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VOORWOORD

Die geskiedenis van Worcester

In 1818 het die destydse goewerneur van 
die Kaapse kolonie, Lord Charles Somerset, 
vir die magistraat van Tulbagh, JH Fischer, 
aangesê om ’n stuk grond wat gunstig is vir 
die vestiging van ’n nuwe landdrosdistrik te 
identifiseer. Die area in die Breëriviervallei, 
tussen die Du Toits- en Hexrivierberge, het 
hom só beïndruk dat hy laasgenoemde vir 
Somerset aanbeveel het.
 Die plase Roodewal (soms verwys na as 
Roode Draai) en Langerug is in 1818 bekom 
van Du Toit en Barend Burgers.
 Somerset het besluit om die area na sy 
broer — die Markies van Worcester — te 
vernoem.
 Die eerste erwe is opgeveil op 29 
Februarie 1820. Hulle was geleë op die 
hoeke van Somerset-, Durban-, Riebeeck- 
en Tulbaghstrate en is verkoop teen ’n 
prys van tussen 200 en 400 rijksdaalders 
(R30 to R70). Die dorp se hoofstraat, 
Hoogstraat, loop dood teenaan die 
Drostdy, wat destyds die belangrikste 
gebou in die dorp was.
 Die plein voor die gebou dra ongetwyfeld 
by tot die Drostdy se statigheid. Die 
dorpsbeplanning is geïnspireer deur ’n neo-
klassieke styl en veral dié struktuur getuig 
daarvan. Die bou van private eiendom het 
egter soms sonder argitekte plaasgevind, 
met die gevolg dat die dorpsmense hulle 
eie boustyle gevolg het, wat gestalte 
gegee het aan onder meer die befaamde 
Worcester-gewel.
 In 1873 het die Kaapse Regering se 
besluit om die Kaap-na-Beaufort-spoorlyn 
deur Worcester — in plaas van Tulbagh 
— te laat loop, wat ’n reuse-uitwerking 
gehad het op die dorp se ekonomiese 
ontwikkeling. Dié lyn is mettertyd verleng 
tot in Kimberley, wat tot gevolg gehad 

het dat mynmagnate soos Barney Barnato 
en Cecil John Rhodes soms in Worcester 
oornag het.
 Die dorp is bekend vir die Pionierskool 
vir sig- en gehoorgestremde leerders, wat 
in 1881 gestig is, sowel as die Hugo Naudé 
Kunssentrum. Worcester produseer ook ’n 
kwart van Suid-Afrika se druiwe. Die area 
produseer ook ander vrugte, olywe, wyn, 
brandewyn en wol.
 Van Worcester se bekendste boorlinge 
sluit in die skrywers C. Louis Leipoldt en 
Diana Ferrus, en die sanger David Kramer.

Die Mondelinge Geskiedenis-inisiatief

Die Mondelinge Geskiedenis-inisiatief is 
’n gesamentlike projek tussen die Wes-
Kaapse Biblioteekdiens en Museumdienste 
wat deur die Minister van Kultuursake en 
Sport in 2015 geïnisieer is.

Die doel van die projek is om die 
mondelinge geskiedenis en lewenservarings 
van inwoners in gemeenskappe te 
bewaar deur dit op band op te neem, 
te dokumenteer en dan by openbare 
biblioteke beskikbaar te maak.

Die stories wat in hierdie boekie versamel 
is, is die produk van hierdie onderneming.
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Doornrivierplaas
André Pretorius, digital.lib.sun.ac.za
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Ek is gebore 19 Mei 1957 in my ouerhuis 
op Worcester. My ouers was Danie en 
Rykie Titus, dis soos hulle genoem is. Ek 
het later verneem dat dit ’n bevoorregte 
posisie was vir my ouers om ’n eie huis te 
hê met lopende water en elektrisiteit. Dit 
was vir my heeltemal normaal. Ons ander 
familie het onder ander omstandighede 
gewoon. My grootouers van moederskant 
het die pragtigste lampe gehad. Ek onthou 
dit nog baie duidelik hoe die lampe my 
gefassineer het. Ek het op daardie tydstip 
nie naastenby besef dat die lampe die 
verskil was tussen ons bevoorregting en my 
grootouers se rustige leefwyse sonder die 
geriewe van elektrisiteit nie.
 My ouers was albei onderwysers en ons 
het as kinders grootgeword met boeke en 
ander tipe leesstof soos die Huisgenoot, 
die Landbou Weekblad en kindertydskrifte. 
Saans na ete het my pa daarvan gehou om 
ons uit te daag met sy Bybelvasvra. My ma 
het vir ons stories voorgelees en taal was 
vir ons met die lepel ingegee. Ek onthou 
onwillekeurig hoe my ma Sondagmiddae 
voor die klavier ingeskuif het en ons rustig 
uit die Sionsgesange saamgesing het. My 
broer wat net na my gekom het, Raymond 
(Rympie) kon so op sy tone staan om die 
hoë note te bereik. Hy is intussen oorlede. 
Kersfeestye was altyd die geleentheid om 
die kersboom met ons Pa te gaan uitsoek. 
Ons het destyds alles op die fiets gedoen. 
Worcester se strate is baie gelyk en ons 
kon oral op ons fietse uitkom. Ek onthou 
hoe ek as kind voor by my Pa op die fiets 
gesit het. Mans het destyds netjiese hoede 
gedra en dit was altyd besonders om te 
sien hoe hy mense gegroet het, die hoed 
wat gelig word en die kop wat so skuins 
geknik het. Jare daarna toe ons as jong 
seuns ook hoedjies vir Kersfees gekry het, 
was hoede al uit die mode, maar ons het 
steeds probeer om Pappa na te doen

met ons hoedjies. Nie baie suksesvol nie.
 Sondagmiddae is ons almal Rainierstraat 
toe na ons oupa en ouma se huis. Daar 
waar al die oom en anties, neefs en niggies 
bymekaar gekom het. Daar was altyd 
lekker koek. Ek onthou die sjokoladekoek 
maar ook die lemoenkoek met die heerIike 
‘icing’ op. Veral Kersfeesmiddae na ete was 
baie spesiaal by my ouma. My oupa was ’n 
bietjie afstandelik vir my. Maar ouma Markie 
het jou aftyd laat tuisvoel, veral as sy daai 
kondensmelkblikkie oor die tee gehou het 
totdat die kleur vir haar reg gelyk het.
 Skool was natuurlik ’n ander belewenis. 
Ons het twee laerskole gehad. Die NGK 
Voorbereidende skool van Sub A to 
Standerd Een en die NGK Oefenskool 
van Standerd Twee tot Standerd Vyf. Ek 
onthou hoe my blootstelling met boeke en 
stories my in staat gestel het om goed op 
skool te kon presteer. Ek het eerste in my 
klas gekom en onthou veral hoe van die 
kinders nie ‘baie’ kon spel nie. Vir hulle was 
dit ‘ba-ie’. Later jare toe ek in Nederland 
gewoon het, moes ek agterkom hoe die 
woord ‘baie’ Afrikaans van Nederlands 
onderskei het. Dit bestaan gewoon nie in 
Nederlands nie. Sommige mense sê die 
woord kom uit Portugees, ander weer uit 
Maleisië as ‘baiang’. Ek onthou veral die 
sangaande wat ons op Voorbereidende 
skool gehad het. In my tyd was daar nog 
kerkskole en ons het kerkgesange op skool 
gesing en psalms uit die kop opgesê. Psalm 
23 saI nooit uit my kop verdwyn nie. Dan 
was daar Psalm 121, Psalm 27, Psalm 51 
en Psalm 91. Die profete, die konings, die 
rigters. En dan natuurlik die kersdramas. 
Paasfeeste was aftyd die hoogtepunt 
van die jaar met die Paasmaandagbasaar, 
die mandjies, die konfyt, die custard en 
jellie. Die kerk het ’n kernrol in ons lewens 
gespeel. Soms ’n bietjie te veel. Sondag in 
die kerk en daarna Sondagskool. Ek kon 

Die geskiedenis van my kinderjare en my gemeenskap
Vertel deur Danny Titus — Johannesburg, 29 Junie 2018
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Die Nederduits Gereformeerde Kerk 
algemeen bekend as Die Moederkerk
en.wikipedia.org
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nooit een gesang verstaan nie: die een waar 
ons sing ‘my hoof se hare is getel.’ Ons 
skoolhoof was bles. Dinsdae was ons by die 
Minnie Hofmeyer Skool waar maatskaplike 
werksters opgelei is. Daar het ons 
interessante vaardighede aangeleer. Later 
toe ons as universiteitstudente ’n ander 
belangstelling in die maatskaplike juffies 
ontwikkel het, moes ons besef dat net die 
tokkelokke eintlik daarvoor toegelaat is. 
Donderdae was dit Kinderbond waar ons 
weer anders met die Woord omgegaan het.
 Ek was veel meer ’n atleet as ’n rugby- of 
krieketspeler. Daar is vandag nog mense 
wat sê hulle moes die verspringput vir 
my groter maak omdat ek so vêr kon 
gespring het. Dis natuurlik nie heeltemal 
waar nie, maar wie wil nou ’n goeie storie 
deurmekaar maak met feite? Dit was ook 
op hoërskool dat ek vir die eerste keer 
gekonfronteer is met wie en wat ek was. 
Ek het werklik ’n onskuldige kinderbestaan 
gehad. Maar dit moes een of ander tyd 
kom: ons woon tog immers in Suid-Afrika. 
My hoërskooltyd was vanaf 1970-1975. Dis 
die tyd dat apartheid hoogty gevier het. 

Die ANC was verban, die PAC en ander 
organisasies ook. Jy praat nie politiek 
nie. Ek het nie eers geweet wat politiek 
was nie. Totdat Cecyl Esau begin het om 
my kop oop te maak. Dit was asof ek die 
ontdekkingsreisiger was wat my dorp, my 
land en natuurlik ook myself begin ontdek 
het. Ek het toevallig elke dag Die Burger 
gelees wat antie Frances Matthee van die 
werk gebring het. Maar ek het net gelees 
wat daar staan, nie naastenby dieper gekyk 
nie. Later na tafelgesprekke met Cecyl Esau 
het ook die geslote wêreld van Die Burger 
vir my begin oopgaan. Op UWK kry ons 
jare later ’n Nederlandse gedigteboekie 
om deur te werk. Die titel Leest maar, er 
staat niet wat er staat. Lees maar, wat 
daar staan, staan daar nie. Lekker filosofies, 
maar uitdagend. Ek het dit toe nie geweet 
nie, maar Die Burger met die leuse ‘lees Die 
Burger en gesels saam’ het vir ons ‘lees Die 
Burger en lieg saam’ geword.
 En so het ’n politieke bewussyn ontwikkel 
wat nie gegrond was in enige politieke 
party of ideologie nie. Dit was doodgewoon 
’n bybelse gewaarwording, ek is ’n kind 

Hoogstraat in 1918
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van God, geskape na Sy beeld. ’n Politieke 
bestel wat vir my en my ouers en voorouers 
probeer laat verstaan het dat ons minder 
mens sou wees, minder Christen sou 
wees, wat doodeenvoudig verkeerd, 
onmenslik en onchristelik was. Worcester 
het genoeg van ’n lewenskragtige politieke 
onderstroom gehad. Ek het net ’n klein 
deel daarvan gesien. Ons het maar vanuit 
ons kerkjeugbewegings die heersende 
denke rondom hemel en hel aangespreek. 
Die swart bewussynsbeweging was 
sterk in ontwikkeling en het beslag in die 
kerk gekry. Om swart te wees teen ’n 
magsvergryp van wit verheerliking. Die 
Arbeidersparty was die ruimte wat daar 
was. Mense wat opgestaan het teen die 
heersende stelsel. Maar dan was hulle 
deel van die stelsel, het ons gesê. Was 
hulle werklik? Soos ons later aan Prof. 
Richard van der Ross moes verskoning vra 
vir ons jeugdige alleswetendheid en die 
behandeling wat hy moes verduur, moet 
ons vandag aan ons ouers en mense wat 
ons vooruitgegaan het, verskoning vra vir 
ons onbegrip en onkunde.

 Hennie Ferus het my pad gekruis toe 
ons in Standerd Nege hom by sy huis 
in aanhouding gaan ontmoet het. Die 
Worcesteriet wat vanweë by politieke 
opstand teen die apartheidsregime op 
Robbeneiland beland en wie ook in Nelson 
Mandela se Long walk to freedom verskyn, 
het ’n geweldige impak op ons jong 
gemoedere gemaak. Hy en heelwat andere 
later het ’n sin vir reg en geregtigheid in 
my losgemaak wat my tot vandag ’n vaste 
fondament gegee het.
 En so kan ek met groot plesier praat 
oor my kinderjare op Worcester en oor 
die Worcester gemeenskap. My |ewe het 
heelwat draaie geloop in die regstelsel, 
in die akademie, in die buiteland, in die 
wêreld van kuns en kultuur. Ek kon sewe 
jaar as Menseregtekommissaris diens doen, 
selfs vyf jaar by die Verenigde Nasies se 
Kundigheidsmeganisme oor die Regte van 
Inheemse Mense. Maar aan die einde van 
die dag is dit daardie CW bordjie wat my 
hart na ’n punt toe trek, dis my DNA, dis 
my wortels waarvoor ek ’n diepe 
dankbaarheid het.

Hoogstraat vandag
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Hou djou rokkies bymekaar
Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland toe.
Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland toe!

My voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe,
my voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe,
my voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe,
my voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe.

Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland toe.
Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland toe.

O Ma, da’ kommie djong soldaat, hy breek 
 my hart.
O Ma, da’ kommie djong soldaat, hy breek 
 my hart.
Jakob Jan, djy is my man, djy sal my man 
 bly tot laat.
Djy’t gekom van ver en djy’t my waarheid 
 weggevat.

O Ma, da’ kommie djong soldaat, hy breek 
 my hart.
O Ma, da’ kommie djong soldaat, hy breek 
 my hart.
En die blikkie se boom val uit en al die jam 
 loop uit.

En die blikkie se boom val uit en al die jam 
 loop uit. Ja!

Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland toe.
Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland toe.

My voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe,
my voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe,
my voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe,
my voete loop na Wellington maar ek ga’ 
 Worcester toe.

Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland toe.
Hou djou rokkies bymekaar, hou djou 
 rokkies bymekaar,
hou djou rokkies bymekaar; môre gaat ons 
 Boland,
môre gaat ons Boland, môre gaat ons 
 Boland toe!

Woorde: Tradisioneel
Musiek: SA Volkswysie(s)
Verwerk: Dirkie de Villiers

LIEDJIES UIT DIE BOLAND
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Dis winter in die Breëriviervallei
Die môremis lê grys en die môremis Iê laag 
In die kreukels van die klowe, tot die son dit 
 kom verdaag 
Die herfs is klaar en hier en daar 
Staan ’n wilger nog en stry 
Dis winter in die Breëriviervallei 

Die lappiesland verval tot ’n vaal en groen 
 kombers 
Die kleure van die klowe, wat blou was is 
 nou pers 
Die swaeltjies het al nes gemaak 
In ’n warmer kontrei 
Dis winter in die Breëriviervallei 

Van Hexrivier tot Rawsonville 
Van Slanghoek tot by Nuy 
Van Bainskloof tot by Galgkop 
By Brandvleidam verby 
Sterf die herfs ’n skimmeldood 
En die skadu’s raak al groot 
Dis winter in die Breëriviervallei 

Die wêreld word maar vaal 
Want die kringloop is voltooi 
Die land verloor sy waardigheid 
Die wind het dit verstrooi 
Matroosberg kry sy eerste jas 
Dis tyd vir Cabernet 
Dis winter in die Breëriviervallei

Johan Groenewald

LIEDJIES UIT DIE BOLAND

Hugo Naudé Huis
André Pretorius, digital.lib.sun.ac.za

Hugo Naudé

a
f.w

ik
ip

e
d

ia
.o

rg



12

Worcester en die Breederiviervallei vanaf die Ben Heatlie-piek
en.wikipedia.org
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Kleinplasie Museum
André Pretorius, digital.lib.sun.ac.za
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As Worcester na die Pase gaan
Op Worcester, 
waar dit nou lyk of Moslem en Chris nou 
 saam verjaar 
is kleremakers trots op hul nagte se deursit 
as glimlaggende kindertjies met hul 
 snyerspakke 
verby hul werkwinkels stap 
op pad na die jaarlikse Paasbazaar 
Vrydag, na die lang ingelegde kerrievis 
wat niemand op Worcester sekerlik wil mis 
daarom is allie viswinkels leeggekoop, 
want as jy gaan kuier 
word kerrievis vir jou opgedis 
Saterdae word die laaste Paaseier 
van die rak gekoop want 
Sondag na kerk, 
moet kindertjies rondvroetel en soek 
vir hul geskenkies, 
miskien iewers versteek in ’n sloop 
middernag danse en bioskoop is nou 
vir alle volwassenes en kinders oop 
Maandag is die dag waarop ons almal wag
wanneer die werkers van God 
douvoordag opstaan 
om bazaartafels te dek 
met lekkergoedmandjies, konfyt, 
koeksisters, samoosas, poeding en 
 spanspek 
met ’n horde speletjies, wedstryde, lotings 
en skaterlag 
Musiek is aan die orde van die dag 
dis basuinkore, klopse, langarm, 
pop, jazz, reggae net waar jy gaan 
met ’n verbygaande motor se 
gedoef-doef 
die een harder as die ander tot in die vroeë 
 môre uur 
los die jeug met hul plesier 
Pa, ma, oupa en ouma moet uithaal en wys 
want vandag is die dag van die kinders 
waar daar nog geld moet oorbly 
vir die kerk se kollektelys 

 
’n Tapiserie van kleure en lewe 
is nou in Leipoldtlaan en Greystraat, 
Parkerstraat en Buitenkantstraat, 
Le Sueurstraat en Durbanstraat 
na die gewilde bazaars in die AME 
Congregational, Calvyns, NG, 
die Moslems in die Ikramia en die Moskee 
’n Donderstorm en blits 
kom so af en toe skielik groet, 
maar selfs dit, is geen demper 
vir ons kinders se opgewonde gemoed 
Met kerktafels leeggekoop en deure gesluit, 
beweeg die jeug nou 
na dansvloere vir hul jaarlikse 
 middagsessies 
in sale of klubs met getinte ruit 
Wanneer die skemer oor ons sak 
en die kinders huis toe kom 
groet al wat besoeker is 
vir die lang uittog na elk huis 
Die dorp is stil
almal rus met ’n lange verlange 
na ons volgende Pase 
God, dankie dat U vir ons die Pase bring 
’n naweek in Worcester, so uniek 
waar hegtheid in geloof al verder 
kring

Floris Brown

GEDIGTE
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Worcesteriete
So het ons gekom tot by hierdie punt 
waar ons elkeen met ’n groot goiingsak 
ons verlede kom uitstrooi in die wind 
kulture respekteer, probleme pak 

Worcesteriete wat ’n verskil wil maak 
steek hande op loof prys jubel en juig 
hul maak die sirkel groter vir Sy taak 
as hul vroegmôre voor God die knie buig 
met die verlede deel ons saggies mee 
werk aan ’n toekoms vir ons nageslag 
vestings bou ons tree vir tree 
want môre bly ’n onvoorsiene dag 
Help die pynlike les, genees deur die 
Worcester hoop en rekonsiliasieproses

Floris Brown

Old Boys’ School
en.wikipedia.org

GEDIGTE



18

STORIES

Sy roep woordeloos na die jongman. Hy 
hoor haar hartstogtelike en smeke en vol 
begeerte gee hy in.
 Sy flanker eers liggies met hom en fluister 
beloftes van ongekende ekstase. En soos 
die drif in hom begin oplaai, versterk haar 
greep, nie opdringerig nie, maar net genoeg 
om hom vir meer te laat vra. Sy los hom 
speels en as hy teleurgesteld wil wegdraai, 
gryp sy hom weer.
 Die speletjie word vol hartsog, vol 
roekeloosheid en altwee hyg van genot. 
Daar is ’n wasige uitdrukking in die jongman 
se oë, soos sy begeertes al intenser 
raak, blink groot druppels water op sy 
donkerbruin lyf.
 Sy hande beweeg in hale van ritmiese 
liefkosings — haar hande beweeg strelend 
oor sy rug, sy maag…
 Hy wil meer van haar weet. Hy wil meer 
van haar hê. Hy vloei met haar liefkosings 
saam, dieper en sterker na ’n bestemming 
tot nog toe onbekend…

 ‘Kom ou Antjie, die lorrie wag’. ‘Ja, 
Mamma. Het hulle alles ingelaai? Koos, het 
julle die komberse in?’
 ‘Oe vader, Antjie, ek het my blou 
kombers in my kamer vergeet. Bringit tog 
hier. Ek wil dit saamneem,’ se antie Bettie.
 Dis vakansietyd in Worcester. Dis warm 
Desembermaand. Dis ’n tyd vir die rivier! 
Worcester se mense kamp elke jaar by die 
rivier. Dit kom oor die jare al aan. Krismis is 
die tyd vir nuwe klere, ’n nuwe klerepak vir 
die jongetjies.
 Die mammas en pappas gaan kerk toe in 
hul ou klere. Dié wat nie kerk toe gaan nie, 
het eerder te veel gehad die ou Krismisnag 
of is besig met koskook.

 Oujaarsdag is die dag van die rivier. 
Dan pak almal op, die gemmerbier en 
gemmerkoekies — emmers en blikke vol. 
Ant Lalie bak vir Munnikstraat se mense 
en ant Suse bak vir Truterstraat se mense. 
Groot antie Bettie van Munnikstraat 
maak haar eie gemmerbier. Ant Lalie, 
haar beste vriendin, bak nog al die jare 
haar gemmerkoekies. Dis blikkies kos en 
tuisgebakte brood en altyd ’n sak meel om 
roosterbrood by die rivier te maak.
 Antie Bettie raak ongeduldig. Die kinders 
kan altyd so draai.
 ‘Sarie, Margie, Antjie kom nou, dit raak laat.’
 Die drie, Sarie, Margie en Antjie is antie 
Bettie se dogters. Sarie is geskei met drie 
seuns. Margie is getroud met twee meisies 
en ses seuns. Antjie en haar man, Koos, 
het twee meisies en vier seuns. Die lorrie is 
Mister Essop se lorrie. Hy het ’n winkel op 
die hoek van Maailien- en Potestraat. Hy 
neem hulle elke jaar rivier toe.
 Die Breërivier is kwalik drie myl uit die 
dorp. Die lorrie is swaar gelaai. Antie 
Bettie en haar kleindogter, Baabie, sit 
voor by die drywer. Die kinders wat agter 
sit, maak groot lawaai tot die ontsteltenis 
van die ou vrou.
 Koos en sy swaer, Elie, is bly hulle is 
uiteindelik op pad. Hulle is belet om voor 
hulle skoonma te drink. Beide respekteer 
haar gevoelens, maar hulle het nou die kans 
om bietjie keel nat te maak. Soos die lorrie 
ry, skud die wyn op almal uit en as hulle 
verby die ou brug ry, dan is die sesbottel-
kan al ’n kwart uitgedrink.
 ‘Jis, julle kinders, julle kan nie nou al gaan 
swem nie. Kom help eers die goed uitpak,’ 
skree antie Bettie vir die kleingoed wat 
rasend van opgewondenheid is.

Die vrou in die rivier
Deur Diana Ferrus
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 ‘Mamma, Koos het vir ons ’n lekker 
plekkie hier om die draai gekry.’
 ‘Margie, ek wil glad nie naby die mense 
hier kamp nie.’
 ‘Ag mamma,’ sê Sarie, ‘hulle sal tog nie vir 
ons hênner nie, kom, dis tog die beste plek.’
 Antie Bettie se twee skoonseuns is 
hard aan die boompies afkap en grond 
skoonvee. Hulle het nie ’n tent nie. Dis net 
die rykerige mense wat tente het. Antie 
Bettie se oorle’ man, Bokkie Mariens, 
het twee los seile toentertyd by sy baas 
gekry wat hulle nou nog gebruik om ’n 
kamphuis te bou. En as hulle uiteindelik 
klaar die kamphuis gemaak het en die goed 
weggepak het, dan is die kinders amper 
onmiddellik in hulle broekies. Hulle gaan 
nou swem!
 ‘Julle swem net in die vlak water. 
Baabie, julle groot kinders moet sien 
dat julle by die kleintjies bly,’ skree antie 
Bettie haar bevele uit. Koos en Elie maak 
vuur terwyl hulle elke slag om die naaste 
boom verdwyn en die drie dogters is 
besig met middagete.
 Die aand sit almal om die kampvuur. 
Koos en Elie is nou al goed geolie en smaak 
om te sing, maar antie Bettie kap hulle 
liedjies elke keer in die helfte af!
 ‘Basta met die geraas. Hier’s mense wat 
al slap.’
 ‘Ma, is dit waar van die vrou wat jare 
gelede in die rivier verdrink het?’ vra 
Baabie. Sy is antie Bettie se oudste 
kleindogter en die ouvrou is gek na haar.
 ‘Ja, my kind, dis ’n hartseer verhaal. Jou 
ma-hulle was nog nie eens gebore toe dit 
gebeur het nie. Ek was ’n jong meisie. Die 
vrou sy was ’n Rossouw, Emmie Rossouw, 
wat in die witblokke gebly het, sou met 

die man, ek kan nie meer so lekker sy 
van onthou nie, trou. Toe kom bly daar ’n 
vroumens hier op Worcester. ’n Baie mooi 
vrou. Sy was vannie Kaap. Sy het al die 
mans mal gehad.’
 ‘Het ma al daai tyd vir oorle’ pa geken?’
 ’nee, ek dink ek was omtrent so vyftien. 
Ek het toe nog nie kêrels gehad nie. 
Ewenwel, die Rossouw-vrou se kêrel het 
toe dolverlief op die Kaapse vrou geraak.
 ‘Toe ons weer hoor, was die twee 
getroud en toe trek hulle Kaap toe. Emmie 
Rossouw se hart was gebreek. Die mense 
het daai tyd gesê dit was selfmoord, sy het 
haarself in die rivier gaan verdrink. Sy kon 
nie oor haar hartseer kom nie.’
 ‘Mamma,’ sê Antjie, ‘ek hoor hulle sê sy 
het ’n kussingsloop oor haar kop getrek en 
só in die water ingeloop.’
 ‘Jong, ek weet nie daa’van nie, maar die 
storie loop dat haar siel nie rus nie. Die 
mense sê jy kan saans haar gehuil hoor.’
 ‘Ma, dies nie waar nie,’ sê Baabie. ‘Ma 
maak my nou bang.’
 ’Nou gaan slaap jy, ek kom nou kooi toe.’
 ’Nee, ek gaan wag vir ma. Ek is te bang.’
 ‘So, dan is dit waar, mamma, wat die 
mense sê,’ gee Sarie kommentaar. ‘Die 
mans wat so elke jaar in die rivier verdrink, 
dis sy wat hulle kom vat.’
 ‘Jong Sarie, so glo ek en om alles te 
kroon, is die meeste mans wat verdrink van 
die Kaap. Hulle weet te sê dat die Kaapse 
mans nie die rivier ken nie, maar ek glo dis 
Emmie Rossouw wat elke jaar haar man 
van die Kaap kom eis.’
 Koos, wat nou goed geolie is, luister na 
die stories en het nou vreeslik wind toe 
hy sê: ‘Julle praat nou ’n groot klomp kaf. 
Antie, ko’ ons gaan slaap.’

STORIES
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 ‘Die jong bly uit die hand uit, ek weet nie 
wat Antjie in die jong gesien het nie’ snou 
antie Bettie hom lelik vererg toe. ‘Ons kan 
bly wees ons is nie van die Kaap nie, nè. Ma 
se kind moet nie bang wees nie. Sy sal nie 
vir julle kom vat nie. Haai, kyk wat is die tyd 
— Baabie, ko help jou ouma gou om water 
op die kole te gooi en dan kan ons maar 
gaan slaap.’
 Dis Vrydag: die nuwe jaar is in sy derde 
dag. Die mense wat by die rivier gekamp 
het, is terug by die huis, sonder geld en 
sonder kos.
 Die gemmerbier en koekies is lankal vergete.
 Die hoofopskrif in die eerste uitgawe 
van die koerant vir die nuwe jaar heet: 
‘Polisieduikers vind lyk.’
 ‘Antjie,’ roep Koos, ‘kom lees hier.’
Antjie kom aangehardloop en gryp die 
koerant by haar man.
 ‘Polisieduikers het Ronald Fortuin 
(25), van Kensington in die Kaap, se lyk 
verstrengel tussen die riete gekry. Hy het 
vermoedelik verdrink toe hy in ’n maalgat 
beland het.’

Diana Ferrus is ’n skywer, digter en 
storieverteller. Sy het aan die Hoërskool 
Esselenpark in Worcester gematrikuleer 
en bekendheid verwerf oor haar gedig 
I’ve come to take you home, wat in 1998 
gepubliseer is en opgedra is aan Sarah 
Baartman. Die gedig was instrumenteel 
om die Franse regering te oortuig om 
Baartman se oorskot in 2002 aan die Khoi 
in Suid-Afrika terug te besorg. Ferrus was 
deel van die delegasie wat Frankryk toe 
gereis het om persoonlik die oorskot te 
ontvang en terug te bring Suid-Afrika toe.

(Hierdie kortverhaal het in Rooi Rose van
3 September 1997 verskyn).
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Worcesterdam in die winter, soos gesien vanaf Mountain Mill Mall 
en.wikipedia.org
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TRADISIES

Volgens tradisie lei alle paaie oor 
Paasnaweek na Worcester. Vir veral oud-
Worcesteriete is dit nie sommer net nog ’n 
besoekie aan die pragtige Bolandse dorp 
nie. Tereg ook, want om nie in Worcester 
gedurende die Pase te wees, maak jou 
beslis ‘armer’.
 Vir meer as honderd jaar al is tradisies 
hier vasgevang wat sweerlik nêrens elders 
in ons land te vinde is nie. Daarom sorg 
kinders en familie wat elders woon jaar 
na jaar dat hulle hier op die dorp is om 
deel te kan wees van alles wat Worcester 
gedurende die Pase bied.
 Terloops, dit is niks vreemds nie dat selfs 
kinders wat oorsee werk, studeer of woon, 
hul vakansies só reël dat hulle hier kan wees 
oor Paasnaweek.

Goeie Vrydag
Dinge begin gewoonlik met duisende 
inwoners en besoekers wat tradisioneel op 
Goeie Vrydagoggend ’n kerkdiens bywoon. 
Hier op die dorp is daar by sekere kerke op 
die Donderdagaand ook ’n voetewas-sessie 
en Avondmaal as deel van hul erediens. Die 
res van die dag word gewoonlik gewy aan 
besoeke aan families en vriende.

Saterdag is sport- en kuierdag
Saterdag is gewoonlik sport en kuierdag. 
Vroeër jare was daar groot uitkloprugby, 
-sokker en -netbaltoernooie gehou, om 
die fietsry-byeenkomste nie te vergeet 
nie. Deesdae is dit die Easter Challenge-
rugbytoernooi wat rugby-entoesiaste na 
die rugbyvelde lok. Saterdag laatmiddag 
word daar begraafplaas toe gegaan, waar 
grafte van geliefdes skoongemaak en met 
blomme versier word. Dit omskep die 

begraafplase in ’n kaleidoskoop van kleur 
en prag. Saterdagaand is dit danstyd vir 
die jongklomp met gewilde uithangplekke 
wat groot aftrek kry. Vroeër jare was daar 
ruim vir langarmliefhebbers voorsiening 
gemaak, maar die tradisie het ’n bietjie 
uitgesterf.

Sondagoggend: Paasfeeskore, orkeste
en kerk
Sondagoggend is dit weer vroeg 
opstaan, want dan word daar afgesit 
na die onderskeie begraafplase waar 
daar gesange en gewyde liedere gesing 
word om Jesus se opstanding te gedenk. 
Gewoonlik is dit onder begeleiding van 
plaaslike blaasorkeste of Paasfeeskore. 
Daarna is dit weer kerk toe. Hoewel die res 
van die dag weer kuiertyd is, word daar 
ook hard gewerk om Paasmaandag wat 
volg, tot sy reg te laat kom. In bykans elke 
huishouding sal jy begroet word met die 
geur van gebak en tradisionele basaaritems 
soos gemmerbier, samoesas, spookasem en 
basaarmandjies volgestop met allerhande 
lekkernye, want Maandag is dit basaardag.

Maandag is basaardag
Op basaardag word daar oor geloofsgrense 
heen lekker basaar gehou. Dan vergeet 
jy dat jy aan ’n sekere kerk behoort en 
ondersteun mense mekaar omdat dit deel 
van ’n jarelange tradisie geword het.
 Reeds teen sesuur Maandagoggend 
word jy begroet met ’n miernes 
van bedrywighede. Kerke en 
welsynorganisasies slaan hul stalletjies 
op vir die duisende voete wat die strate 
gaan deurkruis op soek na iets lekkers. 
Gewoonlik word Durban-, Le Sueur-, 

Paasfees op Worcester soos nêrens in die land
Deur Alver Uys
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TRADISIES

Parker- en Greystraat tot by Leopoldtlaan 
deur die verkeersdepartement afgesper. 
Braaivleisvure brand lekker hoog terwyl die 
dag verder opgekikker word met strelende 
musiek. Gewoonlik is dit ‘old school’ deur 
plaaslike kunstenaars.

Musikante van formaat
Een kunstenaar wat al ’n instelling is, is die 
immergroen Whanie Jansen wat al vir meer 
as dertig jaar agtereenvolgens van Namibië 
kom om saam met ds. Jeff Fransman van 
die VGK gemeente basaargangers by die 
NGK Oefenskool te vermaak.
 Dan is daar ook die gewilde Boetie 
Springveldt wat jaar na jaar die 
Emanuel Congregational-gemeente se 
basaarverkope ’n hupstoot kom gee met sy 
besielende stem, terwyl ’n ander kind-van-
die-dorp, Ronnie Apollis, by die AME Sion-
gemeente in Le Sueurstraat dinge laat ‘ruk’.
 In Durbanstraat kook dinge ook 
altyd voor die plaaslike moskee soos 
gemeentelede van die Moslem Jamaa 

rondskarrel om aan basaargangers se 
verwagtinge te voldoen.
Pret met karre
Na die basaar sit die jongklomp af na die 
ruimte agter die ou Maywood-bioskoop 
waar daar verder ’n hond-uit-’n-bos gekuier 
word terwyl waaghalsiges en hul motors 
met hul ‘Spin & Dice’- toertjies ’n groot 
trekpleister is.
 Ander feesgangers sit af na wyle Yunus 
Lekay se haarkappery in Le Sueurstraat 
waar Whanie Jansen met sy pittige sêgoed 
en lekker dansmusiek die lekker karnaval-
atmosfeer verder optower.
 Maandagaand is dit weer terug huis toe 
vir die duisende Paasgangers. Dan kan daar 
met genoegdoening teruggekyk word na 
’n naweek wat besoekers sal bybly en hulle 
onwillekeurig sal noop om hul beplanning 
so te doen dat hulle beslis volgende jaar 
weer by die Paasfees op Worcester sal 
wees.

Worcester Standard, 13 April 2017

Harris Bakkery
en.wikipedia.org
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Baringstraat 21, ook bekend as Beckhuis
André Pretorius, digital.lib.sun.ac.za
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Die Drostdy op Worcester
André Pretorius, digital.lib.sun.ac.za



28

ANDER BEKENDES EN STORIES

Worcester has produced many famous 
sons but the most popular is a mischievous 
minstrel whose songs capture the soul of 
the platteland.

‘My tongue is English, but my heart is 
Afrikaans.’ So said David Kramer when 
he was recently honoured for his lifelong 
contribution to Afrikaans music. ‘I felt 
that I could not capture the texture of the 
country in English,’ he explained.
 But the same David Kramer is also 
critical of what he sees at the mainly 
Afrikaans Klein Karoo Arts Festival 
in Oudtshoorn. ‘It’s reaching out to 
something that doesn’t exist any more. 
Most of the music you hear has little to do 
with the reality of South Africa.’
 David Kramer is undeniably one of 
South Africa’s most popular performers 
and songwriters ever, and he has never 
been one to shy away from sacred 
cows. His satirical protest songs were 
regularly banned by the SABC in the 
80s. But pure talent cannot be gagged 
and, at roughly the same time that he 
was being censured by the state, he 
started appearing in a series of ads for 
the VW Microbus, playing a plattelandse 
boytjie with a bicycle and a guitar. It was 
a portrayal that deeply endeared him to 
South Africans and the ad campaign ran 
for an unprecedented 13 years.
 When David was a boy his father 
and grandfather ran a furniture shop in 
Worcester, and he was thrilled by the 
guitar music played by farmworkers there 
on Saturday mornings. He loved the fusion 
of traditional songs with rock ’n roll and 
other genres. Later his grandpa gave him 

a small ukulele. ‘That was the time of Elvis, 
the Beatles and the Shadows, and I tried to 
copy them all,’ David remembers.
 As David grew older he came to abhor 
the political system. ‘I just wanted to get 
away from the Boland and Afrikaans,’ he 
says. He’d taken art lessons at the famous 
Hugo Naudé Art Centre in Worcester 
and he started dreaming of becoming an 
architect, but money was scarce so he 
opted for the next best thing, textile design. 
A bursary enabled him to attend Leeds 
University in the UK, where he earned a 
degree in this field.
 ‘That was also when I started singing 
seriously,’ David recalls. ‘I sang songs 
by Bob Dylan, Cat Stevens and the like 
in student clubs. But at the same time I 
became increasingly aware of how different 
I was from them and the Brits and started 
questioning who I really was.’
 Eventually David realised that his music 
‘had to be personal about me and the 
world in which I had grown up.’
 He returned to South Africa and in 1980 
recorded his first album, Bakgat! Within a 
few years he had achieved 10 gold awards 
and a platinum award for his record sales. 
His style of burnout and satire had hit 
the right spots — and there was plenty of 
material for him to draw on. Bloemfontein 
had just outlawed bikinis and also insisted 
that there should be a minimum of 18 
inches (46 cm) space between the sexes at 
public pools. These rules perfectly captured 
the absurdity of the times.
 David told me that the Worcester of his 
childhood was a far more cosmopolitan 
town than it is today. ‘Among the English-
speaking community there were Italians, 

Worcester and David Kramer
By Johan van Zijl



29

Portuguese, French, Scots and Jews. Rich 
and poor lived cheek-by-jowl. Today most 
of those families have migrated to the 
cities and Worcester is much more one-
dimensional than it used to be.
 ‘And musically we are still living in the 
apartheid era. There is so little cross-
fertilisation in music that we are still 
segregated, yet we live in a country blessed 
with an amazing richness of musical genres 
and forms — and then there is still the 
wonderfuI music from the rest of Africa.
 David has become a storyteller and social 
commentator par excellence. ‘A good story 
from Worcester is just as interesting as one 
from New York,’ he says. ‘And there are so 
many stories out there that are crying out 
to be told. I want to go to the platteland 
and find them.’
 One of his first hits was a song that 
described the characters one would expect 
to find in the hotel bar in almost any dorp. 
The song has become a South African 
institution:

Hier sit die manne in die Royal Hotel
Ek ken mos vir almal, ek is almal se pêI
Luister ou vriend, daar agter die bar
Hoe lyk it met nog so ’n doppie daar?

 ‘Most people have a sense of burnout 
and understand what I’m trying to do,’  
says David.
 Over the years he has experimented 
with placing his songs in a theatrical 
environment. Together with the talented 
Taliep Petersen he created the hit musical 
District Six. A number of other musicals 
followed with huge success, both in South 
Africa and internationally. In 1999, Kat and 
the Kings won the Laurence Olivier Award 
for the Best New Musical in London.

 Worcester has been the home of many 
individuals who have achieved worldwide 
renown, such as Andrew Murray, JM 
Coetzee and Hugo Naudé. But when the 
town had to vote for its Person of the 
Century in 1999, one name stood out — a 
folksinger with red velskoene and a guitar.

(Hierdie artikel het oorspronklik verskyn in 
SA Country Life van September 2005)

ANDER BEKENDES EN STORIES
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Christiaan Frederik Louis Leipoldt 
(28 Desember 1880 – 12 April 1947), of 
soos Suid-Afrikaners hom ken — C Louis 
Leipoldt — was ’n digter, dramaturg, dokter, 
verslaggewer en voedselkundige.
 Tesame met Jan FE Cilliers en JD du 
Toit, was hy een van die voorste figure in 
die poësie van die Tweede Taalbeweging. 
Benewens gedigte het Leipoldt romans, 
toneelstukke, kinderboeke, reisboeke en 
selfs kosboeke geskryf. Hy word gereken as 
een van die invloedrykste Afrikaanse digters.
 Sy gedigte het dikwels kritiek gelewer 
teen die Afrikaner se vernedering onder 
die Britse bewind van die dag, maar 
veral ’n bewondering van die skoonheid 
van die Suid-Afrikaanse landskap. Van 
sy bekendste gedigte is opgeneem in 
die bundel Oom Gert vertel en ander 
gedigte (1911), Uit drie wêrelddele, en 
Skoonheidstroos (1932). Die heks (1923) en 
Die laaste aand (1930) tel onder die eerste 
ernstige dramastukke wat in Afrikaans 
neergepen is.
 Leipoldt is in Worcester gebore as die 
seun van ’n dominee, wat vier jaar na die 
geboorte van Louis by die NG-gemeente 
in Clanwilliam bedien het. Sy oupa, Johann 
Gottlieb Leipoldt, was een van die twee 
stigterslede van die Rynse sendingstasie by 
Wuppertal in die Sederberge.
 Pleks van skoolgaan het die jong seun 
tuisonderrig ontvang, waar sy welbelese pa 
hom veral op veeltaligheid laat konsentreer 
het. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog 
was Leipoldt ’n verslaggewer, waarna 
hy medies in Londen gaan studeer het, 
sowel as om deur Europa, Amerika en die 
Oos-Indiese Eilande te reis. In 1908 was hy 
die blinde Amerikaanse tydskrifmagnaat, 
Joseph Pulitzer, se persoonlike dokter 
tydens ’n sesmaande-lange vakansie op 
laasgenoemde se seiljag.
 Met sy terugkeer na Suid-Afrika in 1914 
was Leipoldt eers ’n mediese inspekteur 

by skole in die destydse Transvaal voordat 
hy dieselfde beroep in die Kaapprovinsie 
gevolg het. In dieselfde jaar, met die 
uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog, 
word hy aangestel as generaal Louis Botha 
se persoonlike dokter in Suidwes-Afrika 
(vandag Namibië). In 1923 het hy weer sy 
hand aan die joernalistiek probeer, voordat 
hy twee jaar later voltyds as ’n pediater in 
Kaapstad begin werk het. In 1939 het hy die 
voltydse sekretaris van die Suid-Afrikaanse 
Geneeskundige Vereniging geword.
 In 1934 ontvang hy die Hertzog-prys 
(poësie) vir Skoonheidstroos; tien jaar later 
ontvang hy weer dié gesogte prys vir die 
dramas Die heks en Die laaste aand.
 Louis Leipoldt is nooit getroud nie, maar 
sy liefde vir die Hantam — ook soos dikwels 
beskryf in sy gedigte — is onmiskenbaar. Na 
sy dood is sy as oor sy pa se graf, wat in die 
Pakhuispas naby Clanwilliam is, gestrooi.

’n Handvol gruis uit die Hantam
’n Handvol gruis uit die Hantam —
My liewe, lekker Hantam-wyk!
’n Handvol gruis en gedroogde blare,
Waboom-blare, ghnarrabos-blare!
Arm was ek gister, en nou is ek ryk.

Arm in herinnering, arm in verbeelding,
Arm in onthou van die vroeër jare
Deurgebring in die Hantam-wyk.
’n Handvol gras en gedroogde blare
Maak my, wat arm was, koning-ryk —

Ryk in herinnering, ryk in verbeelding,
Ryk in onthou van die vroeër tyd
Toe die Hantam-wêreld al die wêreld
Vir my was in die vroeër tyd.
’n Handvol gruis en gedroogde blare
Vertel so veel van die wonderjare
In my liewe lekker Hantam-wyk —
Waboom-blare, ghnarrabos-blare —
Arm eergister en nou skatryk!

Louis Leipoldt
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Brewelskloof Hospitaal is ‘n gespesialiseerde TB-hospitaal vir die Kaapse Wynlande 
(Oos) en Overberg distrikte in die Wes-Kaap
www.satvi.uct.ac.za
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Brewelskloof Hospital is a specialised TB hospital for the Cape Winelands (East)
and Overberg districts in the Western Cape
www.satvi.uct.ac.za

Die Pionierskool vir Blindes is in 1881 gestig
www.pioneerschool.org.za
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Hierdie publikasie is aan jou gebring deur die Wes-Kaapse Biblioteekdiens,
Wes-Kaapse Museumdienste en die Breedevallei Munisipaliteit.

Kontak asseblief jou plaaslike biblioteek vir meer inligting oor mondelinge geskiedenis.
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