• <& • • • 4 ... . ... •• Ill- .. ... ... • • _,. ... ' ..... 4 ....... • -4 .... _ ........ ........_._ ....................................... ~ .... ~ ...... ...... , ................... .-... _ .. _.,. 

lt:~.o.ntal Aantal inwonendes per gesin. TOT .. ';..~L. 
slaa:r>- t-+-- ··poo--,··· , ...... ,..._ -·~-:.... ~--- ··---~- --r-.. 
lvertrel - Per-
Pre. 1. 2. 3. 4· 5~ 6. 7. s. 9. 10. 11. 12. 1\tJ.n- sen-

-- tnl. f+ac:.:!·tn _,_ 
~--- - ...... 

1 7 8 3 4 1 2 1 - - - ... - 26 ~8.5? 

2 2 13 5 3 4 3 1 3 1 - - - 35 .38.46 

3 1 3 3 7 3 2 2 - 2 1 - - 24 26.'37 

4 - 2 - 1 1 2 - - - - - - 6 6.60 _ .. _·-···~ .. - ·--
[Q.~Jll: 10 26 11 15 9 9 1+ 3 3 1 - - 91 P.CJO.O 

l 

I 
-· 
:T~-

~----- . ..,.. ...... 
I 

~<1!'..::: ...0 t"- I "tO ~ -..:t 0 0 
! 0"""' l('\ 0 0" 0" ("f) ("('\ 

Q.fl"tl:: . . . 
I 

. • • fl . • • • • • 

! 0 to I· C\l -..() 0'- 0' ...:t Cf'\ ("<\ r-1 0 0 8 ~asie: r-1 (\l 

I 
r-1 r:-~ . 

·r I I I 
r-1 .. -............ ~. - - -~~ ............ ~ ........ ~~-..........,_~....._ 

Volgens tabel 36 het 28.57% van die wonings in gemeen

skap A net een slacp l-earner terwyl 38.46% twee slaapvertrekke 

het. Die grootste persentasie wonings (67.03%) bestaan 

dus uit een- en twee-slaapvertrekwonings. 

wonings met drie- en vier-slaapvertrekke. 

Daar is 32.97% 

Die gegewens 

toon vere_er dat die grootste persentasie inwonendes per 

gesin naamlik 68.3% tussen 1 en 4 inwonendes is. 

Tabel 37/ • • • • • • 
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Aa.nta1 invTonende s per ge sin. 
~--~---~-~. --~--~~--~ 

J~t 4~ I 5. 

l-· T: 
2 i 2 2 

1. 

1 2 

2 

2 

3 7 

r··-·-· . .....,..._.... ......... ~ ....... 

• f 7. s. 9. 10. 

-·-
1 ..,. 1 -
2 2 - -

6 

1 

3 1 2 1 1 
1-----T--~----r----~---+~~~-

1 -··- - -
21 55.26 

6 15.78 

4 10 4 
,.., 

1 ,::.. -
,.-~·-- - ·--

(\\ "' $ ).(\ C\l. • • • • I 
0 1.(\ N 
rl 

5 2 5 5 ~.1100.0 

0 
• 0 

0 

~ r· ~ · r~-~ ·-~ 
• • • (\\ 0 ('\"\ 1.(\ 

rl r-1 rl 

t:::==t=::::==:::::==::::::=:=:::=::::~:::-::~~:::,j_,_~.....L _....._. __ .:-r-~ ___ , ---..................................... .. ..... __.. .... ...._...,.. .......... ~~ ..................... .,... ............ -.. 

Ui t tabel 37 blyk dat die mec:rderheid wonings (55. 26%) 

in gemeen.skap B twee slaapvertreltke het, tervzyl 28.96% 

slegs een slaapvertrok het. Daar is 15.78% met drie 

slaapvertrekke. By die groep twee inwonendes per gesin 

itlOrd die grootste persentasie (26.32%) aangetref. 

2 

3 

Ta!')el 38~ Aa11.tal sla-:.pvertre' ~.ce vo1.---:ens aru'lti.;l 
;Lmrone.~e gesiAsleQ.~o,.lJ,.er .as. een jaaz:_(,g_emeenskav_Cj. 

A 4•J!I'·•• • ~ ............ ·- .... " ..... ~- • /Ill> 4-....·-·-......... -···- 4 "' .• ·• .1' ..... .- ......... ·" I• ·• II- •. "'- ··e · • ·f • • " , ..... t -• ··• .. ,. ' ' • ,._......._..........__.,.. ............ 

ADnta1 inwonendes per gesin. 

1. 2 3 4. . 5 6. 7. 8. 

1 1, 1 

1 1 - 1 
--· 

1 2 1 1 1 
' 

g to 0"\ 
N 0 . • . 

"' t- Q"\ 

e: C\l 

TOT,':J~L. 

·Per
9. 10. 11 12 ..:.\ en ... sen-

-
; 
I 
j 

5 

1 6 

1 11 

0'\ 
0 0 . . 
0'\ 0 

0 
rl 

Tabel/ •••••• 
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Tabel 38 toon dat daar slegs twee-slaapvertreJ:avonings 

(45.45%) en drie-slaapvertrekwonings (54.55%) by gemeenskap 

C bestaan. 

In.dien tabella 36, 37 en 38 vergelyk 11ord, bly d~t 

dat iri gemeenskappe A en B die twee-slaapvertrekvionings 

die grootste persentasies vormG Veral in gemeens\:ap B is 

die persentasie besonder hoog, naamlik 55.26%. Die vJOnings 

in gemeenskap C verskil effens met die van gemeenskappe A 

en B. Gerneenskap~9e A en B ( voral laasgenoemde) gee ~n 
. 

baie duidelike weergavle van die samestel1ing van die huise, 

soos in telcening 1 awgetoon (die tipiese twee-slaapvertrelt-

woning). Dit bevestig P.J. van der Nerwe se bovindings 

soos eldeTs aangehaal, volkome. 

Tabel 39. Aantal s1aapvertrekke val gens aantal 
lnwone,qd.q gesinslede .. iE.?IQeen._~~-9.J?Jl,e_A~ B _.§.-Yl C l·--

~.......,.._~_ .... ~ ·~·· ...... ~ ......... .,........,... •· .. , ..... ·~ ...................... ~---· 4 .. ·- ... """"' •· .............. ~ ................................... 

lrJ.anto.l Aantnl inwonendes per gesin. 
fslaap.- --·'"f• 

:~ 
.. , 

i ~ert.re~-
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1 Jco, 

i 
~--- --·--

I I 1 9 
I 

10 4 6 3 2 l 2 I - 1 I I 

I ,i ·J 

2 5 
I 

20 8 6 ? 4 
i 

5 5 1 I I 

10. 

- 1- 37 
I - l-. 61 
' 

I 

3 1 5 6 7 4 !1- L:. 1 2 I 1 1 36 

~--'---- - 2 - jo.-...... J 1 ,_2 __ ... ,.:::., ... ~----.... ~--'=-- ·~...-

__ , 
~~ao.;J;: 15 37 18 20 15 12 11 6 4 1 

- _,...,_ .. __ 
r--- ... 

~ ~ ~ t.C\ C.>~ t::! '(;') t.C\ ·.:o '.0 
t'O N t.C\ "CO C\l •(:.') 

~.n: • • • • . • • • • 
~ '-.0 C\l --4 0 "tO t- --4 C\2 

~El,~jZ: C\2 r-1 r-1 r-1 l ! 

• 0 • • • 
0 0 8 

2.6.43 

43.57 

25.72 

Ju2JJ 

I 
~ ~.l-.-.~-............ .-....l.......~ I 

....... ....,_, ... .... p ........................... ,.. ... ~-~ ...... ·-·~--- ........................... -.... ..................... 
r-1 

; . .. J. ....-.-........................ { 
-.~.....,... ......... .,._,.. ................................. "' ......... ·~ 

Tabel 39 gee 1n weerga\ve van die drie gemeenskappo 

in die geheel. Nie minder as 43.57% van die gesinne woon 

in tYree-slaapkamerhuise terwyl die tweede hoogste persen

tasie, naronlik 26.43%, in een-slaapkmnerhuise woon. 

Om/ •••••• 
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Om die omvang vru.1 oorbev:oning te bepaal, le\vo r heelwat 

probleme op omdat nie alleen die getal nie, maar ook die 

geslag en leoftye in aanmerking geneem moet l:rord. 1n 

Verdere })robleem is dat, soos reeds genoem, die voorhuis 

soms as slaapvertrek ingerig wo.rd. Nogtans kan •n tenta-

tievre berel:;:ening gemaak \vord sodat 'n beeld ve.n die oor-

bevronin:; vcrkry kan word. By so •n berekening kan 

eerstens aan die eerste twee inwonende persone 'n slaap-

vertrek toegcken vrord, naamlik die ouers. Die x·es kan da11. 

aa.n die andcr in\vonende lede toegeken -vrord in die proporsie 

van drie ander intvonendes per slaapvertrek. In di~ geval 

vJOl~ die verskillende geslagte nie in ag geneem nie ~Jrant 

slegs die bevToningsdigtheid word bepaal. 

As hierdie metode toegepas word, blyk dit volgens 

tabel 39, dat onder die een-slaapvertrekwonings daar 18 

gesinne is waar oorbewoning aangetref v.Jord. Onder die tweo-

slaapvertrekwonings is daar 15 gesinne en 4 onder die drie-

slaapvertrekwonings. Geen oorbE-woning vlOrd in die vier-

slaapkmuerhuise aangetref nie. Ui t die totaal van 140 

gesin...n.e ~·rord oorbewoning dus by 37 gesinne (26.4%) aangetref. 

Wbrd dieselfde metode in tabelle 36, 37 en 38 toegepas, 

dan blyJ·;: die volgende : 

Oo I·bevToning in gemeenslcap A, by 22 gesinne: 23%. 

Oorbe-vroning in gemeenskap B, by 12 gesinne: 31.6%. 

Oorbev.roning in gemeenskap c, by _3. gesinne: 27%. 

Totaal: 37 gesiru1e: 26. 4%. 

Die persentasie oorbewoning volgens die kons8rwatiewe 

berekening is dus betreklik hoog. 

Die oorbevolking vlat meer as tien jaar gelede volgens 

'n plaaslilce ondervTYsE~r, voorgekom het, moet gevreldig hoog 

gewees/ •••••• 
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gawees het. Die persentasie vir oorbevolking volgcns 

slaapvcrtrekke sal enersyds daal indien kinders onder 

5-jarige leeftyd bui te rekening gelae.t vlord, dog andersyds 

sai dit vJeer styg indien die berekening vir die twee 

geslagte voorsiening gemaak het, 

5. noodsaaklike gefiewe. 

Die volgende saak wat baie nou met behuising saamhant;; 

is die beskikbaarheid en gebruikmaking van ander noodsaak-

likheids geriewe soos water, lig en sanitasie. 

(a) Wa.t~rvporsie,QJ.n,.g: 

Wat water vir huisgebruik betre.f, word di t in ·tabel 

40 ten opsigt.e van die drie gemeenskappe· vers·trek. 

Tab'el '+0. WatervoG.~.-.s1.ening vir huisgebru:tk in 
di~ drie k.Eiill...e.e..nsltapp~. 

Gemecn skap. 

...... --------r---~--- .................. _...~ ........................................... ,~--·--.,...... 
""f 

I 
T01'l •. AL.. I ! 

B l 
l c 

j 

A a r d. 
At:>n~"'" · m.n-
tal. ~~ ;tal. ' I

.Aan.·-
A c1 

~(, tal. . fo 

M11• 
· t.al. 1: 

18 : 21.69. 5 
't 

t 

oorgat (met handpomp 
f windpomp) 29 

34 26.15 
·-t-··---

13.89! 11 lOu •. oo 
I 

21 

der 15 
~~~----+---T-----~ 

TOT.t .... \1: 83 : 
In verband met die watervoorsiening moet ter verduideliking 

'n paar opmerking.s gemaak word. Onder d:ie hoof ufontetn11' 

is later gev:Lnd dat diJkwels die water van •n ou, opgedroogde 

fontein/ •.•.•.••• 
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fontein waar 'n gat gegrawe is met slegs syfe~rater beskik

baar, bedoel word. Die sogenaamde ufontein" is in werk

ljJ.theid 'n syferga.t of 'n baie vlak put. Die woord 

ufontein" word egter nog sander ui tsondering gebruilt. 

Daar is een deel by gemeenskap A waar die water regstreeks 

uit die standhoudende fontein geskep word. 

Verder word onder die hoof 11 ander" bedoel waar gesinne 

geen eie \·later op hulle grond het nie en van reen of die 

bure afhanlclik is. In sulke gevalle vTord die water dan 

ui t opgaardamme, kui1e of reenwaterdromr:~le geskep' of ander-

sins vTord di t van die bure aangery. Let vJe1 dat vronings 

en nie g0sinne nie bereken is en daarom is die totaa1 vir 

A byvoorbeeld 83 wonings en nie 91 nie. 

Uit tabel 40 blyk dat daar nie 'n vaste reel ten opsigte 

van watervoorsiening in die drie gemeenskappe is nie. In 

gemeenskap A word die meeste water vir huisgebruik deur 

middel van boorgate verkry, naam1ik by 34.94% van die 

wonings. Die ander bronne verski1 egter nie baie hiervan 

nie, tvant 25.30% van die wonings ltry hul water uit fonteine, 

21.69% uit putte en 18.07% uit ander bronne. 

By gemeenskap B kry die meeste wonings hul water uit 

fonteine (75%). Bier word veral die verskynsel aangetref 

dat 1n syfergat by of naby die ufontein-oog" gemaalc vrord 

vanwaar die water dan na die huis gedra word. 'n IQeiner 

persentasie van die wonings (13.89%) kry hul gebruikswater 

uit putte, terwyl slegs 8.33% van boorgate gebruik ma~{. 

In gemeenskap C is die beeld hecltemal anders. A1 

die gesinne se watervoorrade is uit putte afkomstig. 

In die geheel is die drie vernaamste bronne redelik 

eweredig versprei, narun1ik 36.92% vanuit fonteine, 26.15% 

uit putts, 24.62% uit boorgate en slegs 12.31% ander vorms 

vail/ • • • • • • 
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van watervoorsiening• 

As gevolg van die droogtetoestande wat gedurende die 

afgelope aantal jare in die gebiede heers, het die water-

voorrade aansi$nlik gedaal. Standhoudende fonteine het 

nie alleen t~gaan staan" nie, dog die uoog'' van die fontaine 

het ook utoegespoel" ... soos dit algemeen onder die bewoners 

genoem \vord. Die makliks te weg is toe gevolg. Waar die 

uoog" toegespoel het, is •.n gat gegrawe sodat die onder

aardse v.rater weer na die oppervlakte kon deursyfer. 

Hierdie metode het egter net vir 'n paar wonings iets bete

ken tervr.yl c~ie res 'n a.nder ui tweg moes soek. 

Daar is toe (veral in gemeenskap A) oorgegaan tot die 

grawe van putte. Dit was nie nodig om baie diep te grawe 

nie aangesien die gebiede aan die begin van die eeu nog 

baie waterryk was. 'n Put van tien tot vyftien voet diep 

het voldoende syferwater gelewer om in die gesinne se be

hoeftes te voorsien. 

Met die verloop van jare, namate die droogtetoestande 

erger geword het, het hierdie syferwater egter ook verswak 

en het die wat dit kon bekostig, boorgate laat sink en ander 

het weer die putte dieper laat maak. Die waterkrisis 

was dus grootliks verant~v-oordelik vir die groot persentasie 

gesinne in A (34.94%) wat hul watervoorrade uit boorgate 

kry. 

In gemeenskap B neem die droogte nie sulke groot 

afmetings aan nie, hoewel die putte en sogenaamde 11fontein

waters11 ooJ:c besig is om te verswak. Tans lewer die 

fonteine en putte nog voldoende water om in die behoeftes 

te voorsien. 

Gemeenskap C is in 'n laagliggende gedeelte rondom 

1n natuurlike pan gelee. Hoewel die reenval daar baie 

swak./ •••••• 
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swak is, toon die onderaardse waterbronne nogtans geen 

tekens van verswakking nie. Soos tabel 40 aandui, maak 

a1 die gesinne van putte gebruik. Die putte is deurgaans 

so na as moontlik aan die pru! gelee~ want die water is daar 

vlak en die grand is ook minder rotsagtig. Aan die ander 

kant kan daar egter nie te na aan die pan gegrawe vlOl .. d nie, 

aangesien die water dan weer heeltemal brak word. Vir die 

diere vJat daaglilrs moet drink, moet vJater met die sogenaamde 

uwen 11 ui t die put getrek en in 1n bak ui tgegooi vJord, vJa t 

natuurlik 'n tydrowende proses is. 

Wat die watervoorsiening hier in gemeens:cap C betref, 

beskryf 1n verslag di t soos volg: uOp elke hoewe is 'n put 

aangebring, sommige -vv-aarvan ui ters onhigienies is. Die 

meeste is nie toegemaak nie en is dus aan besmetting bloot-

gestel. Die gebruilr is om die vJater met 'n emmer ui t die 

put te skep op die hefboomstelsel. Een van die putte wat 

ek gesien het, is omtrent agt voet diep. As di t reent is 

die water onbruilrbaar en die put moet dan eers leeggeskep 

en skoongemaak word. In die tussentyd word solank water 

by die buurman geleen".l7) Hieruit is dit ook duidelik 

waarom badgeriewe baie min is en die was van hande en gesig 

in meer as een geval as voldoende beskou. \tJOrd. 

Watervoorsiening in die drie gemeenskappe is dus be-

sander primitief. Weereens duik die sosiaal-ekonomiese 

redes op om 1n verklaring vir hierdie primitiewe voorsiening 

te gee. As 'n persoon met die gedagte dat die aarde plat 

is, opgegroei het en hy kom nie by ander uit wat hom die 

feite kan gee nie, sal hy tot sy dood daardie opvatting 

huldig/ •••••• 
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huldig. Dieselfde geld in 'n ander verband vir die 

gemeenslcaps bewone rs. Dit is moontlik dat niemand vir hulle 

op oortuigende wyse laat verstaan het hoe onhigienies 'n 

vlru{, oop, syferwaterput is nie. Al kan di t op hi erdie 

tydstip gedoen word, sal daar nie op groat skaal boorgate 

gesinl{ ka.ri word nie, aangesien hulle ekonomies nie daartoe 

in staat sal wees nie. Waar die nood egter dreig, 1vord tot 

so 'n s tap OO.l,ge gaai.1 soos in somm.ige gevalle oy ge.mecnskap A. 

Dan is daar nog altyd die redenasie: .~~Y oupa en my pa en 

elcself, ons het ons le\ve lank uit die put water gehaal, en 

dit gedrink en nie daarvan dood gegaan nie, waarom sal dit 

nou e1:.re skielik ongesond wees ?". 

Wanneer eers met die gesinne op intieme voet verkeer 

word, besef mens watter massa gevestigde opvattings daar 

bestaan. Argumente dra by die meeste nie veel gewig nie 

en daarora raak hulle ook so moeilik oortuig. 'n Persoon 

word 6f geglo of nie en wat presies geglo word is sake van 

privaat be lang. Miskien sal een voorgee dat hy oortuig 

is, maar sodra 'n mens vertrek bly alles presies soos v1at 

dit was. Daar is egter ook die uitsonderings en verskeie 

gesiru1e openbaar die begeerte om te leer en oortuig te 

word. 

(b) ~~gvoorsiening: 

Oor die ligvoorsiening in die gemeenskappe handel 

tabel 41. 

Tabel 41/ ••••• 
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Tabel ~1. Ligvoorsiening in die wonings in die 
...... -- ... ~ ..... ...._..._ -~·~,. ~d.~1SL...6.~H1~.!i.P.Ska_p.,p.,e ............ -~-. __ ... . 

.............._ ........... ~ ................... ~- .............. ,-- ... 
. ... ---·---·- .----

Gemeen ska p. -- TarAAL. 

Aa.rd~ 
A B 0 

., --
Aan- Aan- Aan- A an-
tal. c"' tal. d tal. % tal. o;l 7o jo /O 

--~-----' --··-
"-Ioofsaaklik 
blild.ampies 21 25.30 15 4]..67 3 27.27 39 30.00 

Kerse 13 15.66 - - - ... 13 10.00 

lampe en Kerse 49 59.04 21 58.33 8 72.73 78 60.00 
~._. ..... -- .... _. . ..................... 

'J_Q_T}J}-l: 83 100.00 36 100.00 11 100.00 130 100.00 
.... - ,.......... ................ ... ~ ....................... --··d 

Die 11blik-lampies" is 'n tipe lamp wat vry algemeen 

onder behoeftiges aangetref word. Dit bestaan uit 'n 

blikkie of botteltjie met 'n siru~- of metaal-draaiprop 

waardeur 'n gaatjie gemaak word. Die buisie van 1n 

fietsbinneband of 'n dergelike uPatent" word bo-op die 

prop vasgeskroef en daardeur word 'n lappie gesteek sodat 

di t 'n kort 11pi t" aan die bo-ent vorrn, terwyl die onderent 

in die blikkie met lampolie hang. Hierdie tipe lig is 

baie goedkoop om te vervaardig en die onderhoud daarvan 

is uiters ekonomies. 

Om 1n juiste beeld van al die besondere metodes van 

ligverskaffing te gee, is ui t die aard van die saal{ moeilik, 

veral weens die groat verskeidenheid daarvan. Die metodes 

in tabel 41 genoe111, word egter hoofsaa.klik gebruik. 

Hiervolgens blyk dit dat lampe en kerse hoofsaaklik in 

gebruik is (in 60% van alle wonings). Hierdie lampe 

omvat SO\·:el die ubliklampies" as die gewone olielampe. 

In gemeenskap B is die bliklampies nog vry algemeen in 

gebruik (in 41.67% van die wonings). Die uitsluitlike 

gebruik/ •••••• 
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gebruik van kerse vlord nie dikwels aangetref nie, omdat 

kerse nie as ekonomies voordelig beskou word nie. Blilt-

lampies, wat seker een van die primitiefste vorms van lig

versl<:affing is t tvord by 30% van alle -vrcnings in die gemeen

skappe aangetref. 

Dit is dus duidelik dat die bewoners, in sover dit lig-

voorsienirtg betref, nog baie primitief leef. Net soos in 

Namakvraland, het die be'\voners baie min kunsmatige lig nodig, 

aangesien die meeste gewoonlik sa~~s vroeg bed-toe gaan en 

daar n:te so baie lig nodig i.s nie.18 ) 

(c) §.anitasie: 

In tabel 42 1vord •n ontleding van die sani tere gerievre 

van gemeenskappe A, B en C gemaak. 

Tabel.!ta. §ani t~re geriel.Are in die gemeenskaun.e. 

. ............ ~..-...- ~ .............. ·:··· ........... .._.._. .. ......, 
I 
I 

Gemeen skap • ................... -
Aard. A B c TOT .. '-I.AL. 

--
Ann- Aan- A an- Aan-
tal. to tal. tv tal. fa ta.l4 1o ·--

Putstelsel 30 36.14 7 19.45 6 54.55 43 3.3.0B 

Geen voor-
siening 53 6'3.$6 2g fl9.._5.S l) J.l) J.l) 87 66 00 .- ... ~. 

TOTAAL: ......... S3 100.00 36 100.00 11 ttoo.oo 130 100.00 

--~·-- ·-- -- - --; ........ ~........-. ...................... ,.....~.- ...................... ~.~ .................. 

Volgens tabel 42 blyk dat in gemeenskap A slegs 

36.14% :van die huise oor latrines beskik wat feitlik almal 

uiters ondoeilnatig is. 'n Paar sinkplate of saklce of 

selfs 'n swak geboude riethuisie moet as latrine dien. In 

lB)Kotz~, P.W.: a.vJ., p.l04. 

gemeenslrap/ •••••• 
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gemeenskap B is toestande heelwat erger. Daarnet slegs 

19;45% (7 wonings) van die wonings latrines. Met ander 

woordef 29 of 80.55% van die huise beskik oor geen sanit~re 

geriewe nie en gebruik vir d:i.~ doel, die skuiling wat slate 
' of bosse bieq. In gemeenskap C is die toestand beter• 

Daar het ses van die elf huise latrines. Die probleem 

hier is egter die ongesonde toestand van die putstelsel: 

die waterputte is altral in die laagliggende deel van die 

natuurlike pan gelee, terwyl die latrines weer hoerop gelee 

is. In tye van reen kan die waterputte dan maklik besoedel 

word met afstromende water. In die geheel het 66.92% van 

die wonings geen sanit~re· geriewe nie. 

Wanneer die bestaande Volkswelsynsverslae nagegaan 

word, vJ'ord die aandag oak op die primi tiewe sani t@re geriewe 

gevestig. Een verslag oor gemeenskap A laat hom as volg 

daaroor ui t: 11In die oorgrote meerderheid van die gevalle 

word daar nie van gemakhuisies gebruik gemaak nie. ul9) 

tn Ander welsynsbeampte beweer die volgende van gemeenskap 

C: ,tDaa.r is hoegenaamd geen sani t~re geriewe op die .neder-

setting nie. Met die uitsondering van een fa.milie wat 'n 

gemakshuisie op 1n onbevredigende wyse van riet gemaak het, 

is daar glad nie privaatheid nie. Die watervoorraad wat 

'n paal~ voet onder die oppervlakte van die grond aangetref 

word, ka.n baie maklik besoedel word as daar van •n put

stelsel gebruik gemarut word. Die mense maak tans sommer 

van die beboste veld gebruik. Dit is nie alleen 'n 

o.ngevtenste gebruik waar so 'n aantal mense dig op mekaar 

woon nie 1 maar boonop loop die vuilwater met reentye in 

die pan.u20 ) Soos in tabel 42 aangetoon, is die posisie 

tans baie beter. 

19 lOJJ,genublis~erd.e verslag oor gemeenskap A, 

20)Versla~ oor gemeenskan c, a.w., p.3. 
6/ ..•••• 
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6. Die yersorgj.ng van die wop.ings. 

(a) lAleidiru;: 

Daar kan baie maklik 1n onvolledige beeld van qie 

toesta.nde gevorrn "\voJ•d indien 1n ontleding van die aantal 

en tipo vortrekLe jJer woning, die water en die ligverskaffing, 

die materiaal waarr.nee die huise gebou is? ens., gegee v1ord, 

en daar sou nie ook ingegaan word op die meubels, die ver

sorginc, die netheid en sindeli:k:~1eid van die verskillende 

wonings nie. 

(b) MeJ1.9j.J_ering: 

Tabel 43 toon die gehalte van die meubels soos dit in 

die drie gemeenskappe opgemerk is. 

By 'vyse van 1n opmerlcing moet melding gemaak vtord dat 

di t wecreens 1 n moeilike taak \l!as om presies te bepaal 

wanneer 1n meubelstuk baie swru~ of bevredigend is.· Persoon-

like ~v-aarneming en subjektie11e oordeel moes in elke ~JJOning 

die deurslag gee. 

r-- - .........,.... .... ~- .. ... .....,..,..,... . ..........._ 
~- I J 

Gemeen ska p. 
.... ............. '!Y" ...... 

Aard. TOTAAL. 
A B c 

............. .....,....__. 
I 

Aan~ A an- A an-A an.;. 
tal. fo tal.j 1o tal. to tal. ~~ 

I 
.. ....... 

Baie swak 26 I 31.33 lg 3 27.27 47 36.15 I 50.00 

Swak 33 39.76 13 36.l1 -4: 52 40.00 
I 

28.91 5_ 1 '3.m. '31 Bevredigend ~4.'-'-
I ~ ..... a5_ 

!Q.T.l\AL: 83 ~oo.oo 36 100.00 11 
I 
1100.00 1~o__ro~~ - ...................... -.= ••. .._...,_..,,,~-···...,..._...,.,._,,.... ....................... ~~. ... -..~··•'"-• ...... ·•...._ ............ _. .... ~~-· ............ 

Volgens/ •••••• 
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Volgens tabel 43 is 31~33% van die meubels in gemeen

skap A, in 'n baie svJak toe stand. In 39.76% van die 

vlonings verkeer dit in 1n swak toestand terwyl 28.91% 
' 

bevredigend is. In gemeonskap B. is toestande heelwat 

swakkor. D~!r is 50.0% van die meubels in 'n baie swak 

toe stand terwyl 36.11% swak is en slegs 5 huise (13. 89.%) 

bevredigend. In gemeenskap C is 27.27% van die meubels 

baie S\vak en 54.55% is swak. In gemee~skap B is die 

toestand die kritiekste. In die geheel verkeer 76.15% 

van die wonings in 1n onbevredigende (swak of baie swak) 

toe stand. 

Die verslae van die Volkswelsynsbeamptes is dit hiermee 

ook eens: uOor die algemeen is die wonings armoedig ge-

meubileerd; ••••••••••• daar is baie gevalle waar daar selfs 

aa.n die nodigste stukke soos byvoorbeeld stoele, beddens 

en beddegoed 'n hopelose tekort is en baie van die huise 

sien daar oak uiters vuil en verwaarloos uit". 2l) 

In sommige gevalle is die meubels reeds so swru{ en 

verwaarloos dat enige besoeker nie graag daarvan sal wil 

gebruik maak nie. Feitlik alle wonings is besonder karig 

gemeubileerd. Selfs die waning wat betreklik groat is 

en ruim vertreklte het, is swak daaraan toe wat meubels 

betref. Die paar stukke wat daar wel is, is oor die 

algemeen oud en verwaarloos. Dikwels is dit erfstukke 

wat be\·raar word en wat om di~ rede nie van die hand ~esi t 

mag vrord nie. 1n Mens vind net die noodsaaklikste wat 

vanselfsprekend tot die absolute minimum beperk is en wat 

hoofsaaklik uit 'n paar stoele, 'n tafel in die kombuis 

en miskien ook in die voorhuis, •n riempiesmat-rusbank, 'n 

2l)OnKepubliseerde verslag oox gem~enskap A, a.w., p.5. 

selfvervaardigde/ •••.•• 
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selfvorvaardigde skottelgoed ... en breel{goedkas in die 

kombuis, en verder *n paar katels bestaan. Verder is die 

meubels gewoonlik van 'n baie goedkoop hout-soort gemaak 

en dikvJels nog deur die gcsinshoof self. 22) •n Afwyking 

viord egte1~ in gemeenskap C aangetref, \vaar baie van die 

meubels wel tuisgemaak is, maar wel uit tambotiehout, juis 

omdat dit die houtsoort is v.rat hier volop groei. 

Die enkel.e vloermatte wat a&.Y!getref word bestaan hoof-

f-~aaluik td t skaap- of bokvelle. Soms word met loslappies 

op '~1. s1..1i ker- of streepsak 'n bepaalde patroon ui tge\verk 

wat v:Lr die eerste maande oor 1n bed of oor 'n rusbank 

aangetref '\!vord, maar vranneer di t ouer vJord, as 'n vloermat 

moet diens doen. 

Die mure \lord gewoonlik met ou familie-potrette, 

~~ybeltekse en allerlei koerantui tknipsels en foto • s van 

aie kinde-c·s en kleinkinders, uversier". 

(c) Pie a],gemene t..o..estand van die vTon·1 ngs: 

'n Ontleding van die algemene voorkoms en versorging 

van die \vonings, soos deur die ondersoeker waargeneem, volg 

in tabel 4l+o 

~P&rl~~p~~ Ook hier berus die bevindings uitsluitlik op 

die subjektiewe oordeel van die ondersoeker self • 

......... ___ .. _~·----------------~-----------
22) 

Soort6elyke toestande is ook in Namakwaland deur 
P.W. Kotz~ bevi~d. Vergelyk aangehaalde werk, 
p.lOl. 

Tabol 44/ •••••• 
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Tabel 44. Vers i f . org ng o voorkoms van die -vron1n~:s in 
-- . q~~ gel!!een,s.ka,P.u.Q .. ~--------

.-.--__,_.._ ____ ·-·--·-··-·--··--·--··¥•- r-------· .. " ... __ 1 
G0 .. i00"f"lS' ~3. -n ' ~-· .... ~-'- l-'' 

-t-'-"J_ ...... ____ -.............................. ........ ......... -............... ----+-
Totaal. 

Voorkoms 
van 

rwoning. 
A 1 B C 

.. .... .,.. ~"· ............. ~...... . ...... .., ........... '('· .. ... '1 ....... « ...,...._....__. --1'-----

.. .:.0..11-- . !:.2-n- . I I ""'Y'I-1 ·' r-~n t:l 1 I .1-. 1 ,; I J,u.LJ. .;.o. -
'· ....... ;· u...'"l_, /"' • Jc..:1.l. ~·~ tal. 

~-i-e--om_1_e·t·--t.··-· 

lf~ordig) 21 

--e---..__._-~--t 

Ormet 

Netjies 

25.30 13 36.11 4 36.36 3f5 

38.55 17 47.22 4 36.36 53 32 

30 3 27.28 39 
---t---........j---4----·--1-·_;;.~l--......:.--..+---· 

36.15 6 16.67 

40.77 

30.00 

~OT~~\1: 83 100.00 36 100,00 11 100.00 130 100.00 
t:::"-=========· :;·-=-~···::·--::··==~!~·-=· ·::::=--: ..... ~==~,~~ --~--,:~-=----=~~~= 

f 

Tabel 41+ toon dat 63.85% van die wonings in gemeenskap 

A in 1n on.i.1et toestand verkeer (25.30% baie onnet en 38.55% 

on:1.et). In gemeenskap B -vraar die meubilering die svrakste 

van die drie gemecnskappe is, is die versorging van die 

wonings oak hier die swalcste, naamlil~ 83.33% verkeer in 'n 

onnet toestand (36.11% baie onnet en 47.22.% onnet). In 

gemeensl:ap C verkeer 72.72% van die wonings in 'n op.net 

toestand. 

Die algemene toestand van die wonings is dus baie swak. 

Sewcntig persent van die wonings word nie behoorlik versorg 

nie, terwyl 'n karige 30% aan vereistes van sindelikheid 

voldoen. Die vuil- en skottelgoedwater wat ge\..roonlik voor 

die agterdeur uitgegooi word, skep 'n algehele onhigieniese 

toestru~d en dien as 'n lokaas vir vliee en insekte. 

Die verslag oor gemeenskap C gee onder meer 'n beskry

vdng v~1 individuele wonings en hoe hulle daar uitsien 

n• • • • • • • 
bewoon 'n grasdakwoning waarvan die mure bouvallig 

is. Die dak het groot gate in waar die dekgras vrot is. 

Die planlcvens ters hang lamlendig •••••..• 11 En verder: 

,J)ie/ • •••••• 
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uDie rneeste van die wonings verkeer in 'n verwaarloosde 

toestand en is oorbewoon. Sornmige mense erken dat hulle 

hu..i.se Si..-lalc is, maar voer a an dat hulle dit nie wil ver-

beter nie, aangesien dit nie hul eiondom is of sal word 
nie. u23) 

Die ontledende tabelle aangaande die behuisingstoe

stande in hierdie gemeenskappe getuig op ondubbelsinnige 

'\vyse dat die toestande bui te- sowel as binnekant baie swak 

en onbevredigend is. 

Omdat cl.ie oorgj:>o te meerderheid van die wonings klein 

en in 'n mate oorbewoon is, kan aangeneem word dat dit 

dikwels moeilik gaan. om ht1lle al tyd netjj_es en skocn te hou. 

Aan die anderkant kan min verskoning gevind word vir kos 

wat op die vloer rondl~, hoenders v1at in die kombuis rond-

loop en stoflae wat deur baie dae opgegaar is. Waar s tulrJce 

van die pleister van die binnemure afval, is dit nie te veel 

verwag dat pogings aange1.vend sal word om dit weer te herstel 

nie. Met die klei. uit die vleie wat soos gewone wit-kalk 

verd1m '\·rord, kan die kamers tog netjies en skoon gehou vrord. 

(d) I2._ie uitwerking on die gesin: 

uin die moderne samelewing vorm die huislike lev1e. van 

ell~e gesin 'n veel-eenheid. Wanneer die elemente van die 

huislike lewe harmonies ont\vikkel, word 'n teen wig teen 

· t d · · t i n 
24 ) ld P F S J d~e on staan van 1s1n egras e gevorm , a us • • • • 

van Re.i:1sburg. By nadere bestudering van die gesinne vind 

1n mens dat die huislike levve onontwilr.keld is. 'n Belang-

rike aspek van die huislike lewe is en bly die behuising 

van die gesin. In sy Verslag oor die armblanke-vraagstuk 

23)verslag oor gemeenskap C, a.w.~ P•3• 
24 )van Rensburg, P.F.S.J.: a.w., p.210. 

in/ •..••• 
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in Suid-Afrika spreek die Carnegie-kommissie die volgeride 

mening ten opsigte van behuising uit: ,Die swak behuising 

het in baie opsigte 'n nadelige invloed op die ordelikheid; 

die kieshoid en sedolikheid van die gesinslewe; dit lei 

maklik tot uithuisigheid' veral in die stede en op die 

del1tJerye; en word dart in besondere mate 'ri gevaar vir die 

dogters. •• 25) 

Die ui tvverking van swak behuising het •n nadeliger 

ui t\verking op die moeder as op die gesinshoof. In die man 

se lewe is daar 'n mate van afwisseling - hoofsaaklik as 

gevolg van die aard van sy werk, maar vir die moeder is daar 

nie veel verandering nie. 

aan haar kinders gebonde. 

Daagliks bly sy in haar huis en 

Wanneer 'n aangenmne huislike 

atmosfeer heers, behoort geen huisvrou dit in haar huis 

vervelig te vind nie. ,Good housing tends to promote good 

citizens 11 26) 
••••••••• 

Die gevolg van die swak behuising is dat die moeder haar 

funksies in die g8sinslewe veTiifaarloos. Die afleiding vla t 

sy soek is nie binne nie maar buite haar huis gelee - by 

die buurvrou of die poskantoor of winkeltjie. Aangesien 

die moeder die spil is waarom die huishouding draai en sy 1n 

groot invloed in maatskaplike, sielkundige en opvoedkundige 

opsig op die opgroeiende kind uitoefen, is dit belangrik 

om in die eerste plek voorsiening in haar behoeftes te 

maak. Warmeer dit nie gebeur nie besta.an die gevaar dat 

sy baie maklik haar selfrespek VE:rloor. Opvallend is 

die feit dat die vrou gouer en makliker as die man die 

slagoffer van hierdie toestande word. 

25)Albertyn, J.R.~ a.w., p.xviii. 

26 )Jeru:u· n"'s J E • 2 o , • • • a. w. , p. • 

Die/ •••••• 
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Die Svlak behuisingstoestande het verder ook 1 n nadelige 

uitwerking op die gesondheid van die gesin. So kan die 

klan1 en ondigte huise, die onhigieniese misvloere, die 

Svlak ligverskaffing deur middel van natuurlike en lnmsmatige 

beligtj_ng, die onhigieniese metodes van watervoorsien:tng en 

die af·vresj_gheid van latrines, geen goeie ui twerking op die 

liggarunlj_ke gesteldheid van die gesin h~ nie. Die mis- · 

en grondvloere dien byvoorbceld geensins as aru'1.:moediging 

tot netheid, sindelikheid en huislike trots nie. 

7, Die benutting van die werf. 

Die vasstelling v~1 die aan- of afwesigheid van blom

tuine, groentetuine en vrugteboorde berus uitsluitend by 

die \vaarneming van die ondersoeker. Vr.:-te is saver moont-

lik gestel oor die kweek van g:."oentc ,~rant di t word hoof

saaklik in die somer gel':week, dog origens berus die 

gegewens slegs op die eie oordeel van die ondersoeker. 

1n Moeilikheid wat hom voorgedoen het, was om 'n 

kriterium te bepaal. As 'n huisvrou 'n paar potplante 

op die stoep aanhou of as daar een vergane beddinkj_e is 

waar feitlik nog net; die tekens van angeliere bestaan, is 

daar dat!. 1n blomtuin of nie? Of, as die gesin een of 

twee beddinkies wortels of aartappels geplant het, beskik 

hulle oor 'n groentetuin? Of, langs die ou -vvatervoor 

het 'n ae.ntal geelperskebome opgelcom, hier en daar is 'n 

kweperboom, 1n granaatbos of 'n appelboom bygeplant - het 

die gesin 1n vrugteboord of nie? 

Geen bepaalde kriterium kan toegepas word nie en 

gevolglik het die ondersoeker oor elke geval persoonlike 

besluit na aanleiding van die grootte, gehalte, voorkoms 

en versorging daarvan. 

Die/ •••••• 
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Die volgende tabel toon hoe die omgewing v~1 die 

huise benut word. 

Die benutt:Lag van die vre:t."f in die d:;.--ie 
gemeenskappe. --· ... ·-· _ 

..:lard. 

51 . 61.45 26t2.22 2 18.18 79 60.771 

)2. - . 0 rl...7J3 ... J--3.1 

1 1Q~~~: $3 36 !1oo.oo 11 1oo.oo oo.ool 

Hel 

Geen 

i I 
=~•=•=• .:::-==:i=:-==:±:::..,: .... :;:_~.:::-:::.-:::'.--::::=: ... i: ... _=-: . .,.:;.~-:":,,..:;:.,..: ... ~::::.,..::-::'! .. ~.= .. -~ ... :::=-~.,_. ........ .-. ..... ~=-: .. ~..;:,:~:::I 

(i) Blomtwne: 

Volgens tabel 45 word daar nie veel tyd en energie 

aan die aanl~ van enige vorm van tuinery bestee nie. Ui t 

die totaal van 130 huise word net by 19 (14-.61%) 'n blom-

tuin in die een of ander vorm aangetref. In gemecnskap B 

is daar slegs een huis waar blorrm1e aangepla..YJ. t is. In 

gemeens}cappe A en C is die persentasies 'n bietjie hoer 

naam1il: 19.28% in A en 18.18% in C. Die meeste van bo-

genoemde 19 blomtuine bestaan hoofsaaklik uit 'n paar 

malva- of Josefskleedplante of 'n paar struike of 1n 

meerjal"ige tipe plant. Die redes vir hierdie gebrekkige 

belangstelling in blomme is gedeeltelik die gebrek aan water. 

Daar/ •••..• 
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Daar is natuurlik oak di~ huise waar die water geen 

probleem oplewer nie, en waar daar tog geen blomtuin aange

tref 'v-ord nie! Die rede hiervoor is waarskynlik werksku-
-~ 

heid wat reeds 1n lewenshouding onder die bewoners geword 

het. Die irtstandhouding van in blomtuin gee te veel 

moeite, sonder dat daaruit enige voordeel getrek word. Die 

afwesigheid van enige estetiese gevoel kan 'n verdere rede 

vir die afwesigheid van blomtuine wees. 

(ii) Groentetuine: 

Wat groentetuine betref, b1yk dit uit tabel 45 dat 

daar nog minder sprake van is. Slegs by 18 of 13.86% van 

die wonings word geringe pogings aangewend om groente te 

kweek. Die grootste poging in die verband word in gemeen-

skap B aangetref, waar by 19.45% van die wonings groente 

(slegs op baie klein skaal) gekweek word. In gemeenskappe 

A en C is die persentasies 12.05% en 9.09% onderskeidelik. 

Die groentetuine bestaan gewoonlik uit wortels, pampoen, 

tamaties en aartappels. Hierdie groentesoorte word slegs 

een keer per jaar geplant en dan geEnsins in groot hoeveel-

hede nie. Verder sal gemerk word dat twee van die groente-

soorte styselkosse is (pampoen (langer as 24 uur na dit 

gepluk is) en aartappels). 

Ons sien dus dat sowat 86% van die bewoners geen 

groente l~eek nie. Die ondersoeker het ook vasgestel 

dat geen moeite en onkoste gedoen word om groente elders 

te koop nie. Die v~rslag oor gemeenskap C maak ook 

spesiale melding van die geringe belangstelling wat daar 

vir die tuinbou bestaan. 27) 'n Ander verslag wys ook 

tereg daarop: 11 Voeding is baie ongebalanseerd. Groente 

27)ver~lag oor gemeenskap C , a. w. , p.4. 

is/ ••••• 
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is byna 'n onbekendheid en vleis 'n weelde-artikel".28) 

(iii) Vrugtebom~: 

In soverre dit vrugteboorde aangaan, skyn die posisie 

ietwat beter te wees. Volgens tabel 45 word by 61.45% 

van die wonings by A 'n vrugteboord aangetref, by B 'n 

groter persentasie (naamlik 72.22%) terwyl vrugtebome by 

C slegs by 18.1~ van die wonings aangetref word. 

Gemeenskappe A en B is bekend vir die geelperskes wa t 

hier en in die distrikte oorvloedig aangetref word. Slegs 

enkele boere wa t beplande boorde aangel~ he t, verkoop van 

die vrugte, terwyl die ander boere 'n deel vir onmiddellike 

huishoudelike doeleindes gebruik en die res vir die winter-

maande droog en b~re. Daar is drie gesinne wat nog in 

besit van gewettigde stookketels is. Hulle gebruik groot 

hoeveelhede perskes vir die maak (stook) van perskebrandewyn. 

Soos reeds vroe~r gemeld, bestaan die vrugtebome hoofsaak-

lik uit pitbome. Geen moeite word gedoen om die borne te 

snoei of water te gee of om die ouer borne met jongeres te 

ve rva ng nie • Die borne deur die bewoners se voorouers 

aangeplant staan nog daar, hoewel feitlik nutteloos vanwe~ 

die ouderdom. Die hele werf en omgewing skep die indruk 

van verwaarlosing en verlatenheid. Hervorming en opknapping 
'i 

van die tuinbou het in die gemeenskappe dus 'n dringende 

noodsaaklikheid geword,. 

28 )ongepubliseerde verslag oor gemeensk~, a.w., p.8. 
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Hoofstuk VII. 

GESONDHEIDSTOESTANDE. 

1. Algemene voorkoms van die bewoners. 

Om 'n algemene beeld van die gesondheid van die be

woners te kry, vereis 'n objektiewe en noukeurige waarne-

ming. Daarby kom nog faktore soos begryping en 'n deeg-

like kennis van die gesinsomstandighede. Die reedsge-

noemde swak behuisingstoestande in aldrie gemeenskappe dui 

aan wat van die gesondheidstoestand verwag kan word. 

Met die uitsondering van 'n paar gesinne is die al

gemene voorkoms van die bewoners baie onbevredigend. Hulle 

skep die indruk van algehele verwaarlosing en agterlikheid. 

Die mans versorg hulle baard slegs op Sondae, of so nie, 

wanneer hulle 11 dorp toe" gaan. Die hare wa t baie selde 

gekap word, word hoogstens een keer per dag gekam en verder 

word dit vir die res van die dag onder 'n breerandhoed weg-

gesteek. Laasgenoemde word selde of ooit afgehaal, miskien 

net in die aand voor slaaptyd. 

Die tuisgemaakte skoene word sonder sokkies gedra. 

Baadjie-uittrek wanneer d.aar gewerk word is eintlik iets 

ongewoons. Die kleding is oor die algemeen swak. Een 

van die verslae dui dit ook aan: uHulle is armoedig gekleed 

en betreklik bleek van gelaatskleur wat ongetwyfeld aan 
1) 

ondervoeding te wyte is." Hierdie afleiding berus 

egter slegs op die waarneming en die oordeel van die skrywer 

van die verslag. Die klere, hoewel nie altyd noodwendig 

baie stukkend nie, is meesal vuil, verwaarloos en erg gelap. 

Soms kan die oorspronklike materiaal nie meer herken word 

l )K f. d . ··1 1 k A on 1 ens1e e vers ag oor gem~ens ap , p.l. 

nie/ • • • • 
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nie. Omdat die water skaars en seep 'n weelde-artikel is, 

word die klere feitlik nooit gewas nie. Dikwels verneem 

'n mens die argument: "Waarom moet ek op 'n gewone weeks

dag skoon klere aantrek as hulle tog m8re weer net so vuil 

is?" 

Ook aan die liggaam word baie min sorg bestee. Sak-

doeke word min gebruik. Dit geld ook van die meeste vroue. 

Die hare, gesig, nek en ander ontblote liggaamsdele spreek 

van verwaarlosing. Enkeles maak van grimmering gebruik, 

maar op so 'n onoordeelkundige wyse dat selfs die verwa.ar

losing nie bedek kan word nie. 

Dieselfde verslag meld verder: Dit is opmerklik 
" hoe ongunstig ons kinders (gemeenskap A) met ander kinders 

op interskool-byeenkomstes vergelyk in liggaamsbou en gees

telike uitkyk."
2

) Die ondersoeker se bevindings aangaande 

die kinders, volg later in die hoofstuk. 

Die bewoners kla dan ook meesal dat hulle sieklik is. 

Gedeeltelik is dit so, want hulle kan nie soos normale per-

sone harde arbeid verrig nie. Aan die ander kant kan 

hulle ook nie as volkome ongeskik verklaar word nie, hoewel 

hulle baie graag wil he dat hulle as sodanig beskou moet 

word. "Van die 113 volwasse bewoners is daar slegs 39 

wat hulle gesondheid as goed - 25 as redelik goed aangegee 

het. Origens het hulle meegedeel dat hulle gesondheid on

bevredigend, swak en sleg is as gevolg van die een of ander 

kwaal wa.araan hulle lydend of onderhewig is. Dit sluit 
3) 

egter die 19 persone wat pensioen ontvang in." Die 

2) 
Konfidensiele verslag, a.w., p.l. 

3) 
Ongepubliseerde verslag oor gemeenskap A, 1938, p.9. 

verslagskrywer/ •••• 
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verslagskrywer meen dan verder dat daar geen gevalle van 

swaksinnigheid is nie. Hoewel te oordeel na die uiter-

like voorkoms van sommige van die volwasse persone blyk 

dl•t f h 1 4) aso u le tot 'n sekere hoogte subnormaal mag wees. 

Die distriksgeneesheer se kostelose dienste het met 

die loop van tyd al meer bekend geraak, met die gevolg dat 

hy vir enige siektetjie ingeroep word. Een van die verslag-

skrywers het bereken dat vir slegs een gedeelte van gemeen

skap A se bewoners, mediese dienste ter waarde van± £200 

per maand in die vorm van vry hospitalisasie, gesig- en 

tandheelkundedienste deur die Staat betaal word. 5) Die 

Staat se hulp aan die bewoners bestaan dus nie net in die 

betaling van toelaes nie maar oak word groat bedrae indirek 

aan die bewoners uitbetaal in die vorm van vry geneeskun-

dige dienste4l 

2e Voedingstoestande. 

(a) All@meen: 

In die MQA.-verhandeling van die ondersoeker is 'n 

kart, algemene beskryvTing van die voedingstoestande soos 

dit in gemeenskap A gevind is, gegee.
6) Oak in hierdie 

ondersoekkon nie veel dieper as slegs die vir hom waarneem-

bare feite gegaan word nie. 

( i) Groer:: ·~..-J.: 

Die landbouproduksie is swak en kom byna uit

sluitend neer op 'n klein bietjie mielies in die somer en 

4) 
Ongepubliseerde verslag, a.w., p.9. 

5
)Konfidensiele verslag, a.w., p.l. 

6) 
Potgieter, tT .F.,: 'n So.§1ografiese studie van 'n afge
~onderde gerneepskap in die dis trik Marice, p. 76-78 • 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 202 -

koring in die winter. Die mielies word hoofsaaklik ge-

bruik vir pap en soms vir stampmielies wat nog in die 

tipiese hout stamper gestamp word, terwyl die koring gemaal 

word vir brood. Groente is uiters skaars. Volgens 

tabel 45 (Hoofstuk VI) word by slegs 14% (18 wonings) van 

alle wonings groentetuine aangetref. Slegs een van hierdie 

18 wonings probeer op groot skaal groente kweek. Hy het 

egter nog geen sukses gehad nie, hoofsaaklik weens die baie 

siektes en insekte onder die groente en die afwesigheid van 

'n mark. Af en toe word wel heelwat geproduseer, maar 

omdat die bure nie daarin belangstel nie, word dit per 

trolliewa na die naaste dorp gekarwei om daarmee te gaan 

smous. Die onkoste hieraan verbonde, is vanselfsprekend 

so hoog dat dit tot nog toe geen lonende onderneming was nie. 

Die mense eet 'n minimum groente. Een vrou het die 

ondersoeker meegedeel dat haar seuntjie (toe vyf jaar en 

ses maande) nog nooit enige groente geeet het nie. Te 

oordeel na die swak toestand van die gesin, voel 'n mens 

gene~ om dit as juis te aanvaar. 

(ii) Vleis: 

Vleis is 1n verdere skaars artikel. Daar is 

slegs ongeveer 58% van die gesinne in gemeenskap A wat 

hoofsaaklik een keer per week vleis kry. Hier en daar 

slag 1n gesin van sy eie skape, maar verder is almal op 

een slaghuis in gemeenskap A aangewese. Hierdie slag

huis slag maar eenmaal per week en die vleis word ook net 

een dag van die week verkoop. Oor die algemeen kry elke 

huisgesin weekliks 2/6d. se vleis wat dan in die hele 

familie se behoeftes moet voorsien. Die feit dat dit 

elke keer net 2/6d. se vleis is, is •n eienaardige ver-

skynsel/ •••• 
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skynsel. Daar kon egter geen bevredigende verklaring hier-
voor gevind word nie. Sonder uitsondering het almal die 
ondersoeker gerus gestel: ,, Ons kry dar em 'n halfkroon se 
vleis II In gemeenskap B is daar 29% in C 36% van . . . .. en 

die gesinne waar vleis min of meer gereeld een keer per week 

in die voeding ingesluit is. 

(iii) Melk.: 

Deurdat die meerderheid gesinne in C 1n paar 

koeie aanhou, kan melk in redelike hoeveelhede in die koffie 

en oor die pap gebruik word. Of melk in al die gemeen-

skappe egter voldoende is, is twyfelagtig. Volgens die onder-

soek was daar 33% gesinne in gemeenskap A, 42% in B ~n 9% in 

C by wie geen koeie aangetref is nie. Dit gee dus tog 

'n aanduiding dat die posisie wat melk betref, nie so gun-

stig is nie. In gemeenskap C is die posisie bevredigend. 

Slegs een gesin het nie 1n koei nie; die res het 1n rede-

like aantal. In gemeenskappe A en B is die toestand egter 

heeltemal onbevredigend. 

(iv) ~lgemeen: 

In die verslae oor die gemeenskappe word die 

swak vo:Jdingstoestande deurgaans sterk beklemtoon. A an-

gaande gemeenskap A word gekonstateer: 11 Voeding is baie 

ongebalanseerd. Groente is byna 'n onbekendheid en vleis 

1n weelde-artikel. Brood, pap en koffie is maar aan die 

orde van die dag. "?) 'n Verslag oor gemeenskap C meld 

ook min of meer soortgelyke toestande: uDie nasionale 

kossoort op die nedersetting is mieliemeel. Vleis is 'n 

7) 
Ongepubliseerde verslag oor gemeenskap A, 1938, 
a.wo, p.8. 

seldsame/ •••• 
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seldsame kossoort veral vir die gesinne wat nie vee besit 

nie. Groente is skaars en word net op drie platte gekweek. 

Baie van die kinders is gelukkig om eenmaal per maand groen

te te eet. Sommige van die kinders neem selfs pap na 

skoal. Die prinsipaal het etlike gevalle genoem waar kin

ders s6 ondervoed is dat hulle eenvoudig nie die stamina het 

om in les te volg nie.... Melk is redelik verkrygbaar daar 
8) 

byna elke gesin 'n koei of meer het." By feitlik elke 

gesin word 'n paar hoenders aan~etref. Daar word egtersel-

de 'n hoend0r geslag aangesien eiors nie bekostig kan word 

nie en die hoenders gevolglik vir 1~-doeleindes aangehou 

word. 

Dit was 1n bykans onmoontlike saak om vas te stel 

hoeveel groente, vrugte, vleis, melk, pap of brood deur elke 

indiwidu gebruik word. So 'n ondersoek en die ontleding 

daarvan verg 'n aparte studie. In die voorgaande bespre-

king is gepoog om 'n globale indruk te gee van die ver

skeidenheid van voedsel wat deur die gesinne gebruik word. 

Dit kom kortliks daarop neer dat pap die hoofdis van die 

meeste gesinne is. Tweede in rang is brood. In die 

somer is vrugte (hoofsaaklik perskes) vir ongeveer 70% van 

al die gesinne in genoegsame hoeveelhede verkrygbaar (ver-

gelyk ta bel 45). Groente is baie skaars en word slegs 

deur 14% tot 20% van alle gesinne gebruik. Vleis word ook 

slegs deur 40-45% van die gesinne in geringe en onvoldoende 

hoeveelhede genuttig. 

Die hoofdrank wat gebruik word, is koffie - gewoonlik 

is dit nie suiwer koffie nie 9 maar die goedkoopste wat met 

gemaalde boomwortels gemeng word, sodat dit meer ekonomies 

is. 1n Groot kan koffie word soggens gemaak en gedurende 

8) 
Yerslag oor gemeenskap c, p.9. 

die/ •••• 
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die dag word rojaal geskink. Melk en suiker is dikwels af-

wesl·g.9) T . 1 b ee 1s s egs y 'n paar gesinne aangetref - onder 

andere waar 11 die dokter koffie belet het." 

Vanselfsprekend is dit dat so 'n dieet geheel en al 

ongebalanseerd is. 

Uit literatuur is in bree trekke die volgende twee ver

eenvoudigde dieetsamestellings vir 'n normale volwassene per 

dag saamgestel ~ 

Melk 
Eiers 
Vleis~ vis of 
pluimvee 

Groente 

Vrugte (in
sluitende 
sitrus en 
tamaties) 

2 pinte. 
1. 

lt tot 2t onse. 
2 tot 3 bedienings insluitende 
groen en geel groente. 

2 tot 3 bedienings. 

Verder vitamines A en D9 dit wil s@ batter, lO) 
vet, geelwortels, geelmielies, vislewer, ens. 

Die tweede daaglikse dieet per persoon is soos volg 

saamgestel:ll) 

Melk 

Groente 

lt pint. 

1 bediening aartappels. 
1 bediening groen, blaar- of 

geel groente. 
1 bediening ander groente 

(een hiervan moet rou wees). 

9)Hierdie gegewens is verkry deur die kinders by die af
neming van die individuele toetse persoonlik te onder
vra. Hulle moes probeer weergee wat hulle die vorige 
twee dae geeet en gedrink het. Dit is aan hulle voor
gegee dat dit 'n deel van die toets was. 

10) 
Proudfit, F.T. en Robinson, C.H.: Nutrition en Diet 
Ther~, (lOth ed.), p.281. 

ll)Hierdie dieet word vir alle hospitale voorgeskryf en 
daar kan dus aangeneem word dat dit gebalanseerd is. 

Vrugte/ •••• 
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Vrugte 

Eiers 

Vleis, vis of 
pluimvee 

Heel graan of 
verrykte 
grane en 
brood. 

Botter of vet 
met vitamine 
A. 

1 bediening sitrus of tamaties. 
1 bediening van enige vrugte. 

1 per dag of ten minste 3-4 
per week. 

1 bediening. 

2 bedienings per dag. 

ten minste 4 teelepels. 

Opmerkine:: 

1 bediening groente of vrugte = t tot 23 koppie vol. 
1 bediening vleis, vis of pluimvee = 2 tot 3 onse daar-

van. 
1 bediening graansoort of brood = 1 ons droe gewig 

of 'n sny van 
ongeveer 1 ons. 

Hoewel daar 'n geringe mate van verskil tussen hier-

dle twee ska1e is, stem hu11e basies tog ooreen. Die eer-

ste dieet is waarskynlik saamgestel om meer by die Amerikaan

se omstandighede aan te pas terwyl die tweede een meer by 

Suid-Afrikaanse omstandighede aanpas. 

Wanneer hierdie dieetska1e met die eetgewoontes van 

die gemeenskapsbewoners vergelyk word, is die 1eemtes merk-

waardig. Die gevolge van die ongebalanseerde dieet wat 

by die meeste gesinne aangetref word, kan verreikend wees. 

Dit beteken onmiddellik wanvoeding wat een van die 

vername redes vir ondervoeding is. Dit is nie moontlik 

om die persentasie persone wat aan wanvoeding ly, te be

paal voordat deeglike mediese toetse gedoen is nie. Die 

distriksgeneeshere van die verskillende gemeenskappe was 

van mening dat 'n groot persentasie van die bewoners be-

slis ondervoed of wangevoed is. Die ongebalanseerde 

dieet/ • • • • 
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dieet verswak die arbeidsvermoe en het 'n nadelige uitwer

king op die verstandelike prestasies van die bewoners. 

Skoolprestasies en skoolvordering kom as gevo1g hiervan 

weer in die gedrang. 

Ook die voortplanting van die soort word geaffekteer. 

Sieklike en agterlike mans en vrouens kan nie gesonde kin-

ders voortbring nie. Daar meet noodwendig 'n degenerasie 

op elke terrein (verstandelik, geestelik en liggaamlik) 

plaasvind. 

Dan dien verder daarop gewys te word dat die beperkte 

voedselsoorte op hul· eienaardige en baie ontoereikende wyse 

voorberei word. 

(b) Etenstye: 

Tabel 46 verstrek die eettye van die gesinne soos dit 

in die drie gemeenskappe aangetref is. 

Tabel 46. Tye waarop die gesinne 
hpJ maal tye nuttig 1 

Gemeenskappe. 

Etens- A B c Totaal. 
I 

' 

tye. 
~an- Per sen- Aan- Per sen- A an ~ Per- Aani1- Per-
tal. tasie. tal. tasie. tal • sen- tal • sen-

tasie '- tasie 

Gereeld 3 
65.93 55.27 10 90.91 65.0C rkeer per 60 21 91 

dag. 
-"-1 

Ongereeld : 
15 16.49 15 39.47 1 9.09 31 22.14 ! 

_,_..J.... 

' Twee keer 
J 16 17.58 2 5.26 0 oo.o 18 12.86 Ler dag, 

; 

J_ I 

Totaal. r 91 100·.0 i 38 100.0 11 n.oo. o t4o ~oo.o 
I i -

Opmerking: 

Met uongereeld" word bedoel gesinne wat nie twee of drie 
keer per dag eet nie. Sulke gesinne het geen bepaalde 
eettye nie. E1keen help homse1f wanneer hy honger het. 

Volgens/ •••• 
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Volgens tabel 46 eet 65.93% van alle gesinne in 

gemeenskap A driekeer per dag. Daar is 34.07% van die 

gesinne wat_6f op ongereelde tye, 6f tweekeer per dag eet. 

In gemeenskap B nuttig minder gesinne drie maaltye per dag 

(55.27%) teenoor 44.73% wat ongereelde maaltye het. In 

gemeenskap C eet, met die uitsondering van een gesin, almal 

driekeer per dag. In die geheel nuttig 65% van alle gesinne 

drie maaltye per dag, 22.14% eet op ongereelde tye, terwyl 

12.86% van die gesinne slegs tweekeer per dag eet. Volgens 

tabel 46 blyk verder dat by die gesinne van gemeenskap B die 

meeste ongereelde maaltye voorkom. 

By sommige gesinne wat hulle maaltye ongereeld nuttig, 

staan 'n pot pap (net soos die koffie) op die stoof. Daar 

is geen bepaalde ure nie en wanneer 1n persoon hanger het, 

skep hy daarvan en nuttig so sy maaltyd. Behoorlike maal-

tye op vasgestelde tye ontbreek dus grootliks in die voedings-

toestand van die bewoners. 

In hoofsaak is die bevindings van die Carnegie-

k · 12
) d d" r· · k t t d di ommiss1e aangaan e 1e 1s1e e oes an van e arm-

blanke op hierdie gemeenskappe Van toepassing, dit wil se 

die dieet van die groot meerderheid van die gemeenskaps

bewoners is gebrekkig, te wete 

12) 

(a) Slegs by 'n geringe persentasie is die hoeveel

heid voedsel (kwantiteit) onvoldoende, dit 

wil se waar honger-ly aanwesig is. 

(b) Daar is 'n algemene gebrek aan proteine en 

vette. 

(c) Dit bevat 'n oormaat graankos. 

Murray, w .A.: Die fysieke toe stand van die armblanke: 
Carnegie Verslag,Deel IV, p.126. 

(d) Dit/ •••• 
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(d) Dit vertoon 'n gebrek aan s.ekere vitamines, 

veral vitamine c. 

(e) Die dieet is eentonig en sender afwisseling. 

Die oorsake van hierdie ongebalanseerde dieet kan 

hoofsaaklik aan die volgende toegeskryf word : 

(a) Onkunde aangaande dieet. 

(b) Armoede. 

(c) Ongunstige natuurlike omgewing, byvoorbeeld 

droogtes, hael, ensovoorts. 

3. Siektes en mediese dienste. 

(a) Siekte~p-

Met die besef dat hierdie aspek buite die bestek van 

die ondersoek val, is dit tog nodig om 'n kort bespreking 

hieraan te wy, aangesien die mens se handelwyse deur 'n 

veelheid van faktore beinvloed word en hy dus beter begryp 

kan word indien soveel aspekte as moontlik behandel word. 

Dit was prakties nie moontlik om te bepaal watter 

persentasie van die bewoners sieklik en watter persentasie 

gesond was nie. Ongeskiktheidstoelaes is nie 'n betrou-

bare maatstaf om te gebruik nie. As die menings van die 

bewoners as maatstaf moet dien, sou 9C1'/o van dj.e vol-wasse

nes as sieklik en totaal ongeskik vir enige arbeid ge-

klassifiseer kan word. Volgens mediese beamptes wat 

ondersoek in die verskillende distrikte gedoen het, is 

daar tans nie meer algemene noemenswaardige siektes nie. 

In gemeenskap C was malaria 'n aantal jare gelede nog 'n 

algemene verskynsel. Die bestryding daarvan was doel-

treffend en malaria kom vrywel nerens meer voor nie. 

11 Die I .•. • 
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11 Die Gesondheidsbesoekster en J:vfalaria-inspekteur •••••• 

probeer reeds vir die afgelope 13 jaar om deur middel van 

propaganda onder die bewoners verbeterings aan te bring. 

Die gevaar van malaria is tans fei tlik ui tgeskakel, ul3) 

aldus 'n verslag oor gemeenskap c. In gemeenskap A \'iOrd 'n 

gebrek aan jodium in die water aangetref wat dikwels die 

oorsaak van die sogenaamde kropgeswel en skildkliervergro-

ting is. Verder bestaan daar nie meer algemene siektes in 

die distrikte nie. 

Die ongesonde leefwyse van die mense veroorsaak egter 

maklik allerlei siekteso Die gebrek aan latrines is ge-

vaarlik in die opsig dat huisvliee by die miljoene uitbroei 

en dikwels mikro-organismes van maagkoors en ander ingewand-

siektes oordra"' Die kos is aan die vliee blootgestel, 

gevolglik is daar dikwels besmettings met lintwurm by mense 

en masels by die varke en ander vee. Die watervoorraad vir 

huislike gebruik is dikwels besoeililldeur die uitwerpsels van 

sowel mense as dieree Sulke besmette water lei dikwels tot 

ingewandskwale, veral enteritis en somer-diarree by kin

ders.14) 

Die vernaamste siekteverskynsel in aldrie gemeenskappe 

kan waarskynlik sielkundig verklaar word. Volgens hulle-

self blyk dit dat hartkwale, kanker, maagswere, jig en 

verlamming van die rug en bene npopulere" kwale is wat feit-

lik by 90% van die bewoners aangatref word. Die mediese 

beamptes s~ dat hierdie siektes en kwale blote versinsels 

is. Die bewoners maak graag die bewering uek was al by 

al die dokters, maar hulle kan niks vir my doen nie 11
, wa t 

13) 
Verslag oor gemeenskap c, a,w., p.6. 

14) 
Murray, vv ,A.: a. w o, p o 69 tot 71. 

in 9/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 211 -

in 9 uit die 10 geva11e ook blote versinsels is. Hierdie 

mense verkies om usiek 11 te wees, omdat hulle dan in 1n beter 

kans verkeer om pensioene te verkry. 

'n Distriksgeneesheer het die opinie uitgespreek dat 

erf1ikheid tog 'n rol speel met betrekking tot chroniese 

kwa1e waaraan sommige bewoners ly. So meen hy dat epilepsie 

'~araan so~~ige persone ly, aan oorerwingsfaktore toegeskryf 

kan word" Ondertrouing bring swak mensemateriaal voort; 

gevolg1ik is hulle nie in staat om sterk weerstand teen 

siektes te bied nie. Hulle kan nogtans nie as totaal on-

geskik vir die arbeid beskou word nie. 

Die rol wat wan- en ondervoeding in die siekteverskynsels 

spee1, moet egter nie uit die oog verloor word nie. 

(b) Mediese versorging~ 

Daar bestaan tans twee gedagtegange onder die bewoners 

ten opsigte van die mediese versorging van die sieke. Die 

een groep verteenwoordig die jongere geslag wat dit mak

liker vind om van die vry mediese dienste gebruik te maak, 

terwyl die tweede groep meer die ouer geslag is wat nog vas-

hou aan die ou boererate. Eersgenoemde groep word vinnig 

groter aangesien ook die oueres besef dat bulle 1n gekwa

lifiseerde medikus nodig bet as hulle enige toelaes wil 

bekom .. Dit is ook soveel makliker om deur 'n genees-

beer behandel te word -want 11 die plaas word eenkeer per maand 

deur die distriksgeneesheer •••• besoek wanneer die vol

wasse persone vry mediese bebandeling en medisyne kry. 1115) 

Let ~Tel, die geneesheer kom na die bewoners toe (en 

nie omgekeerd nie). Daarby ontvang hulle gratis mediese 

15) 
Qngepubliseerde verslag oor gemeenskap A, a.w., p.9. 

behandeling/ •••• 
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behandeling en medisyne wat sielkundig vanselfsprekend 

dodelik op die gemeenskap inwerk. As voorbeeld hiervan 

kan die persoon genoem word wat die geneesheer laat kom het 

omdat hy ernstig ongesteld is en by die aankoms van die 

• geneesheer is hy in die land gevind - besig om te ploeg. 

Hierdie dienste dra egter nie juis die vertroue van 

die ouere geslag weg nie - dit help slegs om van die genees-

heer 'n ongeskiktheidssertifikaat te verkry. Hulle steun 

hoofsaaklik op die groot verskeidenheid kruiesoorte wat 

oral te vinde is en waarvan die genesende waarde hoog geag 
16) 

word. Hierdie boererate het sy oorsprong reeds in die 

vroegste geslagte - veral gedurende die Groot Trek - en is 

van die een geslag na die ander oorgedra. Tans word dit 

ook in die gemeenskappe deur plaaslike omstandighede ver

vorm.l7) 

4. Gesondheidstoestand van die kinders. 

By die behandeling van hierdie onderwerp moet daar nie 

te veel waarde aan die ondersoeker se gevolgtrekkings geheg 

word nie, aangesien geen geneeskundige ondersoek gedoen is 

nie. Die doel is slegs om 'n algemene aanduiding van die 

gesondheidstoestand van die jeugdiges te gee. 

(a) Kindersterfte: 

Wat kindersterfte betref, het ons met betreklik klein 

getalle te doen, sodat vergelykings met ander gegewens 

miskien mis1eidend sal wees. Onder kindersterftes word 

hier gereken alle sterfgevalle van kinders onder 3 jaar wat 

tydens geboorte gelev.re het. 

16
)Pelzerl A.N.: Ges~iedenis van die Suid-Afrikaanse 
Republ ek, Deel I, p.37. 

17) 
Coetzee, Abel J.: Die Afrikaanse Volksgeloof, 
p .155 tot 158. 
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Volgens tabel 10 (Hoofstuk IV) is uit die 138 ge

hude ~esinne 895 kinders gebore, dit wil se, 'n gemiddeld 

van 6. 4 kinders per gesin. 

Tabel 47 gee 'n vergelykj_ng van die sterfte onder 

manlike en vroulike kinders. 

Tabel 47. Kindersterftesyfer van kinders 
onder drie jaar vir remeenskappe A, B en C~ 

Gemeenskap. Manlikes. Vroulikes. Totaal. 

A 31 23 54-
B 10 8 18 
c 3 5 8 - - - -

Totaal. 44 36 80 
= - --

Uit tabel 47 blyk dit dat die sterfte hoer onder man-

likes as vroulikes is, wat ook met die Unie-gegewens oor-

eenstem. Hierdie sterftesyfer is in die opsig van be-

lang dat 9.3% van alle kinders in hierdie gemeenskappe sterf 

voordat hulle drie jaar oud is, dit wil s@ nagenoeg 1 uit 

elke 10. 

Elke gewone kindersiekte kry in die gemeenskappe 'n 

eie naam. Die vernaamste oorsake van kindersterfte is 

volgens die mense self 11 stuipe", ntandekoors", .. mangels" 

(wat by nadere ondersoek witseerkeel blyk te wees) en 

11 maagwerk" ( waarskynlik somer-diarree). Ook die plaas-

like geneeshere aldaar bevestig die feit dat die kinder-

sterftesyfer besonder hoog is. Hoewel die geneeshere nie 

met sekerheid kan se watter siektes oorheersend is nie, was 

die/ •••• 
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diG alg.emene mening tog dat siektes soos stuipe, witseer

keel en somer-diarree die meeste sterftes veroorsaak. 

Verder meen hulle dat daar 'n veelheid faktore is wat die 

siektes in die hand werk, byvoorbeeld: 

1. Die onhigieniese toestande waaronder die gesinne leef 

lei tot die veroorsaking van allerlei aansteeklike siektes. 

2o Wanvoeding van die moeder het op die ongebore kind 

'n nadelige uitwerking. Die kinder word as 'n swak baba 

gebore en die liggaampie het weinig 'Areerstand teen siektes. 

3. Behalwe die feit dat die kinders dikwels sieklik en 

agterlik gebore word, kry hulle daarna nie die regte voeding 

nie~ Gevolglik is hulle aan die ergste graad van ~n-

voeding blootgestel. (By 'n gesin is besoek afgel~ waar 

die moeder haar drie-dae-oue baba droe mieliepap en pa~oen 

met haar vinger probeer voer het.) So 'n kind mag groot 

vTord, dog die liggaamp ie is hopeloos verswak en maklik vat-

baar.vir enige siekte. 

lt. Baie gesinne bly konservatief (selfs primitief) omtrent 

die geboorte van 1n kind. Daarby is die mediese dienste 

ontoereikend; Geen hospitale bestaan, selfs nie in die 

naburige dorpe nie; Verpleeginrigtings is skaars en word 

nie m~klik deur die inwoners aanvaar nie. 

5. Ondertrouing kan 1n verdere oorsaak van baie kinder-

sterfgevalle· wees. Die ouers wat dikwels self in 'n 

mate gedegenereerd is, moet noodwendig·minderwaardige kin-

ders voortbring. Su~ke kinders het nie die potensiali-

teite van normale kinders uit normale huwelike nie en bly 

op 'n vroee leeftyd by die normale kind agter. 

(b) Die I · ..•• 
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(b) Die skoolgaande kind: 

Wat die gesondheidstoestand van die skoolgaande kind 

in die gemeenskappe betref, kan in die algemeen aangeneem 

word dat hy in 'n minder mate ondervoed en wangevoed is as 

die nie-skoolgaande kind of sy ouers, omdat die skole in 

die gemeenskappe deelneem aan die skoolvoedingskema. Veral 

in een gedeelte van gemeenskap A kry die kinders by die 

skoal so 'n goed gebalanseerde dieet dat dit 'n kragtige 

teenvoeter vir wanvoeding is. Sop~ brood en batter, eiers, 

kaas, groente, rosyntjies, gedroogde vrugte, ensovoorts, 

word aan die kinders gedurende skoolure verskaf. Tydens 

'n besoek van die skoolverpleegster gedurende 1938 is ge-

vind dat 90% van die leerlinge ondervoed is. Bulle het 

ook oor die algemeen swak tande gehad. Binne drie jaar 

het die plaaslike tandarts meer as 400 tande van die kin

ders getrek.lS) Volgens die jongste bevindings van die 

skoolgeneesheer het ondervoeding onder die kinders baie af-

gene em. Dit was nie moontlik om die aantal ondervoede 

kinders te bepaal nie. 

'n Hoof van een van die skole het verklaar hoe leer-

linge wat vir die eerste keer die skoal besoek, daar maer 

en bleek uitsien en alle tekens van ondervoeding toon, 

byvoorbeeld die uitstaande buik, bleek gelaatskleur, swak 

voorkoms, sere aan die bene en lyf, min lewenslus, enso-

voorts. Na 'n jaar of meer kan die verandering wat die 

leerlinge fisies ondergaan het, duidelik gemerk word. 

In die ander gemeenskappe bestaan skoolvoeding hoof

saaklik uit die verskaffing van vrugte soos lemoene, appels, 

18) 
Qn§epubliseerde verslag oor gemeenskap A, 1938, a.w., 
p •• 

druiwe/ • • • • 
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druiwe, ensovoorts, en ook rosyntjies of kaas. Melk is nie 

daar beskikbaar nie, anders sou dit ook ingesluit gewees het. 

Afwesigheid van skoal kom dikwels voor dog dit kan 

nie alleen aan gesondheidsredes·toegeskryf word nie. Wan-

neer die weer 'n bietjie ongunstig is of as daar geploeg 

moet word, hou sommige ouers hul kinders uit die skool om 
II 

vir pa te help werk. 11 

Aangesien die omvang van ondervoeding nie uit die 

beskikbare mediese ondersoeke bepaal kon word nie, is be

sluit om die lengte en gewig van alle skoolgaande kinders te 

meet en dit met ander kinders te vergelyk. 

Gedurende 1940 is 'n landswye opname oor die lengte 

en gewig van skoolgaande kinders gedoenl9) dog ongelukkig 

net vir kinders tussen 7 en 12 jaar. 

Hoewel alle kinders vir alle ouderdomme in die onder-

soeker se opname gemeet is, kon dit weens 'n gebrek aan 

vergelykbare gegewens nie gebruik word nie. 

Van Rensburg20) het ook in sy ondersoek die lengte 

en gewig van 'n aantal kinders gemeet en dit met die ge

gewens van die Unie-verslag vergelyk. 

Die probleem wat in die ondersoeke van sowel van 

Rensburg as die skrywer voorgekom het, is dat daar met te 

klein getalle gewerk word en die weergawe dan nie heelte-

mal betroubaar is nie. Die bevindings van die drie op-

names word in grafieke 2 en 3 weergegee. Hoewel daar nie 

te veel wetenskaplike waarde aan die bevindings geheg moet 

word nie, kan tog 'n globale indruk verkry word. 

19
)Report on the Nutritional Condition of European School 
Children in the Union of South Africa. Department of 
Health. 26th February 1940, p.lo. 

20
)Van Rensburg, P.F.S.J.: Oud-boswerkers en die Nakome
linge van Boswerkers in die Middellandse Bosstreek met 
besondere verwysing na Kny~, p.297. 

Yolgens/ •••• 
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Volgens grafiek 2 blyk dit dat die lengte vir die 

Transvaalse kind in verhouding met sy ouderdom geleidelik 

en reelmatig toeneem. In teenstelling daarmee toon die 

gegewens vir Karatara (van Rensburg se ondersoek) en gemeen-

skappe A, B en C oenskynlik geen reelmaat nie. Vir ge-

meenskappe A, B en C is daar egter meer reelmaat as vir 

Kara tara. 

Uit die grafiek blyk verder dat kinders uit gemeen

skappe A, B en C (veral seuns) deurgaans 1anger is as die 

Transvaalse skoolgaande kind, dog wanneer grafiek 3 bestu

deer word, blyk dit dat die kinders (veral meisies) in ge

meenskappe A, B en C heelw.at ligter is as di~ van die skool

gaande kind van Transvaal. 

Volgens grafiek 3 is daar ook 'n reelmatige toename in 

gewig in verhouding tot die styging van ouderdom vir die 

Transvaalse skoolkind. As die twee lyne op een grafiek 

getrek word, sal bulle ewewydig met mekaar loop, met ander 

woorde, namate die kinders ouer word, is daar 1n reelmatige 

toename in hul lengte en gewig. As die lyne vir gemeen-

skappe A, B en C op een grafiek getrek word sal hulle ook 

ewewydig loop, dog sender reelmaat. 

Indien grafieke 2 en 3 noukeurig bestudeer word, is 

daar •n eienaardige verskynsel onder seuns merkbaar. 

Die lengte sowel as die gewig van seuns in die gemeenskappe 

styg geleidelik vanaf 7 tot 10 jaar. Gedurende die volgen

de levrens jaar ( 10- 11 jaar) is hulle effens korter en ook 

ligter terwy1 hulle na die elfde 1ewensjaar weer geleide-

lik in lengte en gewig toeneem. Dieselfde neiging is 

by die groep van Karatara waarneembaar. Daar kon· geen 

verklaring vir hierdie verskynsel gevind word nie, hoewel 

dit in alle waarskynlikheid met die puberteitsleeftyd 

van/ •••• 
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van die seuns in verband gebring moet word. By die 

meisies kan geen sodanige verskynsel opgemerk word nie. 

Word grafiek 2 beskou, blyk dit dus dat die kind 

van A, B en C goed met die Transvaalse kind vergelyk. 

Eintlik is hy langer as die Transvaalse kind. 

Word grafiek 3 beskou, dan vergelyk die kind van A, 

B en C ook goed met die Transvaalse kind. Hy is egter 

ligter. In albei grafieke is daar by die kinders van A, 

B en C geen reelmaat nie. 

Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat daar in ver

gelyking met die Transvaalse kind beslis 'n geringe afwyking 

is met betrekking tot lengte, gewig en lengte tot gewig. 

Hy is langer as die Transvaalse kind en daarby ook ligter. 

Die waarskynlike wanvoeding of ondervoeding by die skool

gaande kind van die gemeenskappe kan nie buite rekening 

gelaat word nie. Die onderwysers van al die skole in die 

gemeenskappe het die ondersoeker verseker dat die deursnee 

kind nie in staat is om 'n les behoorlik te volg nie. Hulle 

skryf dit aan ondervoeding toe. Dit is geen seldsame ver

skynsel dat kinders bedags van honger flou word nie. 

Ten slotte kan beweer word dat hoewel die skoolpres

tasies van die kind in die gemeenskappe swak is (soos aan

getoon sal word), dit nie alleen aan erflikheidsfaktore 

toegeskryf kan word nie. Die ongunstige maatskaplike 

faktore wat beslis 'n nadelige uitwerking op die gesond

heidstoestand van die kind uitoefen, is 'n ander belang

rike oo~saak van swak skoolprestasies. 
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HoQfstulc VIII. 

DIE fiYISGESIN' EN A.RMOFJ?ID• 

1. Die gesinslew§• 

{a) Die flesin as 'n eenijeid : 

Dit is vanselfsprekend dat die familiegroep in die 

onderskeie gemeenskappe van groot belang moet wees. Die 

gewoontes en tradisies wat so eie aan die bewoners is, is 

binne gesinsverband van die vorige geslagte oorgeneem. 

Die gesinsgroep het weens sy afsondering, alles van sy 

'\Oorouers oorgeneem en daardie erfenisse is dan weer aan 

h~ kinders oorged=a• Hierdie maatskaplike oorerwings

prosesse kan nog baie duidelik by die teenswoordige geslag 

waargeneem word. As 1n persoon oor die redes vir selrere 

gewoontes of handelinge uitgevra word, is dit telkens 

duidelik dat hy dit bloot van sy ouers of voorouers geleer 

het. As gevolg hiervan is die gesin ongetwyfeld die 

sterkste maatskaplike falctor in die onderskeie gemeenskappe. 

Di t oefen verder ook 'n baie sterk invloed op alle fases 

van die gemeenskapslewe ui t • So laat die gedagtegang 

van een lid van 1n gesin so 1n invloed op die ander lede 

na dat daar naderhand geen selfstandige denke meer is nie. 

Die invloed van die trt:rli&le naa.mlik dat dit wat die hoof van 

1n gesin s~, we~ is, moet in hierdie optrede nie gering 

geskat word nie. 

Di t is nie net in man-vrou-verhoudings 'tvaarin die 

gesin as eenheid optree nie, maar ook in ander sosiaaJ.• 

ekonomiese verhoudings. Die hele gesin deel in die 

gesinsinkome. As 'n seun geld verdien (ongeag sy ouder

dom), baat die hele gesin daarby. Die gesin kan dus ook 

as 1n ekonomiese eenheid beskou word. Dit word ook as 

vanselfsprekend/ •••• 
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I 

vanselfsprekend aangeneem dat die vader aan die hoof van 

die gesin of gesinsgroep staan en hy bly hoot solank ny 

lewe• Al is daar van sy inwonende seuns reeds getroUdt 

word die hoof' se gesag nogtans erken~ Hierdie Patriarga1e 

karakter .is die mees opvallende verskynsel van elke ges1ni 

1n Verde:re kenmerk van die eenheid van die gesinslewe 

is die gesinsvolledigheid waar feitlik elke gesin *n vader 

en moeder het, Hierdie opvallende verskynsel kan da.araan 

toegeskryf word dat die bewoners nooit lank wag om weer te 

trou wanneer een lewensmaat die ander een ontval nie. 
I I • 1 

I>i t is nie iets bui tengewoons om ~n vrou wat reeds drie 

mans,, o:r ~n man wat reeds drie vrou.e oorleei' het1 ra.ak te 

loop nie. Deur blote waarneming is gevind dat wewenaars 

gevroonlik baie gouer as weduwees trou• Die meeste wewe-. 

na.ars wat oor die tweede of derde huwelik u.i tgevra is l h~t 

gekla dat di t to.~ te moeilik gaan om s.onder •:n vrou op tie 
plaas kl~ar ta kom ... die eensaa.mheid is. te erg.. Da.ar. is. 

in die Q.rie gemeenskappe tesame slegs. vyf w~wenaars ge.vind -

twee van hulle sou bi~ekort met twee weduwees trou. 

In die gemeenskappe is daar meer weduwees as wewe~ 

naars. Die rede is klaarblyklik dat daar nie geno~; 

mans vi~. verdere huwelike is nie. Soos reeds in !n 

vor~ge hoo-fstuk aangetoon, is die mans gewoonlik ou.er as 

hul vroue by huwelikslui ting. Gevolglik kom hulle ook 

gouer te stert-re. Daar is dus in verhouding, meer wedu .. 

wees as we\venaars.. Baie van die weduwees is reeds bej-aard 

en dink ook nie verder aan nog 1-n huwelik nie. 

(b) Hwel:iksleeftyg : 

Dit is belangrik om na te gaan of .. die bewoners van 

d:Le/ •••• 
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die bestudeerde gemeenskappe geneig is om op 'n jeugdige 

ouderdom in die huwelik te tree of nie. Veral is dit van 

bela.ng om die :1uweliksleeftye van hierdie mans en vroue 

met di~ van die Uniebevolking te vergelyk. 

Die gegewens wat verkry is, is wel volledig, maar gee 

nogtans nie 'n korrekte weergawe van die werklike,huweliks~ 

leeftye gedurende normale tye nie• Heelwat huweliN9is as 

gevolg van die Driejarige Oorlog vertraag en na die oorlog 

uas maatskaplike, ekonomiese en landboutoes tande s6 kri tiek 

dat die persone wat gedurende ongeveer die jare 1899-1902 

hubaar vlas, hulle huvtelike vir nog 1n aantal jare ui tge .. 

stel het. Dit bring mee dat die gemiddelde huweliksloef-

tyd van die gemeenskapsbewoners hoer is as \·rat dit onder 

normale omstandighede sou wees. Daar kan egter met seker

heid gekonstateer word dat die afgelope Tweede wereldoor

log geen ui tvrerking op die huweliksouderdornme gehad het 

nie omdat nie een van die hubare jongmans aan die oorlog 

deelgeneem het nie. 

In tabel 48 word die huweliksleeftye van die mans en 

vrouens aangegee. Eers word die syfers apart vir gemeen~ 

skappe A, B en C aangegee en daarna volg die totaal vir die 

drie gemeenskappe. Die huweliksleeftye van mans en vroue 

is slegs by hul eerste huwelik geneem. Ouderdomme by 

hul tweede en derde huwelike is nie in aanmerking geneem 

nie. 

Tabel 48 toon dat 44 uit 91 vroue in gemeenskap A 

voor hul twintigste jaar getroud was. Ongeveer 34% van 

die ander is gedurende die leeftyd 20-24 j~r, terwyl 

minder as 10% tussen 25-29 jaar getroud is. Ongeveer 

5% van hulle was ouer as 30 jaar toe hulle in die huwelik 

getree het. Wat mans in gemeenskap A betref, is slegs 

3 (ongeveer/ •••• 
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Tabe1 48. Die leeftyd van nnns en vroue _by hul eerste huwelik. 

Ieeftyd Iseftyd van vrou by huweliksluiting. 

van roan 15-19 20-24 25-29 30 j aa.r en O'f.lBr 
Totaal. 

by huwe- l 

liks1ui- A B c rr'ota.al A B c r.r'otaal A B c ~otaal A B c rrotaal Aanta~ to ·ting. 

15-19 3 .. - 3 - - - - - - - - - - - - 3 2.17 

20-24 25 9 4 38 20 8 1 29 3 2 - 5 - - - - 72 52.17 

25-29 ·10 6 2 18 9 2 - ll 3 1 - . 4 2 1 - 3 36 26.09 

30 jaa.r 6 3 4 13 2 1 - .3 3 1 - 4 5 2 - 7 27 19.57 en ouer. 

Tota.al: 44 18 10 72 31 ll 1 4.3 9 4 - 13 7 3 - 10 138 ~oo.oo 
.____ 

Huweliksleeftyd. 

Mans Vroue 
Aan"'" 'fo 

Aan-
i! tal tal 

3 2.17 72 52.11 

72 52.17 43 31.16 

36 26.09 13 9.~ 

27 19.57 10 7.25 

138 too.oo ~38 p_oo.od 
I 
I 

I 

1\) 

~ 
I 
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3 (ongeveer 3i5%) in die groep 15-19 jaar getroud• Die 

hoogste persentasie naamlik 52•?% val in die groep 20-24 

jaar en ongeveer 26% in die vo1gende leeftydsgroep 

(25-29 jaar). Ongeveer 18% mans was ouer as 30 jaar toe 
lt t J 

hulle vir die eerste keer in die huwe1ik getree het• Die 
I 1 

hU\veliksleeftye vir vroue in gemeenskap B stem baie met di~ 

vir vroue in gemeenskap A ooreen. Ook hier was is uit 

die 36 vroue (50.0%) voor hul negentiende jaar getroud. 

Die huwe1iks1eeftye vir mans in gemeenskap B kom ook baie 

met di~ vir mans in gemeenskap A ooreen. Hier is egter 

geen mans in die 1eeftyd 15-19 jaar getroud nie. Die per-

sentasie vir die daaropvolgende groep (20-24 jaar) is ook 

52.?% (net soos in gemeenskap A). 

Die vroue in gemeenskap C het met die uitsondering 

van een, almal gedurende die leeftyd 15-19 jaar in die 

hu~velik getree (di t wil se 90. 91%). Geen mans in gemeen-

skap C het in laasgenoemde leeftyd in die huwelik getree 

nie, te~vyl 45.45% in die leeftydsgroep 20-24 7 18.18% in 

die groep 20-2~ jaar en 36.37% 30 jaar en ouer was toe hul

le in die hu\,telik getree het. 

Wat die drie gemeenskappe saam betref, het 52.17% mans 

gedurende hulle twintigste tot vier-en-twintigste jaar 

getrou1 26.09% gedurende 25-29 jaar en 19.57% in hulle 

30ste jaar of ouer. By die vroue van die drie gemeen-

~kappe is die syfers heeltemal anders. Nie minder nie 

as 52.1?% van hulle het tussen hulle vyftiende en n~gen

tiende jaar in die huwelik getree en 31.16% tussen 

20 en 24 jaar. 

Uit tabel 48 kan dus 'n duidelike beeld van die 

verskil in huweliksleeftyd tussen die twee geslagte geklJf 

word. Dit blyk dat die vrouens in die gemeenskappe op 'n 

veel I •••• 
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veel vroeer leeftyd 'as die mans trou, Teenoor die byna 

53% wat tussen hulle vyftiende tot negentiende jaar getrou 

het, staan slegs 2.17% mans wat in die genoemde leeftyds

gl~ep in die huwelik getree het. 

In die volgende leeftydsgroep naamlik 20 tot 24 jaar 

daal die persentasie vroue na 31,16% tervzyl die mans \veer 

hul hoogste syfer in die ouderdomsgroep bereik, naamlik 

52.17%. Daar is dus 83% van die vroue en 54% van die 

mans wat tussen hulle ·_-7t·ftiende en vier-en':"twintigste 

leHensjaar in die hutve1ik getree het. Dit is interessant 

om na die syfers vir gemeenskap C te kyk waar tien uit die 

elf vroue gedurende hul vyftiende tot negentiende lewens

jare getrou het. Die ander vrou het in die volgende leef

tydsgroep getrou. Terv;y1 die huwe1iksouderdom van die 

mans tussen die lewensjare 20 tot 24 jaar die hoogtepunt· 

(52.17%) bereik, verrninder die persentasie gedurende die 

volgende hu\ve1iksleeftydsgroepe net die helfte (na 26%) 

vTaarna di t in die daaropvo1gende groepe nog skerper daal. 

Tabel Y-8 bevestig dus die bewering wat in vorige 

hoofstukke reeds aanvaar is naamlik dat vroue in die 

gemeenskappe op 1n veel v1~eer leeftyd as hul mans in die 

hUvlelik tree • 

Die mans tree ook op 'n betreklik jeugdige leeftyd 

in die hu-vrelik, Die redo hiervoor kan grootliks aan die 

beroepsoms tandighede von die be'l'.voners toegeskryf ;word.. 

Sodra 'n seun die ov.derdom van 16 jaar bereik het, verlaat 

hy die skool (indien hy nog nte standard VI geslaag het 

nie), en gaa.n uP a help boer. u Dit is die belangrikste 

be1~ep vir jongmanne in die gemeenskappe en geen opleidli1g 

is biervoor nodig nie. .lC. gou vJord hul as volwassenes 

besl~ou en gan hul by die jongnooiens van die plaas kl.rl..er. 

Daar/ •••• 
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Daar is geen besondere t9ekomsplanne of duidelike ideale 

nie en sodra hy *n geslcikte lewensmaat raakgeloop het, 

trou hUlle om sodoende ,.r,".stiger" te ka:n lewe. 

Die groat persentasie vroue wat voor hUl twintigste 

jaar in die huwelik tree' kari oak verklaar word. Jong 

dogters (net soos die seuns) verlaat die skoal voor of so
dra hulle standard VI geslaag het of \vanneer hulle die 

ouderdomsgrens van 16 bereik het. 0p enkele uitsonderings 

na bly almal op die plaas en wag as 1t ware o~ 'n huweliks-

aanbod. Baie min van die vroue (blykbaar net een) het 

e.nige loonarbeid verrig 'V'Oordat hulle in die huwelik getree 

hct. Omdat hulle nie deur die arbeidsmark opgeneem word 

nie kom hulle feitlik nooit buite hul gemeenskappe nie. 

Gevolglik tree hulle byna net met die mans binne die 

onderskeie gemeenskappe in die hu-vrelik, iets vlat ool\: onder

trouing in die hand werk. 

Terwyl dit lueruit blyk dat vroue op 'n veel jeugdi

ger leeftyd as mans trou, moet nou nagegaan word hoe 

hierdie hmieliksleeftye met di~ van die blanke Unie

bevolking vergelyk. In tabel 49 word 'n vergelyking ge

tref tussen die ouderdomme by huweliksluiting vir saver 

dit die algemene bevolking en die 138 bestudeerde getroude 

gesinne betref. 

In hoofstuk IV is aangedui dat die gemeenskapsbe

'\roners reeds betreklik oud is aangesien baie -van die 

jonger geslag reeds na die stede weggetrek het. •.n. Ver-

gelyking van die hmveliksleeftyd van mans en vroue van 

die gemeenskappe kan gevolglik nie met di~ van die Unie 

se bevolldng van die afgelope paar jaar vergelyk word nie. 

Die meeste huwelike in die gemeenskappe is gedurende die 

jare/ •••• 
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Tabel 49. Die hmveliksleeftyd van ma.ns ~n vro1:evan die gemeenskappe in vergelyking 
met di~ van die bevo1king as gehee1.1 } 

Mans Vroue~ 

Ouderdomsgroep. A~ B en C~ Die Unie 0..916.) A. B en c. Die Unie (1916) 
AantaJ 

. . " .% ·~ 
... 

·% Aa.ntal Aa.ntal A,antal 

· 19 en jonger 3 2~17 77 ~65 72 52.17 .3489 29~48 
. 2D-24 72 52~17 3163 26.73 43 31.16 4100 34~5 

25-.29 36 26~09 IJ)67 34~37 13 I 9.42 2l62 18.27 
30-34 18 13~05 1924 16.26 6 4.35 744 6~29 
35-39 7 5.08 1053 8.90 - - 384 - 3~24 
4D-44 1 0•72 415 3.50 4 2~90 278 2~35 
45-49 - - 285 2.4J. - - ll7 ~99 
50-54 1 0•72 135 1.14 - - no .93 
55-59 - - 91 .77 - - - -

60 en hoar. - - 141 1.19 - - - -
~er groepe. - ~ 4.83 4-08 ... "!"' 450 3~80 

Totaal: 1.38 100~00 118.34 100.00 1.38 100.00 ll8.34 100.00 

24 en jonger 75 54~34 3240 27~38 ll5 83~.3.3 7589 64.13 
~5-.34 54 39~J4 5991 50~6.3 19 13~77 2906 24.56 
.35 .. 44 8 5~80 1468 12.40 4 2.90 662 5~59 
~5 en hoor. 1 0.72 652 5.51 - - 227 1~92 I 

•j 

~der groepe. - "'!" 483 4.08 - ~ 450 3.80 
~otaal: - 1.38 ~00~00 ll834 100.00 138 100.00 11834 100~00 

----- ---

012merking: Gegewens met betrekking tot vroue vir die Unie strek die huweliksouderdam net tot 
50 j a.ar en ouer. 

I 

rv 
l\) 
o:> 
I 
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I 

jare net voor, of net na die Driejarige Oorlog gesluit. 

Die huweliksleeftye van 4o of 50 jaar gelede mag baie van 

die huweliksleeftyd van vandag verskil. Gevolglik is 

bosluit om gegewens vir die Uniebevolking van ongeveer 

l+O j aar gelede te verkry. 

Volgens tabel lt9 is daar duidelike verskille in hu11e-

liksouderdom tussen die be"\Aroners in die gemeenskappe en 

die bevolking as geheel. By die mans byvoorbeeld, vind 

ons in die gemeenskappe die hoogtepunt in die ouderdoms

groep 20-24 jaar en wel 52.17%. In die volGende ouder

domsgroep (25-29) daal die persentasie na 26.09%, waa:~ia 

dit nog vinniger afneem. Daarteenoor staan die hoogste 

syfer (34.37%) vir mans in die Unie in 1916 op die ouder-

domsgroep 25-29 jaar. 'n Betreklike ho~ persentasie mru~s 

t1~u ook in die ouderdomsgroep 20-24 jaar (26.73%). Vir 

die ouderdomsgroepe bo 29 jaar daal die per~entasie htnve

like meer geleidelik as in die gemeenskappe. 

'n Vergelyking tussen die huwe1iksouderdomme van die 

mans van die gemeenskappe en di~ van die bevolking toon 

dat 54.34%mans van eersgenoemde teenoor slegs 27.38% 

van laasgenoemde in die leeftydsgroep van 24 jaar en 

jonger trou - •n merkwaardige verskil dus. In die leef

tydsgroep 25-34 jaar, het 39.14% mans in die gemeenskappe 

teenoor 50.63% van die bevolking getrou - 1n teenoorge

stelde tendens dus. . Selfs in die volgende leeftydsgroep 

(35-44 jaar) is die persentasie vir die Unie aansienlik 

hoer as vir die gemeenskappe (12.4% vir eersgenoemde teen-

t oor 5.8% vir laasgenoemde). In die hoogste ouderdoms

groep (45 en hoer) is die persentasie vir di~ Unie nog 

ho§r (5.51%) as vir die gemeenskappe (0.72%). Mans in 

die gemeenskappe het gedurende 1916 dus op 'n veel vroeer 

1eeftyd/ •••• 
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leeftyd as mans van die bevolking (gedurende 1916) getroue 

Die rede vir hierdie vroee huwelike is ondex· taoel 48 be

sp:r·eek. 

Wat vroue betref d"Lli tabel L:-9 daarop dat daar 1n groot 

vcrskil in huweliksouderdom tussen die gemeenskappe en die 

Uniebevolking bestaan. Terwyl die huweliksouderdom by 

vroue in die gemeenskappe 'n hoogtepnnt in die ouderdoms

groep 19 j aar en jonger bereik ( 52.17/t), v.rord di t by vroue 

van die bevolking in die ouderdomsgroep 20-24 jaar bereik, 

naamlik 3Y-,65.%. 1n Betreklike hoe persentasie vroue van 

die bevolking het jonger as, 19 jaar getrou (29.48;:-) dog dit 

is nog aansienlik laer as di~ van die gemeenskappe. Die 

persentasie huwelike in die gemeenskappe daal skerp·na die 

ouderdomsgroep 24-29 jaar, terwy·l dit vir die bevollr..inc; as 

geheel meer Geleidelik daal. 

Word die persentasies vir vroue van aldrie die 3emeen

skappe met vroue van die Uniebevo1king vergelyk, b1jrk di t 

dat 83.331{ van eersgenoemde jonger as 24 jaar getrou het, 

teenoor 6~-.13~~: vir laasgenoemde. In die volgende 1eer-

tydsgroep (35-44 jaar) het 1n betreklike klein persentasie 

vroue (13. 77~~-) getrou teenoor 'n hee1wat hoer persentasie 

van die bevolldng, naamlik 24.56/'.;. Die persentasie hu

vlelike in die leeftye ouer as 35 jaar is vir sowel die 

gemeenskappe . as vir die bevolldng laag, hoe·~:rel di t aan

sien1ik laer vir eersgenoemde is, te wet~ 2.90% teenoor 

7.51;·:~ vir die Uniebevolking. Gedurende 1916 het vroue in 

die gemeenskappe dus op 'n veel vroeer leeftyd as_vroua 

van die bevolking as ceheel in die huwelik getree. Die 

rede vir hierdie vroee huwelike is ewe-eens onder tabel 

48 bespreek. 

(c) Gesinsgrootte/ •••• 
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(c) Gesinsgrootte : 
I 

1n Poging is aangevJend om die gesinsgrootte noukeurig 

te bepaal, maar die resultaat was teleurstellend om ver-

skeie redes. By die opname van die gesinsgrootte was die 

doel om alle lewendgebore kinders wat uit die huidige vroue 

cebore is, in te sluit. Dus is dit meer rn meting van 

die vrugbaarheid van die vroue as \Iat di t die gesinsgroot-

te aandui. Ander navorsers het hulle meer tot die aantaJ. 

kinders wat uit die bestaande huwelik gebore is, bepaal. 

Die probleem is dan dat vvanneer 'n wewenaar en vveduwee 

byvoorbeeld, van ouer as 45 jaar oud trou, daardie hUvJ'elik 

kinderloos is, wat nie 'n eoeie weerGawe van die gesins-

grootte beteken nie. 

Die probleem het hom verder voorgedoen dat daar nie al

tyd sekerheid omtrent die kindertal bestaan het nie - 'n 

verskynsel v.rat hom hoofsaaklik by die ouer geslag voordoen. 

Dit moet veral aan die vergeetagtigheid wat die hoe ouder-

do1mue meebring, toegeskryf word. Di t was verder oak 

moeilik om te bepaal presies wanneer 1n kind lewend- en 

-vranneer hy doodge bore is. Die maatstaf is neergel~ dat 

alleen kinders wat 1n naam gekry het as lewendgebore beskou 

moet v-Tord. Ter verduideliking moet gemeld 1vord dat name-

gee nog 'n vername funksie in die familie-tradisie vervul. 

vJarmeer 'n kind lewendgebore word, kry hy sy _naam, maar in 

die geval van 1n doodgeborene gebeur dit nie. 

Die syfers is dus nie absoluut betroubaar nie, maal~ gee 

tog 1n goeie aanduiding van die gesinsgroottes. 

Tabel 50/ •..• 
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Tabel 50. Die kinderta1 per getroude vrou 
~lgens gesinsgrootte in die gemeenskappe. 

Aantal Gemeenskap A, Gemeenskap B.Gemeenskap C Totaal. 
kinders 
per Gesin- Aantal Gesin- Aantal Gesin- Aantel Aanta.J Aan-

vrou. ne kinders ne kin- ne kin- ge .. tal 
(Vroue) ( Vroue ders. (Vroue) ders sinne kin· 

~roue) mrs. 

0 7 - - - - - 7 ... 
1 3 3 - - - - 3 3 
2 6 12 1.1- 8 1 2 11 22 
3 4 5 15 6 18 2 6 13 39 
4 7 28 2 8 - - 9 36 
5 6 30 5 25 2 10 13 65 
6 13 78 3 18 1 6 17 102 
7 10 70 7 l.!-9 2 14 19 133 
8 6 48 1 8 1 8 8 64 

9 7 63 - - 2 18 9 81 
10 11 110 5 50 - - 16 160 

11 4 44 3 33 - - 7 77 
12 2 24 - - - - 2 2'+ 

13 2 26 - - - - 2 26 

14 1 14 - - - - 1 14 

15 - - - - - - - -
16 - - - - - - - -
17 1 17 - - - - 1 17 

.Totaal.: 91 582 36 217 11 64 138 863 

Qpme :eking : Die kinders van vyf vroue wat reeds oor1ede 
is, is hierby inges1uit. Hul wewenaars is 
by die ondersoek as gesinne gereken. 

Die gemidde1de aanta1 ~inders per vrou vir e1ke gemeen-

skap is soos volg : 

Gemeenskap A • 6.4 kinders per vrou. • 

Gemeenskap B . 6.0 kinders per vrou. . 
Gemeenskap C • 5.7 kinders per vrou. . 

Tota1e gemiddeld is 6.2 kinders per vrou. 

Uit/ •••• 
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Uit tabel 50 blyk dat klein kindertalle per gesin 

nie baie algemeen is nie. Kindertalle van sewe' agt 

en nege kinders vor.m die grootste persentasie. Daarom 

is die gemiddelde aantal kinders per gesin (vrou) 6,2. 

Volgens die tabel is daar een gesin met 17 kinders in ge• 

meenskap A~ 

moeder. 

Hierdie 17 kinders het net een vader en een 

Die beeld wat tabel 50 gee' is egter nie 'n weergawe 

van die totale produktiwiteit yan die vroue in die gemeen

skappe nie, omdat die grootste persentasie van hulle nog 

produktief, dit wil s~ jonger as 45 jaar, is. Om 1n 

korrekte beeld te kry, moet alleen gesinne in aanmerking 

geneem word waar die moeder ouer as 45 jaar is. So 'n 

gesin word dan as 'n voltooide gesin beskou. Uit die 

138 gehude gesinne was daar 86 sodanige vo1tooide gesinne. 

Tabel 51 to on die aantal kinders v.rat ui t hierdie 86 vroue 

gebore is. 

Tabel 51/ • • • • 
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Tabel 5,1.~ tn Ohtleding van die aanta1 kinders 
per vrou vir vroue bo 45 jaar in die drie geza.tu~n ... 

skappe. 

Aantal gesinne. Totaal• 
~indertal 

A B c Aantal. Per sen-
per \;·rou. tas1e, 

0 3 ... ... 3 3.tf.9 
1 2 - - 2 2~32 
2 2 - - 2 2.32 
3 - 2 ... 2 2.32 
4 4 2 - 6 6.98 
5 3 3 2 8 9.30 
6 9 3 - 12 13.97 
7 7 6 ... 13 15.11 
8 7 - - 7 8.11+ 
9 6 - l 7 8.14 

10 8 4 ... 12 13.9'1 
11 4 3 .. 7 8.14 
12 2 ... - 2 2.32 
13 1 ... - 1 1.16 
14 1 - - 1 1.16 
15 - - ... - -
16 - - ... - -
17 1 - - 1 1.16 

~------

Totaal: 60 23 3 86 100.00 

Tabel 51 toon dat die hoogste kindertal per gesin 

in gemeenskap A tussen 6 en 10 kinders is. In gemeen-

skap B word daar 6 uit die 23 vroue gevind wat 7 kinders 

gehad heto In gemeenskap C is daar s1egs 3 vroue ouel' 

as lf5 jaar; van hulle was daar 2 wat 5 kinders geha.Ci het.,, 

terwyl die derde vrou nege kinders gehad het. Vir die 

gemeenskappe tesame het 15.11% van die vroue, 7 kinders 

gehad, 13.97% het 6 gehad terwyl die hoogste persentasie 

(17.?9%) aangetref is by vroue wat tien kinders gehad het. 

Daar/ •••• 
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Daar is slegs 3 vroue (in gemeenskap A) wat kinder1oos was. 

Tabel 52 toon die gemiddelde kindertal per vrou vir genoem

de 86 vroue in die gemeenskappee 

Tabel 52o Gemiddelde aantal kinders per vrou 
vir 86 vroue ouer as 45 jaar. 

Gemeenskap e Aantal vrouefl Aantal Gemiddeld 
kinders. per vrou. 

Gemeenskap Ao 60 ltlt2 7.4 
Gemeenskap B~ 23 162 7.0 
Gemeenskap c. 3 19 6.3 

Totaal: 86 623 7.2 

Uit tabel 52 is dit duide1ik dat die gemidde1de aan

tal kinders per voltooide gesin hoer is as per onvoltooide 

gesin. Die totale gemidde1de kindertal is een kind per 

gesin meer as by die onvoltooide gesinne, naam1ik 7.2 

teenoor 6o2. 

Onge1ukkig is die gemidde1de kindertal van voltooide 

gesinne vir die Unie b1ankebevolking nie beskikbaar nie. 

Geen verge1ykings kan dus getref word nie. Die onder-

hawige kindertal is egter nog 1.3 1aer as wat Van Rensburg 

by die boswerkersgesinne by Knysna en omgewing aangetref 

het~ 2 ) Die gemidde1de kinderta1 per voltooide gesin 

was daar 8. 5. 

Daar dien op gelet te word dat, hoewe1 die kindertal 

in die gemeenskappe besonder groot is, die geboortes nie 

die netto aanwas van die bevolking weerspie~l nie, omdat 

2 )van Rensburg, P.F.S.J.: Oud-Boswerkers en die Npkome
linge van BosvJ'erkers iu die Midde1lc;w.dse Bosstreek .m.e...t 
besonde,r,e wrw:vsi.ns na ~1J....a, p .199 • 

hier/ •••• 
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bier nie met kindersterftes rekening gehou is nie. 

Die twee vernaamste redes vir die groot kindertal 

sover daar vasgestel kon word, is : 

(i) Geen geboortereeling, beplanning of beperking 

nie; en 

(ii) Die vroee huweliksleeftyd \·Jat baie jare van 

vrugbaarheid in die huwelik beteken. 

Die gegewens toon 'n hoe vrugbaarheidsyfer onder 

die vroue; onder die 86 vroue· kom slegs drie kinderlose· 

huwelike vooro Dit lyk dus of vrugbaarheid oenskynlik 

niks met voedsel of wanvoeding te doen het nie. Vroeer. 

is reeds daarop gewys dat pap, brood, en koffie wat die 

vernaamste voedselsoorte is, wanvoeding in die hand werk. 

Waarskynlik is 1n le\ve so na-aan die natuur, 1n goeie 

'\vaarborg vir ho~ vrugbaarheid,3) afgesien van die omvang 

van kindersterfte. 

(d) Houding teenoor ~ie groot ~tnderta1 : 

Die ondersoeker het voor die probleem te staan gekom 

boe om 1n wetenskaplike metode toe te pas om bepaalde hou

dings en lewensgewoontes van die gesinne vas te stel. 

Hoewel baie kri tiek op die metode wat toegepas is gele-vrer 

kan word, was dit egter die mees geskikte en betroubaarste. 

Dit kom kortliks neer op~ 

(i) Groepdiskussies; en 

(ii) Noukeurige gesinswaarneming gedurende 

onderhoude. 

Eersgenoemde het as 1n kontrole vir laasgenoemde metode 

gedien~» 

Om houdings teenoor elke saak of aangeleentheid in 

syfers uit te druk, sou waarskynlik nie die presiese toe-

3)Van Rensburg: a.w., p.202o 

drag/ •••• 
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drag van sake weerspieel nie. Wat egter wel gedoen kan 

word, is om 'n tendens deur middel van daardie weergawe 

aan te dui. Dit is dan ook in tabel 53 gedoen, 

Tabel 53. Houding teenoor die groot kindertaJ. 
in die gemeen~kappe. 

Gemeenskappe. 
Totaal. 

A Houding B c 
Aanta.J fa Aanta} % AantaJ. ct/. 

10 Aantal % 

Dit hoort 73 80.20 26 68~44 7 63.64 106 75.?2 so. 

~iou kinders . 
wou beperk. 5 5.50 11- lOG 52 1 9.09 10 7.14 

r+~eveel kleir. 
kindertal ? 7.70 6 15.78 3 27~27 16 11.42 
aan. 

Geen mening. 6 6.60 2 5.26 - - 8 5.72 
---

Totaal: 91 ;1.00~00 38 100.00 11 100.00 140 ~00~00 

Uit tabel 53 blyk dat die oorgrote meerderheid van 

gesinne by gemeenskap A (80.2%) ten gunste van die groot 

kindertal is. Hulle beskou kinders as 'n gawe en daar 

is niks buitengewoons aan verbonde nie. Daar word nie 

op 1n klein gesin neergesien omdat hulle min is nie, hoewel 

hulle as ongelukkig beskou word. Net soos daar onder bo-

genoemde 80.2% klein gesinne is wat groat gesinne aanbeveel, 

is daar ook groot gesinne wat klein gesinne aanbeveel. 

4)rn Aantal gesinne wat ondervra is, het self •n groot 
aantal kinders, dog hulle sou verkies om slegs twee 
of drie te he - dus beperking. Die gesinne wat 1n 
klein kindertal aanbeveel, het almal klein kindertaJ. 
en hulle beskou dit·as meer voordelig - hoofsaaklik 
om ekonomiese redes. 

Slegs/ •••• 
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Slegs 7.7% van die gesinne beveel klein gesinne aan terwyl 

5.5% van hulle meen dat die kindertal tog beperk moet word. 

Dit s~ egter nog nie dat bulle klein gesinne aanbeveel nie. 

Ses persent van die gesinne wou geen opinie oor hierdie 

aangeleentheid uitspreek nie. 

In gemeenskappe B en C is die verskille tussen die 

ve~skillende houdings effens kleiner. In B meen 68% van die gE 

sinne dat dit so hoort, 10o5% meen dat kinders beperk 

behoort te wor~,terwyl 15.7% klein gesinne aanbeveel. 

Slegs 5% het geen opinie uitgespreek nie. Vir gemeenskap 

C is die persentasies soos .volg: 63% vir eersgenoemde, 10% 

vir beperking en 27% beveel die klein gesin aan. In die 

geheel is daar nogtans 76% van die gesinne wat meen dat 

die groot gesin so hoort. 

Sewe persent was van mening dat kinders beperk behoort 

te word. Gevra na die rede vir hierdie opvatting, is ge-

vind dat almal dit ap ekonomiese grande baseer; met ander 

woorde, bulle besef dat die ekonomiese lewe tans meer verg 

as wat 1n groat gesin in die gemeenskappe kan bekostig. 

Ui t die onderhoude \vat met elke gesin gevoer is, het 

dit met enkele uitsonderinge geblyk dat daar geen gesins-

beplanning aanwesig was nie. 'n Getroude vrou in haar 

vrugbare leeftyd is gewillig om onbeperk kinders gebore 

te laat word. Die begeerte na groat gesinne is waarskyn-

lik sterker ·as wat die verantwoordelikheidsbesef ten op

sigte van die geestelike en liggaamlike versorging van 

die gesin is. 

By 5.7% van die gesinne kon die houding nie vasgestel 

word nie of was die gesin oenskynlik sender 'n opinie. 

(e) Egskeiding/ ••••• 
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(e) Egskeiding 2 verlating en b~te-egtelikhei..d : 

Daar kan beslis ges~ word dat egskeiding in hierdie 

drie gemeenskappe onbekend is ~n dat verlating ook 'n 
seldsame verskynsel iso Onde~ die 138 gehude gesinhe is 

geen geval van egskeiding aangetref nie en slegs een geval 

van verlating en wel die volgende: Die vader was 27 en 

die moeder 39 jaar by hul huwelik. Die vader is oorspronk

lik van 'n naburige plaas en omdat daar vir hom by sy ouers 

geen boerderyvoorui tsigte -.-ras nie, het hy met die vrou 

uit gemeenslcap A getrou, met die hoop om 1n stukkie grand 

te erf. Tans is die mru1 41 en die vrou 53 jaar oud. 

Hulle het net een tienjarige dogter. Nag •n ander kind 

is volgens mededeling buite-egtelik gebore, dog daar kon 

nie verslag van die kind gegee word nie. Die vrou het haar 

man gevra om die huis te verlaat. Sy beweer dat hy ,.te 

dood, sleg en lui is.u Hy wil absoluut niks doen om die 

gesin te onderhou nie. Na 'n groot gesukkel bet hy die 

huis verlaat en by sy ouers (op die naburige plaas) gaan 

inwoon. Vir 'n tyd lank het die moeder 'n toelaag van die 

Staat vir haar kind gekry dog na 'n tydperk is dit gestaak. 

Daar is opnuut weer daarvoor aansoek gedoen, en na 1n 

baie lang gesukkel is 1n toelaag van £7.10.0. aan haar toe" 

gestaan. Gedurende die tussenperiode was sy sender enige 

inkomste. Die toelaag is deur die plaaslike Magistraat 

toegestaan op voorwaarde dat haar man nie by haar mag in

woon nie, en indien hy wel n~ haar terugkom, sou die 

toelaag dadelik gestaak wordo 

Uit waarnemings het dit ook duidelik geblyk dat 

twee partye mekaar eerder sal verlaat as om te skei. Die 

afvTesigheid van egskeiding en verlating bewys nog nie dat 

die grande daarvoor heeltemal afwesig is nie. Inteendeel, 

gev~lle I ••• • 
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gevalle van gesinsverv..raarlosing, huweliksontrou en O\ver

spel is aangetref, dog geen paging tot egskeiding of ver

lating het daarop gevolg nie. Hierdie verskynsels het 

die aandag s6 getref, dat die ondersoeker hierna uitgevra 

het, om verdere houdings teenoor buite-egtelikheid, egskei-

ding en verlating te probeer vasstel. Die gedagte was 

ook bier slegs om 'n houding te probeer vasstel en die 

syfers moet dus nie as absoluut betroubaar beskou word nie. 

Tabel 54. Houding of opvatting teenoor buite
--~gtelikheid. 

Houding. 

Keur dit 
sterk a:f'. 

Pernatig. 

Peen mening. 

tt'otaal : 

.Qmp.erking: 

·~·- -
Gemeenskappe~ 

Totaal - JL B c -- -·.,1 
Aantal <fo .. W.nta ... % Aa.nta1 1o AantaJ fo 

55 

16 

20 

91 

·1---- -
60.42 28 73.69 7 63.6l.f. 90 64~28 

17.59 6 15~79 1 9.09 23 16.43 

21.99 4 15o52 3 27.27 27 19.29 

D.oo.oo 3$ 100.00 11 100.00 140 D.oo.oo 

Die term 11gematig 11 in tabel· 54- dui aan dat 
die houding teenoor r;enoemde verskynsel 
tussen die twee uiterstes is, dit wil s~ 
hulle keur dit nie ton sterkste af, maar 
keur dit ook nie goed nie. Hulle neem dus 
1n onbesliste houding in. 

Volgens tabel 54, keur die grootste persentasie 

gesinne buite-egtelike verhoudings ten sterkste af. In 

gemeenskap A is die persentasie 60.4%, in B is dit 73.69% 

en in gemeenskap C 63.6% van die gesinne wat dit afl:eur. 

Die gesinne wat 1n gematigde houding hier teenoor 

aanneem/ •••• 
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aanneem, vorm 'n betreklik klein persentasie van die 

gesinne, naamlik 17.59% in gemeenskap A, 15.79% in Ben 

9.08% in c. 
'n Betreklik groot persentasie van die gesinne (21.99% 

in A, 15. 52}t in B en 27.27% in C) het geen mening ool"' bier

die aangeleentheid uitgespreek nie. Die aard van die 

onderwerp is natuurlik sodanig dat baie gesinne nie graag 

•n mening wou uitspreek nie. 

Die persone wat buite-egtelike hande1inge ten sterk

ste afkeur, vorm 6l+.28?'t van alle gesinne. Daar is dus 

35.72% van hulle wat 1n onbesliste houding inneem of wat 

geen mening oor die onderwerp wil· uitspreek nie. Laasge

noemde groep sou waarskynlik uitsluitend tot die 
11
gematig

de" groep behoort het indien hul1e wel enige mening sou 

uit~preek, omdat diegene wat dit afkeur, spontaan gereageer 

het. 

Enkele gevalle van buite-egtelike verhoudings.is wel 

onder die aandag van die ondersoeker gebring. Die manlike 

oortreders in hierdie gevalle is sowel uit die gemeenskappe 

as ui t die omgewing afkomstig, Hierdie verskynsel het 

veral gedurende die afgelope Tweede W@reldoorlog sy ver

skyning gemaak. Terwyl rn paar mans uit die gemeenskappe 

in die leer se t~~swag diens gedoen het, het sommige van 

hulle vrouens met mans van elders en ook ui t die gemeen

skappe buite-egtelik verkeer. Hoewel eru{eles hierdie 

euwel bedryf, geld dit sekerlik nie vir die meerderheid nie. 

Tabel 55/ • • • • 
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Tabel 55. Houding of opvatting teenoor 
gesinsverlating, 

Gemeenskappe ~ ' 
T!taaJ. 

Houding A B c 
~tai % AantaJ % Aantal % ~ntal % 

Keur dit 61 67.03 35 92.11 10 90.91 106 
sterk a.r. 75.71 

Gematig. 25 27.47 1 2~63 1 9.09 27 19.29 

Geen meni~@ • 5 5.50 2 5.26 0 o.oo 7 5.00 

Totaal& 91 ~ oo.oo 38 ~oo.oo 11 100.00 l40 100.00 

Opmerlgng: Sien opmerking onderaan tabel 54~ 

Volgens tabel 55 is die gesinne in die gemeenskappe 

meer uitgesproke ten opsigte van gesinsverlating. In 

gemeenskap A keur 67.03% van die gesinne dit sterk ~' 

27.45% het 1n onbesliste houding aangeneem, terwyl 5.5% 

geen mening wou ui tspreek nie. Die gesinne van gemeenskap-

pe B en C is meer uitgesproke as di~ van A. In gemeen-

skap B is daar byvoorbeeld 92.1% en in C, 90.91% van die 

gesinne wat gesinsverlating nie goedkeur nie. Slegs 

een persoon in elke gemeenskap het •n ugematigde" houding 

ingeneem. Van al die gesinne keur 75.7% van die gesinne 

dit ar, 19.29%_was onbeslis terwyl 5.0% geen mening uitge

spreek het nie. 

Tabel 56/ •••• 
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Tabel 56. Houding of opvatting teenoor 
egskeiding. 

G eme enskappe. 
~r .. ung A B c Totaal ,_ 

lanta
1
1 % .Aanta.: % Aantal to Aanta1 % 

Keur dit 
8 sterk a.r. I 1 89.00 36 94.74 11 100.00 128 91.35 

I 

Pemtig. 1 5 5.50 - oo.oo - oo.oo 5 3.65 

~een mening 5 5.50 2 5.26 - oo.oo 7 5.00 

~otaal: 91 
J 

~oo.oo 38 100.00 11 100.00 140 100.00 

OpmerldJlg: Sien opmerking onder tabel 54. 

Uit tabel 56 bllk &at.die gesinne ook wat egskeiding 

betref, uitgesproke ten opsigte van hul houding of opvatting 

is. So byvoorbeeld keur 89.0% van die gesinne egskeiding 

ar, 5.5%is tlgematj.g" :L;n hul)lC>U.ding terwyl 'n.verdere 5.5% 

geen mening 1rltgespreek het nie. In gemeenskap B keur 

9lt. 7% van die gesinne di t af' terwyl slegs 5. 26%. (2 per-

sone) sonderJmening was. In gemeenskap C keur alle tie-
sinne egskeiding af. In die geheel is 91.35% van die ge ... 

sinne ten sterkste teen egs:keiding gekant terwyl 3.65% 1n 

gematigde houding inneem. Dat daar nog geen egskeidings 

in die gemeenskappe voorgekom het nie, verbaas •n mens dus 

nie, aangesien meer as 90% van die bewoners soiets ten 

sterkste afkeur. Die rede waarom die mening so ste~ 

teen egskeiding gekant is, moet gesoek word in die feit dat 

die gemeenskappe nog -heeltemal landelik van aard is. 

Gevolglik word egskeiding nog as iets ongeoorloofs beskou 

en derhalwe is die openbare mening baie sterk daarteen ge-

kant. Al sou daar onenigheid tussen 'n man en rn vrou 

wees, sou hulle terwille van die openbare mening nie skei 

nie/ •••• 
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nie~ 

Aan die ander kant is die openbare mening seker nie 

die enigste en oorheersende faktor in die afkeur vir e~-
o 

skeiding nie• Dit is treffend om te sien hoe die mans 

sovlel as vroue in die meeste gevalle, veral wat hulle 

temperament betref, uit dieselfde hout gesny is. As daar 

buite-egtelike verkeer plaasvind, sal die onskuldige man 

of onskuldige vrou nie die moed en durf he om egskeiding 

aan te vra nie. Daarvoor is hulle te lydelik en passief. 

~esinne 131 en 13Q: 

Twee gesinne in gemeenskap C (gesinne No. 135 en 136) 

kan as voorbeeld dien. Hul wonings is ongeveer 200 tree 

van mekaar gele~. Gesin 136 bestaan ui t vader, moeder 

en sewe kinders, waarvan een doodgebore en 1n ander op 

vierjarige leeftyd oorlede is. IIulle is bai·e behoeftig 

en sien daar uiters verwaarloos uit. Die voorkoms van 

die moeder en kinders spreek van wanvoeding. ~ie vader 

wend blykbaar geen paging aan om die gesin te o;nderhou nie. 

Gesin 135, 'n niggie-e:t?--neef-huwelik, bestaan uit vader, 

moeder en drie kinders. Die vader is baie sieklik en 

kan geen arbeid verrig nie. Ten spyte hiervan leef die 

gesin onder baie beter omstandighede as gesin 136. Die 

woning en voeding is redelik en daarby besi t die~: ~esi:r: 

heelwat lewende hawe. Hulle beskik ook oor 1n motor. 

Al die gesinne in gemeenskap C is daarvan bewu$ d~t die 

vader van gesin 136 met die moeder van gesin lJ5' saamleef'. 

Hierdie vader behartig die boerdery van laasgenp~1de gesin 

met die grootste ywer. By sy eie boerdery hat hy egter 

geen belang nie. Hul bure deel mee dat hy b~kbaar op 

sy hoede was toe die ondersoeker die opname in C begi~ het, 

aangesien/ •••• 
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aangesien hy gedurende die tydperk glo baie minder besoek 

by sy buurvrou afgel~ het. Die ondersoeker het hom egter 

by altwee besoeke aan gesin 135 daar aangetrer, terwyl by 

slegs by een uit die drie besoeke wat by sy eie huis af" 

gel~ is, tuis was. Die ander twee keer was hy by sy 

buurvrou. Sy vrou is te verslae en sender durf om enige 

stappe te doen. Dieselfde geld ook vir die vader van 135. 

Toe die ondersoeker met die vader van 136 ·oor kinder- en 

gesinsverwaarlosing gepraat het, was dit sy wat vir hom 

in die bresse getree het en vertel het hoe droog en hoe 

r.aoeilik tye vias 4 Hierdie verhouding is reeds etlike jare 

aan die gang sander dat een van die lydende partye 'n 

poging aangewend het om die posisie te verbeter. 

Ui t tabella 54, 55 en 56 blyk d us duidelik dat daar 

met enkele uitsonderings 'n algemene afkeur bestaan in 

enige doen of late of handeling wat moontlik tot egskeiding 

kan lei. 

2. Die veroorsaking van arm6ede in die 
gemeenskappe. 

Armoede en verarming in die gemeenskappe word deur 

'n veelheid faktore veroorsaak. Besprekings in die 

hoofstukke tot dusver behandel, het dit bevestig. Om 

nou 'n geheelbeeld te kry van daardie faktore en hoe d1-t 
by die gesirme veroorsakend was, word 'n kort bespreking 

vervolgens hieraan gewei~ 

(a) JQima,atstoestande : 

Dit is •n bekende feit dat klimaatstoestande 

in/ •••• 
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in die Transvaalse ho~- en laeVBld gedurende die afgelope 

50 jaar baie verander het. In hoofstuk II is beskryf hoe 

fonteine met die verloop van jare gekwyn het en hoedat die 

reenval geleidelik gedaal het. Die 
11
Transvaal Indigenoy 

Commission11 5) meen daarom ook dat die verandering van die 

gunstige klimaatstoestande wat in die vroegste jare van 

di~ eeu geheers het, gedeeltelik verantwoordelik is vir 

die verarming van die plaasboer. Water was volop, die 

re~nval hoog en die voedingsgehalte van die grond goed. 

Gevolglik het die boere slegs 1n klein stukkie grond omge

ploeg en gesaai en tog voldoende graan vir hul eie verbruik 

gevren. Daar was geen behoefte om meer lande te bewerk as 

wat vir die eie verbruik nodig \vas nie. Die mark was 

as onbelangrik beskou want die strewe na rykdom was nie 

by die boeregesinne aan-v1esig nie. 

Hierdie faktor was inderdaad ook in die gemeenskappe 

werksaam. Die oudste bewoners kan nie genoeg van die vrug-

baarheid van die bodem en die waterrykheid van die p1ase 

praat nie. Gevo1glik is daar destyds net genoeg vir die 

gesinsverbruik vir een jaar geplant en gesaai. Daar is 

nooi t gedinlr dat mielies of koring bemark en 'n resenre 

opgebou kon word nie. 

(b) Natuutr?Jnp~ : 

Natuurrampe bring onwillekeurig 'n proses van 

verarming mee. Aangesien geen mens natuurrampe kan ver-

hoed nie, is die bewoners dus in hierdie opsig nie sander 

meer verantwoordelik vir hul verarming nie. Wat wel 

5)~~rt of tbe Transvaal Indigency Qqmmission 1906-l908, 
P• 9. 

gedoen/ •••• 
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gedoen kon word en wat nie gedoen is nie, was om voorsorg 

teen sulke natuurrarnpe te tref. Daar kon byvoorbeeld 1n 

groot dam teen 1n geringe koste gebou gewees bet; grond 

kon meer intensief bewerk word; beter boerderymetodes en 

'n ander tipe van boerdery kon toegepas geword het; en nog 

veel meer maatre~ls kon getref gewees het. 

Soos oorvloed in die vroegste jare armoede onreg

streeks in die hand ge\verk het, so het die natuurrampe 

gedurende die later jare weer dieselfde resultaat regstreeks 

bewerkstellig. Die oorvloedige reens het geleidelik af-

geneem en die talryke fonteine het stadigaan verminder tot

dat daar tans net een fontein in die drie gemeenskappe is 

wat nog standhoudend is. Die droogtetoestande gedurende 

die somer het die mielie-oeste jaarliks laat kleiner word. 

Tydens die opnrune was daar selfs •n aantal bewoners wat 

as gevolg van die droogtetoestand nie eens mielies gesaai 

het nie. 

Soos die reenval in die somer verminder het, het die 

fonteinwater in die wintermaande ook afgeneem, met die 

gevolg dat die moontlikheid van die produksie van koring 

tans ook feitlik uitgeskakel is. Die verbouing van die 

twee vernarunste voedselprodukte is dus tot 'n minimum beperk. 

(c) D~e aaQleg as yeroorsakende faKtqr: 

Dit is moeilik om die rol van die aanleg in 

die veroorsaking van verarming te bepaal. Nog·tans wil 

dit voorkom asof die meeste be-vroners se aangebore aanleg1 

as gevolg van ondertrouing, ongunstig beinvloed is. Dit 

lyk of hulle daardeur oor swakker moontlikhede tot self

standige oordeel en eie strewe beskik as ander mense. 

Hulle beskik ook nie oor die liggaamsenergie vir behoor-

like/ •••• 
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like arbeidsprestasies nie, moontlik vanwee wan- of 

ondervoeding. 

Verskeie historiese en sosiografiese ondersoekers 

het bogenoemde verskynsel by die verar.mde boere van die 
. 6) 

vor~ge eeu reeds opgemerk. 

(d) D1e pionierslewe : 

Die meeste gesinne wat aan die Groot Trek deel

geneem het, het dit gedoen~ nie omdat hulle arm was nie 

dog omdat hulle nie onder die Britse Regering wou bly nie. 

Die grondleggers van gemeenskappe A en B kon as ryk bestem-

pel word toe hulle genoemde plase aangele het. Hoe,~el die 

kanse op ekonomiese vooruitgang baie gunstig was, te oordeel 

na die plase se groottes, die reenval en die bodemgesteld

heid, was die teenoorgestelde egter die gevolg. Soos 

Pelzer dit beskou, het 'n mate van verarming op die trek-

pad reeds ingetree. Die plase was in die verafgelee 

gebiede gelee, met geen mark in die nabyheid nie. Gevolg-

lik was daar geen afset vir die boere se produkte nie, wat 

ten gevolge gehad het dat hulle vanself nie meer geprodu-

seer het as vir die gesinsbehoeftes nie. Voedsel is 

egter nie die enigste primere lewensbehoefte nie; maar 

geld vir die ander noodsaaklike lewensbehoeftes was daar 

nie. Gevolglik het die bestaanspeil van die gesinne en 

ook die lewensstandaard van die groeiende g·roepe geleidelik 

gedaal. 

6)Minnaar, P.J.: Die uJattelagder in die stad, Deel_I, 
p. 244. Vergelyk ook Report of the Trap.svaa1 fudigency· 
~ommission 1906-1908; Grosskopf, J.F.W.: flattelagds
v:erasrming en plaasyerla ting ;_Carnegie Verslag, Deel .• J:,, 
p.ll3;en Pelzer, A.N.: Qeskiedenis yan die Suid-Afrikaan
se RepubliQk, Deel I, p.20. 

(e) Oorlog/ •••• 
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(e) Oorltg : 

Die ekonomiese implikasies van die Driejarige 

Oorlog is reeds bekend. Die bewoners se huise was afge-

brand, vee was geplunder en 1n nuwe boerdery moes opgebou 

word.?) Natuurlik het die hele Transvaal en Oranje

Vrystaat dieselfde ekonomiese krisis gedurende daardie jare 

beleef en aangesien die meerderheid boere van hierdie pro

vinsies van die krisis herstel het, kan die oorlog dus nie 

alleen as oorsaaklike fa.ktor Vir die armoede van die ge-

meenskappe dien nie. Dit moet ook in die lig van ander 

maatskaplike verskynsels beskou word, soos hieronder aan

gedui. 

(f) Dje onvoordelige·verdeking yaq gron4 : 

Etlike skrywers is daarmee eens dat onvoordelige 

verdeling van grand 'n belangrike bydrae tot die vex,arming 
8) 

van die plattelandse boer gelewer het. Vergelyk in 

hierdie verband ook Kaarte I, II en III in die bylae. 

1n Duidelike beeld kan daarui t van die onderverdeling van 

grand verkry word. Die meeste van die stukkies grond 

grens aan 'n spruit of gewese fontein, soos gemerk sal word 

op Kaarte I en II. In die gedeelte onmiddellik aangren-

send aan die spruit (of gewese fontein), is feitlik die 

enigste bewerkbare grond. 

heid van s aailande gewys. 

Daar is reeds op die beperkt

In die meeste gevalle is dit 

dus onmoontlik om op groot skaal te boer. En, hulle wat 

die stu.kkies grond erf, beskou dit as 1n 11sitplek11 en nie 

as 1n potensiele ekonomiese bron nie, _Die 11 Indigency 

Commission" verwys oc."',~ na hierdie aspek. 9 ) 

?)Miru!aar, P.J.: a.w., p.209. 

B)Van der Merwe, P.J.: .Pj...QJliers van die dorsland. 

9)Report of the TransVaal Indigency CommissiQn, 1906-l9oe, 
a.w., p.64 tot 69. 

(g) Ondertrouing/ •• , 
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(g) Ondertrouing ~ 

Hoe\vel daar nie na ondertrouing verwys kan 

word as direkte oorsaak van armoede in die gemeenskappe 

nie, mag dit daarom nie oor die hoof gesien word nie. 

Ondertrouing hou 'n noue verband met die reeds genoemde 

verswakking van aanleg. Die ondertrouing deur die jare 

het waarskynlik as gevolg gehad dat met verloop van tyd 

minderwaardige mensemateriaal deur die groepe voortge-

bring is. Hulle is nie alleen swakker wat liggaamsbou 

en weerstand teen siektes betref nie, maar beskik ook 

dikwels nie oor die nor.male verstandsver.moe nie. Hulle 

is dus gevolglik o.a. daardeur aan verarming blootgestel. 

(h) Afgesonderde leefwxse : 

Die gesinne in die gemeenskappe voer oor die al-

gemeen 1n baie afgesonderde bestaan. Daar is min sosiale 

verkaar onder m.ekaar. Die sentrum van maatskaplike ver-

keer word in al die gemeenskappe 6f by die winkel 6f by 

die poskantoor aangetref. Hierdie byeenkomplekke word 

egter nie vir ontspanning benut nie. Dit dien slegs as 

sentrum waar die gebeure in die gemeenskappe bespreek word. 

Gevolglik het hierdie usosiale sentra" geen opvoedkundige 

waarde nie. Die groepe (gemeenskappe) voer nog in 'n 

grater mate 'n geisoleerde bestaan. Daar is feitlik geen 

maatskaplike kommunikasie met die buitewereld deur middel 

van die kerk, sport, verenigingslewe, ensovoorts nie. 

Nie dat genoemde organisasies nie in die omgewings bestaan 

nie - die bewoners voel oenskynlik geen behoefte daaraan 

om enige kontakte met die breere samelewing op te bou nie. 

Die gevolge is onverrnydelik. Geen kanse word byvoorbeeld 

verkry om met die moderne metodes van boerdery kennis te 

maak/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 251 -

maak nie. Byna in alle opsigte word aan die primitiewe 

metodes van verbouing soos geerf van hul voorouers, vasge

kleef as gevolg van die onoortuigbaarheid en sterk indivi

dualistiese neigings wat die bewoners openbaar, asook die 

agterdog teenoor die medemens buite die groep. 

(i) Trafa.gheid : 

1n Verworwe eienskap wat feitlik by alle gesinne 

opgemerk is, is die van traagheid by 6f die gesinshoof 6f 

sy vrou 6f by albei. By slegs enkele gesinne is 'n gees 

van arbeidsaamheid aanwesig. 

Voorbeelde van hierdie traagheid is reeds in die 

M.A.-verhandeling genoem. So het 1n boer, toe sy koring 

op die land ryp was, die moeite om dit te sny en te dors 

ontsien en gevolglik sy donkies in die lande gejaag wat 

die koring opgevreet en vertrap het.10) Tal.le ander ge-

valle van tipiese traagheid het onder die aandag van die 

ondersoeker gekom. Al te graag word die traagheid aan 

sieklildleid toegeskryf. Hulle beskou hulself nie as 

traag of lui nie, dog as liggaamlik onbevoeg en ongeskik 

as gevolg van hul 11 sieklikheid "• 

(j) Gebrekkige kapitaal : 

Die meeste gesinne se kapitale bates is as 

gevolg van die traagheid sowel as die ander genoemde faktore 

s6 uitgeput dat hulle alleen met die grootste inisiatier 

en wilsinspanning daarin sal kan slaag om ekonomies weer 

op die been te kom. Nou is dit egter bewys dat die 

inisiatief onder die bewoners grootliks ontbreek en waar 

lO)Potgieter, J.F.: 'n Sosiografiese studie van 'n 
argesonderde gemeenskap in die distrik Matico, 
P• 147. 

daar/ •••• 
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daar nog 'n mate van inisiatief aanwesig is, word dit 

deur die gebrek aan kapitaal gesmoor. Ons sien weereens 

hoedat nie slegs een faktor vir verar.ming verantwoordelik 

is nie maar 1n reeks aaneenskakelende faktore. 

(k) Staatstoelaes ~ 

Die stelsel van toelaes en pensioene wat tans 

bestaan, bekamp geensins armoede in die gemeenskappe nie; 

inteendeel, dit. wakker eerder verdere verarming aan. 

Die voorwaardes waarop die gesinne toelaes ontvang en wat 

onder andere bepaal dat jy soms byna niks moet besit en 

in 'n sekere mate verarm moet wees, vorrn die sterkste teen-

wig teen arbeidslus. Daar word blykbaar met opset nie 

veel aandag aan die boerdery bestee nie, anders mag die 

persoon dalk nie kwalifiseer vir die toelae nie. Met an-

der woorde, daar word van 'n persoon wat 'n toelae ontvang, 

verwag dat hy geen teenprestasie moet lewer \Qr dienste wat 

hy ontvang nie. Die sosiaal-sielkundige uitwerking bier-

van op die moraal van die individu, die gesin en eindelik 

die groep, is onberekenbaar skadelik. 

(1) Bvwonerstelsel : 

1n Laaste faktor wat genoem moet word, is die 

bywonerstelsel wat aangetref word. Dit bestaan daarin 

dat wanneer 'n kind ugroot" word en gaan trou, bou hy vir 

hom 'n huisie naby sy pa s'n en saai 1n paar lande om 'n 

deel. Daar bestaan geen kontrak nie en hierdie ndeel" 

kan enig iets vanaf 1 ui t 10 tot 7 ui t 10 van die to tale 

opbrengs van die oes wees. Intussen bly die pa, solank 

hy leef, nog die baas en bestuurder en niks word sander 

sy toestemming gedoen nie. Die seun kry dus geen kans om 

sy I •••• 
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sy eie inisiatief aal1 die dag te 1~ en te ontwikkel nie 

en verval dus ook gou in die ge-ykte lewensvorm van sy 

voorouers. 

Treffend is die feit dat dit nie alleen die seuns 

is wat by hul .ouers bywoners word nie, maar enigeen van 

die nie-grondeienaars is welkom om by 1n grondeienaar as 

bywoner te gaan inwoon. Soms as die bywoner gelukkig 11 
II 

genoeg is om 'n toelae of pensioen te ontvang, \'lord net 

die bywonershuisie betrek, waarvoor dan tot £1 per maand 

aan huur betaal word. Dan word gewoonlik geen lande om 
1n deel gesaai nie. 

As hierdie bywonerstelsel van staatswee tot 1n einde 

gebring kon vJ'ord, sou die mense verplig word om elders 1n 

bestaan te probeer vind en dit sou vir al die gemeenskappe 

ten goede kom. Die stelsel soos dit op die oomblik bestaan, 

ve1~orsaak alleen ekonomiese agteruitgang en maatskaplike 

veragtering. Hierdie bywonerstelsel word ook deur die 

11 Transvaal Indigency Commission" sterk veroordeel en word 

as 'n belangrike faktor beskryf in die veroorsaking van 

verarming van die plattelandse boer.11 ) 

11) 
Report of the Transvaal Indigency Commission, 1906-1908, 
a.w., p.S, 72 en 73. 
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Hoofstuk IX. 

ONDERWYSPEIL EN VERSTANDSPRESTASIES. 

1. Die onderwyspeil. 

Die ekonomiese peil van ontwikkeling wat elke gemeen

skap bereik, hang in 'n groat mate van die onderwys en 

opvoeding van daardie gemeenskap af, Hoe ho~r die onder

wyspeil, hoe beter kan die gemeenskap homself op ekono

miese en maatskaplike gebied ontwikkel en handhaaf. Die 

doel van die onderwys wat die opgroeiende kind ontvang, is 

hoofsaaklik daarop gemik om hom sodanig vir die latere 

lewe voor te berei, dat hy 'n goeie en selfstandige be

staan kan maak en hy nie 'n las vir sy gemeenskap sal 

wees nie. In gemeenskappe A, B en C was daar voor 1900 

geen onderwysvoorsiening nie. Weens gebrek aan finansies 

kon ook geen private onderwyser verkry word om die kinders 

te onderrig nie. Lees en skryf is aan die bewoners oor

gedra deur die eerste intrekkers en eersgenoemde het dit 

op hul beurt aan die volgende geslag oorgedra. 

Die omvang van geletterdheid kan moontlik die baste 

gesien word deur die resultate wat verkry is uit die onder

seek wat in di~ verband ingestel is. Daar is egter dik

wels gevind dat 'n hoer skoolstanderd aangegee is, as wat 

werklik behaal is. So is meermale vasgestel dat persone 

-wat standerd ses ugemaak11 het, slegs standard vyf deur

gekom het, Tog kan daar 1n goeie en redelik betroubare 

beeld verkry word van die onderwyspeil wat bereik is. 

Daar is vasgestel dat die onderwyspeil van die ouers 

en kinders in die drie gemeenskappe baie met mekaar oor

eenkom. Daarom word in tabel 57 1n samevatting van die 

drie/ •••• 
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Skool standard. 

Onge1etterd. 
Kan lees en skryf 

sender skoolgaan. 
Std. III en minder. 
Std. rv 
Std. V 
Std. VI 
Std. VII 
Std. VIII 
Std. IX en X 
Verdere opleiding. 

Totaal: 

Geen 
Std. III en minder. 
Std. IV-VI 
Std. VII en meer. 

Totaal: 

Tabel 57. t Ondert.ryspeil van ouers en hul ongetroude kinders wa t die skool 
voar 31_Desember 1951 verlaat het (gemeenskappe A. B en C) • 

Mans. Vroue. Mans en Vroue. Hul kinders~ 

.lantal % Aantal % Aantal .% Aanta.J .% 
15 10.87 11 7.96 26 9.1.,2 6 1.23 

53 38.42 43 31.25 96 34.78 1 o.2o 
14 10.15 12 8.69 26 9.42 29 5~97 
16 11.59 16 11~59 32 11.59 47 9~67 
18 13.05 26 18.82 44 15.94 109 22.43 
20 14.50 25 18.10 45 16~31 182 37•45 

- - 4 2.88 4 1.45 49 10~09 

- - - - - - 53 10•91 
1 . 0.71 - - 1 o.36 9 1.85 
1 0.71 1 0.71 ') 0.73 1 o.zo ~ 

138 100.00 138 100.00 276 100.00 486 100.00 

68 49.29 54 39.21 122 44.20 7 1~43 
14 10.15 12 8.69 26 9.42 29 5~97 
54 39.14 67 48.51 121 43.84 338 69~55 
2 1.42 5 3.59 7 2.54 112 23.05 

138 100.00 J38 1100.00 276 100.00 486 100.00 
! 

Totaal. 

Aantal 1o 
32 4.17 

97 12.71 
55 . 7.30 
79 10.32 

153 20.09 
227 29.79 

53 6.96 
53 6.96 
10 1.31 
3 0.39 

762 100.00 

129 16.'88 
55 7.30 

459 60.20 
119 15.62 

762 100.00 I 

I 

1\) 
\J\ 
\J"l 

1 
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drie gemeenskappe weergegee. Die gegewens vervat in tabel 

57 dui daarop dat wat mans betref, 1n hoe persentasie geen 

skoolop1eiding geniet het nie. Daar is naamlik 10.87% 

onge1etterd en 38.42% wat wel kan lees en skryf, maar nooit 

skoolonderrig gehad het nie. Die mans -vrat skoolonderrig 

gehad het, maak 'n klein persentasie van alle mans ui t. 

So het 10.15% byvoorbeeld nog nie Std, IV gehaa1 nie~ 11.59~ 

Std. IV, 13.05% Std. V en lL:-.50% het Std. VI geslaag. 

Daar is slegs twee persone gevind wat verder as Std. VI 

gevorder het. 

Vir vroue is die persentasies soos volg: 7.96% onge

l~tterd; 31.25% kan lees en skryf dog sonder skoo1onderrig; 

8.?9% Std. II of laer; 11.59% Std. IV; 18.82% Std. V en 

18.10% het Std.lii geslaag. Vier vroue (2.88%) het Std. VIJ1 

geslaag, terwyl slegs een na-skoolse opleiding geniet het. 

Vir mans en vroue tesa.me is daar 9.t1-2% gevind wat 

ongeletterd is, terwyl 34.78% kan lees en skryf dog sander 

die hulp van skoo1onderrig. 

Die persentasies vir die ongetroude kinders is meer 

bemoedigend. Daar is byvoorbeeld slegs 1.23% wat onge

letterd is en • 20% vtat nie skool geg~an het nie, maar wat 

darem kan lees en skryf. Daar is 5.97% van hulle wat 

Std. III of 1n laer standerd geslaag het, 9.67% wat Std. IV 

ges1aag het en 22.43%wat Std. V ges1aag het. Die per-

sone wat Std. VI geslaag het vorm die hoogste persentasie, 

naamlik 37.45%. Vir die daaropvolgende sta.nderds daaJ. 

die persentasie vinnig en wel 10.09% vir Std. VII, 10.91% 

Std. VIII en 1.85% vir Stds. IX en X. Slegs een kind 

(.20%) het na-skoolse opleiding geniet. Wat die groot 

totaal betref word die hoogste persentasie (29.79%) aan-

getref onder hulle wat Std. VI geslaag het. 1n Verdere 

20.09.% het/ •• 
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20.09% het Std. V geslaag. 

Word die mans en vroue in die drie gemeenskappe met 

me~aar vergelyk, word gevind dat 49.29% mans teenoor 

39.21% vroue geen skoolopleiding gehad het nie - 10% meer 

mans as vroue dus wat geen opleiding gehad het nie. Die 

persentasie wa~ Std, III en laer geslaag het, is 10.15% 

mans teenoor 8.69% vroue. Onder hulle wat Std.. IV-VI 

geslaag het, w·ord 39.14% mans teenoor ~·8.51% vroue gevind. 

Di t blyk dus dat minder mans en meer vroue aangetref word 

namate die skoolopleiding hoer styg. So is daar ook 1 •. 42% 

mans teenoor 3.59% vroue wat verder as Std. VI gegaan het. 

Die rede vir die laer onderwyspeil van die mans 

bestaan daarin dat onderwysgeriewe kort na 1900 nog baie 

ontoereikend was. Seuns moes op 1n vroee leeftyd reeds 

met die boerdery help en die geleentheid vir verdere 

ondel"\'·JYS is aan die dogters gebied omdat hulle nie soveel 

verpligtings tuis gehad het nie. 

Indien die ouers met hul ongetroude kinders vergelyk 

vrord, blyk dit dat 44.20% ouers teenoor slegs 1.43% kin

ders geen skoolopleiding gehad het nie. Hierdie kinders 

was almal s6 verstandelik agter, dat hulle nie by e~ge 

skoolonderrig sou baat nie. Onder diegene ,,.,at Std. III 

of laer geslaag het, is 9.42% ouers en 5.97% kinders -

die persentasies is dus betreklik gelyk. Die ouers wat 

Std. IV-VI geslaag het vorm 43.84% teenoor 69.55% vir kin

ders - 23% meer kinders dus. Vir Std. VII en hoer is 

die persentasie by die ouers 2.54% teenoor 23.05% vir 

kinders. Die tendens is dus duidelik: hoe hoer die 

onderwysp~il, hoe minder ouers en hoe meer kinders word 

aangetref. Die feit dat die kinders op 1n betrelLLike 

ho~r onde!'\·ryspeil as hul ouers verkeer en dat ongeletterd-

heid/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 258 -

heid fei tlik nie voorkom nie, moet aan die verbeterde on

del~sgeriewe en verpligte onderwys toegeskryf word~ 

Weereens word egter daarop ge1·;ys dat onderwysgerie'\ve 

voo1~ 1900 baie karig was. Die ou-mense wat in daardie 

tyd kinders was; kon ook nie van die bietjie kanse wat daar 

\vas, gebruik maak nie, omdat hulle hoofsaaklik verplig '\vas 

om skape en beeste op te pas en met die algemene boerderye 

te help. Vra 'n mens watter standerd hulle geslaag het, 

dan ant-vvoord hulle dat hulle nie verder as die A, B, C 

en die lees van die Bybel gekom het nie. Die katkisasie 

is by hulle beskou as die hoogste vorm van "geleerdheid" -

daarom is die benaming 11Boerematriek" vir die katkisasie 

vandag nog vir die plattelander 'n bekende woord. 

In 'n mate is die gegewens in tabel 57 tog bemoedi

gend naamlik die hoer onde~7speil by die jongere geslag. 

Die feite dwing 'n mens om tot die gevolgtrerucing te kom 

dat die rol v1at die onderwys speel, aan die toeneem is. 

Die meeste van die huidige skoolgaande kinders het die ge-

leentheid om standerd ses te behaal. Die swak onderwys-

peil wat veral onder die ouer geslag aangetref word, moet 

in 1n mate aan die houding teenoor die onderwys gewyt word, 

terwyl die S\vak onderwysgeriewe van vroeer waarskynlik 

hoofsaaklik daarvoor verant1.voordelik is. Omgewingsfak-

tore het s6 'n sterk rol gespeel dat die onderwys, toe 

verbeterde geriewe later beskikbaar gestel is, nie 'n hou

vas op die gemeenskapsbewoners kon kry nie en selfs van

dag nog, is in taJ..le gevalle die gebrek aan belangstelling 

teenoor onderwyssake opgemerk. Ons is dus verplig om tot 

die gevolgtrekking te kom dat, hoewel swak verstandsver.moe 

waarskynlik wel 'n rol speel, dit egter nie die enigste 

faktor is wat onderwys in die gemeenskappe teengewerk het 

nie./ •••• 
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nie. 

2. Die houding teenoor die onderwys~ 

In aldrie gemeenskappe bestaan daar voldoende onder-

\1YSgeriewe tot standerd ses. Tydens die ondersoek het die 

Departement van Onderwys die beleid sodanig gewysig dat 

alle Std. VI-leerlinge na die naaste ho~rskool oorgeplaas 

sou word. Opleiding in die gemeenskappe kan dus voortaan 

net tot en met Std. V. verkry word. 

Gedurende die dertiger jare van hiordie eeu het een 

skoal in gemeenskap A s6 vooruitgegaan, dat dit gedurende 

1934 tot •n Junior Hoerplaasskool bevorder is. Gedurende 

daardie jaar het die kindertal 1n hoogtepunt bereik en in 

die da~ropvolgende jare het die aantal leerlinge geleidelik 

gedaal. Tans voer die skool 'n sukkelbestaan en kan hy 

beswaarlik sy status as 'n drieman-skool regverdig. Die 

ander skole in die gemeenskappe is almal tweeman-skole en 

bestaan elk uit die minimum getal leerlinge. Die daling 

in die getalle moet aan die vermindering van die kindertal, 

wat in aldrie gemeenskappe opgemerk is, toegeskryf word. 

Die houding wat sommige ouers teenoor die onderwys en 

onderwysers openbaar, meet weer as 'n belangrike oorsarur 

vir die swak skoolprestasies van die leerlinge beskou word. 

Dit is geen ongewone verskynsel om vandag nog mense daar 

aan te tref wat heeltemal skepties teenoor onderwyssake 

staan nie. Die kinders word vir die geringste rede tuis 

gehou en r~~ gevolglik al meer agter by die ander kinders 

in die klas. Waar iemand dan nog ook verstru!delik ver

traag is, is sy kanse om aan.die einde van die jaar te 

slaag, uiters gering. Om die houdings duideliker te laat 

spreek, het die ondersoeker dit in syfers probeer uitdruk. 

Die/ •••• 
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Die gebreke van die vasstelling van die skatting van hou

dings moet ook hier nie ui t die oog verloor word nie. 

Tabel 58. Houding van ouers teenoor die 
onderwys. 

--=-
Gemeenskanne Totaal. Aard van A B c 

houding. 
~t~~ % Aantai Aa.ntdl 

r ... , 
% % lAanta1 · d/ 

/0 

I 
Noodsaak- 40 43.96 22 57.90 4 36.36 66 47.14 1ik. 

tHert nie . 
0 

Kr"ee 1 '·Jaar- 27 29.67 12 31.58 5 45.45 44 31.43 
~-e daaraan 
tBeskou dit 
lasutvd- 24 26.37 4 10.52 2 18.19 30 21.43 
mors ~· 

Totaal: 91 o_oo.oo 38 ~oo.oo 11 ~oo.oo 

-
~oo. oo 

1

1lt0 

Tabel 58 toon dat 43.96% van die ouers van gemeen

skap A, onderwys as 'n noodsaaklike vereiste vir die 

opvoeding van hul kinders beskou. Daar is 29.67% van die 

ouers wat skepties teenoor onderwyssake staan, terwyl 

26~37% dit as tydverkwisting beskou. In gemeenskap B 

is toestande effens beter: 57.9% van die ouers beskou 

dit as noodsaaklik, 31.58% heg nie vee1 waarde daaraan nie 

en 26.37% beskou dit as utydmors 11
• In C is toestande die 

swakste. Die persentasies is hier soos volg: 36.36% as 

noodsaaklik, 45.45% is skepties teenoor die onderwys~ 

terwyl 18.19%dit as onnodig en tydverkwisting beskou. 

Uit tabel 58 blyk verder dat nie eens die helfte van 

die gesinne (47.14%) onde~vys as noodsaaklik vir die op

groeiende kind beskou nie. Daarbenewens heg 31.43% nie 

veel/ •••• 
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veel waarde aan onderrig nie hoewel hulle nie juis die Staat 

se poging om hul kinders te onderrig, sal teengaan nie. 

Dan is daar di~ groep (21~43%) wat ondervrys slegs as tyd~ 

verkwisting beskou. Volgens hul opvatting weet 1n kind 

genoeg wanneer hy kan lees en skryf - dit wil se, ongeveer 
l 

die peil van Std~ II behaal heto Dit is ook die kinders 

van hierdie groep \vat die meeste probleme aan die onderwy-

sdr besorg. Di~ kinders word skool toe gestuur met die 

wete dat dit deur die wet vereis word<> 

Toe a an een van die ouers gevra is of hy nog kinders 

op skool het, was die antwoord: "Nee, gelukkig nie meer 

nie, want die skool het net 1n verpeslike invloed op die 

kind •••••" En die rede sou dan wees dat die kinders daar 

net leer om te speel, met die gevolg dat hulle tuis nie met 

die werk wil help nie~ 

Die antipatie van so~:rlge van die ouers teenoor die 

onderwys word ook baie duidelik weerspieel wanneer die 

Svlak skoolbesoek van die kinders nagespoor word. Daar is 

ouers wat hulle kinders tuishou omdat ander kinders hulle 

op pad skool toe aflmou. Ander \vord tuis gehou omdat 

hulle 11hier nodig is. 11 Sommige bly tuis omdat die lug 

betrokke is en daar 1n moontlikheid van reen bestaan. 1n 

Paar van die ouers het gereeld hul kinders uit die skool 

gehou warrneer daar op 'n Saterdag skool gehou is sodat die 

kinders 'n \veeksdag vry kon kry (gedurende die Paastyd). 

As verskoning bied die kinders dan aan dat hulle pa s~ 

hy stuur nie sy kinders 11 soos 'n kaffer" op 'n Saterd.ag 

na die skool niel Hierdie houdings gryp baie dieper as 

die ongereelde skoolbesoek in. Dit verraai verwronge en 

ongesonde maatskaplike opvattinge ten opsigte van die 

belangrikheid van onderwyso 

Met/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 262 -

Met die uitsondering van 'n paar verstandigerouers 

wat daarop aandring dat hulle kinders geleerd moet wees 

(dit wil s@, Std. VI moet behaal), is hierdie onsimpatieke 

houding teenoor die onderwys 'n algemene verskynse1, a1 is 

daar 47% van hulle, volgens tabe1 58, wat dit as noodsaaklik 

beskou. Hierdie verskynse1 is waargeneem toe daar uitge-

vra is oor die verskillende houdings ten opsigte van ge-

leerdheid. Hiervolgens was daar s1egs 19% van die ouers 

wat daarop aangedring het dat hul kinders geleerd moet wees; 

~% van die ouers het wel hoe agting vir geleerdheid gehad 

dog hulle was daarvan oortuig dat di t bui te die boreik van 

hul kinders was en daarom was hulle ook nie verder gein-

tcresseerd nie. 

Daar is gevind dat onderwysers deur die bewoners nog 

met hoe agting bejeen word en daar is selfs 'n klein groepie 

wat 'n ewige vrees vir hulle hot. Tabe1 59 toon die 

houding van die ouers teenoor die onderwyscrs aan. 

~rd van 
houding. 

tBnic res-
rPok en· 
bntsag. 

Vroos. 

Normale 
toodrag 
r.Tan Sal{e. 

Totaal: 

Tabel 59. Houding van oucrs teenoor die 
onderwysers. 

Gemcenskap. 

A B c Totaal. 

AantaJ % Aa.ntaJ % ~antaJ % AantaJ % 

79 86.80 33 86.82 9 81.82 121 86.43 

7 7.70 4 10.53 - - 11 7.85 

5 5.50 1 2.65 2 18.18 8 5.72 

91 lJ_oo. oo 38 tLoo.oo 11 100.001 140 o.oo. 00! 
I l 

Tabel 59/ • • • • 
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Tabel 59 wat weereens 'n tendens ten opsigte van be

paalde houdings aantoon, dui duidelik daarop dat die onder-

wyser nog as die geleerde beskou word (86.43%). Die onder-

\vysers word daarom ook met die invul van vorms en die be-

ru1twoording van vrae oorlaai. 0p die wyse kry hulle 'n 

buitengewone geleentheid om die ouers aangaande onderwys

sake in te lig. Gewoonlik word dit gedoen en die be-

soekende ouers beloof dan met hart en mond hul volle 

ondersteuning. Ongelukkig word die beloftes selde of 

ooit nagekom. Hulle het net nie daardie belangstelling 

in hul kinders te sl\:ool vo rdering nie. 

Dit het al etlike kere gebeur dat ouers na die hoof 

};:oLl om hul kind se Std. VI-sertifikaat te haal en dan tot 

die ontnugtering kom dat die kind slegs Std. V geslaag 

bet en Std. VI nie deurgekom het nie. Dit lei tot harde 

woorde en onverskillige taal met die erkenning dat die 

lclnd hulle bedrieg het. Die skoolrapport is natuurlik 

stukkend geskeur voordat die ouers dit gesien het en die 

ouers is onder die indruk gebring dat dit met die eksamen 

goed gegaan het. 

Die houding van antipatie van die ouers teenoor die 

skool (nie die onderwyser nie) ondermyn die gesag en 

prestige van die skoal by die kind. Hulle ontwikkel ook 

'n traak-my-nie-agtige houding ten opsigte van die skool 

wat as 'n belangrike oorsaak van vertraging in die skool

vordering beskou moet word. Die houding teenoor die 

onderwys is 'n nawerking van 'n maatskaplike ontwikkeling 

wat in die gemeenskappe met verloop van jare pla.asgevind 

het. 

Die lae verstandspeil wat onder die leerlinge aange-

tref/ •••• 
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getref is ( vergelyk hieronder) ka;.J. nie alleen aan 'n gebrek 

aan voldoende verstand toegeskryf word nie maar ook aan 1n 

negatiewe beskouing ten opsigte van die onde~~s wat dui

delik waarneembaar was by baie van die skoolkinders wat 

ondervra en getoets is. Die uiters ongunstige toestande 

waaronder kinders in hierdie gemeenskappe gebore is en groat 

geword het en die verwronge standpunt wat die ouer mense 

teenoor die onderwys huldig, be!nvloed die kind om self 

ook traag en lusteloos die skool te besoek. Hy gaan net 

omdat hy gedwing word, of omdat die wet dit vereis en hy 

wag net totdat hy sy Std. VI gemaak of die ouderdom van 16 

jrerbereik het, om onmiddellik terug 
11
plaas toe 11 te gaan vir 

die nboerderyu. 

By die genoemde probleme kom daar dan ook die ekono

miese beweegrede waarom kinders nie veel verdere skoolop-

leiding geniet nie. Vir hulle is dit om die ewe of hulle 

Std. III, VI of· VIII gemaak het; om die waarheid te s~, 

pas dit h~ beter om so gou en so vroeg moontlik die skoal 

te verlaat.1 ) 

Dit is opmerklik hoe die ouers, asook die kinders, daar

na verlang dat die leerling die ouderdom van 16 jaar moet 

bereik. Dan weet hulle, is daar niks wat die kind kan 

verhoed om die skoal te verlaat nie. Di t maak dan geen 

verskil in watter standerd hy is en watter maand van die 

jaar dit is nie. Op die kind sowel as die ouer se aan-

drang verlaat die leerling onmiddellik die skoal. Dit 

was 'n vry algemene verskynsel voor die veertiger jare. 

l)Malherbe, E.G.: .Qrul~~~ en die A:rmblanke: Carnegie 
Verslag, Deel III, p.l -220. 

Verskeie/ •••• 
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Verskeie kinders was nog maar in hu11e derde, vierde of 

vyfde standards toe die ouderdom van 16 jaar bereik is. 

So het dit se1fs na 1940 in gemeenskap A gebeur dat 'n 

leer1ing drie weke voordat hy sy Std. VII-eksamen moes 

afle, 16 jaar oud geword en gevo1glik die skoal sumier 

verlaat het. Soortgelyke gevalle is ook deur die betrol{ke 

onderwysers van gemeenskappe B en C meegedeel. Met bier

die verloop van sake is die ouers blykbaar tevrede. trAg, 

u weet mos hoe vandag se kinders is •••• " is die enigste 

kommen taar. 

3. Die verstandspeil. 

(a) Inltaiding : 

Toestemming is goedgunstiglik van die Transvaalse 

Onderwysdepartement verkry om die Suid-Afrikaanse Groeps

verstandstoetse en die Individuele Skaal van die Nasionale 

Buro vir Opvoedkundige Navorsing (individuele toetse) by 

alle leerlinge van die betrokke skole af te neem. 

Die groeptoetse is op leerlinge van standers III, 

IV, V en VI toegepas terwyl die individuele toetse op 

leerlinge laer as standerd drie toegepas is. Om te 

kontroleer o.f die twee toetse die prestasies min of meer 

dieselfde toets, is 1n aantal leerlinge individueel sowel 

as met die groeptoetse getoets. By die toepassing van 

hierdie twee toetse op dieselfde persoon het die toets

afnemer tot die ontnugtering gekom dat die toetspres-

tasies van mekaar verskil. Die toetsprestasies van die 

groeptoetse was aansienlik boer as di~ van die individuele 

toetse - 1n I.K. verskil van 6 tot 12. Toe die verskil 

by die eerste skool bemerk is, was die toetsafnemer van 

mening/ •••• 
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mening dat 1n verkeerde metode van toetsafneming toegepas 

is. Toe soortgelyke resultate by die tweede skool egter 

geVind is, is verdere literatuur in die verband geraadp~eeg. 

Die verskil in prestasies is ook bemerk by die groepe leer

linge wat individueel getoets is (leerlinge laer as Std.III) 

en leerlinge \/at met die S • A. G. T• (Suid-Afrikaanse Groeps

verstandstoets) getoets is (dit wil se leerlinge van Std.III 

en hoer.) Die vraag ontstaan nou of die individuele toet

se te laag toets en of die groeptoetse te hoog toets. 

Watter toets kan as die betroubaarste toets be~kou word, 

en wat is die verklaring vir hierdie verskille. 

In soverre dit die verstandsprestasies van leerlinge 

aangaan, het Pratt Yule en R.C. Albino van die Universi

tei t van Natal op meer as 6, 000 Rhodesiese skoolgaande 

leerlinge gedurende 1948 en 1949 die S.A.G.T. toegepas. 

Hulle bevindings was soos volg: "The distribution of in

telligence as measured by the S.A.G.T. in our sample was: 

below 90, 5%; below 100, 17%; below 110, 32%; below 120, 

26%; below 130, 15%; and above 130, 5%. The mean I.Q. of 
2) 

our sample was 108. 7". 

Sommige dagblaaie het hierdie bevindings gebruik om 

te bewys dat die Engelssprekende kind (veral in Rhodesi~) 

superieur teenoor die Afrikaanssprekende kind is, aange

sien die gemiddelde I.K. van die Unie se blanke skoolleer-

linge gedurende 1930, 100 was. Ons sien dus dat die 

Rhodesiese leerlinge byna 9 I.K.-punte hoer as die ver

wagte 100 presteer het. 

Professor J.A.J. vru~ Rensburg wat op bogenoemde onder

soek geantwoord het, het aangetoon dat die norm van die 
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S.A.G.T. te laag is en dus nie 'n betroubare weergawe van 

die leerlinge se verstandsprestasies gee nie: " ••••· I 

then remembered that in 1946 and 1947 we had tested the 

I.Qo 's of about 1,300 pupils found in 86 schools of the 

Cape Province in connection with a language experiment 

conducted by the Cape Education Department. On looking 

up the figures I found that in 73 of the schools the 

average I.Q. was above 100 and in only 13 was it below 

100. The average I.Q. for the group was ~07, The 

group of schools represented an unfavourable rather than 

a favourable selection of schools in the Cape Provinces 

as they were tmduly \veigh ted with small cotmtry schools 

of two and three teachers - amongst others in the Knysna 

forest and several fishing villages. It therefore seemed 

to me that the norms for the S.A.G.T. were indeed too 

lowQ 

Since then I got further information from Mr. P. v~n 

der Spuy, Inspector of special classes for the Cape 

Education Department who tested 480 pupils born in 1937. 

As he was dealing with special classes he had an unfavourable 

selection ••••• In spite of this very unfavourable selec-

tion van der Spuy still found, for a group of 480 pupils, 

an average I.Q. of 101,7. These findings I think, prove 

conclusively that the norms of the S.A.G.T. are definitely 
. 3) 

too low and should be revlsed." 

Met prof~ van Rensburg as deskundige op hierdie ge

bied, aanvaar ons dus dat die s.A.G.T. se norm te laag 

is en gevolglik leerlinge se prestasies te hoog aantoon. 

3 )van Rensburg, J.A.J.: South African Group Test Notms
Verrigtings van die Suid-Afrikaanse Sielkundige 
Vereniging, 1950, No.1, p.l5. 

Wat/ •••• 
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Wat die individuele toetse betref, kon geen kritiek 

opgespoor word nie. Natuurlik hang die toetsprestasies 

van 'n leerling dimvels af van die wyse waarop 1n toets

afnemer die toets afneem - in watter mate hy die toets

persoon beinvloed, ensovoorts. 

Die enigste maatstaf wat die toetsafnemer gehad het, 

was om na afloop van die toetse die leerlinge met sy/haar 

betro~{e onderwyser te bespreek. Uit hierdie besprey~ngs 

het dit duide1ik geword dat die onderwysers met die resul

tate van die individue1e toetsprestasies saamgestem het en 

hierdie prestasies as verteenwoordigend van die betrokke 

leerling beskou het. Daarenteen was almal dit eens dat 

die S.A.G.T. die prestasies te hoog gestel het. 

Ui t bostaande bespreking kan nou die volgende sa.m.e

vattende gevolgtrekkings gemaalc word : 

(i) Volgens die R~odesi~se opname is die gemiddel

de I.K. van 1eerlinge 108.7; dit wi1 s~, 8.7 

punte bo die verwagte gemidde1de van 100; 

(ii) Volgens prof. van Rensburg het 'n aantal 

Kaap1andse skole (waaronder 'n aantal swak 

presterende skole) 'n gemiddelde I.K. van 

107 getoon - 7 punte bo die verwagte 100; 

(iii) Onder 'n aantal leer1inge wat vir spesiale 

ltlasse in aa.nmerking moes kom, was die ge

middelde I.K. 101.7, dit wi1 s~, 1.7 bo die 

verwagte 100. (Hou hier in gedagte dat net 

kinders met 1n I.K. van minder as ~ soos 

gemeet volgens individuele toetse, in spe

siale klasse geplaas word.) 

(iv) Besprekings/ ••• 
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(iv) Besprekings met prof. B.J. Schlebusch het ook 

bevestig dat die S.A.G.T. gemiddeld agt tot 

tien I.K. punte te hoog toets.4) 

(v) Volgens die onderwysers van die skole in ge

meenskappe A, B en C is die prestasies van die 

individuele toetse redelik betroubaar en 'n 

goeie weerspieeling van die verstandsprestasies 

van die leerlinge. Daarenteen toets die 

S.A.G.T. volgens hulle mening te hoog. 

Die behoefte aan 'n betroubare toets waarvan die norms 

vir die huidige toestande geldig is, is deur die Suid

Afrikaanse Sielkundige Vereniging s6 sterk aangevoel, dat 

daar op die daarstelling van 'n nuwe I.K. toets besluit is. 

Sodanige toets is opgestel en deur die Buro vir Opvoedkun-

dige en Maatskaplike Navorsing gestandardiseer. Hierdie 

"Nuwe Suid-Afrikaanse Groepsverstandstoets" was tydens die 

ondersoek nog nie beskikbaar nie. 

{b) Bevindings : 

Uit die voorafgaande is dit duidelik wat die probleem 

van die ondersoeker was. Van die twee toetse wat toege-

pas is, was die een geldig terwyl die ander se norms ver-

ouderd was. Die gemiddelde I.K. tussen die twee toetse 

gee dus nie 1n verteenwoordigende beeld van die ware I.K. 

van die leerlinge nie. Daar is dus gepoog om 'n ont-

leding van die bevindings te gee (tabel 60). 

4) . 
Besprekings met prof. B.J. Schlebusch, Mei 1955 
(Professor in Sielkunde, Universiteit van Pretoria). 

Tabel 60/ •• 
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,f'abel 60. 

'n Ontleding van die Il)E. van souns en meisies volgens die 
groeps~en individuele toetse in die g~1eenskappe. 

Gemeenskappe. Totaal Aanta.l 

A B c I.K. leer-· 
lin~e. 

1. Gemidde1de I.K. van SEUNS vol- 86.7 87.5 86~4 49) gens Individuele Toetse. 82.5 

2. Gemiddelde I.K. van ~~ISIES vol- ) 
gens Individuele Toetse. 91.7 93.0 88.1 91.2 45) 

3. Gemiddelde I.IC. van SEUNS vol- ) 152 
tens Groeptoetse. 95.6 102.8 97.4 97.1 29) 

4. Gemiddelde I.IC. Va.n MEISIES vol- ) 
gens Groeptoetse. 97.4 97.6 94.7 97.1 29) 

5. Gemiddelde I.K. van SEUNS 
89.9 89.9 78) vo1gens albei Toetse. 90.0 90.4 

6. Gemiddelde I.K. van :t-:iEISIES )152 
volgens albei Toetse. 94.6 94.4 89.4 93~5 74) 

7. Gemidde1de I.K. van SEUNS en 
MEISIES vo1gens Individuele 88.6 90.6 8685 8S~7 94~ Toetse. 

s. Gemiddelde I~K~ van SEUNS en 152 

MEISIES vo1gens Groeptoetse. 96.5 100.0 96.3 97.1 58) 

Totale gemiddelde I.K. 91.9 93.5 I 

I 
89.6 91~95 152 

~: 

Volgens tabel 60 is daar 152 leerlinge getoets van wie 

94 deur middel van individuele en 58 deur groepstoetse getoets 

is. (V'3rgel~rk 7 en 8 ~-n t.1. bel 60). Verder blyk dat daar nie 

groot verskille tussen die drie gemeenskappe is sover dit die 

individuele en groeptoetse afsonderlik aangaan nie. Die 

gemiddelde I.K. van seuns en meisies tesame op wie die 

individuele toetse toegepas is~ is 88.6 vir gemeenskap A, 

90.6 vir B en 86.5 vir c. Vir die groeptoetse is die 

I.K. soos volg: 96.5 vir A, 100.0 vir B en 96.3 vir c. 
Die I.K. 1s van leerlinge in die gemeenskappe is dus min 

of meer gelyk, wat 'n verdere weerspieeling is van die 

identiese toestande wat in die gemeenskappe heers. Die 

verskil in I.K. tussen B en C wat die hoogste en laagste 

gemiddelde I.I.'s, naamlik 93.5 en 89.6 onderskeidelik 

toon/ •••• 
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toon, verskil slegs met vier I.K. punte. 

Wanneer op die individuele en groeptoetse gelet word, 

merk ons die groot verskil in prestasies soos reeds in die 

vorige bespreking uiteengesit is. Vo1gens tabel 60 is die 

prestasies van seuns vir die individuele toetse 86.4 teen-

oar 97.1 vir die groeptoetse. 'n Verski1 van 10.7 dus. 

By meisies is die verskil •n bietjie kleiner, naamlik 88.1 

vir die individuele toetse teenoor 94.7 vir die groeptoetse. 

'n Verskil van 6.6. 

is die verski1 8.4. 

Tussen seuns en m'.' ·isies gesamentlik, 

Ons vind dus hier ook die verskynsel dat die gr8eptoet-

se die verstandsprestasies nagenoeg 8 tot 9 I.K.-punte ho~r 

toets as die individuele toetse. Daar kan dus met veilig

heid nege punte van die totale groep-gemiddeld (nr. 8) 

afgetrek word, ~t die gemiddeld dan ook op ± 88 in p1aas 

van die 97.1 te staan bring - dit wil s~, dieselfde gemiddeld 

as by die individuele toets naamlik 88.7 (nr. 7). Hier

volgens sou die totale gemiddelde I.K. van alle leerlinge 

dan ongeveer 88.5 in plaas van die aangegewe 91.95 wees. 

Tab€1 60 toon verder dat daar feitlik geen verskil in 

prestasies tussen seuns en dogters is saver dit die groep

toetse betref nie. Hoewel dit in die gemeenskappe af

sonderlik effens Wissel, is die totale gemiddeld Vir albei 

egter 97.1. By die individuele toetse is daarwel 1n verskil 

van 4.8 I.K. punte (86.4 vir seuns en 91.2 vir dogters) in 

die dogters se guns. Of hierdie verskynsel bloot aan toe

val toegeskryf moet word, is moeilik om te s§, maar dit 

kom ooreen met die bevindings van A. Anastasi wat beweer: 

"On the Binet test (bogenoemde individuele toetse) and its 

revisions, sex differences are slight but usually favour 

the/ •••• 
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the girls up to the age of about 14."5) 

Baie duidelik is dit dat die gemidde1de I.K.'s heel

wat onder die van die bevolking is. Veronderstel dat daar 

9 punte van die groepsgemiddelde afgetrek word, dan is 

die totale gemiddeld 88.5. Die prestasies van leer1inge 

in die gemeenskappe is dan 11.5 onder die gemiddelde I.K. 

na bevolking wat 100 is. (Vergelyk van Rensburg se gegewens 

Neem ons egter die gemiddelde van die groeptoetse naamlik 

97.1 (nr. 8) en ons neem aan dat die gemiddelde bevolkings 

I.K. 109 is (vo1gens die jongste bevindings), dan is die 

I.K. verskil oak 11.9. 

'n Gemiddelde I.K. van 88.5 vir drie verskillende groepe 

leerlinge is inderdaad baie laag as in ag geneem word dat 

die gemiddelde I.K. vir die bevolking 100 is. Die gemiddel-

de I.K. vir al die leer1inge in die gemeenskappe tesame is 

dus in die 11 dom-normale" kategorie. 

Wanneer die individuele prestasies nagegaan word, is 

daar 21 leerlinge uit die 152 (13.8%) met I.K.'s van 80 en 

laer, dit wil s~, leerlinge wat spesiale onderrig behoort 
6) 

te geniet. Die laagste prestasie wat getoets is, was 

53 (individueel) terwyl die hoogste een 117 was. Daar '~s 

slegs 34 uit die 152 leerlinge (22.4%) wat 'n I.K. van 

hoer as 100 getoets het. Die leerlinge verkeer dus in 'n 

ongunstige posisie om enige hoerskoolopleiding te ontvang. 

Die vraag ontstaan dan watter veroorsakende faktore 

hierdie swakkere verstandsprestasies teweeggebring het. 

5)Anastasi, A.: Differ~ncial Psychology, p.425. 
6
)v van die Inter-de oor 
Afwykende kinders. 

4. Swak/ •••• 
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4. Swak verstandsprestasie. 

Aangesien dit 'n studie op sigself en buitendien van 

'n sosiaal-sielkundige aard is, het die ondersoeker nie 'n 

verband tussen die I.K. enersyds, en beroepsomgewing, eko

nomiese omgewing, gesondheidstoestande, lewensopvattings, 

ensovoorts, andersyds, probeer vind nie. Vir die invloed 

wat bogenoemde maatskaplike faktore op die individuele 

verstandsprestasie het, moes van reedsbestaande literatuur 

gebruik gemaak word. Weereens is daar twee hooffaktore wat 

die intelligensie be!nvloed, naamlik (i) die erflikheids

faktor en (ii) omgewingsfaktor. Watter faktor die belang

rikste aandeel in die intelligensiebepaling het, is nog geen 

uitgemaakte saak nie. Gestel dat daar wel 'n verskil 

tussen die I.K. van leerlinge wat uit swak sosiale omge

wings en die wat uit goeie omgewings kom, gevind word, 

wil dit nog nie s@ dat die omgewing die uitsluitende oor-

saak van die verskil is nie. 

Sommige voorstanders van die I.K.-bepaling beweer dat 

die intelligensie tot 'n hoe mate oorerflik is en dat 'n 

kind wat swak toets, nie sy swak omgewing as oorsaak het 

nie, maar wel sy voorouers wat intellektueel swak was en dat 

die swak omgewing hoogs waarskynlik aan die swak I.K. 

van die ouers toegeskryf moet word. 11 •••••• the real 

problem is not whether intelligence is hereditary in 

&eneral, but to what extent differences in intelligence 

from individual to individual are due to hereditary or 

to environmental differences ••••• u7) Wat die geval 

ook al mag wees, is dit nie die plek en tyd om die hele 

aangeleentheid te bespreek en daaroor uitspraak te gee nie. 

7) Curti, M.W.: Child Psychology, p.l83. 

Wat/ •••• 
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Wat ons wel aanneem, is dat n6g oorerwing n6g omgewing 
8) 

alleen die I.K. kan bepaal. Ons taak is enkel om daar-

die veroorsakende faktore soos deur ander navorsers bepaal, 

wat moontlik op hierdie gemeenskappe se leerlinge van toe

passing is, te noem: 

(a) Uit die voorafgaande hoofstukke moet dit duidelik 

wees dat die geestelike agterlikheid van die ouers en kin

ders gedeeltelik aan erflikheidsfaktore toegeskryf kan word. 

As gevolg van die ondertrouing is dit moeilik om te glo 

dat voortreflike geslagte daaruit voortgekom het. Daar is 

te veel liggaamlike gebreke aan talle mense wat in alle 

waarskynlikheid die gevolge is van die familiehuwelike en 

wa t die opvallendste was by hulle wa t as na by-bloedverwante 

in die huwelik getree het. So word daar onder andere 

liggaamsgebreke, swak gesondheidstoestande en abnormale 

liggaamsbou aangetref. Sander twyfel het die erflikheids-

faktore hul negatiewe uitwerking sowel op die fisiese as op 

die intellektuele sy van die mense. Baie navorsers be-

skou hierdie erflikheidsfaktore as van die uiterste belang 

in die verstandsprestasies van leerlinge.9) 

Ondersoekers op die gebied van afwykende sosiale en 

sielkundige verskynsels beweer dat die maatskaplike ver

oorsaking nie deur een enkele faktor bepaal word nie, dog 

deur 'n veelvuldigheid van faktore. Hierdie beginsel 

word deur Burt "multiple determination" genoem.10) In 

B)Riemersma R.T.: Sek e 
Maatskapllke Aspek~t~e~va~n--~-..~~~~--~~~~~~ 
p.66-67. 

9)woods, F.A.: Mental and Moral Heredity in Roygltx, 
p.82. Vergelyk ook Hildreth, G.: The Resemblance of 
Siblings in Intelligence and Achievement, p. 85; en 
Pearson,~Karel: On the laws of Inheritance in Man: 
On the Inheritance of Mental and Moral Characters in 
Man. Biometrika, 3, 1905-07. 

lO)Burt, Cyril: The Young DelinQuent, p.559. 

verband/ •••• 
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verband met opvoedkundige agterlikheid van 'n leerling 

s~ hy: "Educational backwardness has no one specific cause. 

It is merely a superficial symptom, a complex resultant 

attributable to a variety, and usually to a multiplicity 

of alternative and converging influences."ll) 

(b) Vervolgens sal 'n paar maatskaplfke omgewings

faktore soos in vorige hoofstukke bespreek kortliks aan

gedui word wat op die leerlinge van die gemeenskappe van 

toepassing is en wat deur ander navorsers bewys is dat dit 
1n noue verband met die verstandsprestasies hou. Die be-

langrikheid van die erflikheidsfaktor wat die basis van 

die intelligensie vorm, moet in die veroorsaking van die 

leerlinge se swak prestasies egter nie uit die oog verloor 

word nie. 

(i) Sosiale status van die gesin: 

Terman12) het 492 leerlinge volgens hul 

sosiale status ingedeel en 'n mediaan I.K. vir elke sosiale 

peil uitgewerk, naamlik : 

Sosiale Groep. 

Baie swak 
Swak 
Gemiddeld 
Bevoorreg 
Baie bevoorreg 

85 
93 
99.5 

107 
105 

Ander ondersoekers stem met Terman saam en hul algemene 

gevolgtrekking is ook dat leerlinge met'hoer I.K.'s uit 

ll)~urt Cyri~: The Backward Child, p.l09. 

l2)Terman, L.M.: The Stanford Revision of and Extension 
of the Binet-Simon Scale. 

die/ •••• 
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die hoer sosiale groepe afkomstig is en dat namate die 

sosiale status daal, die gemiddelde intelligensie van die 

leerlinge ook op 'n laer peil is. 

Sekere Suid-Afrikaanse navorsers wat 'n studie van die 

milieu-invloede gemaak het, stem met hierdie bevindings 

saam. So beweer Robbertse: 
0

'n Onbetwisbare verhouding 

bestaan tussen die huislike milieus van kinders en hul skoal 

prestasies, in die sin van hoe gunstiger die huislike milieu 

des te beter presteer die kind op skool en omgekeerd~nl3) 

Riemersma kom in sy eie ondersoek ook tot dieselfde gevolg

trekkings.14) 

Hoewel daar in gemeenskappe A, B en C nie tussen ver

skillende sosiale status onderskei kan word nie, toon 

vorige gegewens duidelik dat, met die uitsondering van 

enkele gesinne, almal in Terman se sosiale status van 11 baie 

swak" gegroepeer sal moet word. Ook kan 'n mate van be-

vestiging vir ander ondersoekers se bevindings gegee word. 

Daar moet egter onthou word dat die sosiale status van die 

gesin nie die oorsaak van die swak prestasies is nie, maar 

dat dit eerder as die gevolg beskou moet word. Die so-

siale status bepaal nie die I.K. nie, dog dit word daardeur 

beinvloed. 

(ii) Voeding en kleding : 

Ondersoekers het sever gegaan om voeding en 

selfs kleding van leerlinge te korreleer met hul verstands-

prestasies. Daar is dan ook 'n positiewe korrelasie ge-

vind in die sin dat hoe swakker die voedingstoestand en die 

13 )Robbertse, P.M.: Die verhouding tussen die skoolpres
t~sies en huislike milieu van laerskoolleerlinge in 
sover dit die ekonomiese, beroeps- en strukturele om
standighede van die gesinne betref, p.93. 

14
)Riemersma, R.T.: a.w., p.172. 

kleding/ •••• 
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kleding van leerlinge is, des te laer is hul verstandspres

tasies. 11Alhoewel daar kleinere verskilletjies voorkom lyk 

dit nogtans asof die resultate vir voeding heelwat careen

stem met die van huislike omstandighede.ul5) So ook 

"••••• in hooftrekke lyk dit dus asof die resultate met die 

kleding ook ooreenstem met di~ van die huislike omstandighede 
16) 

en voeding." Swak voeding en kleding kan die verstands-

prestasies dus ook beinvloed, hoewel dit nie die I.K. van 

'n persoon alleen kan bepaal nie. 

In hoofstlli{ VII is reeds aangetoon dat voedingstoestande 

in aldrie gemeenskappe baie onbevredigend en veral onge-

balanseerd is. Hoewel geen toetse uitgevoer is nie, is tog 

'n groat mate van wanvoeding vermoed. Die kleding van die 

leerlinge is nie besonder swak nie. Die materiaal waarvan 

die klere gemaak is, is wel duidelik van die goedkoopste, 

dog gewoonlik is dit heel en redelik skoon. Volgens die 

ondersoeker se oordeel het die sw.ak voedingstoestande 'n 

belangrike aandeel aan die lae verstandsprestasies. Hoe 

kan verwag word dat 1n leerling goed moet presteer as hy 

gedurende skoolure van hanger flou word? Dit is 1n ver-

skynsel wat dikwels voorgekom het toe die skole nog nie van 

die skoolvoedingskema gebruik gemaak het nie. 

(iii) Beroep van ouers : 

Aangesien die gemeenskappe in landelike areas 

aangetref word, is feitlik die enigste beroep wat beoefen 

word, die boerdery. Hoewel die begrip nboer11 duidelik 

die beroep aandui, moet daar tog tussen uboere" en boere 

onderskei word. Die hoogs gespesialiseerde ~ kan tog 

l5)Riemersma, R.T.: a.w., p.l65. 
16)Riemersma, R.T.: a.w., p.l68. 

nie/ •••• 
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nie met die outydse, onkundige nboere" vergelyk word nie. 

Daarom kan ons vir hierdie doel boere in drie groepe verdeel, 

naamlik : 

(a) Die hoogs gespesialiseerde boer ~t van moderne 

boerderymetodes gebruik maak. Dit is, gewoonlik 

iemand ~t opleiding in boerderymetodes gehad het. 

(b) Di~ boer wat wel nie hoogs gespesialiseerd boer 

nie, maar wat nogtans deur die moderne metodes 

be!nvloed is en boerdery as 'n ware beroep beoefen. 

(c) Daardie groep uboere" wat eintlik nie boere in 

die ware sin van die woord is nie. Dit is hulle 

wat •n stukkie grond besit of bywoners is maar 

vir wie die boerdery geen beroep is nie. Daar 

word geploeg en gesaai slegs om in die eie be-

hoeftes te voorsien. Daar is geen sistematiese 

boerdery aanwesig nie en aan beplanning word nie 

gedink nie. 

beskou word. 

Bulle kan as ongeskoolde arbeiders 

Dit is tot hierdie derde groep waartoe feitlik alle 

boere in die gemeenskappe behoort. 

Oor die verband tussen die I.K. van leerlinge en die 

beroepe van hul vaders skyn daar by verskillende ondersoe-

kers 'n groot mate van ooreenstemming te wees. Vol gens 

die I.K. van hul kinders kan die beroepe van die vaders in 

dalende I.K.-volgorde, min of meer soos volg ingedeel word: 

1. Professioneel; 

2. Besturend; 
3. Klerklik; 
4. Geskoold; 
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5. Half-geskoold; en 

6. Ongeskoold,l7) 

Robbertse kom tot die gevolgtrekking dat daar 'n noue 

verband bestaan tussen die beroepsmilieus van die ouers en 

prestasies van leerlinge in die laerskool en wel in di~ sin 

dat 'n gunstige beroepsmilieu van die ouer byvoorbeeld die 

prestasies van die kind ten goede beinyloed terwyl 1n on

gunstige beroepsmilieu 'n nadelige uitwerking op die pres

tasies het.18 ) Hierdie invloed geskied binne perke want 'n 

swak beroepsmilieu kan byvoorbeeld die leerling se I.K. met 

hoogstens 10 punte beinvloed. Riemersma, voor Robbertse, 

het ook saamgestem met ander ondersoekers wat beweer dat 

dit skyn asof daar 'n direkte verband tussen die I.K. van 
19) •n kind en die beroep van sy vader bestaan. Volgens 

bogenoemde ondersoekers blyk dit dus dat die swak verstands

prestasies van die leerlinge tog met hul vaders se beroep 

verba.nd hou. Daar sal nie verder op die konsekwensies van 

hierdie aspek ingegaan word nie. 

(iv) Gesinsgrootte : 

1n Ander faktor wat die I.K. van leerlinge 

nadelig beinvloed, waaroor verskeie ondersoekers eens is, 

l7)Ellis, Havelock: A Stydy of British Genius. Vergelyk 
ook Dexter, E.S.: Relation between Occupations of Parent 
and I,Q, of children. School and Society, Vol. 17, 
p.612. Vergelyk ook Haggerty, H.E. and H.B. Nash: 
Mental Ca a i of Ch 1 r n a d Par nta Occu ation. 
Journal of Ed, Psych. Vol. 1 9. 

lB)Robbertse, P.M.: a.w., p.19. 

l9)R. R T 120 1.emersma, •• : a .w., p. • 

is die/ •••• 
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is die gesinsgrootte. Riemersma het byvoorbeeld uit sy 

ondersoek tot die slotsom gekom dat leer1inge wat in die 

laagste I.K.-groep (onder 80) val, uit huise kom met 'n 

gemidde~de kindertal van 5.4, terwyl kinders in die hoog

ste I.K.-groep (130-139) uit gesinne met 'n gemiddelde kin-

dertal van slegs 2.8 per gesin kom. Hy toon byvoorbeeld 

aan dat die I.K. vanaf 111.47 vir huisgesinne met t\vee 

kinders daal tot by 98.0 vir huisgesinne met nege kinders. 

Hy vind ook dat die gemiddelde aantal kinders per gesin 

vi1~ professionele persone om en by 3 ~3 is, terwyl di t 'V"ir 

ongeskooldes in die buurt van 5.7 is. 20 ) Daar is dus ook 

weer 'n negatiewe interkorrelasie tussen beroep en gesins

grootte. Ander navorsers soos Suther1and, 21 ) I.entz22 ) 

en Dawson23) is ook van dieselfde mening, naamlik dat leer

linge uit groat gesinne gemiddeld laer in die I.K.-toetse 

presteer as kinders uit klein gesinne. Robbertse vereen-

selwig hom ook met bogenoemde bevindings en stel in sy 

ondersoek vas dat leerlinge met die laagste gemiddelde 

verstandspeil uit gesinne met gemiddeld die hoogste kinder

tal, naamlik 5.6, kom. 24) 

Uit·die ondersoek in die gemeenskappe is vasgestel 

dat die gemiddelde kindertal per gesin 6.4 is (sien 

tabel 10), wat dus tog 'n ooreenstemming toon met die 

bevindings van die ander ondersoekers. Die getal leer-

linge vir die toets was te klein om •n bepaalde rangorde

korrelasie in die verband wat gesinsgrootte met die I.K.-

prestasies hou, aan te toon. 

2 Q)Ri R m 235 emersma, .~.: a.w., p. • 
21) 

Sutherland, H.F.: The relationship betvreen I. Q, a,nQ, 
Size of Family. J.Ed. Psy. Vol. 23: 42. 

22)Lentz, T~: Reletion of I.~. tQ Si~e of FamilX, J,Ed. 
Psy. Vol. 18 : 86. 

23)Dawson, S.: Intelligence and Fertility. Br.J.Psy.Vol.23:42 
24>Robbertse, P.M.: a.w.~ p.53. 
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Ons kan egter nie veralgemeen deur te se dat daar in 

die gemeenskappe 'n verband tussen I.K. en gesinsgrootte 

bestaan nie, maar globaal gesien lyk dit toe so, aangesien 

die gemiddelde kindertal hoog is, wat, volgens ander onder

seekers met 1n laer I.K. gepaard gaan as in daardie gesinne 

waar 'n klein kindertal aanwesig is. Die groot gesinne 

beinvloed die I.K. dus nadelig. 

(v) ~konomiese omstandighede: 

Ekonomiese omstandighede is waarskynlik die 

primer-veroorsru~ende faktor waaruit die ander omgewings

faktore, soos sosiale status, voeding en kleding, beroep 

van ouers, ensovoorts, vloei. Ons vra ons dus af of die 

gesinsinkomste sodanige invloed op die kinders uitoefen dat 

dit eindelik in hul skoolprestasies weerspieel word, met 

ander woorde, presteer kinders uit arm gesinne daarom 

swakker as kinders van meer welgestelde gesinne? 

In elke hoofstuk tot dusver is klem gel~ op die armoede 

en verwaarloosde toes tande -vrat in die gemeenskappe heers. 

Oppervlakkig sou die bewering dus gemaak kon word dat ar

moede die I.K. van leerlinge ongunstig beinvloed. As ons 

nagaan tvat ander navorsers in die verband gevind het, kan 

bogenoemde bevrering bevestig word. Daar is reeds aange

toon dat 1n aanduiding van 'n verband tussen leerlinge se 

skoolprestasies en die status van die ouerlike beroep bestaan. 

Ons kan dus a-priories die afleiding maak dat hoe hoer die 

ouerlike beroep, hoe grater ~s die gesinsinl{omste, en om-

gekeerd. Verder kan a-priories gese word dat dieselfde 

verhouding tussen kinders se skoolprestasies en die gesins

inkomste moet bestaan, as tussen skoolprestasies en ouer

like beroep. 

Verskeie/ •••• 
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Verskeie ondersoekers het aan hierdie onderwerp aandag 

gegee en hul mening kom in •n groat mate ooreen. So het 

Malherbe in sy bevindings aangaande die onderwys en die 

ar.mblanke op die verband tussen ekonomiese status en skool

prestasies gewys en wel in die sin dat hoe armer die om

ge\1ing en die gesin, . hoe swakker is die kind se prestasie 

op skoal en andersom. 25) 

Die bekende sielknndige, opvoedktmdige en sosioloog, 

Cyril Burt, het in 1n ondersoek in London bevind dat die 

korrelasie tussen agterlikheid op skoal en ekonomiese om

standighede die grootste rol speel in die geval van uiterste 

armoede 26 ) (soos trouens ook in gemeenskappe A, B en C). 

Burt se bevindings is dat agterlikheid op skool met armoede 

verbind kan -yrord en wel in die sin dat hoe grater die ar

moede, des te swakker presteer die kinders op skoal. Die 

bevindings is egter nie dat an~oede en skoolagterlikheid 

sinoniem is nie. Hy le dan ook baie nadruk op hierdie 

feit. 27) Volgens hom benadeel,armoede die kind op tweer

lei wyse, naamlik dit ondergrawe die kind se gesondheid en 

di t werk belemmerend in op sy algemene ontwikkeling. Deur 

die liggaamlike vitaliteit te belemmer, vrord tewens die leer

vermoe van die lr~nd gekortwiek, en deur sy ontwikkelings

horison te beperk, word die geleentheid tot kulturele 

on~dkkeling hom ontneem. Ondervoeding speel 'n vername 

rol, maar ondervoeding is meer die gevolg van verkeerde as 

van te min voeding • Die styselhoudende voedsel is die 

25)Nalherbe, E. G. :. Qnderwys en Q.ie .fu;mblanke. Carnegie
verslag,·Deel III, a.w., p.Sl. 

26)Bu~t, Cyril : The Backward Chilg, p.l20. 
27)Burt, c. : a.w., p.l05. 

goedkoopste/ •••• 
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goedkoopste en die fout le eerder in die verkeerde same-
28) stelling as in die karigheid van die dieet, 

Bogenoemde vyf faktore kan beskou word as die belang

rikste moontlike maatskaplike milieu faktore wat die I.K. 

van die leerlinge ongunstig beinvloed. 

(vi) Ande_r: 

Ander sekondere faktore wat ook die verstands

prestasies kan beinvloed, soos deur ondersoekers bepaal, 

is onder 8.J."1dere die swak gesondheid van die leerlinge, 

hul 11 arm" kul tuur en hul houding teenoor die onde.rwys. 

Laasgenoemde is reeds bespreek. 

28 )Burt~ c.: Geestel:Vke Onvolwaardighe:i,d, p.158-I60. 
Vergelyk ook Robbertse, P.M.: a.w., p.l26-136. 
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Hpofstuk X. 

GODSDIENS. 

1. Algemeen. 

(a) Inleiding: 

Die plek wat godsdiens in 'n mens se lewe vervul, 

ka.n nie in eksakte syfers ui tgedruk word nie. Lang gebede 

in 1n biduur, vroom praatjies voor 'n geestelike of selfs 

die gereelde lees van die Bybel is nie noodwendig betrou

bare a.anduidings van 1n mens se Christenskap nie. Dit 

mag soms bewuste metodes v1ees wat toegepas -vrord juis om 

onchristelike dade te probeer verberg, So ook is gereel-

de kerkbesoek nag geen sekere teken van Christelikheid en 

die wegbly van die kerk of Christelike byeenkomste geen 

noodwendige aanduiding van onchristelikheid nie. Die 

mens se godsdienstige waardes word ooreenkomstig sy inner

like geloofsoortuigings bepaal: sy geestelike bran vro1 

lcrag van die Almagtige bo hom, en die gesag wat hy teen-

oor daardie Opperste wese erken, Die wyse waarop toet~ry-

ding aan en erkentlikheid teenoor daardie Gesag openbaar 

word, is by elke mens verskillend, Die een toon dit 

deur middel van sy gereelde kerkbywoning, die ander deur 

die beteueling van sy tong, nog 'n ander deur die onder

steuning aan liefdadigheid of deur 'n kinderlike gebed in 

sy binnekarner. Daarom kan 'n buitestaander se mening 

oor 'n ander se godsdienstigheid dikwels misleidend wees. 

Voordat 'n mening uitgespreek kan word, is dit allereers 

nodig dat so 'n persoon intiem geken moet word want 1n 

grondige kennis van sy handel en vlandel, van sy hele letve 

en lewensopvatting gee 'n mens by benadering 'n skatting 

van sy godsdienssin. Maar ook dan is di t nag nie 1n 

absolute weergawe van sy Christelike oortuiging nie. 

Die gevaar van 'n subjektiewe oordeel en van ongeoorloof

de vooroordeel is al tyd aan\vesig en daarteen moet sterk 

gewaak/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



- 285 .. 

gewaak word. 

Eers na 'n verblyf van meer as ses maande in dio 

gemeenskappe en na *n noukeurige waarneming, onder andere 

oak van die bewoners se godsdienstige uitinge, kon min of 

meer 1n beeld gevor.m word vru1 hul godsdienstige ingesteld

heid. Die ondersoeker het ook waardevolle inligting va."1 

die plaaslilte leraars gekry betreffende indi viduele ge

sinne t-rat bespreek is. Ongelukkig het a1 die leraars nie 

hul samewerking verleen nie. 1n Aantal vraelyste is aan 

elke predil-(ant gegee wat vir elke gesin in hul ondersJ.ceie 

ge~eentes ingevul moes word. Na drie jaar was daar nog 

geen reaksie van sommige nie, hoewel briewe en persoonlike 

gesprekke hulle daaraan herinner·het. Die ondersoeker 

het verder deur middel van onderhoude met die gesinne 

hul standpunt probeer bepaal ten opsigte van sekere gods-

dienstige aangeleenthede. Hoewel gepoog is om 1n ge-

troue weergawe te kry, moet al tyd in gedagte gehou word 

dat dit tog wel slegs tentatief is. Daar is egter ander 

gegewens wat meer konkreet van aard is en waar die feite 

as betroubaar aa.nvaar kan word, byvoorbeeld gege1vens oor 

kerkverba.nd, die vol trolering van kerklike of burgerlike 

huwelike, ensovoorts. 

(0) Ke~ike verteenwoordiging in die gemeenskappe: 

Daar bestaan 'n neiging by die minder-gegoedes om 

makliker deur sektariese genootskappe beinvloed en meege-

sleur te word. Die rede hiervoor kan miskien daarin ge-

soek \·T)~.:d dat hierdie 11 arm 11 groep v1eens hul stoflike 

en/of geestelike agterstand, minderwaardig teenoor die 

meer 1.velgestelde deel van die bevolldng voel. Die sek-

tariese genootskappe benut dan die minderwaardigheids-

gevoel/ •••• 
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gevoel ten volle, deur individuele bearbeiding, en met 

dj.e mooi gedagte dat die armes die Koninkryk sal be-
" ' 

erv1e 11 • Dit is trouens wat een van die gesinshoofde 

vnorgegee het by ondervraging. Ten spyte van die feit 

dat ons met 1n hoogs gese1ekteerde uarm" groep (geeste1i1c 

sowe1 as stof1ik) te doen het, was dit opmerk1ik watter 

klein persentasie van die bewoners aan sektariese genoot

skappe behoort. 

Tabel 61·. 

--

Kerlc-
verb and. Aan..:. 

tal(/ 

VeT·enigde 27 
Hervormde 52 
Gereformeer-

de() .6 
Sektaries~ 6 

Totaa1: 91 

Kerkverband van die gesinshoofde in 
die gemeenskappe. 

Gemeenskappe. 

A B c Totaal. 

% ~an~ 
% 

Aan.;.. Aan.:. 
rtal. tal. % tal. % 

·' 

4 29.68 10 26.32 36.3 41 29.3 
I 

57e12 23 I 6o.49 6 54.6 81 57.8 
I 

6.60 5 13.19 1 9.1 12 8.6 
6.60 - - - - 6 l+.3 

100.00 38 p_oo.oo 11 100.00 140 ttoo.oo 

Tabel 61 gee •n ontleding van die kerkgenootskappe van 

alle gesinshoofde. Hiervolgens behoort s1egs 4.3% van 

al1e gesinne aan een van die tal1e sektes. Ons merk 

oak dat al hierdie gesinne uit gemeenskap A afkomstig is. 

Die gegewens toon ve~der dat 29.68% van die gesinshoofde 

in gemeenskap A aan die Verenigde Kerk, 57.12% aan die 

Hervormde Kerk en 6.6% aan die Gereformeerde Kerk behoort. 

In gemeen~kap B behoort 26.32% aan eersgenoemde Kerk, 

terwy1 60.49% aan die Hervormde Kerk en 13.19% aan die 

Gereformeerde Kerk behoort. In gemeenskap C is die 

persentasie 36.3% vir eersgenoemde, 54.6% en 9.1% vir 

1aasgenoemde/ •••• 
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laasgenoemde Kerk. 

Met die uitsondering dus van 4.3% behoort alle ge

sinne tot een van die drie Afrikaanse kerke (95.7%). 

'n Verdere opvallende verskynsel is dat die Hervor.mde 

Kerk wat betreklik klein in verhouding tot die Verenigde 

Kerk v1at getalle betref is, nogtans in aldrie gemeenskappe 

oorheers. Hulle ledetal vorm in elke gemeenskap afson-

derlik meer dan 50% van die gevalle. In die geheel be-

hoort 57.8% van die gesinne aan laasgenoemde, terwyl die 

Ver~niede Kerk slegs 29.3% van die gesinne in sy geledere 

het. Dit is 1n opvallende vorskynsel waarvoor geen ver-

klaring gevind kon word nie. Daar behoort slegs 8.6% 

van alle gesinne aan die Gerefor~meerde Kerk. 

2. Die kerklike lewe in die gemeenskappe. 

(a) Die DOOJ2 : 

Met enkele uitsonderings word die doop nog as 'n 

ke:rklike instelling beskou en elke ouer glo dat sy ki..Yl.d 

nie mag groat word sander om gedoop te word nie. Soms 

vrord kinders onder baie moeilike oms tandighede gedoop -

veral omdat die Kerkrade verkies om dit in die ken~ en 

nie tydens die buitedienste te doen nie. Dit vereis dik-

wels groot opoffering van die kant van die ouers. Vir-

eers beskik die meeste nie oor behoorlike vervoer.middels 

nie en om 'n klein kindjie per donkiekar te vervoer, is 

nie gewens nie. Dan is daar die probleem van goeie 

ldere. Die uSondagklere" van die mans bes taan gewoon-

lik uit 1n ou verslete broek en baadjie. Daarby is die 

gesinne ge-vroonlik sku vir groot byeenkomste, veral waar 

hulle 'n aktiewe rol moet vervul. Hierdie aandrang van 

die/ •••• 
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die Kerkrade om die kindertjies in die kerk te doop 

enersyds, en die besware van die ouers andersyds, het a1 

vcroorsaak dat meer as een ouer sy kerk verlaat het om by 

die kerk wat bereid is om sy kindjie tuis of tydens die 

buitediens te doop, aan te sluit. 

Wat die doop van die kindertjies betref, ~s tydens die 

opname gevind dat 8 kinders nie gedoop was nie. 
r9 

HuJ. ou-

derdom was soos volg : 

Gemeenskap A : 1 kind van 1 jaar en 3 maande; 
6 kinders van 17 jaar en ouer. 

Gemeenskap B : 

Gemeenskap C 

Totaal 

1 kind van 1 jaar en 4 maande. 

8 kinders. 

Slegs agt of 0.9% van alle kinders bo een jaar was nie 

gedoop nie. Hierdie syfer is laag, veral as die moeilik-

hede waarn1ee die gesinne in verband met die doop te kmnpe 

het, in gedagte gehou word. 

Die aarmeming en toetreding tot die vol1vaardige lid

maatskap van die kerk is 1 n belangrike stap in die le\ve 

van die jong gemeenskapsbewoner. Dit is veral die ouers 

v·rat met trots vervul is vvanneer hul se1m of dogter vir 

die aarmeming moet uingaan" of v1armeer hy of sy reeds die 

be1angrike stadium deurloop het. Vir die jeugdige self 

is dit gewoonlik 'n berg en •n nagmerrie wat voorl~ en 

daarom word dikwels diegene gevind wat die aanneming eDte 

jaar ui tstel. Hulle voel nie opgewasse vir die gewe1-

dige taak wat voorle nie en baie gou begeef hul moed hul-

le dan. 

Die trots van die ouers wanneer hul seun of dogter 

die/ •••• 
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die ouderdom vir katkisasie bereik het, het dikwels daar .. 

op uitgeloop dat die betrokke kind in die geselskap in

geroep 1vord sodat 11die meneer kan sien hoe groat boet 

(of sus) al is." Die tvete dat hul kind aangeneem is en 

'n valle lidmaat van die Kerk geword het, gee aan die ouers 

'n mate van sekuriteitsgevoel want nou weet hulle dat die 

kind maar kan trou en as daar uit die huwelik 'n kind ge

bore word, s~ daar geen moeilikheid met die doop van die 

kind wees nie. En so besef die kind self ook dat hy nou 

groat en hubaar geword hct. 

Uit die beantwoording van die vraelys het dit geblyk 

dat al die ouers aangeneem en lldmate van die een of ander 

kerk of genootskap is - soos reeds in tabel 61 aangedu:t. 

Die aantal kinders bo 21 jaar (die minimum ouderdom 

vir aanneming is 16 jaar) v1at tydens die opname nog nie 

aangeneem was nie, is in tabe1 62 ~ntleed. 

Tabel 62. Persone ouer ~~ 21 jaar wat nie 
lidmate van 'n ~~rk is nie. 

~---~·-·....,.. ...... _______ _ 

Gemeenskap. Getal. % 

A 33 67.5 
B 14 28.3 
c 2 4.2 

~··· 

Totaal: 49 100.0 

Opmerking: Vier vru~ die kinders in gemeen
skap A is verstandelik subnormaal, 

Volgens tabel 62 b1yk dat 49 kinders ouer as 21 jaar 

in die drie gemeenskappe nog nie lidroate van 'n 

kerk is nie. Van hulle is 67.5% uit A, 28.3% uit B en 

4.2% uit gemeenskap C afkomstig. Die aantaJ jeugdiges 

wat/ •••• 
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wat nog nie aangeneem is nie (volgens tabel 62) is dus 

hoer as die ongedooptes. Drie moontlike redes vir bier-

die hoer getal kan miskien gevind word : 

' Die vrees vir die katkisasie as gevolg (i) 

van 1n gevoel van onbevoegdheid; 

(ii) Die ongedooptes kan nie ten volle lid-

( ij_i) 

mate van die kerk word, tensy hulle ge

doop word? en 

'n kwynende godsdienstige gevoel wat by 

die jonger geslag bespeur word. 

(c) Kerk~soe' : 

Daar is reeds op gewys dat gereelde kerkbesoek 11ie 

'n aanduiding van godsdienstigheid is nie. Hier is dit 

egter ook nie die doel om die bewoners se godsdienstigheid 

of ongodsdienstigheid vas te stel nie. Die syfers in 

tabel 63 is slegs by benadering vasgestel. Bui tendien sou 

dit vir talle gesinne onmoontlik wees om presies vas te 

stel hoeveel keer hulle per jaar die kerk besoek. Die 

indeling llgereeld", 11 soms 11 , nooit" is gemaak en daarvolgens 
II . ' 

is die gesinne geklassifiseer. Onder die tenn "gereeld" 

word verstaan gesinne wat min of meer twee of meer keer 

per maand die kerk besoek. "Soms" wil s~, hulle wat slegs 

met Nagmaaltye of tydens buitedienste die kerk besoek. 

Sommige van die gegewens is deur die plaaslike predikant 

verskaf, terwyl baie gegewens deur indirekte ondervraging 

van die gesinne self verkry is. 

3 
Tabel 6~/ •••• 
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-
Gemeenskappe. 

Kerkby.:. ~otaal. 
vJoning. A B c 

I 
Aantl 

~11.; 
~an tal~ % Aantal % % 'tal. % 

Gereeld 1 1.10 1 2.64 1 9.10 3 ~.14 
Soms 42 46.16 19 50.00 5 45.45 66 l.r7.14 
Nooit 48 52.7Lr 18 47.36 5 45.45 71 50.72 

Totaal: 91 100.0 38 uoo.o 11 100.0 p_tro 100.0 
l 

Volgens tabe1 63 b1yk dit dat die gegewens vir die drie 

gemeenskappe baie ooreenkom; die oorgrote meerderheid gaan 

baie ongereeld kerk toe. Daar is slegs drie gesinne (2.14%) 

vlat as geree1de kerkgangers beskou kan word. Verder is 

daar nagenoeg ~7% wat usoms" die kerk bywoon, ter\vyl meer 

as 50% feitlik nooit kerk toe gaan nie. Ongeveer die helf

te kan dus as onkerk1ik beskou word, dog dis nog ~en nood-

"Twvendige aanduiding van onchristelikheid nie. Die redes 

vir hierdie groot syfer vir onkerk1ikheid is min of meer 

dieselfde as die redes vraarom kinders nie of baie moeilik 

gedoop kom. Die armoede met die daaruit voortvloeiende 

probleme soos kleding, vervoermidde1s, e~sovoorts is van 

die hoofoorsake wat beklemtoon moet word. Die geringe 

verstandelike peil wat by baie gesinne opgemerk is, is 

verder ook geen prikkel om hulle tot 1n dieper geestelike 

le\ve aan te spoor nie. Hul geestelike waardes strek tot 

die diepe geloof in God en aan die paar Goddelike wette 

wat aan hu1le bekend is, soos onder andere die eerbiedi

ging van Sy Naam, die heiliging van die Sondag en so 

meero Of hierdie waarneming korrek is, is egter nie 

seker nie. 

(d) Kerklike/ •••• 
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(d) Kerkltke ampte : 

Indien die deelname van mans aan die kerklike ampte 1n 

aanduiding van godsdienstigheid was, kon tabel 6~ van groat 

hulp gewees het. Ongelukkig gebeur dit egter dikwels dat 

'n persoon v·Jat die kerk en godsdiensoefeninge gereeld by• 

woon, tot kerkraadslid verkies word, met die voorbehoud 

egter dat hy 'n sober lewe lei. Baie ander werk1ike 

Christene vrat miskien nie die geleenthede het om gods

diensoefeninge by te woon, kry dan nooit die geleentheid 

om in die kerl;:raad te dien nie. 

Tabel 64. Lidmaatsl\:ap van die vo1wasse mans 
_______________ v~an __ g~e kerkraad, 

Lidmaat- Gemeenskappe. 
skap van 

Totaa1. Jcerkraad A B c 
I f 

% 
I 

% Aanta~. % % ~an tal. Aantal. Aantal. 

Is tans 5 lid 
Was lid 5 
Was nooit 81 

lid 

Totaa1: 91 

Opmerking: 

5.50 4 10.52 - .. 9 6.43 
'i 

7.86 6.43 5.50 3 1 9.09 9 

89.00 31 81.62 10 90.91 122 87.14 ---
~oo.oo 38 ~oo.oo 11 tLoo.oo 14o l_OO,. 00 

Daar dien opgelet te "'-'Tord dat die 
totale aantal, 140 mans voorstel. 
Volgens vorige ontledings is daarop 
ge\·rys dat ui t die 140 gesinne, ook 
weduwees aanwesig is. In hierdie 
tabe1 egter~ is hul 1aaste eggenoot 
ook ingesluit. 

In gemeenskap A is, volgens tabel 64, vyf persone 

tans (5.50%) in die kerkraad, 5.5% het diens gedoen ter

wyl die oorgrote meerderheid, naamlik 89.0% nooit lid 

van/ •• •• 
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van die ke:r·k:caad vras nie. In gemeenslcap B is 10.52.% van 

die mans tans lid van die kerkraad, 7. 86% 'tv as in die ver

lede tervzyl 81.62.% nooi t diens gedoen het nie. In ge

meenskap C was slegs 1 uit die 11 gesinshoofde lid van die 

kerkraad. Uit die 140 gesi11ne is daar slegs nege mans 

wat tydens die opnarne in een van die drie Afrikaanse lce:rke 

di~ns gedoen het as ouderling of diaken, terwyl ook nege 

(6.4%) voorheen in die kerkraad diens gedoen het. Hier

die pe:i:-sentasies is laag, veral as op die grootte van ge

meenskappe A en B gelet word. 

Uit tabel 64blyk een feit ook duidelik, naamlik dat 

die gemeenskapbetvoners nie •n baie lewendige aandeel in 

kerklike aangeleenthede het nie. Die rede hiervoor moet 

miskien hoofsaaklik aan hul angrmstige ekonomiese toestand 

toegeskryf word. 

(e) Kerkl~ke bydrae : 

~1 ander aspekte van die kerklike lewe te behandel, 

moes die ondcrsoeker hom op veel moeiliker terrein begeef 

as byvoorbeeld in verband met die kerkbywoning of die 

deelname aan kerklike werksaamhede. 'n Paging moes aan-

gewend word om die Gesinne se n1ateriele bydraes te bepaal. 

Om die bedrae vas te stel, '\'Jas haas 'n onmoontlike taak, 

omdat daar vir so baie verskillende sake en ondernenrl.ngs 

gegee moet -vrord. Daar moet byvoorbeeld vir dankoffer, 

kerkbasaars, kollektelyste, kers- en paasseels - om maar 

1n paar te noem - gegee vrord. Selfs die pogings om vol

ledige inligting van die plaaslike predikante te verkry, 

het mislulc en di t was eers nadat die ondersoeker die ver

troue van gesinne probeer wen het, dat meer lig op hier-

die aspek gevlerp kon \vord. Vireers moet daar tussen 

drie/ •••• 
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drie groepe gesinne onderskei 1.r1ord, te '\vete (i) hulle 

(veral onder die ouer geslag) vJat hul kerklike bydrae 

ee1ikant wegbere sodra die pensioene uitbetaal word en 

dit dan gereed het as die predikant of diaken op besoek 

kom., ? (ii) hulle wat nie juis onwillig is om te gee nie, 

maar wat nooi t juis daax·voor voorsiening maak en gevolglik 

nie al tyd iets het om te gee wanneer gekollel:teer word 

nie (gewoonlik se hulle dan~ 11 As daar 'n geldjie in die 
' 

huis is, gee ons, ru1.ders kan ons mos nie gee nie ••• " of, 

11 ag meneer, ons is maar a:."'n, maar ons gee darem nou en 

dan ••••• 11 ; en (iii) hulle \vat onwillig is om enige bydrae 

te maak (daar is onder htllle diegene ~;-.rat behoeftig is en 

gevolglik self op liefdadigheidsondersteuning aanspraru{ 

Hoewel die begeerte mag bestaru1. om iets by te 

dra, is dit eenvoudig so dat hulle niks het om te gee nie. 

Aan die ander kant is daar ook die onverskilliges en meer 

ongodsdienstiges wat botweg weier om enige bydraes te le\ver. 

Daar is 'n paar gesinne '\vat beweer dat die· kerk 'n mens 

net van die bietjie geld wat jy het, wil beroof. An.der 

is weer van mening dat die kerk ryk genoeg is en nie nog 

hul paar pennies nodig het nie). 

Tabel 65 gee 'n weergawe van hierdie drie groepe. 

Tabel 65. Gemeentelike bydraes in die gemeen
skapne, 

Gemeenskappe • 
.Aard van Totaal bydrae A B c 

I 

% 
I 

% Aant : % Aa.EtaJ % Aantal ~an tal 

Drae ge- 18 19.79 10 26.32 4 36.36 32 22.B6 reeld by 

D:ta onge- 60 65.93 24 63.16 ... 
54.45 90 6)•. 9 9 

reeld by 
0 .. .:.. 

Dra fei t]jJ: 
. 

nooit by 1~ 14.28 LJ- }0. 52 J 9.09 18 1.2. 8!) 
nie. 
Totaal ~ 91 ~oo.oo 38 100.00 11 ttoo. oo 140 ~oo.oo . 
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Volgens tabel 6' behoort die grootste meerderheid 

(64.29%) van die gesinne tot die groep wat ongereeld by-

draes le-v;er, terwyl byna 23.% gereeld bydra. Hulle ~-vat 

nooi t of byna nooi t 'n bydrae le1~er n:Le, vonn slegs 12.85%. 

Ons sien dus dat, ten spyte van die groot armoede \vat in 

die gemeenskappe bestaan, daar tog noc volgens omsta.ndig

hede en vennoe vir die kerk bygedra word. Volgens die 

~vyksdiakens en 1n paar predikante is hierdie bydraes egter 

gering. 

(f) Kerklike en burgerlike hu~eli~e : 

Gedurende die vroee jare van die tweede helfte van 

die 19de eeu, het die Wet nog bepaal dat 1n huwelik ·vrat 

alleenlik in die Kerk voltrek is, nie geldig is nie tensy 

dit deur die la.nddros (magistraat) in die 
11
kantoortt herbe

vestig word. Somraige ouers was baie gesteld daarop dat 

htu kinders in die kerk moes trou, met die gevolg dat so 

1n bruidspaar eers na die magistraatskantoor moes gaan, 

terwyl daarna eers met die huwelikseremonie begin kon 

\vorc1. Hierdie aandrang van die ouers om 'n kerklike hu-

"'~·rolik was nie slegs 'n begeerte nie maar ook 1n behoefte, 

Daar is geglo dat die seen van God op 'n huwelik sal rtlS 

indien di t in Sy huis en deur 'n predikant bevestig \·rord. 

Gedurende die latere jare het die kerk ook volle reg ver

kry om 1n huwelik te bevestig en kon 1n huwelik dus deur 

enige van die t\v-ee instansies bevestig word. Aangesien 

die Voortrekkers baie Godvresend was, was die keuse in 

verreweg die meeste gevalle dat 'n huwelik, waar moont-

lik, in die kerk bevestig sou word. Waar daar kerklike 

geleenthede in die nabyheid was en 'n huwelik nogtans 

deur 1n magistraat voltrek is, is daar gewoonlik met ag

terdog na so 'n egpaar ven1rys as sou di t miskien 'n ver-

pligte/ •••• 
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pligte huwelik wees, 

Burgerlike huwelike het egter die voordeel dat 1n 

huwelik birme enkele dae afgehandel kan word, tervryl die 

kel .. klike bevestiging eers kan gesl{ied nadat die gebooie 

vir drie agtereenvolgende Sondae in die kerk afgelees is 

(tensy 'n spesi?le lisensie teen £5 verkry '\vord). Ver

der het 1n burgerlike huwelik die voordeel dat dit goed

koper is, deurdat 'n persoon ge\voonlik nie veel geld aan 

rn trou-uitrusting sal bestee soos wanneer dit in die kerk 

voltrek word nie. 

Hoe 
vol..:. 
trek~ 

Kerk-
lik. 

~urger-
lik~ 
~bei. 

Nie -van 
toe pas-
si!¥'~· 

rr'otaaJ.: 

Tabel 66. 1n Vergelyking van die vol trekking 
van kerklike en burgerlike huwelike in die ge
meenskappe met di~ van die.Unie se blanke-be-

volking, 1) 

--· 
Gemeenskappe. 

Totaal. 
Die Uniebevolking vir 
verskillende jare. 

A B c 
194t ~n- % Aan- 7o Aa.n- 1- Aan- % '1947. 1949 1950 

taJ.4 tal, tal. tal. ,: 1o % 1o 
.. 

20 22.0 12 31.6 5 45.4 37 26.3 6/+-3 65.3 65.9 67.0 

69 75.$ 24 63.1 6 54.6 99 70.7 35.7 34.7 34.1 ~3.0 

2 2.2· - - - - 2 1.5 - - - -
- -12 5.3 - - I 2 1.5 - - - -

I. i .... 

91 ~oo.o bs 
I 

D.oo.o ll 1oo.ol140 100,0 100.0,100.0 
i 

100,0 100.0 

Volgens tabel 66 is 75.8% van alle eerste huwelike 

burgerlik voltrek. Daar is 22.0% van die huwelike \~Jat in 

die kerk en 2.2% wat in albei voltrek is. In gemeenskap 

B is die persentasie kerklike hu-vTelike effens meer as in 

A, n~amlik 31.6% teeno'?r die 22.0% ln A. Verder is in 

B 63.1% burgerlik en 5.3% deur albei inst~~sies voltrek. 

Nog/ •••• 
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Nog 'n hoer persentasie huwelike in gemeenskap c, as in 

A of B~ is kerklik voltrek, naamlik 45.4% teenoor 54.6% 

burgerlik. In die gemeenskappe tesame is 26.3% van die 

huv.relike kerklik en 70.7% burgerli1r vol trek. 

Die persone (1. 5%) in gemeenskap B \vat nie by die 

gegellens van toepassing is nie, is die twee o.ngetroude 

mans. 

Word die gegewens van die gemeenskappe met die v~~ 

die Unie-bevolking vergelyk, blyk dit dat daar wel 1n 

betreklik groot verskil ten opsigte van die wyse van huwe

liksvoltrekking is. Volgens syfers van die Unie-bevolking 

is 67.0% huwelike kerklik en 33.0% burgerlik gedurende 

1950 voltrek. Die persentasies is dus byna die teenoor

gestelde as vir die gemeenskappe. Verder toon die gege

wens vir die Unie-bevolking dat jaarliks meer huwelike 

kerklik voltrek word. 

Die enigste verklaring vir die merkwaardige verskynsel 

dat die meeste huwelike in die gemeenskappe burgerlik val

trek word, moet daarin gevind word dat burgerlike hU'\ve

lllre oenskynlik goedkoper en ook gouer as kerklike huwe

like is~ 

Onder die jonger geslag was die toename in burgerlike 

huwelike merkwaardig - hulle verkies dit bo kerklike huwe

like. Dit toon die teenoorgestelde neiging as by die 

U:nie-bevolking. 

• ••• 
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Die gemeenskappe se houding teenoor 
burger1ike huwe1ike, 

Gemeenskappe. Aard v~n Totaal 
Houding. A B c 

~an tal % Aantal % Aanta1 % 
I 

% Aantal 
·-

w • 

~eur dit 12 13.19 8 21.08 4 36.36 24 17~15 af 

Onbeslis 22 24.18 13 34.18 4 36.36 39 27.85 
Verkies 
kli t (mak-

57 62.63 17 44.74 3 27.28 77 55.00 ~iker en 
~ouer) 

Totaal: 91 o..oo.oo 38 ~oo.oo 11 100.00 0-40 100.00 

Hoewe1 hier slegs 1n houding vasgestel is, kan daar 

tog 1n verdere beeld van die godsdienstige opvattings van 

die gesinne verkry wo1~. Tabel 70 toon dat 13.19% van 

die gesinne in gemeenskap A burger1ike huv.relike afkeur, 

terwyl 24%nie juis 'n besliste standpunt inneem nie, en 

62.63% dit as verkieslik beskou of aan die ander kant 1n 

onverskillige houding inneem. In gemeenskap B keur 21.08% 

dit ar, 34.18% is onbes1is en 44.74% neem 1n onverskillige 

houding in. Vir gemeenskap C is die persentasies soos 

volg: 36.36%keur dit af; 36.36% is onbeslis; en 27.28% 

verkies dit. 

Daar is dus we1 'n verskil in houding tussen die 

gesinne van gemeenskappe A, B en C op te merk. In ge-

meenskap A keur slegs 13.19% van die gesinne burger1ike 

huwe1ike af, teenoor 21.08% van B en 36.36% van C se 

gesinne. Die gesinne wat sodanige huwe1ike verkies, is 

62.63% in gemeenskap A teenoor 44.74% vir B en s1egs 

27.28%/ •••• 
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27.28% vir c. 

Uit tabel 66 kan die groat persentasie huwelike wat 

burgerlik vol trek is bepaal word en di t 1:ril dus voorkom 

of daar wel 1n positiewe verband tussen die houding v·rat 

ingeneem word teenoor die voltrekking van burgerlike huwe• 

like ( tabel 6?) enersyds en die plekke \vaar die hu-vrelik 

wel voltrek is (tabel 66) andersyds beskou. Daar is slegs 

17.15% van die to tale aantal gesinne wat burger1ike huvve-

like beslis afkeur. Verder neem 27.85% van hul1e 1n on-

besliste houding in, terwyl die grootste meerderheid 

55.0% so 'n huwe1ik goedkeur. Vir die goedkeuring daar

van '\vord gewoonlik een van drie redes aangegee, te wete: 

(i) dit is gouer, dit wil se daar is baie minder moeite 

en voorbereiding aan verbonde; (ii) dit is makliker, dit 

vril se, daar is geen seremonies aan verbonde nie; en (iii) 

dit is goedk~per, dit wil se, om voor die magistraat te 

trou kos min. (Dit sluit in dat geld wat gewoonlik aan 

trou-uitrusting bestee vrord by kerklike huwelike, by bur• 

gerlike huwe1ike nie nodig geag word nie.) Met die uit

sondering dus van die 17.15% gesinne wat burgerlike huwe-

1ike afkeur, heg die ander 82.85%weinig of geen waarde 

aan die kerk as huweliksbevestiger nie. 

3· 
(a) Inleiding 

Die l}erk en die ges:i,n. 

Die Woord van God ken aan die gesin 1n besonder be-

langrike plek toe. Di t vorm een van die fondamentstene 

waarop Kerk en Staat gebou is. Die skeppingsverhaal 

reeds loop ui t op die vorming van 'n huisgesin. Die 

geskiedenis van die mens1ike geslag begin nie atomisties 

met 1n groep losstaande individue nie dog organies met 

1n huwelik en 'n huisgesin. So lees ons die geskiedenis 

van/ •••• 
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van Noag en sy gesin in die ark, Jacob en sy huisgenote 

wat na Egipte deur nood gedryf word, Job en sy gesin 1.vat 

beproef word, ensovoorts. Hierdie enkele gevalle uit die 

geskiedenis is genoeg om aan te dtli watter belangriL:o plek 

die huisge·s1n in die woord van God inneem, 

Die identiteit en eie lewenskragtigheid van die 

Afrikanervolk is, naas die beskermende hand van God, aa.n 

die Afrikanergesin te danke. Hierdie Afrikanergesin vTas 

vanaf die vroegste tyd 'n bron van geestelike krag en 1n 

rots van behoudenis vir die godsdienstige karakter van 

die volk en sy eie bestaan. Die boere wat altyd diep af-

hanld.ik van en in nou verband met die natuur met sy wind, 

reen, sonskyn, ensovoorts gele\'le het, het vanselfsprekend 

ook gedurig die beskerming, leiding en seen van die Almag-

tige gesoek. Dit het die godsdiens vir die gesin nie 

net lewend gemaak nie, maar ook iets prakties. Die be-

hoefte aan beskerming en veiligheid te midde van die een

same, afgesonderde toestande en onbeheerbare natuurele

mente was ook 'n aansporing tot 'n vromer, opregter en 

dieper godsdienstige lewe. 

(b) Hyisgogsdiens : 

Hierdie algemene onwrikbare vertroue en kinderlike 

geloof in God het ongelukkig langsamerhand begin kwyn. 

Dis 'n verskynsel wat nie net in die stede en op die 

platteland in die algemeen voorkom nie maar ook in bier-

die gemeenskappe in die besonder. Meer as een leraar 

getuig dat die ou Afrikaanse gewoonte van huisgodsdiens 

kwynend is.2) In die gemeenskappe is die hou van 

2) 
Albertyn, J.R., P. du Toit en H.s. Theron: 
~rk en atad, p.ll4. 

huisgodsdiens/ ••• 
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huisgodsdiens ook besig om in verval te raruc. Die resul-

tate van die ondersoek dui daarop dat daar weereens drie 

groepe onderskei kan word, te wete: (i) hulle wat beslis 

saans nog huisgodsdiens hou; (ii) hulle wat usoms" huis

godsdiens hou, dit vil se nog op Sondae miskien uboekevat"; 

en (iii) hulle vJat be\veer dat hulle 11 arnper nie huisgodsdiens 

hou nie omdat die tyd daarvoor ontbreek. 11 

Tabel 68. 

Huis-
gods-
diens. p..-. 

~an tal 

Geree1d 13 
Ongereeld 

(Soms) 49 

Nooit 29 

Totaal: 91 

Die vlaarneem van huisgodsdiens in 
die gemeenskappe. 

Gemeenskappe. 

A B c Totaal 
I I. % Aanta.;l % AantaJ % ~anta1 % 

14.29 3 7.87 - - 16 11.42 

53.86 21 55.27 7 63.64 77 55.04 

31.85 14 36.86 4· 36.36 47 3Lr. 74 -
100.00 38 100,00 11 100,00 140 n.oo.oo 

-

Volgens tabel 68 word huisgodsdiens deur baie min 

gesir.u1e in die gemeenskappe gehou. In gemeenskap A vind 

dit by 14.29% van die gesinne plaas. By 53.86% word c1it 

ongeree1d gehou terwyl dit by 31.85% nie gehou word nie. 

In_gemeenskap B neem s1egs 7.87% dit nog geree1d waar, 

55.27% ongereeld en 36.36% nooit meer nie. Nie een van 

die gesinne in gemeenskap C hou gereeld huisgodsdiens nie. 

Dit b1yk dat die persentasie van gesinne waar huis

godsdiens nie meer gehou word nie in gemeenskappe A, B 

en C betreklik ge1yk is. In gemeenskap A word die mees-

te gesinne aangetref waar huisgodsdiens geree1d gehou 

1tl0 l"'Cl. Daar is slegs 11.42% van alle gesinne wat nog 

gereeld/ •••• 
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gereeld huisgodsdiens hou. Nee:r. as 55% van hulle hou 

usoms" (ongereeld) huisgodsdiens en dit is waarskynlik 

'n verdere gedeelte vru1 die 55% by die derde groep 

sou tuishoort wanneer daar 1n meer grondige studie van 

hierdie aspek gemaak word, aangesien daar nog altyd 1n 

getal sal vlees -vrat voorgee dat hulle wel huisgodsdiens 

hou ter 'Wille van die goeie indruk v1at di t op die onder-

soeker laat. 

(c) Tafelgebe~ : 

Di t is nie alleen die gewoonte van uboekevat" wat 

kvzynend is nie, maar in sommige huise ook die goeie ge-

bruik om aan tafe1 by maa1 tye te bid. Die gevolg is dat 

die kinders nooit meer hulle ouers sien boekevat of hoor 

bi& nie. Tabe1 69 gee 'n aanduiding van hoe die gebruik 

om oor diG tafel te bid, nog eerbiedig word. 

Tabel 69~ Hoe dikwels by ete gebid word in 
die gemeenskappe. 

-" ----
Gemeenskappe. 

Aard A B c Tota2~ 

~taJ % Aantal % ~antaJ % 
I 

% 1\.a.ntal 

Gereeld 48 52.76 8 21.06 4 36.36 60 l:-2. 86 
Soms 32 35.15 22 5?.88 7 63.64 61 43.57 
Nooit 11 12.09 8 21.06, - - 19 13.57 

_j --· 
Totaal: 91 n.oo.oo 38 o.oo.oo!11 1100. oc 140 o.oo.oo 

j 

Die inde1ing van bogenoende drie groepe is op soort-

gelyke \vyse as tabe1 68 verJ(ry. 

Tabel 69 toon dat die grootste persentasie gesLu1e in 

gemeenskap A gereeld oor tafe1 bid, naarnlik 52.76%. Vyf

en-dertig persent doen di t ongereeld terwyl die gebrt:di: 

by/ •••• 
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by 12.09%uitgesterf het. In gemeenskap B word die hoog

ste persentasie gesinne aangetref onder hulle wat nie ge

reeld oor tafel bid nie (57.88%) terwyl hulle wat gereeld 

en nooit oor tafel bid nie 21.06% in elke groep is. 

L~ gemeenskap c, _bid 36.36% van die gesinne gereeld oor 

tafel, terwyl 63.64% dit ongereeld doen. Dit blyk dat die 

bev1oners van gemeenskap A nie alleen meer gereeld huis

godsdiens hou nie ( tabel 68) maar dat hulle ook meer ge

reeld oor tafel bid in vergelyking met die gesinne van ge

meenskappe B en c. 
Uit die totale aantal gesinne bid 42.86% gereeld oor 

taf~l, 43.57% ongereeld, terwyl 13.57% dit nie meer doen 

nie. 

Dit is begryplik dat die tafelgebed meer dikwels as 

die hou van huisgodsdiens onder die gesinne aangetref sal 

word. Daar is naamlik 'n bestemde tyd vir eersgenoemde 

(voor en na ete), dit neem 'n korter tyd in beslag en dit 

is ook makliker. 

Daar moet gewaak word teen die gevaar om hulle wat 

versuim om huisgodsdiens te hou of by etes te bid, van 

onverskilligheid te beskuldig. Die hele leefwyse van 

die gesinne is ongeorganiseerd - daar is nie altyd be

paalde etensure en dit gebeur nie dikwels dat alle lede 

van. die gesin gelyktydig om die eettafel vergader nie. 

Die skade wat die gesin en veral die kinders op gebied 

van Skrifkennis, ge bed en gees tel ike opvoeding ly, kan 

egter nie oorskat word nie. In die gesin moet die kind 

i~ners geleer word om met die geestelike en hoere dinge 

vertroud te raak om dit later self in hulle eie huise 

te gaan beoefen. 

(d) Christelike/ •••• 
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(d) Christelite lektuur : 

Ge1delike oorwegings asook die swak ge1etterdheid 

van die ouers is die oorsaak dat die gesinne baie selde 

met enige lektuur in aanraking kom. Di t wat hul1e vlel 

ontvang, bestaan hoofsaaklik uit kerklike tydskrifte v1at 

gratis versprei word. Tabe1 70 gee 'n weergawe van die 

mate waarin die gesinne lektuur beskikbaar het of kry. 

Tabe1 ?0. Christe1ike lektuurverkryging in 
die gemeenskappe. 

l:.€ktuur-
Gemeenskappe. 

A B c Totaal verkry-
ging. rlantaJ % 

I 

% % 
I 

% ~an tal Aantal Aantal 

Nooit 42 46.15 9 23.68 5 45.45 56 40.00 
Pngeree1c lr3 47.25 28 73.68 5 45.45 76 54-.29 
P.eree1d 6 6.60 1 2.64 1 9.10 8 5.71 
Totaa1: 91 a..oo.oo 38 lOO.OO 11 100.00 I 140 tt.oo.oo 

! ! ! 

Volgens tabe1 ?o, kry die grootste persentasie van 

die gesinne in gemeenskap A 6f nooit (46.15%) of ongeree1d 

(47.25%) enige Christe1ike 1ektuur. Slegs ses gesiru1e 

(6.6%) kry gereeld lektuur. In gemeenskap B is die po-

sisie nie beter nie. Een gesin (2.64%) kry gereeld 

leesstof, terwyl 73.68% ongeree1d en 23.68%nooit leesstof 

in die hande kry nie. I.ektuurverkryging in C is ewe suak. 

Slegs een u.it die elf gesinne kry geree1d Christelike 

lektuur tervryl daar vyf in elk van die ander twee groepe 

is. 

Hier is nog 'n aanduiding dat die gemeenskapsbe"tvo

ners nie aJ..leen maatskaplik afgesonder is nie maar. ook 

geestelik/ ••••• 
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geestelik en kultureel. Daar word ongeveer drie tot vier 

keer per jaar buitedienste gehou, die predikant besoek hul

le een keer per jaar, die gesinne self kom selde in die 

kerk (soos in tabel 63 weerspieel) en die gesinne kom sel

de met enige Christelike lektuur in aanraking. 

Daar is ongeveer ~0% van die gesinne wat feitlik nooit 

enige lektuur kry nie, terwyl meer as 54% van die gesi~1e 

hul tydskrifte ongereeld kry. Hierdie tydskrifte is die 

volgende. 

aard in): 

(L.W. dit sluit ook lektuur van nie-Christelike 

Die Voorligte~ (N.H. of G. Kerk) 24 
g,:!.e Hervormer (N.H. Kerk) 35 
Die Kerl&blad (Gereformeerde Kerk) 5 
Ander (Sektaries) 8 
Nie-Christelike lektuur (on- 4 

gereeld) 
76 

Slegs agt van die gesinne ontvang gereeld tydskrif

te (tabel 70) waarvan drie Christelike en vyf ander 

(sektaries) is. 

Samevattend kan dus gekonstateer word dat die voo1~ 

kom of die godsdienstige lewe ten opsigte van kerkbesoek, 

deelname aan kerklike lewe, bevestiging van huwelike, die 

hou van huisgodsdiens, ensovoorts, nie aan die beste ver-

'tvagtings voldoen nie. Aa.n die a.nder kant moet egter 

daarop ge-vrys word dat hierdie mense sekerlik nie as geheel 

ongodsdienstig bestempel kan word nie. Die maatskaplike 

veragtering en die swak ekonomiese omstandighede waar

onder die mense moet lewe kan nie t~ gering geskat word 

in hul klaarblyklike ongodsdienstigheid nie. 

Die/ •••• 
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Die geheel-indrulc waartoe die ondersoel{er gekom het, 

is dat hierdie mense oor die algemeen nie onverskillig en 

ongelowig is nie, hoewel die kerk self nie 'n alte groot 

plek in hul levJe inneem nie. Byna almal glo in God en 

aan die paar algemene Goddelike wette wat aar1 hulle bekend 

is, soos o.a. Sabbatsontheiligin&probeer hulle gehoor-

saa111 wees. 

Di t wou tog voorlcom of die gesag en plek wat gods

diens in die levJ8 Vall. die Vroeere geslagte ingeneem het, 

by die jonger geslag aan die afneem is. Die toegewyde 

godsdienssin by die ouer geslag word nog vry algemeen 

aangetref. Meer as een het die ondersoeker verseker: 

11 Al vreugde wat ek nou nag op my oudag kan geniet, vind 

e:\: in die lees van my Bybel. u By die jonger geslag is 

daar · 'n teenoorgestelde neiging merkbaar. Godsdiens -vrord 

a1 meer op die agtergrond geskuif, sodat 'n losser en 

liberaler geslag besig is om op te groei. Erfenisse 

vrat vir die voorgeslag nog heilig en eerbaar was, word 

deur die jonger geslag oorboord gegooi en gering geskat. 
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Hoofstuk XI~ 

DIE ST.Ap EN SY ~t{VJtOED OP DIE GEMEENSKA,PPE. 

Om die verskynsel van verstedeliking in die gemeen

slcappe reg te begryp; is nodig om die ekonomies-kuiturell! 

agtergrond van. die Afri1ranerbevolking in die verband kort-
. ' 

liks te omlyn, en om 'n aanduiding van tn paar van die 

belangrikste gemeenskaplike kenmerke van die verstedeli

ldng van die Afrikaner en di~ van die gemeenskappe onder 

beskouing, te gee. 

Binne e~n geslag het feitlik die hele maatskaplike 

voorkoms van die Boerebevolking verander. Hierdie meta• 

morfose is die gevolg van die toestroming na die stede• 

Die hele geaardheid van die landskap het ewe skielik ver

ru1der; waar die pad in die verlede regUit en gelyk was, 

gaan dit nou met kronkelgange oor berge en deur dale, in 

soverre dit die Boerenasie aangaan. or, om die beeld te 

verander: waar die indi vidu se weg in die verlade veel 

gemeens met 'n stille private plaaspad gehad het, gebruik 

net deur sy eie mense, met oorvloedig tyd en geleentheid 

vir onderlinge ontmoeting en geselsltap, loop die pad nou 

skielik uit in 'n bree, publieke verkeersweg vraar met koors-

agtige tempo heon en weer gejaag word en waar die reisiger 

met moeite en met lewensgevaar sy weg deur die menigte 

moet v:tnd. Hoe anders as vandag vias omstandighade 75 jaal-

gelede in Suid-Afrika. Dis 'n veelseggendo fait dat 

daar tot ongeveer 1870 fei tlik net een stad in Suid•Afrika 

was, naamlik Kaapstad - gelee in die suidelike hoek "Van 

die land en ver weg van die hart en lewe vrui die meeste 

Afrikaners - 'n s tad wat veel eerder lcosnopoli ties as 

Afrikaans I •••• 
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Afrikaans vras. Vir meer as 200 jaar het die Afrikaner 

meesa1 op die boereplase of op die klein dorpies ge\roon. 

Die geografiese omgewing het in •n groot mate die 

individu en die gesin se leef- en denkwyse bepaal. Daar 

was vir hom wat 1n Amerikaanse sosioloog noem "the humani

sing backgronnd of naturerr - die opheffende agtergrond 

van die natuur. Omring deur groot vlaktes on oop ruimtes 

met die gesigseinder onbeperk, kon hy vryelik beweeg. Die 

uitgebreide omgewing het hom alle geleenthede gebied. Daar 

\vas onbeperkte ·i.Aleiding vir sy diere, volop bewerkbare grond, 

ter\•:yl reen- en bronwater veel beter bewaar is deurdat gras 

en bos die snelle afloop gekeer het. Daarby was die maag

delike grond nog ryk en kon dit met weinig bewerking 'n 

goeie oes oplewer. Veel het in die omgewing meegewerk om 

aan elkeen 'n betreklik maklike bestaan te besorg. Rustig 

en onbekommerd oor sy eie toekoms, sowel as oor die van sy 

kinders, kon die boer saam met sy familie woon. Vir sy 

kinders en vir sy nageslag vias daar bestaansekerheid. 

Die dorp was vir die meeste slegs die plek waarheen hulle 

nou en dan gegaan het, om enkele benodigdhede aan te koop 

en om kerkdienste by te woon. Maar hierdie rustige toe

stand was nie blywend nie, veral nie met 1n groeiende be

volking wat na die ontdekking van diamante en goud aa.n

sienlik vergroot is deur 'n instromende vreemde element 

nie. Hierdie vreemde element het dadelik nuwe gewoontes, 

nu\-ve leef't,ryses, nu\.ve handels- en besigheidsmetodes en ook 

nuwe probleme geskep. Dit was juis in die dorpe en ver

al in die opkomende stede waar die plattelander nou met 

rderdie nuwe lewe in aanraking gekom het. 

Die nut.ve besigheids- en industri~le le\-le wat in eDce 

stad en groot dorp ontstaan het, het mense getrek. Ver-

der/ •••• 
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der het die dorp 'n welkome uitweg gebied vir hulle wat as 

gevolg van die onderverdeling van die plase, nie meer 'n 

bestaan kon maak op die klein st11YJ.cies grand nie. Plase 

is sodanig verdeel onder die nageslag dat hulle in vele 

gevalle s6 klein ge\>Tord het dat kinder.s van groat families 

moes trek om elders 1 n heenl{ome te vind. "Die lewenskrag-

tigheid van die Afrikaner vergoed nie alleen vir die ver

lies aan mensemateriaal gedurende die oorlog (1899-1902) 

nie, maar besorg 'n aansienlike geboortesurplus op die 

platteland \vat later - altans in die Noordelike provinsies -

as die nucleus en begin van die stadwaartse trek beskou 
1) 

:.noet word", aldus J.R. Albertyn, e.a. 

Die dorp en die stad was die enigste toevlugsoord 

viJ• die vlat nie by-woners wou '\·lord nie. Goedkoop en oor-

vloedige naturelle-arbeid het nie boere aangemoedig om, 

soos in ander lande, blanke bywoners of dagloners in diens 

te neem nie. 

Die lewensstryd op die platteland het veel moeiliker 

geword deurdat plase nie alleen kleiner, dog ook veel duur-

der geword het. Die stryd is verder bemoeilik deur oor-

be\·Teiding en oorbewerking wat op die kleiner\vording van 

die grand gevolg het. Dit het weer grondverspoeling ver-

erger en die bewaring van water bemoeilil{. Hierdie aa.n-

eenskakeling van oorsake het gaandeweg vanself die lewens

bestaan op die plase bemoeilik. 

Die kredietstelsel wat vroeer byna onbekend was, het 

mense geleer om maklik skuld te maru{ en baie is in 'n 

maalstroom waaruit hulle nie kon kom nie, ingetrek. Ge

brek aan besigheidskennis en -ervaring - wat voorheen nie 

so nodi~ was nie - het die boer dilDNels 'n mru{like prooi 
0 

van die geslepe vreemdeling gemaak wat deur kredietver-

l)Albertyn, J.R., P.du Toit, H.S. Theron red.: 
Kerk eg ptad, p.16. 

lening/ •••• 
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lening sy plaas in hande wou kry. Hoeveel honderddud.sen-

de morge grand moes nie vir wiru{elskuld en oorgstaan weg

gegee word niel 

Die verhaogde eise \vat aan die boerdery gestel is, 

het aok meer as een kleinboer na die stede gedryf. 

Daar bestaan 'n noue verband tussen die groei van 

stede en die eis van grater doeltreffendheid van boerde~J-

metodes. Die verhoogde produkti-vri tei t van die boerdery 

stel na verhouding minder boere in staat om relatief meer 

a.Ylder persone van voedsel te voorsien. 

Die ekonomiese ontwikkeling gaan gewoonlik ook gepaard 

met 1n daling in die persentasie van die bevollring wat in 

die boerdery betrokke is. Nie alleen 'n daling in die 

persentasie \verkers \va1-.c. aldus veroorsaa..'Lc nie, dog oo!:: 1n 

daling in die persentasie van die valksinkome v1at deur die 
-2) 

boere ontvang word. "Die wet van Engel bepaal. dat 

die persentasie van die gesinsinl{ome wat aan voedsel bestee 

'\vord, daal nrunate die gesinsinkome styg. Alle belangrike 

gesinsinkome-endersoeke staaf hierdie bevinding. n3) As 

di t van gesinne waar is, moet di t aok op volke van toepas-

sing '\tlees. Na mate die vJ"elstand vax1 1n volk toeneem, 

bestee hy relatief •n kleiner deel van sy inkome aan voed-
4) 

sel, wat die vernaamste produk van die boerdery is. 

Terwyl bogenaemde toestande die lewensbestaan op die 

platteland moeiliker gemaa~ het, h0t die dorpe en stede 

1Jetel, geleentheid gebied om daar 'n heenkome te vind. Die 

n1yne trek groat getalle teen bestendig0 en hoe lone. 

2)Pauw, S.: Die ~eroepsqrbeid van die Afr~aner in di~ 
~' p.l40-141. 

3) . 
, Pauw, s.: 
~-) 

Pauw, s.: 
a.w., p.l41. 

a.w., p.141. 

Fabrieke/ •••• 
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Fabrieke en industriee bied werk vir oud en jonJc. Die 
t 

voorui tsigte op 'n vaste en gereelde inkomste 1tJ"ord verkies 

bokant die vJissel valligheid van die platteland. 

Waar die stad ook nuvfe werkgeleenthede in ka.n.toor' 

fabriek en myn bied, kom ook 'n nuwe behoefte aan geleerd-

heid en opleiding. Die se1JJ'1 of dogter met ambisie moet na 

die stad gaan vir verdcre opleiding. 

Verder bied die stad ongekende vorme van verrnaal{:lik-

i1eid en ontspan_n.ing. Dit laat die plattelru1der dil~els 

voel dat sy lewe op die plaas te prosaies en dood is en 

laat hom verla.ng om ook aan daardie nu\ve le1rle deel te h~. 

So is die trek na die stad daadwerklik in die hend 

ge,,rer}~ en toe die pad eers eemnaal oopgetrap is, het die 

stroom daarheen al grater gev1ord, met die gedagte dat di t 

daar makliker as op die plaas gaan. ~vaar die boer as ge-

volg van plae, di·oogte en misoeste gedwing is om met die rug 

teen die muur te veg en te volhard, gaan daar vir hom nou 

'n nuwe deur oop waarvan hy gretig gebruik gemaak het. 

Die ontsettendc ontwrigting wat die Tweede Vryheids

oorlog nagelaat het, moet ook nie as oorsaak van die trek 

na die stede onderskat word nie. Die lwensstryd wat vir 

talle boere te moeilik geword het, het oenskynlik in 'n 

groot mate in die dorpe en stede verdwyn. Die opvatting 

het begin bestaan dat as 1n beginner op die plaas svTaarl-cry, 

hy net stadtoe moet trek. Daar kry hy soveel meer kanse 

om 11 gou op die been te kom". Die I:;,evolg was: die stroom 

van armes na die stede het al sterker en breer begin vloei. 

Di t vril oor die algemeen voor1~om asof die verarming van die 

boer een van die vernaamste oorsaJ:ce van die trek na die 

s tede \vas. 5) 

5)Pauw, s.: a.w., p.:j.lt-0. Vergelyk oolc: Volkskongr~s ~e . 
Joharmesburg. 1-t:- Julj_e 191:-7,. Refe~ate e.r: Beslm te • . ~ 
Opkoms van die Arbeiderstand ln Suld-Afrlka , deur J .R. 
Albertyn, p. 6, en Voll:skongres te Johannesburg · • •. C:!:v•, 
Die Afrikaner se lQ.ndelike herkor!l§.. en sy vex·stedQ~, 
deur T.C. de Villiers~ p.l7. 
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6) 
In Ke~k en Stqg word vier hoofgroepe redes aangegee 

vir die stadv1aartse trek, te wete 

1• Biologies' dit wil se, die geboorte-oorskot 

op die platteland dwing die jonger gelsag om 

na die stede te trek; 

2. Ekonomies, dit wil se, die begeerte om hul 

ekonomiese toestand te verbeter; 

3. Sosiaal, dit wil s@, beter geriewe vir op

voeding, onderwys en werkgeleenthede; en 

4. Sielkundig, d~t wil se, die bekoring van 

die stadslewe. 

2. Die stadwaartse trek in die gemeenskappe. 

(a) InleiQ.;i.pg: 

In die voorgaande afdeling is 1n kort oorsig van 

die verstedelil~ing van die plattelander gedurende die af

gelope 75 jaar gegee. Die stadwaartse trek het by a1 

die ouderdomsgroepe van die bevolking voorgekom hoewel 

die neiging die sterkste by die jeug bespeur is. 

In die onderhawige gemeenskappe is ook 1n trek-na

die-stad-neiging opgemerk, hoewel dit uitsluitend tot die 

jonger geslag beperk is, soos blyk uit die feit dat nie een 

gesinshoof ouer as 30 jaar aangetref kon word wat stadtoe 

getrek het nie. Die ouer geslag is nie daarin geinteres-

seerd om hul "plase" te verlaat en na die stad te trek nie. 

11 Wie sal na die plaas kyk as ek wegtrek?" of "wat saJ. ek 

in die stad gaan maak - ek is tog te oud en te sieklik om 

6) 
Albertyn, J.R. en ander: a.w., p.l7 en 18. 

te gaan/ ····~ 
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te gaan werk", is algemene verskonings v.rat die ondersoeker 

moes aanhoor toe oor hierdie saa1c navraag gedoen is. 

Die ouers is oor die algemeen ook heeltemal teen 

die gedagte dat hul kinders stadtoe moet trek, hoewel dit 

in baie gevalle vir die kinders tog as 't 1vare verpligtend 

was as hul ouers voordeel ui t staatstoelaes wou trek. Daar 

is egter 'n veelheid fclttore wat die stadwaartse trek on

der die jeug aangemoedig het en vervolgens sal 1n paar van 

die faktore kortliks bespreek word. 

(b) Redes vir die stadwa~rtse trek: 

(i) OorbevoJJQ,.gg in die gem~enskQPpe .. 

In vorige hoofstu.kke is reeds op die feit gewys 

dat die gemeenskappe heeltemal oorbevolk is, veral_in so

verre dit boerdery-aangeleenthede betref. Die potensiele 

boere het te veel geword in verhouding tot die hoeveelheid 

be\·.rerkbare grand. Meer as een van die kinder$ wat in die 

stede besoek is, het hierdie feit beklemtoon. Die jonge:r 

skoolgaande broers en susters kon gewoonlik doeltreffend 

genoeg met die boerderytjie help. 

(ii) Veranning van die ge§inae. 

Die snelle ekonomiese ontwikkeling van die af• 

gelope jare het meegebring dat boerdery op meer gespesia

liseerde grondslag gedryf moes 1~vord. Die mededinging op 

die produktemark het steeds sterker geword en so gou as 

wat iemand nie voldoende kon meeding nie, is hy met onder-

gang bedreig. Di t is iets ~rat in hierdie bepaalde gemeen-

skappe baie p1aasgevind het. 

Terwyl hierdie proses van ekonomiese agterui tga.ng 

aan/ •••• 
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~···. 

aan die gang is, lewe daar ih die harte van die jongeres tog 

tn begeerte na 1n grater ekonomiese welvaarten selfstandig-

heid. Dit gee by hulle aanleiding om ouerhuise te ver-
' I 

laat en 'n beter lewe in die stad te gaan soek. 

(iii) Erfgewoonte. 

Die e~fgewoonte het indirek grootliks daartoe by

gedra dat 1n aantal van die jeugdiges na die stede verhuis 

het. Met die uitsondering van vier gesinne het die grand-

eienaars almal dieselfde erfstelsel gevolg. Hierdie stel-

sel bepaal narunlik dat die grand na die dood van die eie

naar of eienares gelykop onder die kinders verdeel sal word. 

Die testament van die ander vier gesinne bepaal dat die 

oudste seun die grond erf en hy moet dan die ander kinders 

in kontant uitbetaal vir die deel wat hulle aan grand sou 

Omdat die oudste seun toe die grond erf ~ n1oes 

die ander kinders elders 1n heenkome vind. Gewoonlik is 

die stad gekies. Selfs die oudste seun moes dikwels die 

grond verkoop, sodat hy aan die testament-bepalings uit-

voering kon gee. As hy sy broers en susters die vereiste 

bedrae betaal, is hyself ekonomies so swak dat hy ook maar 

1n uitvlug in die stad gaan soek. 

By die ander gesinne is die probleem weer dat die 

grond teen hierdie tyd a1 sodanig onderverdeel is, dat dit 

eintlik nie verder gevoer kon word nie. Die koste aan op-
meting loop so hoog dat dit nie die klein stukkies grond 

regverdig nie (sien kaarte 1, 2 en 3 in die bylae). 

Erfgename van sulke stukkies grond is dikwels · gedwing om 

6f as bywoner by ander te werk 6f om na die stede toe te 

trek. 

Daar is die geval waar vier gesinslede 1n stuk grand 

van/ . " . . 
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van ongeveer 35 morge moes erf waarop daar net een woonhuis 

gestaru1 het. Die oudste seun het aanspraak op die huis en 

die omliggende grond gemaak en geweier dat sy broers of sus• 

tars op sy grond mag kom. HuJ.le weer het geweier om va;n 

die huis en grand afstand te doen. Die gevolg was *n hewige 

rusie en twis; waarna toe beslui t is dat a1 vier die broers 

en susters die plaas sou verlaat om elders *n lewe te gaan 

maak. 

(iv) ~e bepa1ings van die pensioepewet. 

Die bepaling van die pensioenewetgewing (dat 

geen nie-skoolgaande kind bo 16 jaar by 'n gesin wat onge

skiktheidstoelaag ontvang, mag in\roon nie) het ook baie tot 

die verstedeliking van die jeug meegewerk. In 1n vorige 

hoofstuk is reeds daarop gewys dat 1n groat aantal gesinne 

sodanige toelaes van die Staat ontvang. Hoewel sommige 

ouers dit wel reggekry het om hul kind tuis te hou, geld dit 

nie van almaJ. nie. In die stad ondervind die kinders ge-

woonlik nie baie moeilikhede nie omdat werk betreklik volop 

is, al is dit in die meeste gevalle ongeskoolde arbeid. 

(v) Y/etl&§geleentb,~de in die stad,.,. 

'n Faktor wat in die voorgaande paragraaf genoem 

is \·lat die jeugdige aanmoedig om na die stede te trek, is 

die feit dat werk in die stad so maklik verkry kan word. 

~n Familielid wat na die stad getrek het, laat baie gou 

huistoe weet hoe gunstig werktoestande is - veral as in ge

dagte gehou word dat hierdie persone selde of ooit £10 op 

die plaas in hul hande gehad het. !.Dne van :£20 en meer 

per maand is dus 'n groat klomp geld en baie aantreklik. 

Die gesin tuis neem dan gewoonlik nie lank om te beslui t · 

om/ •••• 
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om oak die plaas te verlaat en geld in die stad te gaan ver

dien nie. As voorbeeld dien 1n geval van 'n vader (27), 

'n moeder (25) en 'n seuntjie (3) wat hoegenaamd niks besit 

het nie en van die gunste en gawes van ander moes lewe. 

Die moeder se suster het in Johannesburg gewerk en omdat die 

vader bot\veg ge"t.veier het om sy tuiste te verl.aat, het die 

moeder aJ..leen daar gaan -vrerk soek. Toe sy aan die einde 

van die eerste maand van haar geld wat sy in die klerefa

brick verdien het, aru1 haar man stuur, het by haar gevolg 

en in die poska~toor 'n betrekking as arbeider aanvaar. 'n 

Paar maande later het die ondersoeker hulle in Vrededorp 

opgesoek. Hulle huis was 'n redelik bouvallige motorhuis 

wat hulle met 'n ander gesin gedeel het. Hulle was egter 

baie gelukkig en in 'n mate reeds verstedelik. 

(vi) Be$oorlikheid van die stad. 

Die sielkundige uitwerking wat die bekoorliluieid 

van die stad op die individu uitoefen, moet nie as t~ gering 

beskou word nie. In die drie gemeenskappe is dit nrlskien 

nie 1n direkte oorsaak nie, maar wel tog indirek. Briewe 

word van familie in die stad ontvang waarin die stad met al 

sy winkels en motors en plesieroorde beskryf word. Op 

di~ wyse ontstaan daar 'n stil1e bewondering vir en waar

skynlilc ook 'n onderliggende begeerte en heimwee na die 

stad. Hierdie houding word hoofsaaklik net by die jonger 

geslag aangetref. Die ouer geslag koester egter geen be-

geerte om na die stad te verhuis nie. 1n Verslag van die 

Volkswelsynsbearn.pte oor gemeenskap C dui ook hierop: u• • •. 

Een van die vrouens is van mening dat 'n mens nie vir 1n 

· · k · · 1 · " 7 ) Haar oomblik ~n Pretor~a seer 1s van JOU ewe n1e •••• 

?)Onsepubliseerde verslag oar gemeenskap c, p.6. 

seun/ •••• 
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seun is byna noodlottig beseer toe hy op die plaas van tn 

donkie afgeval het. Dit was juis toe sy hom na die hospi-

taal in Pretoria geneem het dat sy tot bogenoemde gevolg• 

treltking gekom het. 8) Verder meen die volkswelsyribeampte 

dat dit verblydend is om te vind dat die jong mense nie meer 

hui'\verig is om die w~reld in te gaan nie. Tydens sy besoek 

aan C het hy opgemerk dat daar drie seuns van ongeveer 18 

jaar was. Een van hulle was reeds 1n betrekking as bode 

in Pretoria aangebied; die tweede was gewillig om te gaan 

werlc indien hy werk kon kry; dog die derde (juis di~ een 

wat be seer is) was onvrillig om die gemeenskap te verlaat.9 ) 

(vii) Qnderwysgeleenthede in die stad• 

Die stad as opvoedkundige sentrum het vir die 

gemeenskapsbewoners geen aantrekkingskrag nie. Die feit 

dat nie een van die bewoners of hul kinders enige naskoolse 

opleiding geniet het nie, staaf hierdie bewering. Daar is 

slegs enkeles wat sever as standard X gekom het. Die stad 

met sy univcrsiteite, normaalkolleges, tegniese kolleges, 

ensovoorts, het vi~ die gemeenskapsbewoner dus ongelilltlcig 

geen betekenis nie. 

Daar is gevolglik 'n duidelike aanduiding dat daar, 

veral onder die jonger geslag in die geme~nskappe, 'n 

neiging tot die stadwaartse verhuising is. Die mate van 

verstedeliking kom egter in 1n geringer mate voor as o~der 

die plattelandse bewoners van die Unie in die algemeen. 

Die redes vir die verhuising by die twee groepe kom egter 

in 1n groot mate ooreen. 

8) 
JZ:e;r:~lag g ~nu~en~ta.;g c, a.w., p.6. Q.c.ge:gybl~~e~~~ QO.: 

9 )~ge:gg~l~~e~~~ v~;z;:~lag OOt ~em~en~~~:g c. a.w., p.6. 

Die/ •••• 
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Die Uniebevolking wat stadtoe trek, verskil van hul

le in die gemeenskappe in die sin dat eersgenoemdes ge\voon-

lik om twee redes trek. Eerstens, is daar hulle wat graag 

naby die opvoedkundige sentra in die stad ten behoewe van 

hulle kinders wil wees. Hulle is die meer intellektueles 

wat beslis 1n aanwins vir die stad is. Tweedens, is daar 

hulle wat ook vanwee moeilike omstandighede. moet trek. In 

die gemeenskappe het ons egter net met die groep te doen wat 

v.i t armoede of om verwante redes hul tuiste .verlaat en so 

in die stad beland. 

3· Beroepe en woonplehl{e van kinders wat 
hu1 oye~huis yerlaat het. 

Die ondersoeker het probeer vasstel waar die kinders 

wat hul ouerhuis verlaat het, hulle in die stad bevind en 

watter beroepe hulle volg; 

miese en maatskaplike peil. 

met ander woorde~. hul ekono-

Die woonplek het geen probleem opgelewer nie. Tydens 

die ondersoek in die gemeenskappe is hulle name, ouderdom, 

geslag en, op 1n paar ui tsonderinge na, ook hul adresse in 

die stad verkry. Met die vasstelling van die beroepe v1at 

huJ.le volg, het dit moeililcer gegaan. Hoofsaaklik is die 

gegewens bepaal net by die mans of die eggenotes van die 

vroue. (Daar moet onthou \iford dat hoewel beroepe en woon-

plekke van lQ,;p,ders be handel 1-10rd, hierdie !binders in we1 ... 1c-

llitheid volwassenes is). Die ouers was maar selde OI? 

hoogte met wat hul seun of skoonseun in die stad doen. 

Wanneer verklaar word dat die seun 'n bouer is, het dilrwe~s 

by nadere ondersoek geblyk dat hy slegs • n ha...11.dlanger was •. 

Om hierdie gegewens so betroubaa.r moontlik te kry, 

het/ •••• 
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Tabel 7le Aard van die industrie· en woongebied van ld.nders -wat 
die ouei-lruis verl8.at hek_aoos ___ QIL31 Desember 1952~ 

..... ·- . -··- ;-

Pretoria. 
~ Omliggefide Ander In die ge- Ander !;.11der Pro-

J.ard van Johannesburg. dorpe. dorpe. meenskappe. Plase~ v:insies. 
1 Indus-
trie. ~I B 'c 

I 
To- A B c To-

A B c To~ AI B c To-
A B c To-

A B c To-
A B 

,., To-
~aal. ~aaJ taal ~aal taal ltaal \.1 ~aa1 

Boerdery - - - - - - - ·- - - - - - - - - 33 19 3 55 14 7 1 22 .3. 1 1 5 
Pos-vrese 7 1 - 8 3 1 2 6 - - - - 2 - - 2 .;.... ,;... - - - - - - - - - -Spoorwee 73 8 - 81 7 10 3 20 9 1 - 10 4 .... - 4 ... - - .... - - - - 2 2 1 5 
Padwerke· - - - - - - - - - - - - 3 - - 3 3 - - 3 - - - - - - - -
~be CL.""'Yf' 15 9 1 25 - - - - - - - - 1 - 1 2 - - - - - - - - 2 - - 2 
Boubedryf l4 2 - 16 - 5 1 6 1 - - 1 4 1 2 7 - - - - - - - - - - - -Po1isie-

diens. - 2 1 3 2 1 - 3 - - - - 2 4 - 6 - - - - - - - - 1 - 1 2 
IYskorar-
beiders - - - - 2 3 1 6 - - - ... - - - - - - - - - - - .... - ·- - -
Wabrieke 3 5 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tiksters - - - - 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Privaat I 

I Onder-
nemings. 19 8 - 27 4 6 - 10 - 2 - 2 5 6 - 11 - - - - - - - - 1 - - 1 

~os en on-
! 

gesk<;>oldE 
werk. 7 - - 7 - 2 - 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -~erkloos 5 - - 5 - - - - - 1- .,. - '2 . - .... .2 12 "5 2 19 . - - - - - ,... !""" --
~otaal: 143 35 2 180 ~2 28 7 57 11 3 - .14 23 

l 
11 

i 
3 37 48 24! 5 77 14 7 1 22 9 3 3 15 

Persenta- 44.78 14.18 3.48. 19.15 5.47 9.20 3~74 sie. 
I I ! 

..... 

!! Onder nomliggende dorpe" word dorpe wat naby die gemeenskappe ge1ee is, verstaan. 

A B 

'50 27 
12 2 
95 21 
6 -

18 9 
19 8 

5 7 

2 3 
3 5 
4 -

29 22 

·s 2 
"l9 . 5 

269 lll 
j 

I 

Totaal~ 

To-c 
taal...!-

5 82 
2 16 
4 120 

- 6 
2 29 
3 30 

2 14 
-

1 6 
- 8 
- 4 

- 51 

- 10 
'2 26 

~1 402 

100.00 

LV 
f-J 
~ 
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het die ondersoeker 'n aantal gesinne in Johannesburg en 

Pretoria gaan opsoek sodat 'n beeld van die betroubaarheid 

van die gegewens, soos dit deur die ouers verstrek is, 

verkry kon word. Daar is gevind dat die industrie waar 'n 

persoon -vrerk, korrek deur die ouers ~cu'1.gegee is, maar die 

aal~d van die beroep was nie juis nie. Die indeling wat ge

maalc is, berus merendeels op die aard van die industria. 

Hierdj.e indeling is heel temal betroubaar. 

Ui t tabel ?1 kan die volgende afgelei vlord: die 

aanta.l kinders \1at hul ouerhuise reeds verlaat het, waar 

hu.lle vroonagtig is en die aard van die werk wat hulle verrig. 

0!11 die tabcl verder te verduidelik vrord 'n ui ttreksel 

(tabel 72) afsonderlik gemaak waarin 'n persentasieweergawe 

verkry word, sodat die gegewens meer vergelykbaar gestel kan 

v·rord.. 

Die meeste van die kj_nders is getroud en hulle kan as 

gesinne gereken word. Kinders 1vat egter nog ongetroud is, 

is selfversorgend en hulle kan gevolglik ook as (potensieel) 

gesinne gereken word. Die aantal k1oqers word dus in ter

me van gesinn~ beskou. 

Uit tabel 74 blyk dat die grootste trek di~ na die 

stede (Johannesburg en Pretoria) is naamlik 58.96%. Van 

hierdie 58.96% bevind byna 45% hulle in Johannesburg, terwyl 

14% in Pretoria is. Dit is opvallend dat vole;ens die 

tabel, gesinne uit gemee~skap A hoofsarutlik na Johannes

burg gaan. Daar is byvoorbeeld 143 gesinne in Johannes-

burg, tert·JYl 22 in Pre tori a gevind is. Van gemeenskap B 

geld dieselfde, hoe11el die verskil in getalle tussen die 

twee stede nie so groot is nie. Daar is byvoorbeeld 35 

gesinne wat na Johannesburg getrek het, teenoor 28 na 

P:cetoria. In gemeenskap C word die teenoorgestelde gevind 

naamlik/ •••• 
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naamlik 2 gesinne in Johannesburg teenoor 7 in Pretoria. 

Die verklaring is hierin gelee dat Pretoria die naaste aan 

gemeenskappe B en C is tervzyl Johannesburg weer die naaste 

aan gemeenskap A is. 

Negentien persent bevind hulle in ander dorpe of die 

Olnliggende dorpe, tervzyl 'n baie klein persentasie hulle op 

plase, in die gemeenskappe, of naburige dorpe bevind. 

Vyf-en-negentig persent van hierdie gesinne (kinders) 

wat in die stede woon, bevind hulle in die swakste buurte 

en die mindergegoede voorstede. 'n Eienaardige en inte• 

ressante versky-.nsel v'rat die ondersoeker opgeval het, '\vas dat 

die gesinne selfs hier in die stede rn soort gemeenskap 

gevorm het. So is meer as 30 gesinne binne drie opeen• 

volgende strate in Johm~esburg gevind. 'n AantaJ. het by-

mekaar in dieselfde huis gewoon en ander het probeer om so 

na moontlik 'n kamer te hr--:.~C'o Hulle hou gereeld met 

mekaar kontak en dit is ook feitlik hul enigste vriende-

kring. 

Die maatskaplike toestande waaronder hierdie gesinne 

in die stede leer, is baie swak. Na verhouding is hul 

lewensstandaard miskien swakker as wat dit in die gemeen-

skappe was. Hul ekonomiese peil is nie veel beter nie 

want hoevrel hul salaris of lone tot £40 per maand beloop, 

gaan die grootste deel vir behuising, ~edsel, kleding, 

brandstof en ander bestEtaasbenodigdhede,. 

Sosioloe meen dat die skielike oorplasing van 'n 

persoon van 'n la.ndelike na 1n stedelike omgewing, 'n 

kul tuurskok veroorsaak wat, al is di t soms net tydelik, 

sy hele huis1ike, intellektuele, ekonomiese en godsdien-
. •10) s 1 e d stige lewe in verwarring br~ng. Y geves·c1.g e en aan-

10) 
. Al be rtyn, J. R. e. a. : a. \v o , p • 5 • 

vaarde/ ••• 
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vaarde opvattings vax1 dj_e lewe kom in die stad in die ge

drang; die lewensbeskouing is hier in baie opsigte net 

die teenoorgestelde van wat dit tuis was. Hy raak totaal 

ontwortel en hy leef gedurig in spanning en konflikte. 

Tabe1 72o Aard v~~ die lndustrie en woongebied 
van kinders wat die ouerhuis verlaat het, soos 
op 31 Desember 1952 in persentasies uitgedruk. 

•· ~ 

Aard van cl~ie J·oh?~T:P:"etoC-O:n:-r.~~cf J·.:1cfo 
Industrie ~ nes~ riqa l goJ.;.d<~l dcr1 
- bm"g, doJ.:pcf' 

d/ -~ '<-~ _,. -7.·~ 

~ · In die Ander 
) .gomoer;;. plaso 
2~ppe.,~ 

/O I" ;o 1 .;,. 
-~ lt-~........,........-.. .• , ......... ~ --

Boerdery -
Poswese 4~44 10~53j .... 5·~1:1 
Spoorwee 45$00 35~09 71e/:3 10~81. 

Padwerke 8.11 
Mynbedryf 13.89 
Boubedry.f' 8,89 10.53 
Polisie-

lo67 5.26 diens. 
Yskor ar- 10e53 beiders. · 

• Fabrieke. 4.41+ 
Tiksters. 7Q02 

7ol4 
5o4~ 

18~92 

16.,21 

Private or-•15,00 17-·5'-'.·- 14 29 29 · 72 dernemings 0 .., . Q ~ e 

ongesko¢1- 3~89 3.50 t':~l1" 
1 

-

de werk~ I 

·-

Loswerk en l I 

~~cos. 2~7$ .... , .. .-.:- L ..=_~_2_,41 
2'_otaal : tLOO()OO ~OOoOO fOO~~O I:OOaOO 

~---
% c" 

f::J 

71~43 100.,00 
.... -

. - -
3~90 -
- -
- -
.... -
.... -
- -
- -
- -

- -
24o67 -
~OOoOO .. OOoOO 

Ander 
~ Pro-

vinsies 

~ 

33ca33 
--

33.33 

-
13.33 

-
13.33 

-
-
-

6.68 

-
-

100.00 

Totaal. 
• 

% 
20~40 
3.99 

29.$6 
1.49 
7~22 
7.47 

3.48 

1~49 

1~99 
o.96 

12.69 

2.49 

6 .. 47 
100.00 

Volgens tabel 72. 1~rerk L:-5" O% van die gesinne (kinders) 

'\..rat die ouerhuis verlaat en na Johannesburg getrek het, 

op die spoorwee. !n Gerin~er persentasie daar is aan 

private ondernemings (15~0%) en aan die mynbedryf (13.89%) 

verbonde. 'n Baie klein persentasie word in die poswese, 

boubedryf, polisiediens, enso aangetref. Vru1 die gesinne 

wat in Pretoria woonagtig is, vrord min of meer 'n soort-

gelyke beeld aangetref, me,jj die verskil dat die poswese 

beter verteenwoordig isc Ook is daar 10.53% van die 

gesinne/ •••• 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 



.... 323 ... 

gesinne by Yskor werksamfi. 

Wat geskoolde arbeid betref, word polisie-amptenare 

en tiksters as die hoogste en ook die enigste geskoolde 

beroepe gevind (4.44%). Die ander persone verrig aJ..maJ.. 

ongeskoolde arbeid in die poswese, op die spoorwee, op die 

paaie, ens. 

Tabel ?2 toon verder dat 29~86% van alle kinders wat 

hul ouerh~s verlaat het, spooi._,~:-egv;erkers vat.~ beroep is. 

Daar is 20.40% in boerdery terwyl 12.69% in private onder

nenungs werksaam is. Slegs •n geringe persentasie word in 

die ander beroepe aangetref. Ses-en-negentig persent 

van die ki.t?-ders verrig ongeslcoolde arbeid in die een of 

a.nder vorm. As daar gedi11.lr word dat hulle j eugdiges :ts 

wat gee~_geskoolde arbeid kan verrig nie, stem dit tot 

nadenke. Die spoorwee wat sekerlik die werkverskaffer 

aan die grootste persentasie ongeskoolde arbeiders is, 

voorsien ook vir die grootste persentasie van hierdie groep 

persone hulle brood, naaml~k vir 29.86%. 

Samevattend blyk dit dat van die persone wat hul 

ouerhuise verlaat het, die grootste persentasie in die 

sw·ak buurte va1:1 Johannesburg gevind kan word, tervryl die 

oorgrote meerderheid ongeskoolde arbeid verrig. 
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Hoofstuk XI~ 

DIE ST.Ap EN SY ~t{VJtOED OP DIE GEMEENSKA,PPE. 

Om die verskynsel van verstedeliking in die gemeen

slcappe reg te begryp; is nodig om die ekonomies-kuiturell! 

agtergrond van. die Afri1ranerbevolking in die verband kort-
. ' 

liks te omlyn, en om 'n aanduiding van tn paar van die 

belangrikste gemeenskaplike kenmerke van die verstedeli

ldng van die Afrikaner en di~ van die gemeenskappe onder 

beskouing, te gee. 

Binne e~n geslag het feitlik die hele maatskaplike 

voorkoms van die Boerebevolking verander. Hierdie meta• 

morfose is die gevolg van die toestroming na die stede• 

Die hele geaardheid van die landskap het ewe skielik ver

ru1der; waar die pad in die verlede regUit en gelyk was, 

gaan dit nou met kronkelgange oor berge en deur dale, in 

soverre dit die Boerenasie aangaan. or, om die beeld te 

verander: waar die indi vidu se weg in die verlade veel 

gemeens met 'n stille private plaaspad gehad het, gebruik 

net deur sy eie mense, met oorvloedig tyd en geleentheid 

vir onderlinge ontmoeting en geselsltap, loop die pad nou 

skielik uit in 'n bree, publieke verkeersweg vraar met koors-

agtige tempo heon en weer gejaag word en waar die reisiger 

met moeite en met lewensgevaar sy weg deur die menigte 

moet v:tnd. Hoe anders as vandag vias omstandighade 75 jaal-

gelede in Suid-Afrika. Dis 'n veelseggendo fait dat 

daar tot ongeveer 1870 fei tlik net een stad in Suid•Afrika 

was, naamlik Kaapstad - gelee in die suidelike hoek "Van 

die land en ver weg van die hart en lewe vrui die meeste 

Afrikaners - 'n s tad wat veel eerder lcosnopoli ties as 

Afrikaans I •••• 
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Afrikaans vras. Vir meer as 200 jaar het die Afrikaner 

meesa1 op die boereplase of op die klein dorpies ge\roon. 

Die geografiese omgewing het in •n groot mate die 

individu en die gesin se leef- en denkwyse bepaal. Daar 

was vir hom wat 1n Amerikaanse sosioloog noem "the humani

sing backgronnd of naturerr - die opheffende agtergrond 

van die natuur. Omring deur groot vlaktes on oop ruimtes 

met die gesigseinder onbeperk, kon hy vryelik beweeg. Die 

uitgebreide omgewing het hom alle geleenthede gebied. Daar 

\vas onbeperkte ·i.Aleiding vir sy diere, volop bewerkbare grond, 

ter\•:yl reen- en bronwater veel beter bewaar is deurdat gras 

en bos die snelle afloop gekeer het. Daarby was die maag

delike grond nog ryk en kon dit met weinig bewerking 'n 

goeie oes oplewer. Veel het in die omgewing meegewerk om 

aan elkeen 'n betreklik maklike bestaan te besorg. Rustig 

en onbekommerd oor sy eie toekoms, sowel as oor die van sy 

kinders, kon die boer saam met sy familie woon. Vir sy 

kinders en vir sy nageslag vias daar bestaansekerheid. 

Die dorp was vir die meeste slegs die plek waarheen hulle 

nou en dan gegaan het, om enkele benodigdhede aan te koop 

en om kerkdienste by te woon. Maar hierdie rustige toe

stand was nie blywend nie, veral nie met 1n groeiende be

volking wat na die ontdekking van diamante en goud aa.n

sienlik vergroot is deur 'n instromende vreemde element 

nie. Hierdie vreemde element het dadelik nuwe gewoontes, 

nu\-ve leef't,ryses, nu\.ve handels- en besigheidsmetodes en ook 

nuwe probleme geskep. Dit was juis in die dorpe en ver

al in die opkomende stede waar die plattelander nou met 

rderdie nuwe lewe in aanraking gekom het. 

Die nut.ve besigheids- en industri~le le\-le wat in eDce 

stad en groot dorp ontstaan het, het mense getrek. Ver-

der/ •••• 
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der het die dorp 'n welkome uitweg gebied vir hulle wat as 

gevolg van die onderverdeling van die plase, nie meer 'n 

bestaan kon maak op die klein st11YJ.cies grand nie. Plase 

is sodanig verdeel onder die nageslag dat hulle in vele 

gevalle s6 klein ge\>Tord het dat kinder.s van groat families 

moes trek om elders 1 n heenl{ome te vind. "Die lewenskrag-

tigheid van die Afrikaner vergoed nie alleen vir die ver

lies aan mensemateriaal gedurende die oorlog (1899-1902) 

nie, maar besorg 'n aansienlike geboortesurplus op die 

platteland \vat later - altans in die Noordelike provinsies -

as die nucleus en begin van die stadwaartse trek beskou 
1) 

:.noet word", aldus J.R. Albertyn, e.a. 

Die dorp en die stad was die enigste toevlugsoord 

viJ• die vlat nie by-woners wou '\·lord nie. Goedkoop en oor-

vloedige naturelle-arbeid het nie boere aangemoedig om, 

soos in ander lande, blanke bywoners of dagloners in diens 

te neem nie. 

Die lewensstryd op die platteland het veel moeiliker 

geword deurdat plase nie alleen kleiner, dog ook veel duur-

der geword het. Die stryd is verder bemoeilik deur oor-

be\·Teiding en oorbewerking wat op die kleiner\vording van 

die grand gevolg het. Dit het weer grondverspoeling ver-

erger en die bewaring van water bemoeilil{. Hierdie aa.n-

eenskakeling van oorsake het gaandeweg vanself die lewens

bestaan op die plase bemoeilik. 

Die kredietstelsel wat vroeer byna onbekend was, het 

mense geleer om maklik skuld te maru{ en baie is in 'n 

maalstroom waaruit hulle nie kon kom nie, ingetrek. Ge

brek aan besigheidskennis en -ervaring - wat voorheen nie 

so nodi~ was nie - het die boer dilDNels 'n mru{like prooi 
0 

van die geslepe vreemdeling gemaak wat deur kredietver-

l)Albertyn, J.R., P.du Toit, H.S. Theron red.: 
Kerk eg ptad, p.16. 

lening/ •••• 
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lening sy plaas in hande wou kry. Hoeveel honderddud.sen-

de morge grand moes nie vir wiru{elskuld en oorgstaan weg

gegee word niel 

Die verhaogde eise \vat aan die boerdery gestel is, 

het aok meer as een kleinboer na die stede gedryf. 

Daar bestaan 'n noue verband tussen die groei van 

stede en die eis van grater doeltreffendheid van boerde~J-

metodes. Die verhoogde produkti-vri tei t van die boerdery 

stel na verhouding minder boere in staat om relatief meer 

a.Ylder persone van voedsel te voorsien. 

Die ekonomiese ontwikkeling gaan gewoonlik ook gepaard 

met 1n daling in die persentasie van die bevollring wat in 

die boerdery betrokke is. Nie alleen 'n daling in die 

persentasie \verkers \va1-.c. aldus veroorsaa..'Lc nie, dog oo!:: 1n 

daling in die persentasie van die valksinkome v1at deur die 
-2) 

boere ontvang word. "Die wet van Engel bepaal. dat 

die persentasie van die gesinsinl{ome wat aan voedsel bestee 

'\vord, daal nrunate die gesinsinkome styg. Alle belangrike 

gesinsinkome-endersoeke staaf hierdie bevinding. n3) As 

di t van gesinne waar is, moet di t aok op volke van toepas-

sing '\tlees. Na mate die vJ"elstand vax1 1n volk toeneem, 

bestee hy relatief •n kleiner deel van sy inkome aan voed-
4) 

sel, wat die vernaamste produk van die boerdery is. 

Terwyl bogenaemde toestande die lewensbestaan op die 

platteland moeiliker gemaa~ het, h0t die dorpe en stede 

1Jetel, geleentheid gebied om daar 'n heenkome te vind. Die 

n1yne trek groat getalle teen bestendig0 en hoe lone. 

2)Pauw, S.: Die ~eroepsqrbeid van die Afr~aner in di~ 
~' p.l40-141. 

3) . 
, Pauw, s.: 
~-) 

Pauw, s.: 
a.w., p.l41. 

a.w., p.141. 

Fabrieke/ •••• 
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Fabrieke en industriee bied werk vir oud en jonJc. Die 
t 

voorui tsigte op 'n vaste en gereelde inkomste 1tJ"ord verkies 

bokant die vJissel valligheid van die platteland. 

Waar die stad ook nuvfe werkgeleenthede in ka.n.toor' 

fabriek en myn bied, kom ook 'n nuwe behoefte aan geleerd-

heid en opleiding. Die se1JJ'1 of dogter met ambisie moet na 

die stad gaan vir verdcre opleiding. 

Verder bied die stad ongekende vorme van verrnaal{:lik-

i1eid en ontspan_n.ing. Dit laat die plattelru1der dil~els 

voel dat sy lewe op die plaas te prosaies en dood is en 

laat hom verla.ng om ook aan daardie nu\ve le1rle deel te h~. 

So is die trek na die stad daadwerklik in die hend 

ge,,rer}~ en toe die pad eers eemnaal oopgetrap is, het die 

stroom daarheen al grater gev1ord, met die gedagte dat di t 

daar makliker as op die plaas gaan. ~vaar die boer as ge-

volg van plae, di·oogte en misoeste gedwing is om met die rug 

teen die muur te veg en te volhard, gaan daar vir hom nou 

'n nuwe deur oop waarvan hy gretig gebruik gemaak het. 

Die ontsettendc ontwrigting wat die Tweede Vryheids

oorlog nagelaat het, moet ook nie as oorsaak van die trek 

na die stede onderskat word nie. Die lwensstryd wat vir 

talle boere te moeilik geword het, het oenskynlik in 'n 

groot mate in die dorpe en stede verdwyn. Die opvatting 

het begin bestaan dat as 1n beginner op die plaas svTaarl-cry, 

hy net stadtoe moet trek. Daar kry hy soveel meer kanse 

om 11 gou op die been te kom". Die I:;,evolg was: die stroom 

van armes na die stede het al sterker en breer begin vloei. 

Di t vril oor die algemeen voor1~om asof die verarming van die 

boer een van die vernaamste oorsaJ:ce van die trek na die 

s tede \vas. 5) 

5)Pauw, s.: a.w., p.:j.lt-0. Vergelyk oolc: Volkskongr~s ~e . 
Joharmesburg. 1-t:- Julj_e 191:-7,. Refe~ate e.r: Beslm te • . ~ 
Opkoms van die Arbeiderstand ln Suld-Afrlka , deur J .R. 
Albertyn, p. 6, en Voll:skongres te Johannesburg · • •. C:!:v•, 
Die Afrikaner se lQ.ndelike herkor!l§.. en sy vex·stedQ~, 
deur T.C. de Villiers~ p.l7. 
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6) 
In Ke~k en Stqg word vier hoofgroepe redes aangegee 

vir die stadv1aartse trek, te wete 

1• Biologies' dit wil se, die geboorte-oorskot 

op die platteland dwing die jonger gelsag om 

na die stede te trek; 

2. Ekonomies, dit wil se, die begeerte om hul 

ekonomiese toestand te verbeter; 

3. Sosiaal, dit wil s@, beter geriewe vir op

voeding, onderwys en werkgeleenthede; en 

4. Sielkundig, d~t wil se, die bekoring van 

die stadslewe. 

2. Die stadwaartse trek in die gemeenskappe. 

(a) InleiQ.;i.pg: 

In die voorgaande afdeling is 1n kort oorsig van 

die verstedelil~ing van die plattelander gedurende die af

gelope 75 jaar gegee. Die stadwaartse trek het by a1 

die ouderdomsgroepe van die bevolking voorgekom hoewel 

die neiging die sterkste by die jeug bespeur is. 

In die onderhawige gemeenskappe is ook 1n trek-na

die-stad-neiging opgemerk, hoewel dit uitsluitend tot die 

jonger geslag beperk is, soos blyk uit die feit dat nie een 

gesinshoof ouer as 30 jaar aangetref kon word wat stadtoe 

getrek het nie. Die ouer geslag is nie daarin geinteres-

seerd om hul "plase" te verlaat en na die stad te trek nie. 

11 Wie sal na die plaas kyk as ek wegtrek?" of "wat saJ. ek 

in die stad gaan maak - ek is tog te oud en te sieklik om 

6) 
Albertyn, J.R. en ander: a.w., p.l7 en 18. 

te gaan/ ····~ 
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te gaan werk", is algemene verskonings v.rat die ondersoeker 

moes aanhoor toe oor hierdie saa1c navraag gedoen is. 

Die ouers is oor die algemeen ook heeltemal teen 

die gedagte dat hul kinders stadtoe moet trek, hoewel dit 

in baie gevalle vir die kinders tog as 't 1vare verpligtend 

was as hul ouers voordeel ui t staatstoelaes wou trek. Daar 

is egter 'n veelheid fclttore wat die stadwaartse trek on

der die jeug aangemoedig het en vervolgens sal 1n paar van 

die faktore kortliks bespreek word. 

(b) Redes vir die stadwa~rtse trek: 

(i) OorbevoJJQ,.gg in die gem~enskQPpe .. 

In vorige hoofstu.kke is reeds op die feit gewys 

dat die gemeenskappe heeltemal oorbevolk is, veral_in so

verre dit boerdery-aangeleenthede betref. Die potensiele 

boere het te veel geword in verhouding tot die hoeveelheid 

be\·.rerkbare grand. Meer as een van die kinder$ wat in die 

stede besoek is, het hierdie feit beklemtoon. Die jonge:r 

skoolgaande broers en susters kon gewoonlik doeltreffend 

genoeg met die boerderytjie help. 

(ii) Veranning van die ge§inae. 

Die snelle ekonomiese ontwikkeling van die af• 

gelope jare het meegebring dat boerdery op meer gespesia

liseerde grondslag gedryf moes 1~vord. Die mededinging op 

die produktemark het steeds sterker geword en so gou as 

wat iemand nie voldoende kon meeding nie, is hy met onder-

gang bedreig. Di t is iets ~rat in hierdie bepaalde gemeen-

skappe baie p1aasgevind het. 

Terwyl hierdie proses van ekonomiese agterui tga.ng 

aan/ •••• 
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~···. 

aan die gang is, lewe daar ih die harte van die jongeres tog 

tn begeerte na 1n grater ekonomiese welvaarten selfstandig-

heid. Dit gee by hulle aanleiding om ouerhuise te ver-
' I 

laat en 'n beter lewe in die stad te gaan soek. 

(iii) Erfgewoonte. 

Die e~fgewoonte het indirek grootliks daartoe by

gedra dat 1n aantal van die jeugdiges na die stede verhuis 

het. Met die uitsondering van vier gesinne het die grand-

eienaars almal dieselfde erfstelsel gevolg. Hierdie stel-

sel bepaal narunlik dat die grand na die dood van die eie

naar of eienares gelykop onder die kinders verdeel sal word. 

Die testament van die ander vier gesinne bepaal dat die 

oudste seun die grond erf en hy moet dan die ander kinders 

in kontant uitbetaal vir die deel wat hulle aan grand sou 

Omdat die oudste seun toe die grond erf ~ n1oes 

die ander kinders elders 1n heenkome vind. Gewoonlik is 

die stad gekies. Selfs die oudste seun moes dikwels die 

grond verkoop, sodat hy aan die testament-bepalings uit-

voering kon gee. As hy sy broers en susters die vereiste 

bedrae betaal, is hyself ekonomies so swak dat hy ook maar 

1n uitvlug in die stad gaan soek. 

By die ander gesinne is die probleem weer dat die 

grond teen hierdie tyd a1 sodanig onderverdeel is, dat dit 

eintlik nie verder gevoer kon word nie. Die koste aan op-
meting loop so hoog dat dit nie die klein stukkies grond 

regverdig nie (sien kaarte 1, 2 en 3 in die bylae). 

Erfgename van sulke stukkies grond is dikwels · gedwing om 

6f as bywoner by ander te werk 6f om na die stede toe te 

trek. 

Daar is die geval waar vier gesinslede 1n stuk grand 

van/ . " . . 
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van ongeveer 35 morge moes erf waarop daar net een woonhuis 

gestaru1 het. Die oudste seun het aanspraak op die huis en 

die omliggende grond gemaak en geweier dat sy broers of sus• 

tars op sy grond mag kom. HuJ.le weer het geweier om va;n 

die huis en grand afstand te doen. Die gevolg was *n hewige 

rusie en twis; waarna toe beslui t is dat a1 vier die broers 

en susters die plaas sou verlaat om elders *n lewe te gaan 

maak. 

(iv) ~e bepa1ings van die pensioepewet. 

Die bepaling van die pensioenewetgewing (dat 

geen nie-skoolgaande kind bo 16 jaar by 'n gesin wat onge

skiktheidstoelaag ontvang, mag in\roon nie) het ook baie tot 

die verstedeliking van die jeug meegewerk. In 1n vorige 

hoofstuk is reeds daarop gewys dat 1n groat aantal gesinne 

sodanige toelaes van die Staat ontvang. Hoewel sommige 

ouers dit wel reggekry het om hul kind tuis te hou, geld dit 

nie van almaJ. nie. In die stad ondervind die kinders ge-

woonlik nie baie moeilikhede nie omdat werk betreklik volop 

is, al is dit in die meeste gevalle ongeskoolde arbeid. 

(v) Y/etl&§geleentb,~de in die stad,.,. 

'n Faktor wat in die voorgaande paragraaf genoem 

is \·lat die jeugdige aanmoedig om na die stede te trek, is 

die feit dat werk in die stad so maklik verkry kan word. 

~n Familielid wat na die stad getrek het, laat baie gou 

huistoe weet hoe gunstig werktoestande is - veral as in ge

dagte gehou word dat hierdie persone selde of ooit £10 op 

die plaas in hul hande gehad het. !.Dne van :£20 en meer 

per maand is dus 'n groat klomp geld en baie aantreklik. 

Die gesin tuis neem dan gewoonlik nie lank om te beslui t · 

om/ •••• 
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om oak die plaas te verlaat en geld in die stad te gaan ver

dien nie. As voorbeeld dien 1n geval van 'n vader (27), 

'n moeder (25) en 'n seuntjie (3) wat hoegenaamd niks besit 

het nie en van die gunste en gawes van ander moes lewe. 

Die moeder se suster het in Johannesburg gewerk en omdat die 

vader bot\veg ge"t.veier het om sy tuiste te verl.aat, het die 

moeder aJ..leen daar gaan -vrerk soek. Toe sy aan die einde 

van die eerste maand van haar geld wat sy in die klerefa

brick verdien het, aru1 haar man stuur, het by haar gevolg 

en in die poska~toor 'n betrekking as arbeider aanvaar. 'n 

Paar maande later het die ondersoeker hulle in Vrededorp 

opgesoek. Hulle huis was 'n redelik bouvallige motorhuis 

wat hulle met 'n ander gesin gedeel het. Hulle was egter 

baie gelukkig en in 'n mate reeds verstedelik. 

(vi) Be$oorlikheid van die stad. 

Die sielkundige uitwerking wat die bekoorliluieid 

van die stad op die individu uitoefen, moet nie as t~ gering 

beskou word nie. In die drie gemeenskappe is dit nrlskien 

nie 1n direkte oorsaak nie, maar wel tog indirek. Briewe 

word van familie in die stad ontvang waarin die stad met al 

sy winkels en motors en plesieroorde beskryf word. Op 

di~ wyse ontstaan daar 'n stil1e bewondering vir en waar

skynlilc ook 'n onderliggende begeerte en heimwee na die 

stad. Hierdie houding word hoofsaaklik net by die jonger 

geslag aangetref. Die ouer geslag koester egter geen be-

geerte om na die stad te verhuis nie. 1n Verslag van die 

Volkswelsynsbearn.pte oor gemeenskap C dui ook hierop: u• • •. 

Een van die vrouens is van mening dat 'n mens nie vir 1n 

· · k · · 1 · " 7 ) Haar oomblik ~n Pretor~a seer 1s van JOU ewe n1e •••• 

?)Onsepubliseerde verslag oar gemeenskap c, p.6. 

seun/ •••• 
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seun is byna noodlottig beseer toe hy op die plaas van tn 

donkie afgeval het. Dit was juis toe sy hom na die hospi-

taal in Pretoria geneem het dat sy tot bogenoemde gevolg• 

treltking gekom het. 8) Verder meen die volkswelsyribeampte 

dat dit verblydend is om te vind dat die jong mense nie meer 

hui'\verig is om die w~reld in te gaan nie. Tydens sy besoek 

aan C het hy opgemerk dat daar drie seuns van ongeveer 18 

jaar was. Een van hulle was reeds 1n betrekking as bode 

in Pretoria aangebied; die tweede was gewillig om te gaan 

werlc indien hy werk kon kry; dog die derde (juis di~ een 

wat be seer is) was onvrillig om die gemeenskap te verlaat.9 ) 

(vii) Qnderwysgeleenthede in die stad• 

Die stad as opvoedkundige sentrum het vir die 

gemeenskapsbewoners geen aantrekkingskrag nie. Die feit 

dat nie een van die bewoners of hul kinders enige naskoolse 

opleiding geniet het nie, staaf hierdie bewering. Daar is 

slegs enkeles wat sever as standard X gekom het. Die stad 

met sy univcrsiteite, normaalkolleges, tegniese kolleges, 

ensovoorts, het vi~ die gemeenskapsbewoner dus ongelilltlcig 

geen betekenis nie. 

Daar is gevolglik 'n duidelike aanduiding dat daar, 

veral onder die jonger geslag in die geme~nskappe, 'n 

neiging tot die stadwaartse verhuising is. Die mate van 

verstedeliking kom egter in 1n geringer mate voor as o~der 

die plattelandse bewoners van die Unie in die algemeen. 

Die redes vir die verhuising by die twee groepe kom egter 

in 1n groot mate ooreen. 

8) 
JZ:e;r:~lag g ~nu~en~ta.;g c, a.w., p.6. Q.c.ge:gybl~~e~~~ QO.: 

9 )~ge:gg~l~~e~~~ v~;z;:~lag OOt ~em~en~~~:g c. a.w., p.6. 

Die/ •••• 
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Die Uniebevolking wat stadtoe trek, verskil van hul

le in die gemeenskappe in die sin dat eersgenoemdes ge\voon-

lik om twee redes trek. Eerstens, is daar hulle wat graag 

naby die opvoedkundige sentra in die stad ten behoewe van 

hulle kinders wil wees. Hulle is die meer intellektueles 

wat beslis 1n aanwins vir die stad is. Tweedens, is daar 

hulle wat ook vanwee moeilike omstandighede. moet trek. In 

die gemeenskappe het ons egter net met die groep te doen wat 

v.i t armoede of om verwante redes hul tuiste .verlaat en so 

in die stad beland. 

3· Beroepe en woonplehl{e van kinders wat 
hu1 oye~huis yerlaat het. 

Die ondersoeker het probeer vasstel waar die kinders 

wat hul ouerhuis verlaat het, hulle in die stad bevind en 

watter beroepe hulle volg; 

miese en maatskaplike peil. 

met ander woorde~. hul ekono-

Die woonplek het geen probleem opgelewer nie. Tydens 

die ondersoek in die gemeenskappe is hulle name, ouderdom, 

geslag en, op 1n paar ui tsonderinge na, ook hul adresse in 

die stad verkry. Met die vasstelling van die beroepe v1at 

huJ.le volg, het dit moeililcer gegaan. Hoofsaaklik is die 

gegewens bepaal net by die mans of die eggenotes van die 

vroue. (Daar moet onthou \iford dat hoewel beroepe en woon-

plekke van lQ,;p,ders be handel 1-10rd, hierdie !binders in we1 ... 1c-

llitheid volwassenes is). Die ouers was maar selde OI? 

hoogte met wat hul seun of skoonseun in die stad doen. 

Wanneer verklaar word dat die seun 'n bouer is, het dilrwe~s 

by nadere ondersoek geblyk dat hy slegs • n ha...11.dlanger was •. 

Om hierdie gegewens so betroubaa.r moontlik te kry, 

het/ •••• 
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Tabel 7le Aard van die industrie· en woongebied van ld.nders -wat 
die ouei-lruis verl8.at hek_aoos ___ QIL31 Desember 1952~ 

..... ·- . -··- ;-

Pretoria. 
~ Omliggefide Ander In die ge- Ander !;.11der Pro-

J.ard van Johannesburg. dorpe. dorpe. meenskappe. Plase~ v:insies. 
1 Indus-
trie. ~I B 'c 

I 
To- A B c To-

A B c To~ AI B c To-
A B c To-

A B c To-
A B 

,., To-
~aal. ~aaJ taal ~aal taal ltaal \.1 ~aa1 

Boerdery - - - - - - - ·- - - - - - - - - 33 19 3 55 14 7 1 22 .3. 1 1 5 
Pos-vrese 7 1 - 8 3 1 2 6 - - - - 2 - - 2 .;.... ,;... - - - - - - - - - -Spoorwee 73 8 - 81 7 10 3 20 9 1 - 10 4 .... - 4 ... - - .... - - - - 2 2 1 5 
Padwerke· - - - - - - - - - - - - 3 - - 3 3 - - 3 - - - - - - - -
~be CL.""'Yf' 15 9 1 25 - - - - - - - - 1 - 1 2 - - - - - - - - 2 - - 2 
Boubedryf l4 2 - 16 - 5 1 6 1 - - 1 4 1 2 7 - - - - - - - - - - - -Po1isie-

diens. - 2 1 3 2 1 - 3 - - - - 2 4 - 6 - - - - - - - - 1 - 1 2 
IYskorar-
beiders - - - - 2 3 1 6 - - - ... - - - - - - - - - - - .... - ·- - -
Wabrieke 3 5 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tiksters - - - - 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Privaat I 

I Onder-
nemings. 19 8 - 27 4 6 - 10 - 2 - 2 5 6 - 11 - - - - - - - - 1 - - 1 

~os en on-
! 

gesk<;>oldE 
werk. 7 - - 7 - 2 - 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -~erkloos 5 - - 5 - - - - - 1- .,. - '2 . - .... .2 12 "5 2 19 . - - - - - ,... !""" --
~otaal: 143 35 2 180 ~2 28 7 57 11 3 - .14 23 

l 
11 

i 
3 37 48 24! 5 77 14 7 1 22 9 3 3 15 

Persenta- 44.78 14.18 3.48. 19.15 5.47 9.20 3~74 sie. 
I I ! 

..... 

!! Onder nomliggende dorpe" word dorpe wat naby die gemeenskappe ge1ee is, verstaan. 

A B 

'50 27 
12 2 
95 21 
6 -

18 9 
19 8 

5 7 

2 3 
3 5 
4 -

29 22 

·s 2 
"l9 . 5 

269 lll 
j 

I 

Totaal~ 

To-c 
taal...!-

5 82 
2 16 
4 120 

- 6 
2 29 
3 30 

2 14 
-

1 6 
- 8 
- 4 

- 51 

- 10 
'2 26 

~1 402 

100.00 

LV 
f-J 
~ 
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het die ondersoeker 'n aantal gesinne in Johannesburg en 

Pretoria gaan opsoek sodat 'n beeld van die betroubaarheid 

van die gegewens, soos dit deur die ouers verstrek is, 

verkry kon word. Daar is gevind dat die industrie waar 'n 

persoon -vrerk, korrek deur die ouers ~cu'1.gegee is, maar die 

aal~d van die beroep was nie juis nie. Die indeling wat ge

maalc is, berus merendeels op die aard van die industria. 

Hierdj.e indeling is heel temal betroubaar. 

Ui t tabel ?1 kan die volgende afgelei vlord: die 

aanta.l kinders \1at hul ouerhuise reeds verlaat het, waar 

hu.lle vroonagtig is en die aard van die werk wat hulle verrig. 

0!11 die tabcl verder te verduidelik vrord 'n ui ttreksel 

(tabel 72) afsonderlik gemaak waarin 'n persentasieweergawe 

verkry word, sodat die gegewens meer vergelykbaar gestel kan 

v·rord.. 

Die meeste van die kj_nders is getroud en hulle kan as 

gesinne gereken word. Kinders 1vat egter nog ongetroud is, 

is selfversorgend en hulle kan gevolglik ook as (potensieel) 

gesinne gereken word. Die aantal k1oqers word dus in ter

me van gesinn~ beskou. 

Uit tabel 74 blyk dat die grootste trek di~ na die 

stede (Johannesburg en Pretoria) is naamlik 58.96%. Van 

hierdie 58.96% bevind byna 45% hulle in Johannesburg, terwyl 

14% in Pretoria is. Dit is opvallend dat vole;ens die 

tabel, gesinne uit gemee~skap A hoofsarutlik na Johannes

burg gaan. Daar is byvoorbeeld 143 gesinne in Johannes-

burg, tert·JYl 22 in Pre tori a gevind is. Van gemeenskap B 

geld dieselfde, hoe11el die verskil in getalle tussen die 

twee stede nie so groot is nie. Daar is byvoorbeeld 35 

gesinne wat na Johannesburg getrek het, teenoor 28 na 

P:cetoria. In gemeenskap C word die teenoorgestelde gevind 

naamlik/ •••• 
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naamlik 2 gesinne in Johannesburg teenoor 7 in Pretoria. 

Die verklaring is hierin gelee dat Pretoria die naaste aan 

gemeenskappe B en C is tervzyl Johannesburg weer die naaste 

aan gemeenskap A is. 

Negentien persent bevind hulle in ander dorpe of die 

Olnliggende dorpe, tervzyl 'n baie klein persentasie hulle op 

plase, in die gemeenskappe, of naburige dorpe bevind. 

Vyf-en-negentig persent van hierdie gesinne (kinders) 

wat in die stede woon, bevind hulle in die swakste buurte 

en die mindergegoede voorstede. 'n Eienaardige en inte• 

ressante versky-.nsel v'rat die ondersoeker opgeval het, '\vas dat 

die gesinne selfs hier in die stede rn soort gemeenskap 

gevorm het. So is meer as 30 gesinne binne drie opeen• 

volgende strate in Johm~esburg gevind. 'n AantaJ. het by-

mekaar in dieselfde huis gewoon en ander het probeer om so 

na moontlik 'n kamer te hr--:.~C'o Hulle hou gereeld met 

mekaar kontak en dit is ook feitlik hul enigste vriende-

kring. 

Die maatskaplike toestande waaronder hierdie gesinne 

in die stede leer, is baie swak. Na verhouding is hul 

lewensstandaard miskien swakker as wat dit in die gemeen-

skappe was. Hul ekonomiese peil is nie veel beter nie 

want hoevrel hul salaris of lone tot £40 per maand beloop, 

gaan die grootste deel vir behuising, ~edsel, kleding, 

brandstof en ander bestEtaasbenodigdhede,. 

Sosioloe meen dat die skielike oorplasing van 'n 

persoon van 'n la.ndelike na 1n stedelike omgewing, 'n 

kul tuurskok veroorsaak wat, al is di t soms net tydelik, 

sy hele huis1ike, intellektuele, ekonomiese en godsdien-
. •10) s 1 e d stige lewe in verwarring br~ng. Y geves·c1.g e en aan-

10) 
. Al be rtyn, J. R. e. a. : a. \v o , p • 5 • 

vaarde/ ••• 
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vaarde opvattings vax1 dj_e lewe kom in die stad in die ge

drang; die lewensbeskouing is hier in baie opsigte net 

die teenoorgestelde van wat dit tuis was. Hy raak totaal 

ontwortel en hy leef gedurig in spanning en konflikte. 

Tabe1 72o Aard v~~ die lndustrie en woongebied 
van kinders wat die ouerhuis verlaat het, soos 
op 31 Desember 1952 in persentasies uitgedruk. 

•· ~ 

Aard van cl~ie J·oh?~T:P:"etoC-O:n:-r.~~cf J·.:1cfo 
Industrie ~ nes~ riqa l goJ.;.d<~l dcr1 
- bm"g, doJ.:pcf' 

d/ -~ '<-~ _,. -7.·~ 

~ · In die Ander 
) .gomoer;;. plaso 
2~ppe.,~ 

/O I" ;o 1 .;,. 
-~ lt-~........,........-.. .• , ......... ~ --

Boerdery -
Poswese 4~44 10~53j .... 5·~1:1 
Spoorwee 45$00 35~09 71e/:3 10~81. 

Padwerke 8.11 
Mynbedryf 13.89 
Boubedry.f' 8,89 10.53 
Polisie-

lo67 5.26 diens. 
Yskor ar- 10e53 beiders. · 

• Fabrieke. 4.41+ 
Tiksters. 7Q02 

7ol4 
5o4~ 

18~92 

16.,21 

Private or-•15,00 17-·5'-'.·- 14 29 29 · 72 dernemings 0 .., . Q ~ e 

ongesko¢1- 3~89 3.50 t':~l1" 
1 

-

de werk~ I 

·-

Loswerk en l I 

~~cos. 2~7$ .... , .. .-.:- L ..=_~_2_,41 
2'_otaal : tLOO()OO ~OOoOO fOO~~O I:OOaOO 

~---
% c" 

f::J 

71~43 100.,00 
.... -

. - -
3~90 -
- -
- -
.... -
.... -
- -
- -
- -

- -
24o67 -
~OOoOO .. OOoOO 

Ander 
~ Pro-

vinsies 

~ 

33ca33 
--

33.33 

-
13.33 

-
13.33 

-
-
-

6.68 

-
-

100.00 

Totaal. 
• 

% 
20~40 
3.99 

29.$6 
1.49 
7~22 
7.47 

3.48 

1~49 

1~99 
o.96 

12.69 

2.49 

6 .. 47 
100.00 

Volgens tabel 72. 1~rerk L:-5" O% van die gesinne (kinders) 

'\..rat die ouerhuis verlaat en na Johannesburg getrek het, 

op die spoorwee. !n Gerin~er persentasie daar is aan 

private ondernemings (15~0%) en aan die mynbedryf (13.89%) 

verbonde. 'n Baie klein persentasie word in die poswese, 

boubedryf, polisiediens, enso aangetref. Vru1 die gesinne 

wat in Pretoria woonagtig is, vrord min of meer 'n soort-

gelyke beeld aangetref, me,jj die verskil dat die poswese 

beter verteenwoordig isc Ook is daar 10.53% van die 

gesinne/ •••• 
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gesinne by Yskor werksamfi. 

Wat geskoolde arbeid betref, word polisie-amptenare 

en tiksters as die hoogste en ook die enigste geskoolde 

beroepe gevind (4.44%). Die ander persone verrig aJ..maJ.. 

ongeskoolde arbeid in die poswese, op die spoorwee, op die 

paaie, ens. 

Tabel ?2 toon verder dat 29~86% van alle kinders wat 

hul ouerh~s verlaat het, spooi._,~:-egv;erkers vat.~ beroep is. 

Daar is 20.40% in boerdery terwyl 12.69% in private onder

nenungs werksaam is. Slegs •n geringe persentasie word in 

die ander beroepe aangetref. Ses-en-negentig persent 

van die ki.t?-ders verrig ongeslcoolde arbeid in die een of 

a.nder vorm. As daar gedi11.lr word dat hulle j eugdiges :ts 

wat gee~_geskoolde arbeid kan verrig nie, stem dit tot 

nadenke. Die spoorwee wat sekerlik die werkverskaffer 

aan die grootste persentasie ongeskoolde arbeiders is, 

voorsien ook vir die grootste persentasie van hierdie groep 

persone hulle brood, naaml~k vir 29.86%. 

Samevattend blyk dit dat van die persone wat hul 

ouerhuise verlaat het, die grootste persentasie in die 

sw·ak buurte va1:1 Johannesburg gevind kan word, tervryl die 

oorgrote meerderheid ongeskoolde arbeid verrig. 
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Hoof'styk XII. 

S,AM;§VATTENDE BEVINDINGS, 

1. Die aardrykskundige kenmerke van die 
gemeenskappe. 

Dit blyk uit die ondersoek dat die geografiese fak

tore, hoewel nie die enigste oorsaak nie, tog 'n belang

rike aandeel in die ekonomiese agteruitgang van die gesinne 

in die gemeenskappe A, B en C gehad het. Ander sosiogra-

f'iese werke wat in Suid-Afrika verskyn het, beklemtoon ook 

die geografiese faktore in hierdie verband. 

Gemeenskap A is geografies nie afgesonder nie. In

teendeel, dit vorm eintlik die middelpunt tussen 1n aantal 

Wes-Transvaalse dorpe. Omdat die gemeenskap op die Hoe-
veld gele~ is, word die aandag hoofsaaklik aan saai-boer-

dery gegee. Daar is tot die bevinding gekom dat slegs 'n 

klein gedeelte van die gemeenskapsplase werklik vir saai-

boerdery geskik is. Op die gemeenskapspJase word wel 

standhoudende water aangetref wat groot ekonomiese voor

dele inhou, dog weens •n gebrek aan geld asook aan inisia

tief by die boere, word hierdie potensiele voordeel nie 

benut nie, 

Gemeenskap B is geografies ook nie afgesonder nie. 

Hierdie gemeenskapsplase word ook aan hul eertydse water-

rykheid gekenmerk. Daarom was die grondverdeling so be-

werkstellig dat elke erfgenaam 'n gedeelte van die fontein 

of vlei moes kry. Kaarte 1, 2 en 3 in die bylae weer

spieel dit duidelik. Hierdie gemeenskap is meer in die 

Laeveld gelee sodat beeste die vernaamste boerdery ui tmaak. 

Gemeenskap/ •••• 
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Gemeenskap C is 1n staatsnedersetting waar geen 

grondverdeling aangetref word nie. Hoewel dit geografies 

ver van die ander dorpe gelee is, is dit nogtans nie ar
gesonderd nie, aangesien 1n gereeldespoorwegbusdiens in-

gestel is. Hierdie gemeenskap is in die hartjie van die 

Bosveld gelee, nie ver van die grens van Betsjoeanaland 

nie. Water is en was bier altyd skaars sodat die boere 

hulle hoofsaaklik op beesboerdery toespits. Katoen en 

grondboontjies word ook in 'n geringe mate verbou. Waar 

die reenvalsyfer in hierdie gebiede die laagste van die 

drie gemeenskappe is, is die boere vir hul behoefte aan 

water hoofsaaklik op putte aangewese. Die geaardheid van 

die grond is egter goed. Die oorspronklike doel waar~ 

voor die nedersetting deur die Staat geproklameer is, 

naamlik soutproduksie, is tans uitgedien. Die soutpan 

is byna uitgewerk en die soutbewerkery word slegs nog by 

enkele gesinne aangetref. 

Aldrie gemeenskappe is in die somerreenvalstreek 

galee. Daar is gevind dat hoewel die reenval baie wissel

vallig is, dit tog wil voorkom asof dit die neiging toon 

om geleidelik af te neem. In gemeenskap A, byvoorbeeld, 1@ 

boere hUlnie meer baie op saaiboerdery toe nie, aangesien 

die gebied deur 'n langdurige droogte geteister word. 

Hoewel daar 'n natuurlike ligging vir die bou van 1n dam 

is, word niks gedoen nie omdat dit die bewoners aan geld 

en die nodige inisiatief ontbreek. Naas die bietjie 

saaiery, vind 'n mens ook nog 'n bietjie tabak, koljander, 

hawer, vrugte en groente. Aangesien gemeenskap B in die 

Laeveld gelee is, word 'n laer reenvalsyfer as by A ver

wag. Gegewens verkry van die Weerkundige Buro te Pre

toria dui egter op die teenoorgestelde. Hier is ook 'n 

daling/ •••• 
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daling in die jaar1ikse reenvalsyfer opgemerk. Hoewel 

hierdie gemeenskap uit die aard van die saak meer geskik 

vir beeste is, maar die inkomste uit hierdie boerdery ge

ring en wisselva11ig is, tref 1n mens ook 'n bietjie 

saaiery aan. Allerlei veesiektes eis jaar1iks groat 

offers uit die klompie beeste wat in die gemeenskap aan

gehou word. 

2. Die ontstaan van die gemeenskappe en die 
onderverdeling daarvan. 

Om vas te ste1 hoe hierdie gemeenskappe ontstaan het, 

is dit nodig om in die geskiedenis van die Afrikanervolk 

terug te gaan. Sedert die dae van die Groot Trek bewys 

die geskiedenis duide1ik dat die trekgedagte diep in die 

bloed van die Afrikanervolk sit. Sedert 1836 en die paar 

jaar wat daarop gevolg het, het duisende van die beste 

mense uit die Kaapkolonie weggetrek, die binneland in, 

hoofsaaklik om van die Britse bewind vry te kom. Vanuit 

die staanspoor het dit met die Trekkers moeilik gegaan 

weens al die ontberings, siektes, vyande en gevare waar

aan hu11e blootgestel was. 

Gedurende die jare na 1860 het die Trekkers tot stil

stand gekom en die boere het hul op groot plase gevestig. 

Hier bet die boere 'n afgesonderde lewensbestaan gevoer, 

wat tog nie deur wetteloosheid gekenmerk is nie. Elke 

gesin het ge1eer om in sy eie behoeftes te voorsien en 

het gevolglik maatskaplik al meer afgesonder geraak. 

Hoewel die ontdekking van diamante in 1867 en goud 

1886 'n groat omwenteling in die rustige bestaan van die 

boerebevolking gebring het, het dit nogtans nie 'n on

middellike invloed op gesinne gehad wat ver van die dia

mant en goudvelde gevestig was nie. 

Die/ •••• 
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Die gemeenskappe A en B is ongeveer dieselfde tyd 

aangele. 

Gemeenskappe ~ en A
2 

is naby mekaar gelee en in 

albei gebiede woon mense wat van mekaar familie is. 

Hulle kon daarom. as 1n eenheid behandel word. Tydens die 

aanleg was albei plase groat, waterryk en met byna onbe-

perkte moontlikhede vir die toekoms. Ongelukkig het die 

opvatting dat elke kind gelykop moet err, die weg gebaan 

dat hierdie plase as't ware versnipper is. Die ondersoek 

het aan die lig gebring dat A1 byvoorbeeld in 108 wettige 

dele verdeel is. Die 108 dele is in die besit van 84 

eienaars. A2 is in 39 dele verdeel, wat aan 28 eienaars 

behoort. 

Gemeenskap B aan die ander kant, wat bestaan uit drie 

plase is, soos reeds gese, min of meer dieselfde tyd as A 

aangele en is ook opgesny in talle kleiner plasies wat 

almal onder erfgename verdeel is. Gemeenskap C verskil 

egter van A en B in die sin dat hier nie sprake van 

11familieplase" is nie, maar eerder van 1n ufamilieneder

setting.n 

Samevattend kan dus gese word dat hoewel A en B 

geografies verskillend en ver van mekaar gelee is, hulle 

tog onder min of meer soortgelyke omstandighede tot stand 

gekom het. Gemeenskap C verskil egter radikaal met 

betrekking tot sy oorsprong. 

3. Die demografiese gesteldheid van die 
gemeenskapp e. 

Om vas te stel of die bevolking in die gemeenskappe 

steeds uitbrei of kwyn, is •n ontleding van die demogra

fiese gesteldheid van die gemeenskappe van groat waarde. 

Die/ •••• 
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Die ouderdomsverdeling van die gemeenskappe in ver

gelyking met di~ van die Uniebevolking verskil grootliks 

van mekaar (vergelyk figuur 1). Die piramiede vir die 

Uniebevolking spreek van 1n konstant groeiende gemeenskap, 

terwy1 di~ vir die gemeenskappe op 'n onstabie1e en kwy

nende gemeenskap dui. So byvoorbee1d is die 1eeftyds

groep onder 4 jaar kleiner as die daaropvolgende twee 

leeftydsgroepe, terwy1 die groep van 60 jaar en ouer, 

alle ander ouderdomsgroepe oorheers. Bogenoemde verskyn-

sels is tipies van 1n 11kwynende" of uou" gemeenskap. 

'n Ouderdomsverdeling volgens huwelikstaat, van elke 

gemeenskap afsonderlik, toon dat daar baie ooreenstemmende 

demografiese tendense in die drie gemeenskappe gevind is. 

Die jonger.getroude pare byvoorbee1d vorm slegs 'n klein 

persentasie (12.16%) van die totale aantal gesinne in 

die gemeenskappe. Die persentasies vir die daaropvo1• 

gende leeftydsgroepe styg dan geleide1ik om die hoogste 

persentasie (31.76%) in die 1eeftyd 61 jaar en ouer te 

vorm. Daar is ook gevind dat vroue relatief jonger as 

mans is. Verdere syfers toon dat hoewe1 die gemeenskappe 

as uoud" bestempel kan word, daar nogtans 78.24% van aJ.le 

getroude persone in die arbeidsproduktiewe leeftyd (16 

tot 60 jaar) verkeer. 

Uit die ontleding wat van die kindertal per gesin ge

maak is, blyk dat die oorgrote meerderheid kinders nie 

meer by die ouers inwoon nie. Die gemiddelde kindertal 

per gesin tuis, staan op 2.14, terwy1 die tota1e gemiddel

de kindertal per gesin 6.4 is. Word die afsonder1ike 

leeftydsgroepe verge1yk, kom 'n mens tot die gevolgtrekking 

dat die aantal geboortes in die gemeenskappe steeds af• 

neem/ •••• 
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neem. Hierdie daling moet aan die stadwaartse trek van 

die jonger gesinne toegeskryf word. Daar is ook gevind 

dat sterftes van kinders onder drie jaar baie voorkom. 

Hierdie sterftes beinvloed die gemiddelde kindertal per 

gesin sodanig dat die gemiddelde kindertal per gesin van 

6.4 na 5.8 daal indien dit in aanmerking geneem word. 

Sterftes bo 3 jaar is minder as onder 3 jaar, naamlik 

69.57% vir laasgenoemde teenoor 30.43% vir eersgenoemde. 

Finansiele probleme, onkunde en onhigieniese toestande is 

hoofsaaklik die oorsake vir die besonder hoe persentasie 

van 69.57. 

Wat die geboorteplekke van die inwoners van die ge

meenskappe betref, is gevind dat ook in hierdie opsig 

verbasende ooreenkoms bestaan. Daar is vasgestel dat 

79.86% van die persone in die gemeenskappe self of in 

die betrokke distrikte gebore is. 'n Groter persentasie 

vroue as mans kom egter van buite die betrokke gebiede self, 

4. Ekonomiese toestande in die gemeenskappe. 

(a) 'n Beroepsverdeling van die manlike gesinshoof-

de in die gemeenskappe het getoon dat daar 1n beperkte 

verskeidenheid beroepe is. Daar kan onderskei word 

tussen hulle wat 1n bestaan voer hoofsaaklik uit : 

(i) Boerdery; 

(iii) L:>swerk; 

(v) Spoorwegwerk. 

(ii) Pensioene en 
toelaes, 

(iv) Padwerk; en 

Van hierdie beroepsgroepe vorm die uboere 11 50. O%, 

terwyl die pensioentrekkers 38.5% uitmaak en die ander 

beroepe tesame 11.5% is. 

(b) Wat/ •••• 
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(b) Wat die grondeienaars, bywoners en huurders 

betref, is gevind dat 50.01% in die eerste groep val, 

terwyl 30.18% bywoners en 20.01% huurders is. A1le ge

sinne in gemeenskap C is huurders en wel van die Staat. 

(c) Met betrekking tot die ekonomiese posisie van 

die gesinne in die a1gemeen kan gese word dat boerdery nie 

wetenskaplik en intensief beplan word nie. Die swak 

ekonomiese posisie waarin die gesinne verkeer, is waar

skynlik die rede waarom gemengde boerdery beoefen word. 

Hoewel 11 rykdom11 en 11 armoede" rekbare en moeilik bepaal.

bare begrippe is, kan oor die algemeen ges~ word dat die 

gesinne besonder arm is. Daar is gevind dat 84.3% van 

hulle •n gemiddelde maandelikse inkomste van minder as 

£20 het, terwyl 'n skrale 15.7% 'n gemiddelde maandelikse 

inkomste van meer as £20 het. Gemeenskappe A, B en C 

verski1 feitlik nie van mekaar wat hierdie bevinding 

betref nie. Daar is ook geen verband tussen gesinsgroot-

te enersyds en gesinsinkome andersyds nie. 

(d) 1n Nadere ont1eding van die ekonomiese posisie 

van die gesinne in die groepe grgndeienaars, bywoners en 

huutders het getoon dat grondeienaars in 1n geringe ma~e 

ge1de1ik beter daaraan toe is as die ander twee groepe. 

Teenoor 50.00% bywoners en huurders wat in die 1aagste 

inkomstegroep (£0-£10) val, staan 40% grondeienaars in 

hierdie groep. In die vo1gende groep (£11-£20) is die 

grondeienaars weer in die meerderheid, naamlik 42.9%, teen

oar 35.7% vir sowel die bywoners as die huurders. Ver

dere ont1edings in A, B en C het aan die lig gebring dat 

die verski1le tussen grondeienaars aan die een en bywoners 

en huurders aan die ander kant of tussen die drie groepe 

onder1ing/ •••• 
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onderling so onbeduidend is, dat die drie soorte gesinne as 

gelyke eenhede behandel kan word. 

(e) Staatstoe1aes in die a1gemeen oefen bes1is 'n stre~ 

mende faktor op die ekonomiese vooruitgang in die gemeenskappe 

vit. Gegewens in di~ verband toon dat 115 persone of 80 

gesinne met toe1aes begunstig word. Daar word maande1iks 

£993 of £11,916 per jaar, aan toe1aes en pensioene uitbe

taal. Volgens 'n berekening wat gemaak is, is die gesi11ne 

se totale gemiddelde maande1ikse inkomste £1920. Hiervan 

vorm toelaes £993, terwyl ander bronne £927 bedra. Die 

Staat sorg dus vir ongeveer 51.7% van al die gesinne se 

inkomste. Staatstoelaes neem dus 1n belangrike plek in 

die ekonomiese 1ewe van die gesinne in. 

(f) Op die vraag of die gesinne hul inkomste as vol

doende beskou, het 59.3% bevestigend geantwoord en 40.7% 

ontkennend. Volgens 'n berekening wat die ondersoeker 

gemaak het, kon die inkomste van slegs 16.4% van die gesinne 

as voldoende beskou word. 

(g) Die gebruik van meer intensiewe boerderymetodes 

asook van moderne 1andbougereedskap sou die heersende ar

moede beslis verlig het. 

5. Behuisingstoestande. 

(a) Daar is tot die s1otsom geraak dat die meeste 

van die huise in aldrie gemeenskappe volgens min of meer 

dieselfde plan gebou is. Die twee-s1aapvertrekwonings 

is die gewildste en word die meeste aangetref. In 50.77% 

van die geboue is die mure met roustene gemessel; 37.69% 

gebakte stene en 11.54% met klip. Die goedkoopste mate

riaal kom dus die meeste voor. 

Wat/ • ,. •• 
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Wat dj.e dakke van die wonings betref, is die meeste van 

sink, naamlik 61.54i:;;, terwyl 38.46.% van die wonings grasda.kke 

het. In min huise (17.965t) is plafonne gevind. Die vloere 

vru1 die wonings is hoofsaaklik van mis en grond (59.23%). 

Plankvloere word byna nie aangetref nie, terwyl klip- (13.86%) 

en sementvloere (25.38%) ook aangetref is. Volgens die 

ondersoeker se persoonlike oordeel is dagligbeligting 

(vensters) by 73.07% van die wonings onbevredigend. 

(b) 'n Ontleding van die woonvertrekke het getoon dat 

96.92% van die wonings kombuise het; 85.38% het sogenaamde 

uvoorhuise", terwyl 10.00.% afsonderlike sit- en eetkamers 
. . 

het. In 8.46% van die wonings was daar 'n spens en in 

slegs 6.15% •n badkamer. 

(c) Daar is vasgestel dat 43.57% van die wonings twee 

slaapvertrel~~e het; 26.43% het een en 25.72% het drie slaap-

vertrekke. Volgens 1n konserwatiewe berekening is vasge-

stel dat oorbewoning by 26.4% van die wonings aangetref word. 

Dit kom by gemeenskap B die meeste voor, naamlik in 31.6% 

van die gevalle. 

(d) Die vernaamste bron van watervoorsiening is die 

fonteine (36.92%) terwyl putte (26.15%) ook 'n belangrike 

bron van waterverkryging vir huisgebruik uitmaak, Hoewel 

daar nie 'n nypende watertekort heers nie, kru1 baie gesinne 

nogtans nie op standhoudende waterbronne staat maak nie. 

Weens 1n gebrek aan kapitaal is daar geringe kanse vir die 

sink van boorgate. 

Ligverskaffing is in aldrie gemeenskappe primitief. 

In 30% van die wonings word hoofsaaklik bliklampies gebruik. 

Dit is 'n baie goedkoop en uiters primitiewe metode van 

ligvoorsiening. Gewone lampe en kerse word in die meeste 

wonings/ ..... 
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wonings (60%) gebruik. 

Sanitasie in die ge.meenskappe is ook primitief en 

onhigienies. 'n Ont1eding van die sanitere geriewe toon 

dat by 66.92% van die wonings geen voorsiening gemaak is 

nie. By die 33.08% waar we1 voorsiening bestaan, is 

dit uiters ondoelmatig. 

(e) Vo1gens die eie oordeel van die ondersoeker is 

gevind dat die meubilering van die wonings vir 76.15% onbe-

vredigend is. Die meubels is nie alleen baie karig nie, 

maar ook baie verwaarloos. Die algemene toestand van 

70% van die wonings kom baie onnet voor. 

(f) Toestande random die huise op die werf verskil 

nie veel van toestande binne die huise nie. Die werf 

toon alle tekens van verwaarlosing. Die bewoners doen 

baie min aan tuinbou. By 14.61% van die wonings is 1n 

blomtuintjie aangetref en by 13.86% 'n groenetuin. Met 

enkele uitsonderings word tuinbou onder hierdie gesinne op 

1n klein skaal teegekom. 'n Gebrek aan water kan gedeel-

telik as rede hiervoor aangevoer word. Vrugtebome (hoof

saaklik perskes) vir eie gebruik word by verskeie wonings 

aangetref, naamlik by 60.77%. Daar is egter nie van 

vrugteboorde sprake nie. 

6. Gesondheidstoestande. 

(a) Die algemene voorkoms van die bewoners is on

bevredigend. Daar word oor die algemeen min aandag aan 

die versorging van die liggaam en die klere bestee. Ver

slae wat deur Volkswelsynbeamptes oor die gemeenskappe ge

skryf is, bevestig dit. 

(b) Die voedingstoestande in die gemeenskappe is 

ook/ •••• 
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ook swak. Die vernaamste voedselsoorte is pap en brood. 

Groente (by slegs 14% v·an die wonings word groentetuine 

aangetref) is uiters skaars, terwyl vleis deur baie ge

sinne net een keer per week genuttig word. Die posisie 

wat melk betref is ietwat gunstiger, hoewel dit nie by al 

die gesinne in voldoende hoeveelhede aangetref word nie. 

Daar is byvoorbeeld gevind dat 67% van die gesinne in 

gemeenskap A, 58% in B en 91% in C melkkoeie het. Die 

hoofdrank is koffie. 

Uit 'n vergelyking wat tussen 'n gesonde dieet en 

die eetgewoontes van die gesinne gemaak is,, is gevind 

dat die bewoners baie ongebalanseerd eet - daar is 1n 

gebrek aan proteine en vette, terwyl die dieet 1n oormaat 

styselkosse bevat. Met betrekking tot etenstye is 

gevind dat 65.0% van die gesinne drie maaltye per dag 

nuttig, terwyl die ander of twee (12.86%) of op ongereel

de tye (22.14%) eet. 

(c) Daar is geen algemene noemenswaardige siektes 

in die gemeenskappe aangetref nie. Malaria wat jare ge

lede in gemeenskap C vry algemeen voorgekom het, is doel

treffend bestry. Die bewoners self kla egter baie oor 

hartkwale, kanker, maagswere, jig, ensovoorts dog die 

mediese beamptes meen dat dit grootliks versindsels is. 

Boererate word deur die ouer geslag nog redelik veel aan

gewend, dog die jonger geslag maak meer op mediese hulp 

staat. 

(d) Daar is gevind dat die skoolgaande kind minder 

aan wanvoeding ly as die nie-skoolgaande kind, wat hoof

saaklik aan goeie skoolvoeding toegeskryf moet word. Die 

kinders van die gemeenskappe is ten opsigte van hul lengte 

en/ •••• 
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en gewig met skoolgaande kinders in Transvaal, asook met 

kinders van Karatara nedersetting vergelyk. Daar is 

tussen die drie groepe kinders geringe verskille gevind. 

7. Die huisgesin en armoede. 

(a) Met betrekking tot die gesinslewe is baie ge

woontes van die voorouers ge-erf. Afgesien van die man

vrou-verhoudings, is die gesin ook 'n ekonomiese ·eenheid. 

Die gesinne word nog deur 'n patriargale karakter geken-

merk. Gesinsvolledigheid is 'n voortreflike kenmerk van 

die gemeenskappe. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat eerste hu

welike van mans en vroue op 'n betreklik vroee leeftyd 

voltrek is, veral wanneer die vergelykende syfers met die 

Uniebevolking s'n van 1916 bestudeer word. 

Dit blyk dat mans in die gemeenskappe gewoonlik on

geveer 4 tot 5 jaar ouer as hul vroue by huweliksvoltrek

king is. Daar is vasgestel dat 6.2 kinders per vrou vir 

alle vroue in die gemeenskappe lewendig gebore word. Die 

gemiddelde kindertal per vrou vir vroue bo 45 jaar (vol-

tooide gesinne) is 7.2. Die redes vir die groat kinder-

tal moet by die vroee huweliksvoltrekking van die ouers en 

die afwesigheid van geboortereeling gesoek word. Die 

meeste gesinne, naamlik 75.7%, is ten gunste van groat 

gesinne, terwyl 11% vJeer aan die klein gesin voorkeur gee. 

Egskeiding in die gemeenskappe is onbekend. Slegs enkele 

gevalle van buite-egtelike verhoudings het onder die aandag 

gekom, terwyl een geval van gesinsverlating aangetref is. 

Die meeste gesinne is sterk teen hierdie euwel gekant. 

(b) Die/ •••• 
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(b) Die faktore in die veroorsaking van armoede, 

soos deur die hele ondersoek heen vasgestel, kan onder 

die volgende hoofde geklassifiseer word : 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

8. 

Klimaatstoestande; 

Natuurra.L1lpe; 

Die aanleg as vero6rsakende faktor; 

Die pionierslewe van die voorgeslagte; 

Die gevolge van die ·Driejarige Oorlog; 

Die onvoordelige verdeling van grond; 

Ondertrouing; 

Die afgesonderde leefwyse van die gesinne; 

Traagheid; 

Gebrek aan kapitaal; 

Staatstoelaes; en 

Die bywonerstelsel. 

Onderwyspeil en verstandsprestasies. 

(a) Die onderwys vervul •n belangrike taak in die 

ekonomiese lewe van 'n gemeenskap. 'n Hoe onderwyspeil 

gaan gewoonlik met gunstige ekonomiese toestande gepaard, 

en anders om. In gemeenskappe A, B en C was onderwys

toestande voor 1900 baie swak. Gevolglik het ongeveer 

44.2% van die ouer geslag geen skoolonderrig geniet nie, 

hoewel die meeste van hulle tog kan lees en skryf. Daar 

is ongeveer 9.3% wat in Std. III of minder geslaag het. 

'n Verdere 43.8% van die ouers het Std. IV-VI geslaag. 

Slegs 2.7% het dit verder as Std. VI gebring. Die kin

ders van die ouers geniet beter onderwysgeriewe en gevolg-

lik het 69.6% van hulle Std. IV-VI geslaag. 'n Verdere 

23.05% het verder as Std. VI gevorder, hoewel slegs 0.20% 

naskoolse/ •••• 
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naskoolse. opleiding ontvang het. Verbeterde onderwys~ 

geriewe en verpligte onderwys moet as rede vir die hoer 

onderwyspeil van die jonger geslag dien. 

(b) Wat die ouers se houding teenoor die onderwys 

betref, beskou 47.14% dit as noodsaaklik vir hul kinders. 

Daar is 31.4% wat betreklik skepties teenoor onderwyssake 

staan, terwyl 21.43% dit as tydverkwistend beskou. Die 

antipatie by sommige ouers teenoor die onderwys het tn 

nadelige invloed op die opgroeiende kind. Hoewel onder-

wysaangeleenthede met 'n mate van onverskilligheid be

handel word, openbaar die meeste ouers (bykans 86%) nog 

1n groot ontsag en respek vir die onderwysers. 

(c) Individuele sowel as groeptoetse is by die 

verskillende skole afgeneem. Daar is gevind dat die 

Suid-Afrikaanse Groeptoets, ongeveer 8-9 punte hoer as 

die individuele toetse meet. Uit bestudeerde literatuur 

is vasgestel dat ander ondersoekers ook tot die gevolg-

trekking gekom het. Die resultate van die individuele 

toetse het betroubaar geblyk te wees. 

Uit 'n ontleding van die resultate van die toetse is 

tot die volgende gevolgtrekkings gekom : 

(i) Daar is nie beduidende verskille tussen 

kinders van die onderskeie gemeenskappe gevind nie; 

(ii) Die gemiddelde I.K. vir seuns en dogters 

tesame volgens die individuele toetse is 88.7; 

(iii) Die gemiddelde I.K. vir seuns en dogters 

tesame volgens die groeptoetse is 97.1; 

(iv) Die verskil in prestasies tussen die groep

en individuele toetse is 8.4; 

(v) Die/ •••• 
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(v) Die gemidde1de I.K. van 1eerlinge in die 

gemeenskappe is ongeveer 11 punte 1aer as die vir 

skoo1kinders van die Unie se bevolking; en 

(vi) Ongeveer 13.8% van die 1eerlinge behoort 

spesia1e onderrig te geniet, 

(d) Literatuurstudie het aan die lig gebring dat 

sowe1 erf1ikheids- as omgewingsfaktore die verstandspres-

tasies van 'n persoon beinv1oed. Beha1we die erflikheids-

faktor, kan die vo1gende faktore vir die swak prestasies 

van die leer1inge in die gemeenskappe gevind word 

(i) Die sosiale status van die gesin; 

(ii) Swak voeding en k1eding; 

(iii) Beroepe van ouers; 

(iv) Gesinsgrootte; en 

(v) Swak ekonomiese toestande. 

9. Godsdiens, 

(a) Godsdienstigheid kan nie volgens die uiterlike 

openbaringe, soos by kerkbesoek of gesprekke, vasgestel 

word nie. Dit word ooreenkomstig sy innerlike ge1oof-

oortuigings bepaal en slegs wanneer 'n persoon intiem 

geken word, kan by benadering 'n skatting van sy gods

dienssin gegee word. 

Daar is gevind dat slegs 'n klein persentasie van 

die gesinne in die gemeenskappe (4.3%) aan sektariese 

genootskappe behoort. Die ander gesinne (95.7%) is al• 

mal lidmate van een van die drie Afrikaanse kerke. 'n 

Ander opvallende verskynsel in verband met die kerkverband 

is/ •••• 
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is dat die meerderheid van gesinne aan die Nederduitsch 

Hervormde Kerk van Afrika behoort, wat nie die grootste 

van die Afrikaanse kerke is nie. 

(b) Hoewe1 dit soms onder moei1ike omstandighede 

gebeur, is al1e kinders onder 1 jaar, beha1we agt, gedoop. 

Daar is 49 jongmense ouer as 21 jaar wat nog nie 1idmate 

van een van die Afrikaanse kerke is nie. Geree1de kerk

besoek kom baie min onder die gesinne voor. Daar is 

s1egs 2.14% van a11e gesinne wat geree1d (ongeveer twee 

keer per maand) die kerk besoek. Daar was 9 gesins

hoofde (6.43%) tydens die ondersoek, wat 1ede van die 

kerkraad was, terwy1 'n ooreenstemmende persentasie die 

amp vroeer bek1ee het. Daar is 22.86% van die gesinne 

wat geree1d bydraes aan die kerk gee, terwy1 die meerder

heid (64.29%) dit ongeree1d doen. Die ander 12.85% gee 

geen bydraes nie. 

1n Ontleding van die aanta1 kerklike en burgerlike 

huwe1ike het getoon dat die meeste huwelike (70.7%) bur

ger1ik vo1trek word. Vir die blanke Uniebevo1king is 

di t a.ndersom en word 67. O% kerklik vo1 trek. Di t is 1n 

merkwaardige verskynse1. Die meerderheid gesinne in die 

gemeenskappe verkies egter burger1ike huweliksbevestigi~g, 

aangesien dit vir hu11e mak1iker, gouer en goedkoper is. 

(c) Die gebruik van die hou van huisgodsdiens in 

die gemeenskappe word grootliks verwaarloos. By slegs 

11.42% van die gesinne word dit nog geree1d nagekom. 

Die tafelgebed kom meer dikwels voor, en word by 42.86% 

aangetref. 

Die gesinne kom baie selde met Christelike lektuur 

(selfs met enige lektuur) in aanraking. Die aanwesige 

lektuur/ •••• 
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lektuur wat hoofsaaklik deur die kerk gratis versprei 

word, bestaan gewoonlik uit kerklike tydskrifte. Die 

meeste gesinne kry die leesstof ongereeld (54.29%), ter-

wyl slegs 5.71% dit gereeld ontvang. 

(40.0%) kry geen lektuur nie. 

Die ander gesinne 

Oor die algemeen kan gese word dat die gesinne nie 

onverskillig en ongelowig is nie, hoewel die kerk self nie 

meer 'n vername plek in hul lewe inneem nie. Die jonger 

geslag egter is besig om die godsdiens steeds meer op die 

agtergrond te skuif. 

10. Die stad en sy invloed op die 
gemeenskappe. 

(a) Die vinnige groei van die stede het die maat

skaplike voorkoms van die boerebevolking sterk beinvloed. 

Daar was nie alleen 'n groot uittog van die platteland 

na die stad nie, maar ook het die stad die rustige lande-

like leefwyse van die plattelander versteur. Die sneller 

verkeer, beter kommunikasiemiddels, soos die radio en die 

telefoon, asook die vreemde kultuur van die uitlanders 

wat die land binnegestroom het, het almal bygedra tot die 

ontwrigting van die gevestigde landelike lewe. 

In hoofsaak kan die redes vir die stadwaartse trek 

as volg opgesom word : 

(i) Biologies, dit wil se, geboorte-oorskot op 

die platteland; 

(ii) Ekonomies, dit wil se, die strewe na 'n 

meer bestendige en 'n beter stoflike 

posisie; 

(iii) Sosiaal/ •••• 
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(iii) 

(iv) 

Sosiaa~, di t wil. :§, beter geriewe vir op

voeding, onderwys en '\.4Terkgeleenthede; en 

Sielkundig, di t ~vil se? die aanloklikheid 

van die sta.dsleweo 

(b) Wat die onderhawige gemeenskappe betref, is die 

stadv.raartse trek ui tslui tend onder die jonger geslag aan-

getre::' o Daar j .. s bevind dat die redes vir die verhuising 

na. die stad onder ln1lle hoofsaaklik op die volgende neerkom: 

(i) 

(ii) 

(iij_) 

Oor~evolking in d:i_e gemeenskappe; 

Verarming van hul ou.ers en die begeerte om 

'n selfstandige en beter bestaan te voer; 

Die erfge\voontc -vrat die grand al kleiner laat 

krim::::> en die stryd om die bestaan al swaarder 

gemaa.k he t ~ 

(lv) Die bepalings van die pensioenewetgewing; 

(v) Die groat arbeidsaanvraag in die stad; en 

(vi) Die bekoorlil.~beid van die stado 

Die geleentheid wat dis stad ten opsigte van onder

wysgeleenthede bisd, vias nie en sterk oorweging vir die 

trek na die stad nien 

(c) Ten opsigto van die woonplekke van die kinders 

wat hul ouerhuis verlaat het, is daa.r 58o96% wat na Johannes

burg en Pretoria getrek het. Die ander, dit wil se 41.14% 

bevind hul in dorpe of plase in of naby die gemeenskappe. 

Vyf-en~negentig persent van hulle wat stad toe getrek het, 

word in die svrakste ·H~onbuurte aangetref waar hulle onder 

uiters swak maatskaplike en ekonomiese toestande lewe. 

Van/ •••• 
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Van die kinders wat die ouerhuis verlaat het, word 

4.44% in die polisiediens of die tikstersberoep aangetref. 

Niemand het dit hoer of verder as dit gebring nie. 1n 

Hoe persentasie (95.56) verrig ongeskoolde arbeid. 
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B Y LA E 2. 

VRAELYSTE. 
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YQRM_£. 

A. Huweliks- en gesinsl~we: 

I. Houding teenoor familie-huwelike: 

2. Huwelike m.b.te grootte van grand: 

3o Houding teenoor Burgerlike huwelike: 

4a Houding teenoor Kerklike huwelike: 

5. Houding teenoor verlating: 

6. Houding teenoor egskeiding: 

?.. Hulslike samelewing - opvatting t.o.v. hul omgewing: 

8. Gesinsverhoudings - ouers teenoor kinders en andersomg 

9. Die groot kindertal: 

IO, Familie en skoonfamilie moeilikhede: 

I. Houding teenoor buite-egtelikheid: 
2 
2. Houding teenoor dronkenskap: 

3. Houding teenoor die godsdiens·: 

4, Houding teenoor die predikant~ 

5. Die waarde van huisbesoek: 

c. Houdi!!g teenoor OJ2Voeding en onderwys. 

I. Houding teenoor die onderwys: 
2. 

2. Houding teenoor die onderwyse:ts: 

3. Opvatting van geleerdheid: 

4. Lektuur: 

5 Belangstelling daarin: 
(a) Koerante: 

(b) Ander tydskrifte~ 

6. Die huislike opvoeding~ 

7. Tug en die toepassing daarvan: 
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Vorm I.~ 

SOSIOLOGIES - GODSD];ENSJIG1:!i . 0:0;]::LJ-'?SOEK. 
P£.t~.! . .! ._'!~_·..e....!...!, 

(I) 

( 2) 

( 5) 

( 6) 

Is die ouers in die Kerk getroud? 

Is die ma~n l idn1a.at ? J .s:. I 1.: ee. 

Is die vrou li.dma~·lt? Ja / Vee. 

(a) 

(~.) 

( 8. ) Hoeveel kinders vc.:n~ die gesin i~3 gedoop? ....•.••... o ...... 

(b) Hoeveal kinders is nie gedoop nie? •.•.•••••.•••.••• o. ~.". 

(c) Oud.erdorrme van die ni.e-gedoopte kinders •....••••.••.••.••• 

\io on die kinder2 van sl-~ o ole;aande ouderdom: 

(a) Die Sonda.gskool by? Gereeld I Soms I Nooit. 

(b) Die Kerk by? Gereeld I Soms I :t::r ooi t. 

v'J'oon die ouers die Kerk by? Gereeld I Soms I J:Tooit. 

Gebruik die ouers Nagmaal? Gereeld. I SomB I Nooit. 

(?) Hoeveel kinders in die gesin oar die ouderdom van 21 j aa.r is nog 

:n i e 1 i d1nc.1.. at n i e ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(8) Aan -vratter gemeentelike bedryvvighede neem gesinslede aktief deel? 

(9) 

(10) 

(I I) 

( 12) 

( 13) 

I·1an: •••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•..•••.•••••••••••••••. 

Vr ou : ••.••••••••••••••••••••••••••. , .•••••••.•••••••• , •.•••.•. ~ 

Kinders: •••.••••••••••••••.••••••• " ••••.•••••••••••••••••.•••••• 

.................................................................. 
Dra die gesin by tot gemeentelike fondse? Gereeld I Soms / Nooit. 

Is of was die man Kerkraadslid? Is tans I Was I Was nooit. 

Word die Bybel by Huisgodsdiens gelees? Gereeld I Soms I Nooit. 

Gereeld I Soms I Nooit. Word daar gebid oor tafel? 

(a) Word daar op Sondae na die .ere-diens ocr die Radio geluister 

Gereeld I Soms I Nooit. 

(b) Word daar op weeksdae na die oggendgodsdiens geluister? 

Gereeld I Soms I Nooit. 

(I4) Lees die gesin: 

(a) Kerklike tydskrifte? Gereeld I Soms I Nooit. 

(b) Ander Christel ike leesst of? Gereeld I Soms I Nooit o 

(c~ Spesifiseer \vat gelees word oo••••••••••••o•••••••••••••••• 

ec..\$~&eeo••o•~e•o••o•••••••••4•••••••oell•••••••o•~••"••••••••••••• 

eeGeotCI•••••" .. o•••ooee••~••••~•oo••••••f .. •oeef.oet•••••••o••••••o• 

( I5) Aan watter -Kerk behoort die oue!.·s? • ~ •. o. o ......... • • • o • • • • • ... • • • • • • 

eoeo•fltft't~••o••••"••o•••••••o•C.•••o•••ao••o•••••••••o••••o•••••••• 
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VCRli A .. 

Fam.i 1i enaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum van Ondersoek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesin No: • • • o o o o e • • • e 
Voar~me: •••••••.•••••••••••••••••••• 

l~A' GESINSAMESTELLING (B~ BEROEP ( Cl_ INKOMSTE 
Geboorte Ge- Geboor- Huwelik- Duur van Wyse van Oud. by '8kool I.K. Rede vir Inw. Persl. Boerdery Staats toel. Salaris & ander Totaal Dra kinders 
datum. slag te plek staat & Huweliko Ontbinding skool Std. van skoal by Beroep a. Lande Bed rag Aard Bed rag Aard tot hui sh ou-datum D E verl. behaal kind verl. ouors b. Vee p.m. ding by? 

1. 2. 3. 4. 5. 6. ?. 8 .. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Ean 
-

Vr.ou 

lste kine 
2de kine 
3de kine .. 
4de kine ---· 

·-
5de kine 
6dc kine ---

-

7de kind 
bste kine 
qde kina 
lOde kind -llde kind 

WONING 

(I) Tipe Waning (4) Vensters 
Rou kleistene (afgepleister). Plank luike •o•••• 

-do- (onafgepleister) Glas onbevr •• oo••• 
Gaarstene (onafgepleister) o o o. Glas bevredig. ·: •• 

-do- (afgepleister) •••••• ~----~ 
K1ipgebou t-----+(5) Vertrekke. 

Aan tal s1aapvertrekke r------+ 
(2) Dak. 
Sink p la td ak • • • • o • • • • • • • • ••• 

Sink staandak ••••••••••••••• 
Grasdak ••••••••••••••••••••• 
Plafon .... 0 .......... 0 ........ . 

(3) V1oere. 

I:ii s en G ron d o • • o • • o .. • .. • • • • • • 

Klip •••••••••••••••• • • • • • • • • 
S e men t . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • 
Plank • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • •. 

1--------t Kombuis •• o o • o ••••••• 
+---------+ Si tkamer. o o ... o. o ; ..... 

i--------t Eetkamer o • o ••••••••• 

t------f Spens •••• o •••• o ••••• 

1-------1 Badkamer • o .......... . 

( 6) Meu bi lering. 
• • • 0 •• 0 • 

Baie swak • o ••••• •1-----+ 

Swak ••••oooo•••••r---~ 
Bevredigend ....... ....__-..~ 

7. Versorging van waning~~ 
Baie slordig · .·~ 
Onnet ••••••••• 
Netjies •.•••••• 

(8) Lig voorsiening. 
Kers ••••.• o +------1 
Lamp •• o •••• ....._ __ --1 

(9) Water voorsiening. 
Put •••••••• .._ __ _..,. 
Boorgat ····~----~ 
Ander 

( 10) Sani tasie 

( 11) 

fu t . . .. 0 •• t------1 

Emmer ••••• 1------1 

Veld •••••• +------t 

Werf: 
Blomtuin .•• ~----~ 
Groentetuin~----~ 
Vrugtetuin.~----~ 

~ 

(F) EIENDOM 

Grondeienaars •.• 
Bywoners ........ . 
Huurders •••••••• 
Grootte van 
grand ............ •t------t 
Saaibare grand ···~----T 
Waterlei-lande •• ·+-----+ 
Wat gesaai word: 

Mi eli e s ••••• •1------t 

Koring • o •••• •r-----t 
And e r • • •••••• +------t 

D. OUERS VAN EGPAAR. 

(G) LEW:Ei'TDE HAWE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 .. 
9. 

10. 

Koeie 
Verse 
Kalwers 
Osse 
Donkies 
Perde 
!tiluile 
Varke 

ADRES EN BEROEP 
...,_ __ VAN FAl~ITLIE WAT 
t--- NEGGETREK REI'. 

f----... • •••••••••••••••• 0 • 

+-----t ............ 0 0 ••• ~ ••• 

+-----; •••••• 0 •••••••••••.• 

....., ----;• •••••••• 0 ••••••••• 

----t• • • • o • • o • • • • • • • • • o• 
Skape +----- ................... . 
Pluimvee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hoend ers+------i• •••••••••••••••••• 
Eende 
Ganse 
Ander 

1-----t• .....•............ 
t-----1· •••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t------1 
1-----;• ••••••••••••••• •· •• 

t-----+· •••••••••••••••••• 

f..----------'------r ~ ••••••••••••••••.• 
Hoeveel kin- Persoonlike Vervoergeriewe. 
ders bet eg- Beroep van 

• • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 

J-----------r------t •.•••••••• 0 ••••••••• 

paar se ou- VaQers van Motor +-----t ••••• 0 ••••••••••••• 

ers gehad. Die Egpaar Motorvragwa J-----1 ••••••••••••••••••• 

1. 2. Perdekar 
--~-----~~-----+------~~----t Donkiekar 

+-------+· •• 0 ••••••••••••••• 

H. VOEDINGSTOESTANDE: 
1. Waaruit bestaan maaltye: 

i. ~;iore •••••••••••••••••• 
i i . Mid d a g • • • o • • • • • • • • • • • • 

iii. Aand •••••••••••••••••• 

2. Tye van maaltye: 
i. ~~lore •.•••••••••••••• o o ••••• 

iio Middag ••••••••••••••••••••• 
1---------------~---------~ 

Fiets 
Geen 

+----"'i •• 0 ,. ••••••••••••••• 

1-----+· •••••••••••••••••• 
+-------+· • 0 •••••••••••••••• 

• • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iii And ••••••••••••••••••• 

• a •••••••••••• • ••••••••• ·l---------l--....------.....1....----,-----------
\ 

In besi t van 'ri· Ja: . . . . . . . . . Plekke deur ouers besoek: 
stookketel Nee: ••••••.•• • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... ._ .... 
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2. 

D. Vryet~sbesteding_ en_ §.ie deel!}~_§a.n_gemeenska~1_ewe..!. 

I. Verandering van on~ewing~ 

2. Hoe dikwels word aangrensende dorpe besoek: 

3. Kennis van die buite-wereld: 

4. Vryetydsbesteding: 

5, Besondere stokperdjies~ 

6. Belangstelling en deelname aan organisasies: 
(a) Landbou-unie. 
(b) Vroue werkklas. 

(c) Ander. 

E. Doerdery- en ekonomiese opvattin~. 

I. Onderverdeling van die grand: 

2~ Idees omtrent landbou produksie: 

3. vlisselbou: 

4. Oorbeweiding: 

5. Insig in boerdery en boerderymetodes: 

6. Verandering van beroep terwille van inkomste: 

?o Is inkomste voldoende? 

s. Houding teenoor rykdom: 

9. Houding teenoor armoede: 

IO. Houding teenoor luukse artikel -radio, motor ens.: 
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3. 

F. Selfstandigheids- en afhanklikheid~voel. 

I. Houding teenoor pensioene en toelaes: 

2. Houding teenoor pensio~ntrekkers: 

3, Houding teenoor nie-pensioentrekkers: 

4. Drang tot selfstandigheid - grondbesit: 

5. Houding teenoor skoolvoeding: 

G, Volks- en pQlitieke opvattings. 

I. Aandeel van die Drie-jarige oorlog: 

2. Gevoelens teenoor die Drie~arige-oorlog: 

3. Huidige politieke gevoelens: 

4. Verhouding tot die nie-blankes: 

5. Hul indruk van die naturelleprobleem: 

H. Gevoel van selfwaardering. 

I. Idees aangaande huislilce voeding: 

2. Idees omtrent huislike higiene: 

3. Kleding - gesteldheid daarop: 

 
 
 

 

©©  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  

 


	'n Sosiografiese studie van enkele afgesonderde gemeenskappe in die distrikte Marico en Waterberg
	Voorwoord
	Inhoud
	Lys van Tabelle
	Grafieke, figure en tekeninge
	002_chapter1_p001-028.pdf
	Hoofstuk I: Inleiding

	003_chapter2_p029-059.pdf
	Hoofstuk II: Die aardrykskunde kenmerke van die gebiede

	004_chapter3_p060-087.pdf
	Hoofstuk III: Die ontstaan van die gemeenskap en die onderverdeling van die plase  

	005_chapter4_p088-113.pdf
	Hoofstuk IV: Die demografiese gesteldheid van die gemeenskappe

	006_chapter5_p114-155.pdf
	Hoofstuk V: Ekonomiese toestande in die gemeenskappe

	007_chapter6_p156-198.pdf
	Hoofstuk VI: Beshuisingstoestande

	008_chapter7_p199-220.pdf
	Hoofstuk VII: Gesondeheidstoestande

	009_chapter8_p221-253.pdf
	Hoofstuk VIII: Die huisgesin en armoede

	010_chapter9_p254-283.pdf
	Hoofstuk IX: Onderwyspeil en verstandsprestasie

	011_chapter10_p284-306.pdf
	Hoofstuk X: Godsdiens

	012_chapter11_p307-323.pdf
	Hoofstuk XI: Die stad en sy invloed op die gemeenskappe

	012_chapter11_p307-323.pdf
	Hoofstuk XI: Die stad en sy invloed op die gemeenskappe

	013_chapter12_p324-342.pdf
	Hoofstuk XII: Samevattende bevindings

	014_appendices_p343-end.pdf
	Lys van geraadpleegde werke 
	Bylae 1: Kaarte van Gemeenskappe A, B en C
	Back cover
	Spine




