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VOORWOORD

Swellendam is die derde oudste dorp 
in Suid-Afrika en beskik oor meer as 
50 provinsiale erfenisterreine. Geleë 
aan die voet van die Langeberge en as 
halfpadmerk tussen Kaapstad en George, 
is hierdie dorpie met sy inwonertal van 
rondom 18,000 mense, ryk geseën met 
natuurprag, kultuur en doendinge vir 
avontuurlustiges.
 Swellendam het sy oorsprong reeds 
tydens die 16de eeu gevind toe talle 
besoekers aan die Kaapkolonie handel 
gedryf met die Khoi, wat op daardie 
stadium die Kaapse kuslyn sowel as die 
binneland bewoon het. Die vestiging van ’n 
halfwegstasie by die Kaap in 1652 deur die 
Vereenigde Oostindische Compagnie het 
tot die verdere handel — vergemaklik deur 
skeepsvaart — met dorpe so verliggend 
soos Swellendam gelei.
 Die dorp is in 1743 tot ’n landdrosdistrik 
verklaar en benoem na Goewerneur 
Hendrik Swellengrebel en sy vrou, 
Helena Ten Damme. Hierdie buitepos het 
binnekort status verwerf as ’n deurgang 
vanaf die kus na die binneland en sy 
omliggende dorpies, soos Buffeljagsrivier 
(10km ver via die N2-snelweg), Malgas 
(42km) en Barrydale (45km).
 Die Kaapkolonie het egter in 1795 
onder Britse beheer beland en die 
gevolglike toestroom van Britse setlaars 
het die Overbergstreek laat ontplof, met 
Swellendam as die handelshoofstad van 
die Barry & Nephew-maatskappy (gestig 
deur Joseph Barry, waarna Barrydale 
vernoem is), wat alle handel in dié area 
tot in 1870 oorheers het. Die Breederivier 
is die enigste begaanbare rivier vir skepe 
in Suid-Afrika en kon eersgenoemde 35 
km ver binnelands tot by Malgas vaar om 
voorraad op- en af te laai.
 Swellendam Munisipaliteit — waaronder 

sy buurdorpe Barrydale, Buffeljagsrivier, 
Suurbraak, Malgas, Infanta en Stormsvlei —
het homself op 18 Junie 2011 tot republiek 
verklaar. Natuurlik nie ’n republiek in 
die politieke sin van die woord nie, 
maar eerder ’n bewaarea waarin ’n 
gemeensaamheidsin, eenheid, lekker kos, 
musiek, selfstandigheid en natuurskoon 
gevier word.
 Hierdie boekie poog om dieper insig te 
gee van die geskiedenis van hierdie area, 
soos vertel deur foto’s en herinneringe van 
sy eie mense.

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 lewenservaring 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.
 Hierdie boekie is saamgestel uit 
die bydrae van veelvuldige bronne. 
Toestemming vir die hergebruik van die 
inligting daarin vervat is sover moontlik 
bekom van die oorspronklike outeurs. 
Internet-gebaseerde inhoud (waarvan 
sommige ook hierin vervat is) word 
egter dikwels herpubliseer sonder 
vermelding van die oorspronklike outeur 
of die bronteks. Die samestellers vra by 
voorbaat om verskoning vir die gebruik 
van diesulke inhoud sonder melding van 
die nodige erkenning. Inhoud is in sekere 
gevalle taalkundig versorg en/of feitelik 
bygewerk.
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Breederivier naby Swellendam
Atelier Design Studio, Swellendam

http://www.atelier.co.za
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SWELLENDAM

Die Bloemfonteinhuisie is nie net die 
oudste woonhuis in Railton — die ‘bruin’ 
woonbuurt gedurende die apartheidsjare 
in Swellendam — nie, maar ook die laaste 
voorbeeld van plaaslike volksboukuns met 
sy eie karakter.
 Die huisie is in 1922 deur Oupa Jackie 
Bloemfontein vir sy vrou en agt kinders 
gebou. Dit is ’n enkelvertrekhuisie, 
toegerus in die styl van die destydse 
lewenswyse; met sy vuurherd, rietdak 
en afgewitte mure, asook ’n eiesoortige 
tuintjie soos bewerk deur die destydse 
bewoners.

 Later jare het Oupa Bloemfontein ’n 
ander huis — ’n drievertrekstruktuur — met 
meer ruimte aan die onderkant van die 
Bloemfonteinhuisie gebou.
 Oupa Jackie se oudste seun, Pieter 
Bloemfontein, het nadat hy  getroud is, 
sy intrek in die huisie geneem. Twee van 
sy tien kinders is in die huisie gebore, 
waarvan ek, Dorothy Bloemfontein-
Booysen, een asook die enigste 
oorlewende van die twee kinders is.
 Die Bloemfonteinhuisie is intussen 
gerestoureer en as nasionale monument 
verklaar.

Geskiedenis van die Bloemfonteinhuisie
Deur Dorothy Bloemfontein-Booysen

Die Bloemfonteinhuisie is die oudste huisie in Railton en die laaste voorbeeld van volksboukuns
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SWELLENDAM

Naweek weg na Swellendam.
Wat maak verstand soms so lam?
Staar ek na druppels teen die ruit,
Ry met monde, is dit moeg gesluit?
Dinge digby, soms so verward,
Tog moet ons leef, apart.

Musiek wat dieper as gedagtes rus.
Tog is ons van mekaar bewus.
Jou hand warm op my skoot gelê,
Gewonder… wat wou jy sê.
Ek kan jou woord, liefste hoor,
Diep hier in my hart gestoor.

Mymerend vertel van amper —
 doodse draai,
Vinnig moes jy dink, nou of nooit se swaai.
Hoor jy die vlerk van engel klap,
Stem wat uitroep tot rekenskap.

Padlangs klowe, afgrond op en af,
Die tyd vinnig afgedraf.
Lê dorpie voor ons uitgestrek,
Wens ek kon die tydjie rek.

Met kroegie vol, speel elk ’n rol.
Grappe in ’n kring, ek en jy, ’n vreemdeling.
Ag, hoe geniet hul jou,
Kom druk so ’n drietjie gou.

In die stilte skemer — ongebroke glans.
Soos sneeu, wit op berg verskans.
In die donker — geloei van wind en reën
Kaggel knetter — met droë hout, buite 
 onweer koud.

Jou naakte dy en been,
Het jy styf teen my geleen.
Alles in een opgevang, vanwaar die drang.
In die nag van liefdes lus, sag en teer was 
 daardie kus.

Stilte in verre droom vervul,
Net die liefde in kokon gehul.
Die warmte van jou bors verleen,
In houthuisie vreugdevol, ek en jy alleen.

Wie weet… of ons eendag weer,
Na hierdie stilte, terug sal keer?

Swellendam
Deur Mayrie Roodt

Voortrekkerstraat jare gelede (bo) en vandag

Cathy van Eeden

Marnitz Steyn
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Piet Witbooi, beter bekend as ‘Oom Pietie, 
het nie net ’n liefde vir tuinmaak nie; hy 
het die inisiatief geneem om ’n wonderlike 
gemeenskapstuin op die dorp Swellendam 
te skep.
 Toe Oom Pietie 13 jaar gelede aftree, 
het hy besluit om sy aftrede te spandeer 
deur te doen waarvan hy die meeste hou: 
tuinmaak.
 Oom Pietie het nie sy eie huis en nodige 
ruimte om sy eie groente en kruie te kweek 
nie; daarom het hy by die burgermeester 
toestemming gevra om ’n tuin op ’n leë erf 
in die dorp te ontwikkel.
 Die burgermeester het dié versoek met 
groot vreugde toegestaan.
 Sy doelwit was om ’n gemeenskapstuin 
te ontwikkel wat nie net vars produkte 
vir die buurt sou verskaf nie, maar ook ’n 
ruimte kon wees waar mense vir ’n rukkie 
kon rus en ontspan.
 Hy wou ook die mense in die buurt 
aanmoedig en bystaan om hulle eie tuine 

te ontwikkel en versorg.
 Sy inspirasie kry hy van sy pa, wat 
hom geleer plante kweek en aangedring 
het dat alles perfek moet wees. Hy 
het ook ’n Godgegewe liefde vir grond 
en hierdie twee eienskappe beskou 
hy as geskenke. Die fynere punte van 
groente en kruie kweek het hy geleer uit 
tuinmaaktydskrifte.
 Hy glo alles moes in harmonie met 
die natuur wees; daarom, pleks van 
chemiese plaagdoders te gebruik, het hy 
kakiebos, gousblomme en koljander om 
die beddings geplant om die peste af te 
weer. Water word van ’n nabygeleë stroom 
gepomp, want munisipale water bevat 
chemikalieë, sê hy. Hy maak sy eie kompos 
met ’n 3:2:1-mengsel van houtskaafsels, 
grassnysels en duiwemis, wat deur ’n 
renduifklub op die dorp by die tuin 
afgelewer word.
 Oom Pietie sê hy gebruik ook nie 
kraalmis nie, want beeste eet ook onkruid 

Oom Pietie se tuin
Deur Jennifer Jullies, Senior Biblioteek Assistent: Swellendam Biblioteek

Oom Pietie in sy tuin

Cathy van Eeden

https://www.facebook.com/SwellendamTourism/
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op die velde waar hulle wei. ‘Ek is bang 
die oorblyfsels van onkruid in die mis sal 
onkruidgroei aanmoedig. Ek het nog nooit 
’n probleem met onkruid gehad nie.’
	 Om	stikstofinhoud	in	die	grond	te	
bevorder, groei hy ertjies en boerboontjies 
tussen die ander groente. En ’n insek 
wat sonneblomme besoek, is voordelig 
vir pampoene daar naby. ’n Groot 
verskeidenheid groente word heel jaar 
gekweek.
 Kruie soos wildeals, wat as anti-
inflammatoriese	of	antiseptiese	middel	
of antidepressant gebruik kan word en 
wynruit, wat vir die behandeling van 
kwale soos bronchitis, verkoue en griep 

gebruik kan word, is volop in Oom Pietie 
se tuin. Hy wys dikwels vir plaaslike 
mense hoe om kruie te droog en verwerk 
om geneesmiddels te maak en skryf sy 
eie goeie gesondheid daaraan toe dat 
hy sy eie selfmedikasie uit sy organies 
gekweekte kruie verkry.
 Sy produkte is heeljaar te koop, uit ’n 
stalletjie langs die tuin en verskaf hy ook 
bessies aan ’n vrou op die dorp wat konfyt 
daarmee kook.
 Vir Oom Pietie is die tuin ‘my happy 
place’ en gaan tuinmaak oor ‘doen 
waarvoor jy lief is en lief wees vir wat jy 
doen’. Mense noem dit Oom Pietie se tuin, 
maar ek noem dit ons tuin.

Cathy van Eeden

https://www.facebook.com/SwellendamTourism/
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Swellendam se goudgeel kanolalande
Atelier Design Studio, Swellendam

http://www.atelier.co.za
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Swellendam Biblioteek het April 2018 sy 
180ste verjaarsdag gevier.
 Benewens Kaapstad se Nasionale 
Biblioteek, word dié Overbergse biblioteek 
beskou as die oudste openbare biblioteek 
in die land; en beskik oor ’n ryk en lang 
geskiendenis.
 ’n Ou koerant gedateer Saterdag 15 April 
1940 wat in die Drostdy-museum op die 
dorp bewaar word, maak melding van die 
Swellendam Book Society.
 Tussen 1852 en 1865 het die biblioteek 
gefunksioneer onder die Reading Society 
of Swellendam en het later weer van naam 
verander na Swellendam Library. In die laat 
1800s het die biblioteek swaar ekonomiese 
tye ervaar — veral gedurende 1870. In 1875 
is daar besluit om vir ’n regeringstoelae 
aansoek te doen, wat in die jaar daarna 
toegestaan is.

 Nadat die biblioteek by die destydse 
Wes-Kaapse Provinsiale Biblioteekdiens 
geïnkorporeer is, kon dit meer doelgerig 
bestuur en beter ontwikkel word.
 Teen Junie 2019 het die biblioteek se 
ledetal op 3,339 gestaan, met ’n algehele 
boeksirkulasie wat wissel tusse 6,000 en 
7,000 boeke per maand. Die biblioteek 
bedien ook vyf kleuterskole, die Crysalis 
Learning Centre en Swellenduimpie 
Pre-Primêr; en verskaf ’n diens aan twee 
ouetehuise in die dorp.
 Die biblioteekpersoneel bestaan 
uit vier permanente lede, twee 
kontrakpersoneellede, twee gemeenskap-
werkspersoneellede en een student.
 Die oprig van ’n nuwe biblioteekgebou 
vir die Swellendam-gemeenskap word vir 
die 2020/2021-boekjaar beoog.

Swellendam Biblioteek vier sy 180ste bestaansjaar
Deur Lorraine Lank, Hoof: Biblioteekdienste, Swellendam Munisipaliteit

(Lnr): Skaalmodelle van die biblioteek, winkel, stadsaal en poskantoor in 1900
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Die Nederduits Gereformeerde Kerk, algemeen bekend
as Swellendam Moederkerk
Atelier Design Studio, Swellendam

http://www.atelier.co.za


14



15

Swellendam dorp, skougronde en berge
Cathy van Eeden

https://www.facebook.com/SwellendamTourism/
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BARRYDALE

Nico Hendriks is op 25 November 1952 
in Barrydale gebore. Hy het op Barrydale 
skoolgegaan en woon nog steeds daar. 
Hy het sy skoolopleiding ontvang by die 
plaaslike primêre skool, BF Oosthuizen 
Primêr, kort nadat dit gestig is. Trouens 
het die skool nog nooit ’n ander naam 
gehad nie.
 Die eerste skoolhoof was Eerw. BF 
Oosthuizen, wat ook ’n predikant daardie 
tyd by die dorp se NG Kerk was — vandag 

die VG Kerk — omdat BF Oosthuizen ’n 
kerkskool was. Die kerk in die dorp was 
die Moederkerk en die een in Smithsville 
was die NG Sendingkerk, wat as gevolg 
van apartheid ondergeskik was aan die 
Moederkerk. Vandag is dit nie meer 
die Sendingkerk nie, dis die Verenigde 
Gereformeerde Kerk. ‘Ek was by die eerste 
begrafnis wat uit die VG Kerk gehou is. Dit 
was [die begrafnis van] ’n groot vriend van 
my,’ sê Nico.

Nico Hendriks vertel
Deur Elton Esau, Elzana Fluks en Davina du Toit

Uitsig oor Barrydale

af.wikipedia.org

https://af.wikipedia.org/wiki/Barrydale
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BARRYDALE

 Nico was tot in standerd 6 by BF 
Oosthuizen Primêr. Daarvandaan 
moes hy hoërskool toe gaan in 
Riversdal, want dit was die naaste 
kleurlingskool in die gebied. ‘Hier 
was ’n hoërskool in Barrydale, maar 
weens apartheid kon ek nou nie 
daar skoolgegaan het nie.’ Nico 
sê daar was omtrent vanaf Sub A 
tot in matriek net 40 leerders in 
die hoërskool in Barrydale. Hy was 
woedend dat hy na so ’n ver skool 
moes gaan terwyl daar ’n hoërskool 
in Barrydale was — en hulle was 
juis die mense wat swaargekry het. 
Hy het net skool tot in standerd 9 
bygewoon, maar nie omdat nie wou 
leer nie.
 Dit was oor die feit dat hulle 
Riversdal toe moes gaan. Hy wou nie 
so ver van die huis af gewees het nie. 
Hy sê as daar maar net iemand was 
hom kon motiveer het om skool klaar 
te maak, dan sou hy seker matriek 
gehad het.
 Maar hy moes maar net reggemaak 
het om te gaan werk. Hulle het 
daardie dae nie baie keuses gehad 
van wat om te gaan doen nie — die 
keuse was polisieman of onderwyser 
word. Hulle kon nie eers nie by die 
munisipaliteit werk nie.
 Nadat hy die skool verlaat het 
in standerd 9, het hy maar op die 
plaas gewerk. Sy suster was ’n 
onderwyseres en het haar hele lewe 
by BF Oosthuizen gewerk. ‘Ek het 
gesien hoe my ouers swaargekry het 
sodat sy iets in die lewe kon bereik 
het.’
 Later het hy as bouer geleer en 
onder sy pa gewerk. Hy sê hy het 
daar sy verstand gekry [en] ‘om as Tradouwpas

Atelier Design Studio, Swellendam

http://www.atelier.co.za
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’n volwasene te realiseer’. Hy sê hy het 
ses maande onder sy pa gewerk toe draai 
dit net so, toe moes sy pa onder hóm 
werk. Hy moes toe aan bewind wees by 
die bouery. Dit is als deur sy pa — hy het 
hom goed geleer. Vandag word Nico baie 
maal beskryf as een wat goeie raad kan 
gee en wat mense en skoolleerders kan 
motiveer. Baie van die mense wat by die 
munisipaliteit werk, kom vra vir Nico waar 
pype lê en hy weet, dan moet hy vir hulle 
gaan wys waar die pype geleë is. Nico het 
grootgeword tydens die omskakeling van 
die ou na die nuwe bedeling en weet van 
baie van wat so 40 jaar gelede gebeur 
het: toe die hele ding van apartheid begin 
het; toe Mandela moes gaan tronk het; 
toe die Groepsgebiede Wet ingekom het 
en die skuiwery uit Barrydale uit gekom 
het, was hy omtrent 11-12 jaar oud toe hy 

die trekkery self beleef het. Hulle moes uit 
Barrydale uitgetrek het na die plase toe. 
Dit het in 1963 gebeur. Hy sê hulle was baie 
gelukkig gewees, maar toe moes hulle van 
’n gelukkige plek na ’n ongelukkige plek 
toe trek.
 Nico vertel hoe die Groepsgebiede 
Wet dinge in Barrydale verander het: 
Voor die trekkery was daar Rooikamp. 
Daar waar die ou kragstasie sit. Hulle 
het dit so genoem omdat die mense 
wat	daar	gewoon	het,	hoëprofielmense	
was soos onderwysers, bewaarders en 
polisiemanne. Mense soos die Claasens en 
die Afrikaners. Dit was die kleurlinge wat ’n 
bietjie geld gehad het.
 En dan, net aan die anderkant, het ’n 
ander span gebly. Ons het dit die 
Witsupply genoem. Daar waar meneer 
Southey se huis sit en waar die 

Skildery van Rooikamp



19

Engelse Kerk sit. Daardie grond het 
aan bruinmense behoort; dit was nie 
die blankes s’n nie. Soos jy in die dorp 
ingaan, daai gebied het alles aan ons 
bruinmense behoort. Daai gebied is 
bewoon deur oom Willem Hartnick en 
die Marais’s asook die Van Rooyens. Die 
mense wat daar gebly het, was mense 
wat grondverskuiwingswerk gedoen het. 
Ander mense wat ook daar gebly het, 
was die Flukse. As jy in daardie tyd twee 
donkies in jou besit gehad het, dan was 
jy baie bevoorreg, wat nog te sê van vier 
donkies	soos	oom	Jaffies-hulle	daardie	
tyd. Oom Barend de Wet was van die 
eerste bruinmense wat ’n voertuig gehad 
het in Barrydale. So, as jy in daardie tyd 
’n voertuig gehad het, was jy baie ryk in 
bruinmense se oë.
 Daar was nog ’n gebied, Jakkalsgat. 
Ons het daar gebly. Die mense wat in die 
Jakkalsgat gebly het, was ook van dié wat 
eerste uit die dorp uit moet getrek het. 
Jakkalsgat is daar onder die AGS Kerk, 
daar by meneer Southey se besigheid. Ek 
is in een van daardie huise gebore. Daarna 
het ons plaas toe getrek.
 Die mense wat nou in Bloekomlaan bly, 
wat ook genoem word die bo-lokasie, 
hulle was die mense wat uit die Kiem 
(Kemieshoek) uit gekom het. Die Kiem was 
geleë daar aan die bokant van die Winery. 
Dit was soos jy by die slagpale ingekom 
het. Die Kiem en Jakkalsgat se mense 
was van die eerstes wat moes getrek het. 
Baie van daardie mense stem ANC, want 
hulle was van die eerste mense wat moet 
geskuif het. Ander mense sê nou die outyd 
is verby.
 1963, die jaar toe ons moes uitrek, 
was baie erg vir my ma-hulle. Trane het 
geloop. Ek het my ma belowe dat ek 
eendag gaan terugtrek, maar ek het nog 
nie teruggetrek nie. Ek was 12 jaar oud 
toe al die dinge gebeur het. Baie van 
die mense se menswees is aangeraak. 
Dit was moeilik om op die plaas reg te 

kom, want ons was gewoond aan ons 
leefstyl in Jakkalsgat. Ons kinders het 
ook gehuil, maar ons het nie juis geweet 
waaroor ons huil nie. Toe ons ouer raak, 
toe vind ons eers uit waaroor ons saam 
ons ouers gehuil het. Ons was baie na 
aan mekaar. Ons het oral gespeel. Ons 
het gespeel van die Whitesupply tot by 
ons in Jakkalsgat. En dan was daar nog 
’n deel wat Viljoentjiesbank genoem 
is. Viljoentjiesbank se mense het almal 
Cook’s Plaas toe getrek. Meeste van 
die Marthinusse en Michaelse asook die 
Jambo’s is die mense wat in Cooke’s Plaas 
gebly het. Ons is nie eintlik ver uitmekaar 
geskei nie. Ons is net rondom Barrydale 
geskuif.
 Maar nou, vandag, is hier herlewing 
in Barrydale. Daar’s herlewing in kerke, 
skole, en verskillende sportgebiede. Vir 
’n hele 62 jaar bly ek hier en ek sien die 
herlewing duidelik raak. Barrydale is besig 
om ’n goeie dorp te word. Alle politieke en 
kerkleiers moet saamwerk om Barrydale ’n 
beter dorp te maak. Barrydale is nie meer 
wat hy gewees het nie. Hier kom nou een 
keer per week die plaaslike kliniek, maar 
in die verlede het Barrydale sy eie dokter 
gehad, selfs ’n tandarts. Barrydale het ’n 
bakkery gehad en hier was twee of drie 
banke waaruit jy kon gekies het wie se 
dienste jy wou gebruik. Jy moet nooit vir 
Barrydale aankyk as ’n dooie dorp nie.
 Baie van die mense wat nou in 
Barrydale woon, is nie hier gebore nie. Vat 
byvoorbeeld die vorige burgemeester, 
John Nortjé. Ek was die een wat vir John 
Nortjé rond gewys het in Barrydale en 
selfs vir hom blyplek gesoek het toe hy 
die eerste keer in Barrydale gekom het. 
Selfs in vandag se lewe moet daar nog 
altyd mense van buite af kom om dinge 
in Barrydale te doen, soos onderwysers 
en bankbestuurders, en dit terwyl ons 
wonderlike mense in Barrydale het.
 Maar Barrydale is óns dorp; ons moet dit 
oppas en net die beste van ons dorp maak!
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Die Brits-gebore Joseph Barry was ’n wynkenner 
nog voordat hy in 1817 in die Kaap aangeland 
het, maar sy sakeryk het ordentlik posgevat 
nadat hy as uitvoeragent in die Suid-Kaap begin 
werk en plaaslik geproduseerde opbrengste 
tussen Swellendam en die Kaap, maar veral sy 
geboorteland, verskeep het. Die dae-lange vervoer 
van produkte per ossewa terug na die Kaap het 
hom genoop om die Kadie, ’n spesiale stoom-
en-seilskip, te laat bou om goedere aansienlik 
vinnger na en vanaf Malgas op die Breederiver te 
verskeep. Barry se onblusbare entrepreneursgees 
het daartoe gelei dat ’n hele paar handelsposte 
langs die Breederivier gevestig is, sowel as die 
binnelandse dorpie wat na hom vernoem is. Sy 
passie vir die wynbedryf het daartoe gelei dat 
hy voortdurend plaaslike boere ondersteun en 
aangemoedig het om die gehalte van hulle wyn en 
brandewyn te verbeter. Die brandewyn wat na dié 
groot gees vernoem is, word ongelukkig nie sedert 
die 1800s geproduseer nie, maar wel sedert 1941. 
Aan die ander kant — watter ander dorpie kan 
vandag met sy eie brandewyn spog?

Barrydale se brandewyn

Joseph Barry brandewyn — trots vervaardig in Barrydale 76 jaar na die stigter van dié dorp se dood!
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Teen die einde van die 1830s het handel 
in	die	area	só	gefloreer	dat	dit	al	hoe	
moeiliker geword het om beheer oor al die 
geld in sirkulasie te behou.
 Gevolglik het die Barry-maatskappy 
begin met die oprig van sogenaamde 
bankierskantore in die Overberg en 
in Kaapstad, waar oortollige kontant 
gestoor is. Die vyfpond Barry & Nephews-
banknote is in Londen gedruk en het 
gedien as ’n skuldbewys wat as wettige 
betaalmiddel aanvaar is.
 Die Kaapse regering van die dag het 
Barry selfs een keer vir ’n lening van 
£2,000 genader.
 Die Overberg se ongekende welvaart 
was direk verantwoordelik vir die stigting 
van banke in die streek. Joseph Barry was 
die voorsitter van die Swellendamse tak, 
terwyl sy neef, John, sy eweknie was by 
die Cape of Good Hope-bank in Montagu.
 Die volle omvang van die Barrys se 
bedrywighede het beslaan:

•	 Verskeping vanaf die Kaap al lanks die 
ooskus, tot by Mauritius

•	 15 winkels in die Kaapse Kolonie en ’n 
satelliettak in Londen

•	 Banke,	filantropie,	regsake	en	afslaery
•	 Konstruksie van winkels, kerke, skole en 

ammunisiestore
•	 In 1849 was die dubbelbverdieping-

gebou van Barry & Nephews Mosselbaai 
se eerste kommersiële gebou. Vandag is 
dit die Protea-hotel.

•	 Skaapwol, volstruisvere, alwyne, bees- 
en aartappelboerderye

•	 Brandewyndistilleerderye in Montagu en 
Robertson

•	 Wyn- en rosynwinkels in heelparty dorpe
•	 ’n Slaghuis en eetplek in Port Beaufort
•	 ’n Bakkery en malery in Swellendam
•	 Droëvrugtebesighede in Worcester en 

Robertson
•	 ’n Tabak- en sigaarbedryf by Lismore 

naby Greyton
•	 Perdetelery

Die Barrys as bankiers en handelsmagnate

’n Vyfpond Barry & Nephews-banknoot
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Tradouwpas
Atelier Design Studio, Swellendam

NG Kerk
af.wikipedia.org

http://www.atelier.co.za
https://af.wikipedia.org/wiki/Barrydale
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Ronnies Sex Shop
Atelier Design Studio, Swellendam

Grootvadersbosch Natuurreservaat
en.wikipedia.org

http://www.atelier.co.za
https://en.wikipedia.org/wiki/Barrydale
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MALGAS

Malgas en die Kadie

Die dorpie is geleë op die regterbank van 
die Breederivier, 30 kilometer suidoos van 
Swellendam.
 Malgas het sy naam gekry van die plaas 
wat behoort het aan Adriaan Odendaal 
— Malagas Craal gelegen aan de Breede 
Rivier — wat op sy beurt sy naam van ’n 
voormalige Khoi-stamhoof gekry het. 
Rondom 1850 het Barry & Nephews die
plaas Malagas by ’n renpeerdteler, 
HJ Denyssen, gekoop. In 1858 is Thomas 
Barry se skoonseun, Tobias Herholdt, 
aangestel as die tweede posmeester en 
later as vrederegter en toe as balju.
 Verskeie weergawes bestaan oor die 
oorsprong van naam ‘Malgas’. Sommige sê 
die naam is verander om te verseker dat 
aankomende posstukke nie per ongeluk 
na Malaga, Spanje, gestuur word nie. 
Aldus ’n ander vertelling is die naam ’n 
verbastering van die Portugese Mangas de 

Velludo, oftewel die jan-van-gent, anders 
bekend as die wit malgas. ’n Goue tydperk 
het gevolg nadat Barry & Nephews die 
dorpie as ’n binnehawe gevestig het, met 
hulle hoofkantoor gebaseer in die nader 
geleë Swellendam as Port Beaufort. Hulle 
het opdrag aan Mnr. Archibald Denny 
gegee om Kadie, ’n stoom-en-seilskip wat 
158 ton geweeg het, op die Clyderivier 
in Skotland te bou. Sy het Skotland op 
18 Julie 1859 verlaat, met James Fowler 
as die kaptein, en het Port Beaufort met 
die fanfare van ‘vurende kannonne en 
wapperende vlae’ op 26 September 1859 
bereik. Die eerste passasiers het ingesluit 
Eerw. John Samuel, die nuwe rektor van 
die Swellendam Grammar School (vandag 
Olyfkrans College) en wat later die eerste 
hoof van Dale College sou word, Mev. 
Samuel, Mnr. Watson, wat Mnr. Thomas 
Barry se kinders se leermeester was, 

Die SS Kadie
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MALGAS

Mevrou Fowler, sowel as twee kinders en ’n 
dienskneg.
 Vanweë die toerus van haar stoomenjin 
was die doelgeboude Kadie nie 
afhanklik van die wind vir aandrywing 
nie en kon maklik vanaf Swellendam 
by die Breederivier opvaar na Malgas 
toe. Trouens het dié vaartuig groot 
konsternasie veroorsaak deur die reistog 
in ’n skamele twee-en-’n-half uur mee te 
maak. Wol en ander goedere bestem vir 
Londen is steeds by Port Beaufort gelaai, 
maar die Kadie het ook brandewyn, graan, 
alwynsap, veë, volstruisvere en passasiers 
tussen Malgas en die Kaap vervoer. Verder 
het sy gereeld aangedoen by Mosselbaai, 
Knysna en Algoabaai, wat daartoe bygedra 
het dat sy haar aansienlike boukoste van 
£5,000 blitsvinnig verhaal het. Die Kadie 
se verste reistog was toe sy volstruise 
Mauritius toe vervoer het wat bestem was 
vir Australië.
 In 1855 is Eerw. Keet as onderwyser in 

Malgas aangestel; en onder sy leiding is 
die plaaslike kerk ontwerp en ’n jaar later 
gebou. Jacob Taljaard was die kerk se 
argitek en meesterbouer. ’n Boukommissie 
is gestig waarvan Hendrik Geldenhuys ’n 
deurslaggewende rol met fondsinsameling 
gespeel het. Thomas Barry, wat die projek 
befonds het, het met die voltooiing van die 
bouwerk ingestem om die helfte van die 
uitstaande skuld van £800 af te skryf.
 Malgas se ekonomiese lewensvatbaar-
heid as dorpie het saam met die Kadie 
in 1856 gesink. Die kerk is ook byna 
vernietig deur die Groot Vloed van 1906, 
waartydens water van byna twee meter 
diep deur die gebou gevloei het en vele 
waardevolle oudhede, insluitende die 
preekstoelbybel, vernietig het. Die 2011 
nasionale sensus het gewys dat daar 44 
mense in 20 huishoudings woonagtig is 
in Malgas. Die dorpie is deesdae veral 
bekendste vir sy pontvlot, waarmee motors 
per hand oor die rivier vervoer word.

Die strand by Koppie Alleen, De Hoop Natuurreservaat
Atelier Design Studio, Swellendam

http://www.atelier.co.za
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Malgas se pontvlot
en.wikipedia.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Malgas
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BUFFELJAGSRIVIER

Buffeljagsrivier is geleë aan die voet 
van die Langeberge, en is deel van die 
Swellendam Munisipale opvangsarea in 
Overbergdistrik. Dit is vermoedelik al 
vir duisende jare deur die San as jag- en 
woongebied gebruik.
 Die San was nomadies, en het dus 
rondgetrek opsoek na wild, veldkosse en 
water. Rotstekeninge in die Langeberge 
dien as bewyse hiervan. Die Khoi-khoi 
(khoen) het so ongeveer 2,000 jaar gelede 
hier begin intrek en ondertrouery het 
plaasgevind. Die Khoi was oorwegend 
veeboere (’n herdervolk) wat hulle toe 
permanent gevestig het. Ondertrouery 
het daartoe gelei tot die latere Khoisan 
wat ook veeboere was, maar het ook 
dikwels gejag het, veldkosse versamel en 

wild mak gemaak het om mee te boer. 
Met die koms van die Europese trekboere 
rondom die 16de eeu — wat ook veeboere 
was — het wedywering vir weiding vir die 
vee en wild toegeneem. Baie wild was 
toe op grootskaal uitgeroei, veral aan 
die hand van die trekboere. Die naam 
‘Buffeljags’ is moontlik afgelei van hierdie 
jagtogte wat deur die Khoisan of trekboere 
uitgevoer is — ‘buffels wat gejag word by 
die rivier’. Die Buffeljagsrivier is die naam 
van grootste rivier in die vallei, sowel as 
dié van die nedersetting. Die name van 
riviere, berge en ander bakens vertel ons 
ook baie van ’n plek en omgewing se 
geskiedenis. In die Buffeljagsriviervallei 
vloei drie riviere, naamlik die Buffeljags-
rivier, die Appelsbosrivier en die 

Kinders van die Buffeljagsriviergemeenskap in die speelparkie

Geskiedenis van Buffeljagsrivier
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Kompanjiesrivier. Laasgenoemde is 
afgelei van die Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) se heerskappy in die ou 
Kaapkolonie.
 Buffeljagsrivier se buurdorpe is 
Suurbraak, Barrydale (vernoem na die 
Barry-broers wat handelaars was) en 
Swellendam.
 Suurbraak se antieke Khoi naam is 
Xhairu wat ‘plek van skoonheid’ beteken. 
Die Tradouwpas, wat ‘voetpad van die 
vroue’ beteken in die Khoi-taal is die 
deurgang na Barrydale en die Klein-Karoo. 
 Swellendam se naam is afgelei van 
die Hollandse landdros en goewerneur 
Swellengrebel (Swellen) en sy vrou Ten 
Damme. In Swellendam is die oudste 
geboue, die Drostdy, ou tronk, Oefenhuis 
en die Bloemfonteinhuisie. In die 
Bontebokpark is daar ruïnes van antieke 

Khoigrafte- en krale. Dit is waarskynlik 
die Khoi-ruïnes waar Lang Elsie, ’n 
vroue Khoi-leier; en Nouga Saree (by 
die ou Resiesbaan) heersers was oor hul 
onderskeie stamgroepe.
 Vandag loop die N2-snelweg verby 
Buffeljagsrivier, wat op dié pad net 10 km 
verby Swellendam, na George se kant toe, 
geleë is. Dit is ’n klein nedersetting omring 
deur plase, terwyl die dorparea spog met 
drie skole en kerke, een crèche, ’n kliniek, ’n 
biblioteek, munisipale kantoor, ’n garage, ’n 
speelparkie, sportveld, winkels, gevangenis, 
vulstasie en ’n residensiële area.
 Sommige van die toeristeplase in die 
omgewing in Rotterdam, die Laventelplaas 
en Olivedale Wingerde in. Buffeljagsrivier 
en sy omgewing is ook bekend vir die 
skouspelagtige uitsig oor die plaaslike 
bergreekse.

Die pad na Buffeljagsrivier

Atelier Design Studio, Swellendam

http://www.atelier.co.za
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Sonsondergang oor Buffeljagsdam
Atelier Design Studio, Swellendam

http://www.atelier.co.za
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Hierdie publikasie is aan jou gebring deur die Wes-Kaapse Biblioteekdiens
en die Swellendam Munisipaliteit.

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

https://www.swellenmun.co.za/
https://www.westerncape.gov.za/dept/cas
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