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INLEIDING
Die dorp Elim

Die Mondelinge Geskiedenis-inisiatief

Elim is ’n dorpie wat op die Agulhas Plein
in die Wes-Kaap geleë is. Dit val onder
die Kaap Agulhas munisipaliteit in die
Overberg Distrik. Elim is in 1824 deur Duitse
sendelinge as ’n Moraviese sendingstase
gestig. Toe die sendelinge die ligging
van die sendingstasie gekies het, het
hulle hoë prioriteit geskenk aan nabye
waterbronne en grond wat geskik was om
druiwe te plant, sodat wyn vir die nagmaal
geproduseer kon word.

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

Terwyl die sendelinge die Evangelie
gepreek het, het hulle die bewoners van
die sendingstasie ook baie vaardighede en
ambagte geleer. Elim se rietdakdekkers is
beroemd vir hul vakmanskap.
Die dorp is skilderagtig en het min oor die
jare verander. Rye wit kothuisies staan
tussen tuine met vrugtebome en fynbos.
All paaie in die dorp lei na die kerk met
sy pragtige rietdak. Die gemeenskap, wat
hoofsaaklik Moravies is, bestaan uit boere,
plaaswerkers en ambagsmanne.
Elim is besig om bekendheid te verwerf
deur sy uitvoer van fynbos sowel as ’n
opkomende area vir wynproduksie.
Die inwoners van die dorp het op 1,412
gedurende die laaste sensus in 2011
gestaan, waarvaan 92% Kleurlinge is, 7,5
swart en 0,5% wit. Afrikaans word hier die
meeste gepraat. (wikipedia.org )
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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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BEKENDES VAN ELIM ONTHOU
Oom Lourens Cloete (82) van Bergstraat 43 vertel
Elim was ’n baie goed georganiseerde
Sendingstasie. Daar was goeie
komunnikasie tussen leeraar, kerkraad
en die gemeente. Straatopsieners,
tuinopsigters, landopsigters en waterfiskale:
hierdie ampe was deur die gemeentelede
feitlik gratis gelewer. Daar was ook lede
wat verantwoordelik was vir die veldbrande
en mense met goeie insig van die
gemeenskapsake.
In die outyd was daar mense wat stene
gemaak en verkoop het en selfs mense
wat hul eie stene gemaak het en so was
die huise dan opgebou. Die dakhoute
was gebruik van Elim se dennebome. Alle
verskillende kleie – geel, wit, blou en rooi –
het die mense gebruik om hul huise te
versier. Alles was in Elim. So kon jy jou huis
op ’n baie goedkoop manier bou. Hier was
selfs kenners van hout, wat geweet het
wanneer die hout ryp is en wanneer om dit
te saag. Sommige mense het hul eie riet
gesny om die dak te dek.
Elim beskik oor baie talentvolle mense
soos byvoorbeeld musikale mense wat
goed kan sing en verskillende instrumente
kan speel en baie goeie ambagsmanne
soos byvoorbeeld bouers, rietdakdekkers,
skrynwerkers en goeie sportmanne.
Voorheen was dit die gebruik dat
gemeentewerk gratis gedoen was deur
alle burgers van Elim. Wanneer strate
verspoel was, het elke lid van die gemeente
’n bydrae moes lewer, wie karre en waens
gehad het moes beskikbaar stel vir die
vervoer van die gruis. Op so ’n manier het
dit ’n behoefte voorsien. Voor die tuine
bewerk word, ongeveer Septembermaand,
word die groot sloot vanaf Dam se Vlei,
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wat die watertoevoer na die meuldam en
die tuine lei, oopgesny van gras en riete
of takke wat oorhang en van modder
skoongemaak, sodat wanneer die tuine
natgelei word, alles in orde is. Wanneeer
’n lid weens omstandighede nie kan werk
nie, moes so ’n lid ’n klein geldelike bydrae
lewer sodat iemand gehuur kon word om
sy deel te doen, dit was alles eerlik en
opreg hanteer. Alle tuine was bewerk en
was amper te min.
In die ou dae moes water, hout, bossies
en toiletblikke vêr gedra word omdat daar
nog nie geriewe was nie. Daardie dae het
dit maar moeilik gegaan met die voorafgaan
van die depressie van die Tweede
Wêreldoorlog, 1939. Dit het swaar gegaan
in die land en selfs hier in Elim. Werk was
skaars en die mense kon net saaityd,
skeertyd en oestyd op nabye plase iets
verdien, dan moes hulle maar huistoe kom
en hul tuine bewerk sodat hulle hul solders
kon vul om die skoorsteen te laat rook.
Geld was skaars en elke penny was eers
omgedraai voordat dit gebruik is, daar was
probeer om op die goedkoopste manier
jou maag te vul. Patats en vis, mielie en
boontjiesop, varksooltjies soos ons dit
gemaak het (kaiings), sopbene, koerawie en
groente uit die tuine. In daardie tyd was die
gemeenskap baie verenig en het mekaar
bygestaan en meegedeel met mekaar en
mekaar gehelp, deur Die Woord te vervul
wat sê laat ons nie die mededeelsaamheid
vergeet nie en die spreekwoord van
daardie tyd: ‘Die een hand was die ander
hand, dan bly altwee skoon’. Gedurende
daardie jare het die staat die nood gesien
en ’n voedingskema vir die skole in die lewe

geroep en op so ’n manier die ouers te
help met die gesondheid van die kinders.
’n Sekere mnr. Simonds het die pos na
Elim gebring, so dan ook die verskillende
vrugte vir die skool wat dan op die ou
standerd twee klas se solder geberg
was, die standerd ses seuns het dit daar
opgedra. Ander het dit dan weer vanaf
daar na elke standerd geneem en uitgedeel.
Dit was vrugte van hoë gehalte (eerste
graad): groot appels, groot lemoene, pere
en rosyntjies so groot soos jou duim, lekker
vet rosyntjies, monkeynuts ensovoorts. In
1947 was die koshuis toe gebou sodat sop
en brood, Klim melk en kakao daar kon
gemaak word.
Ta Janie Pieters, Ta Sanie Ahrends en
Ta Hannie Allies het dit alles voorsien. Ons
het ook selfs in Iepel robolie gekry om ons
longe gesond te hou, dit was maar swaar
om dit in te kry.
Waar die koshuis vandag is, was
voorheen die melkery van die sending,
wat toe gedurende daardie tyd beëindig
was. Die sending het ook oor 2,500
skape beskik. Hulle het die gemeenskap
aangemoedig om ook met skape te boer
en so het die weiding begin min word en
die sending het hul skape begin tot niet
maak sodat die gemeente kan voortgaan.
Die sending het ook ’n dorsmasjien en
trekker besit waarmee hulle alle boere
rondom Elim af na Bredasdorp se graan
uitgedors het. Later het hulle dit aan
lede van Elim verkoop wat toe verder
die boere se graan uitgedors het, want
daardie tyd kon die boere nog nie hulle
eie dorsmasjiene bekostig het nie. Ek was
ook bevoorreg om een jaar saam met die
dorsmasjien te gaan dors.
Op Elim was daar verskillende
transportryers wat oor baie vêr distansies
goedere vervoer het. So was my
oupagrootjie, oupa en selfs ook my pa
transportryers. Volgens my pa het my

oupagrootjie die pilare wat in die kerk
gebruik is met die aanbou van die vlerk in
1865 vanaf Eersterivier vervoer. Hy moes
toe twee keer ry want hy kon net een
pilaar op ’n keer laai omdat die wa net
600lb kon gedra het. Met die bou van die
Steenbrasdam was daar baie waens en
karre gehuur om te help. So het my oupa
en pa ook daar gehelp met die vervoer van
goedere. Hy het ook vertel hoe sterk die
wind kan waai en hoedat hulle die waens
saans moes aanmekaar vas gemaak het
want die wind waai sommer gemaklik die
wa om. My pa het ook vertel hoedat hulle
goedere vervoer het oor die pont by die
Breede Rivier. Die goedere was van en na
baie plekke vervoer.
Elim se skool het ook baie goeie
atlete opgelewer deur die jare. Ek was
bevoorreg om Elim op Bredasdorp te
verteenwoordig met die sportbyeenkoms
in 1946 toe ek in standard 3 was, ek kon
eerste prys invorder en tweede prys met
aartappelplant. So het ons ook dan die
beker gewen. Dan kon ek ook Elim in twee
sangkompetisies onder leiding van mnr.
Van der Rheede verteenwoordig in 1948
en weer in 1949, waar ons altwee bekers
verower het. In dieselfde jare kon ek ook
Elim verteenwoordig met ons skoolrugby,
ook onder leiding van mnr. Van der Rheede.
Daar was ons bietjie ongelukkig en het
op Bredasdorp die wedstryd sowel as op
Elim verloor. Ek wil nie verskoning maak
nie, maar die kinders wat ons teen gespeel
het, kon jy sien was almal kinders van die
hoërskool. Mnr. Van der Rheede wou nie
gehad het dat ons moet speel nie, maar
mnr. Steenveld, die prinsipaal, het gesê al
verloor ons, ons het gekom om te speel, so
moet ons maar toe speel. Ons tweede span
het toe op Bredasdorp gewen maar op Elim
verloor.
Dis vereers al. Baie kan nog oor Elim
vertel word. Baie dankie vir die geleentheid.
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Kortstraat en Ta Babie (Antie Babs)
Vertel deur Pettie Cloete
Kortstraat se laaste ikoon het geval, sy is
na haar ewige tuiste. Ja Antie Babs, soos
ons nageslag haar geken het, vir ander Ta
Babi, het gaan rus. Ons gun haar die ewige
rus by haar Hemelse Vader saam met haar
mede Kortstraters.
Kortstraat jou lekker straat, die
musiekstraat in die 50er jare op ’n
Vrydagaand. Antie Nettie moet net wal
gooi wanneer haar broers, die padmakers,
die Vrydagaand huistoe kom (Van der
Rheede broers). Die pad van die Bo-dorp is
geteer, daar is geen stof of gruis meer nie
en ons dreunsang is stil in Onderkortstraat,
want die Van der Rheede’s is almal geroep
na hul ewige tuiste.
Die October familie met Frans, Stoffel,
twee seuns van Oom Antoon se stemme
is stil en die kitaar is weggeruk, hulle is
almal na hul hoër musiekgroep geneem.
Antie Kerrie Engel kan ook nie meer kla
van Oom Viegeland se lorrie wat te veel
rook nie, en Bruno, Aroon se hond met sy
aanhoudende geblaf wat die rus verstoor
het: hulle is almal na hul ewige tuiste,
hulle stemme is stil. Oom Augie Cloete se
perdekar is uitgespan, Oom Efrom Engel
se skaapkraal is leeg, die groot mense lê
onder die lang bome.
Die watersloot is droog, geen meer
waterslootstories op ’n Maandagoggend,
die wasklippe is weggerol. Antie Martjie
Jantjies en Ta Mina Cloete hoor geen nuus
uit die dorp nie, hul spore na die watersloot
is weg en stemme is stil, geen nuus om
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Antie Dottie Wyngaard te vertel. Die
wasdae by die sloot is verewig weg.
In die ou dae is Anti Babs se
voorhuistafel uitgedra, die vloer is glad
gesmeer met vars beesmis, nuwe batterye
is gekoop vir die grammefoon, wie wil
dan huis toe gaan, dis Vrydagaand in
Kortstraat. Oom Kallie Jantjies en Oom
Tienie Cloete probeer stil maak maar
Augie Cloete en Oom Efrom Engel sê laat
staan, almal weet die vis loop goed in
Kortstraat.
Dis Saterdagmiddag en wie sou kon glo
dat Young Progress gaan verloor wanneer
Antie Babie en haar buurvrou Antie
Saalmie die span aanmoedig met hul sang.
Here we are again: ‘My mother told me
to buy a jersey, a rugby jersey to play for
progress’, ‘Maak ball! Maak ball dat die
manne kan rol’. So het Antie Babs ons klein
klein aangemoedig en aangespoor om vir
Progress te ‘bag’ skree. Young Progress
bestaan ook nie meer, daar sal nie nog ’n
Antie Babs kom om ons aan te moedig nie.
Ons dink aan die lekker dae in Kortstraat in
die middel 50er jare; van vreugde, vrede,
liefde en plesier in Kortstraat.
Geen dreunsang nie, geen gerunnik
van perde, geblêr van skape, geblaf van
Bruno of die lorrie se gerook nie, ja self
die waterslootstories is stil. Ons groet
Antie Babs en so ook almal wat voor haar
afgeroep is na hul ewige tuiste.
Mag sy en almal vóór haar rus in vrede,
ons sal die stories nog lank oorvertel.

WERK EN LEEF OP ELIM IN DIE OU DAE
Elim se rietdakdek-bedryf
Vertel deur Oom Aaron Europa (60)
Met die ontstaan van Elim het die
sendelinge die mans opgelei in verskillende
ampte waarvan rietdakdek een was. Dit
was en is tot vandag toe ’n kuns wat
gestrek het van geslag tot geslag. Oom
Roon was vanaf dertienjarige ouderdom
betrokke met die rietdakdekkers. Hy het
begin as handlanger vir dekkers soos
Oom Benjamin Appel, Menasse Cloete,
Josias Cloete, Dennis Pieters en Oom
Stoffel October. Jy leer ook die kuns in
verskillende fases; eerste leer jy om die riet
op te skiet, dan binnewerker, dan dekker.
Oom Aaron praat met lof van die ervare
leermeesters van destyds, en hy homself is
een van die talle Elimse dekkers wat Elim
se naam hoog hou in ons land. Hy vertel
die dekriet was gesny in sekere maande
soos Januarie tot Maart. Die maan was
dopgehou vir die saag van die houtwerk
(tamarasie dennepale) en as die riet op die
regte tyd gesny was, het die dak vir sestig
tot sewentig jaar gelê.

ln Elim en omgewing kom baie veskillende
riet voor, naamlik pannetjiesriet, sandriet,
bergriet, biesieriet en palmietriet. Die eintlike
riet waarmee gedek word is pannetjies
en sandriet. Die dakke word ook gedek
volgens sekere diktes. Die dwarslatte was
van spaansriet waaraan die riet vasgewerk
was, vandag word gewone latte gebruik wat
ook langer hou en stewiger is. Destyds het
hulle plaat gebruik vir die vors, vandag word
sement gebruik. Die naald waarmee die
binnewerker gewerk het was van bamboo
en vandag werk hulle met ysternaalde. Die
stellasies was van hout (dennepale). Vandag
is dit ysterpale. Die riet was gebind met
matjiesriet, vandag nommer agt masjientou.
Vervoer was baie skaars destyds en
die dekkers het dan ’n maand of langer
weggebly totdat die werk klaar was.
Vandag spog ons as Elimmers met ’n
groep dekkers wat tans in Dubai werk en
waarvan Oom Roon se seun ook deel van
uitmaak.

Windwyser op die kerk se dak
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Visvangdae
Vertel deur Oom George Philander (80) en Oom John October (60)
Oom George was vanaf ’n 19-jarige
jongman ’n vissersman van Elim. Hy was
deel van ’n groep mans wat gereeld
uitgegaan het op die see om lynvis te gaan
vang. Hulle het ook gaan visvang volgens
die natuur van die see en die weer. As wind
op die golwe gekom het, was gevaar op
pad. Vis was nooit terug gegooi nie en die
klein vissies was as boggoms (bokkims)
gemaak. As die vis byt, was hy bekwaam,
sê Oom George.
Die seisoen vir groot vis was vanaf April
tot June. As daar nie mark was vir vis nie,
het hulle die vis ingesout en droë vis was
baie lekker. Hulle het ook destyds die
malmok seevoël gevang, geslag en geëet
soos hoender: baie lekker! Jessie was die
gedeelte waar sekere Elimmers harders
getrek het met die nette. Verskillende
mense in Elim het hul eie viskarretjies
gehad. Op ’n latere stadium het daar ’n
company lorretjie ook bygekom.
Op 60-jarige ouderdom het Oom George
Elim verlaat en in die stad gaan werk en
so ook sy eie bakkie en boot bekom. Hy
het terug gekom na Elim en verder die
gemeenskap voorsien van lekker vars vis.
Vanaf 12-jarige ouderdom het John met
sy pa, Oom Henry October en sy swaer,
Oom Adolf Weber, veral naweke en
vakansie tye gaan lynvis vang. Oom Henry
het sy eie boot gehad destyds en hulle het
gereeld vis gaan vang tussen Die Dam en
Gansbaai. Die vis wat volop was destyds
was swartvis, geelbek, kabbeljou, snoek en
rooivis; die het hulle in Elim kom verkoop.
Vroeër dae kon hulle nooit vooraf beplan
het om see toe te gaan nie, want daar was
geen televisie nie en moet hulle maar na
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die radio geluister het. Hulle het rooiaas,
makriel en sardyn gebruik vir aas. Die see
was vry vir almal en hulle kon alles benut,
geen boete of enigiets. Hulle het nooit veel
moeite gemaak om kreef, perlemoen en
alkrik uit te haal nie; dit was maar altyd net
vir ’n kooksel.
John se voorouers het ook ’n pondok
gehad te Buffeljagt en hulle was almal
vissermanne afkomstig vanaf Elim.
Op 16-jarige ouderdom het John saam
met sy pa die oggend van 11 Maart 1966
gaan visvang en soos gewoonlik die anker
laat sak waar hulle gereeld visvang. Die see
het skielik opgestaan en by die driebrander
(vlak plek in die see vier myl vanaf die land)
het die boot omgestaan. John het probeer
om die ankertou los te kry, maar dit was
alles tevergeefs. Sy pa het omgekom en hy
het met behulp van ’n leë petroltenk land
toe geswem en tussen Rietfontein en Die
Dam voet aan wal gesit.
’n Bekende vrou, anty Stienie Daniels,
afkomstig vanaf Elim, het hom by hul
voertuig gekry en onmiddelik hulp ontbied.
Sy pa het tien dae na die voorval uitgespoel
by Die Dam en was erken net aan sy klere.
Vir die Elimmers en die mense van die
omgewing was dit ’n groot skok. John het
hom nie laat onder kry van die gebeurtenis
nie en het presies ’n maand na die voorval
weer die see aangedurf. Eenmaal ’n
seeman, altyd ’n seeman. Hy sê ook dit is
nie ’n plesier om vandag meer see toe te
gaan nie, daar is te veel reëls en regulasies.
Seemense kan vandag nie meer leef uit die
see soos destyds nie. Baie hartseer sluit hy
af: ‘’n Seeman is nie ’n bang man nie, net
baie versigtig!’

Brande in Elim
Vertel deur Broer John van Breda
Vroeër jare het die boere van Elim op hul
eie die velde gebrand. Die velde was veral
gebrand vir beter weiding asook vir die
blommebedryf.
Gedurende die maande Maart tot Mei
was dit die geskikste tyd vir brand omdat
die winters baie nat was. In die vroeë
sewentiger jare was jy verplig om aansoek
te doen en moes jy goed voorbereid wees
om te kan brand. Daar was ’n landboukommissie gestig, waarvan mnr. Herklaas
Wessels as voorsitter gekies is en broer
John van Breda as sameroeper van die
kommissie van Elim.
Br John tesame met nog twee Elimboere,
naamlik br Daniel Cloete en br John Engel,
was baie betrokke saam met die voorsitter.
Die Elimmers moes van daardie tyd af
aansoek doen om te kon brand, en so
moes hulle ook die omliggende boere in
kennis stel sodat hulle ook kon voorberei
met die voorbrande by hul brandpaaie.
Hulle moes ook aangedui het watter
gedeelte gebrand gaan word, en natuurlik
het die wind ook ’n belangrike rol gespeel.
Die saaiboere, en sommige van die
veeboere, het dan gaan help.

Om te brand in Elim vroeërjare was ’n
groot waagstuk. Baie kon vertel hoedat
boere gebrand het en so dan ook in groot
moelikheid beland het, want die vuur het
miskien weer opgestaan of die wind het
gedraai. So was daar aan alle kante van
Elim wegholbrande op verskillende tye na
plekke soos Sandberg, Springs, Voorhoede
en Uitsig. Destyds het mnr. Nieuwoudt
van Springs sestigduisend rand van Elim
geëis omdat die vuur na drie dae weer
opgestaan het en deur hul lyndraad gegaan
het. Die voorman van Springs het die eis na
die leraar van Elim, eerwaarde Schaberg,
gebring en ’n gesprek was met br John van
Breda gevoer. Hulle het die saak aan mnr.
Herklaas Wessels verduideik en met hom
bespreek. Die saak was goed ondersoek en
na vele gesprekke was die probleem toe
opgelos. Vandag meld die Elimboere by die
Elim Opsienersraad aan as daar gebrand
moet word. Die raad doen dan aansoek
by die Overberg Distriksmunisipaliteit
(Departement Brandweer) en hulle keur dit
goed volgens streng reëls. Vandag het daar
baie veranderinge bygekom en ons moet
maar leef volgens die wet vir veiligheid.

Tipiese Elim-huise
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Om by die Soutpanne te werk
Vertel deur Oom Pieter Richter (79)
Ek was een van die eerste mans van Elim
wat met Oom Josua Hans by die
Soutpanne begin diens doen het.
Ek het vanaf 19 jarige ouderdom in 1960
begin werk by die Soutpanne. Dit was ook
my heel eerste werk. Daardie tyd was alles
baie goedkoop en my salaris was maar R10
per week. Baie Elimmers het daar gewerk,
naamlik die Richter broers Gerhardus, John,
Daniel en Willie en nog andere soos Oom
Jacob Appel en Ferdinand October. Oom
Josua Hans was ook een van die werkers
en het ook die vragmotor bestuur. Die
Soutpanne was net onderkant Springfield
en die voorman was Hendrik Vermeulen
van Hermanus. ’n Sekere tyd van die jaar
was raaptyd en dit was gewoonlik om en
by Paasfees. Die werk was so baie dat nog
Elimmers gevra was om te kom help met
die raap proses.
Verskillende stappe is gevolg met die
behandeling van die sout. Vroeër jare
was die sout geraap met ’n graaf en dan
aangestoot met ’n kruiwa na die southoop
wat baie ver was; dit was harde werk. Die
sout het dan, hoe langer dit gelê het, baie
hard soos sement geraak, veral langs die
kante. Die ouer mense het ook destyds die
midde toegepak met anosterbossies en dan
aan die brand gesteek sodat die sout kan
sag word. In die binnekant van die hoop het
jy dan egalige, fyn sout gekry. Die sout is
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uitgebring tot by die wasmasjiene en dan in
die koekepan getip.
Baie van die masjiene het ek self gedryf.
Die sout was dan gelei deur ’n tonnel waar
daar nog ’n koekepan gewag het en diê
het die sout op ’n hoop gegooi. Daar was
verskillende masjiene wat die sout gemaal
het, veral vir die growwe en die fyn sout.
Dit was ook natuurlike sout en was baie
sterk. Jy moet baie versigtig gewees
het, veral as jy ’n skrapie of ’n wond aan
jou liggaam gehad het. Die sout het jou
behoorlik gevreet en die wond het nog
groter geraak en was baie pynlik.
Ek het ook die trekker met die laaigraaf
gery en die sout op die vragmotor gelaai.
Ons het ook sekere vorms gehad wat die
midde vorm gegee het. Baie afskortings
is in die panne gemaak. Die sout is in
goiïngsakke (zoo pond) gegooi en later
in ’n kleiner hoeveelheid verpak. Baie van
die sout was aan die Elimmers verkoop,
asook die hele Overberg. Die Strandveld is
omring met soutpanne, net jammer jy kan
dit vandag nie meer benut nie, want sodra
die diere daaroor gewei het, kan jy maar
vergeet van meer sout oes.
‘Ek leef myself nou so in met die vertel
van die Soutpanne dat as daar vandag
iewers weer ’n soutpan moet wees, ek
presies sal weet wat om te doen; die
gereedskap moet net daar wees.’

Elim se sewejaartjies en mandjies vleg in Elim
deur Amanda Cloete, Kultuur- en Toerismebeampte, Elim Erfenissentrum
Elim is ’n plek in die Strandveld met ’n ryk
blommegeskiedenis.
Vanaf die jaar 1869 het die sendelinge
begin met die sewejaartjies wat Elim op
die wêreldkaart geplaas het. Die blom was
uitgevoer na Europa en vele ander lande.
Dit was ook een van die spesies wat eerste
uitgevoer was vanaf Suid-Afrika.
Die sewejaartjies kom voor in sekere
gedeeltes van Elim soos by Kleinberg,
Vlagpaal en Geelkop.
Die blom het ook voorheen werk verskaf
aan baie Elimmers vir ’n inkomste. Die
destydse winkeleienaar, mnr. Will, het die
bedryf begin wat opgevolg was deur mnr.
Naumann. Die blomseisoen was in die vroeë
somermaande. ’n Sekere aantal manne en
vroue uit die gemeenskap het gekom en
so was die blomme dan gepluk, gedroog
en gekleur. Baie foto’s getuig vandag
hoe die blomme gedroog was op hessian
(sak) stallasies in die blommestoor. Al die
blomme was nie uitgevoer nie en ’n aantal
vroue uit die gemeenskap het gekom en
spesifiek met die blomme gewerk in ’n
sekere lokaal in die kerkwerf.
Sewejaartjiekranse was gemaak in alle
vorms en kleure. Die kranse was dan

verkoop in Mission Stores en ’n sekere getal
het Bloemfontein toe gegaan waar AVBOB
se hoofkantoor was. Dit was in mnr.
Naumann se tyd.
Baie van die ouer geslagte van Elim het
die sewejaartjieblommetjie gebruik vir
kussings en matrasse.
Mandjiesvleg was ’n projek in ons skool
destyds. Die onderwysers was opgelei
en so moet hulle dit oorgedra het na die
leerders. Biesie- en matjiesriet was gebruik
vir dié doel.
Die riet kom voor in sekere areas van
Elim se berge en vleie. Die riet was twee
weke voor gebruik bymekaar gemaak,
dit was gedroog in die son en die dag
voor gebruik was dit in water gedompel
sodat dit maklik kan buig. Die riet was ook
met ’n skêr geknip vir bewaring. Jy kry
die mannetjiesriet, die stewige een wat
die staanders vorm, en die dunriet (die
wyfieriet), wat maklik buig, en met dié
het hulle gevleg. Daar was verskillende
mandjies gevleg soos eier- en aasmandjies
en ook mandjies waarmee inkopies gedoen
was. Tot vandag toe kry jy nog baie
mandjies in Elim se huise en baie van die
ourige mense van Elim ken nog die kuns.

Die Slawemonument
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Sewejaartjies het Elim op die wêreldkaart geplaas
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DIE ‘BAND OF HOPE’
Die kinders wat aan hierdie vereniging
behoort het, moes hierdie eed aflê: Ek
belowe plegtig dat ek geen sterke drank sal
drink of aan andere iets sal gee wat hulle
dronk maak nie…
Woorde soos maarskalk het ons hier
gehoor, nooit die betekenis verstaan
nie. Blykbaar die meisie wat die register
lees. Engelse koortjies soos ‘I surrender
all’ en andere gesing, die moellike Engels

maar tot iets verstaanbaars in die mond
opgefrommel, meestal maar ander se
monde dopgehou.
Hierna volg resitasies en liedjies… Hoe
gaan die volkies koring sny… Oom Sam se
houthamertjie kom hard op die tafel neer
om orde te herstel. Die hoogtepunt was die
jaarlikse uitstappie na Buffeljags, sien net
hoe word al die dooie lede dan Iewendig,
net om saam te gaan.

FEESDAE EN VAKANSIES
Die Dam toe
Vertel deur Oom Bati Apollis (74)
Die Dam bly maar vir ’n Elimmer die
gesogte kampeerplek aan die verre
Suidkus. Weke voor die tyd was
mosbolletjies gebak en uitgedroog, 20 liter
blikke vol soetkoekies en vlugsoutkoekies
was gebak. Dit was nog die dae van
glaskanne; daarom is daar ruimskoots
gemmer- en pynappelbier gemaak. Daar
is skaap geslag en vleis in die houtbalie
ingepekel, groente was uit ons eie tuine
geoes en die slaghoenders vir Nuwejaar is
vet gevoer.
In daardie goeie ou dae het ons elke
jaar kamptyd ’n splinternuwe matras
bekom. ’n Nuwe matrassloop word van die
outydse tyk-materiaal (denim) gemaak,
styfgestop met vars strooi en siedaar – die
wonderlikste slaapgeriewe. Wanneer ons
na 14 dae weer huiswaarts keer, word die
strooi uitgeskud en die donkies het heerlike
voer. Wag, ek hardloop nou die gebeure
bietjie vooruit.
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Oujaarsnag, nadat die brode en
bordpasteie uit die destydse buite-oond
gehaal is en die 12-uur nagdiens in die
kerk afgesluit is, die donkiewa gelaai en
die safe (ons vrieskas) met vleis aan die
wakap gehang is, het Oom Se Daan sy
donkies gelei na Die Dam. Hedendaags is dit
ongeveer ’n halfuur se reis. Daardie goeie ou
dae het ons nog halfpad tussen Die Dam en
Elim by Dirk Uyskraal stilgehou, ’n vuurtjie
aangeslaan, koffie in die blikemmertjie
gemaak en gesmul aan die vars vetkoek.
Die jongspan het die grootste gedeelte
van die pad maar voetgeslaan, want die
opdraende was steil en swaar vir die arme
donkies. Die kinders het dit gate uit geniet.
Langs die pad was skilpaaie opgetel wat
later by ons aankoms onder die kole
gebraai is. Wat ’n heerlike dis! Wanneer ons
via Ratelrivier gereis het, was die moerbeie
’n welkome lafenis na ons ons byna ooreet
het aan die halfryp suurvye.

Uitkamp by die see
Vertel deur Paulus Hans
Op pad na Die Dam waar ons as Elimmers
aan die einde van die jaar vir tien tot
veertien dae rustig by die see gaan
deurbring het. Die kamp was baie rustig en
stil want dit was maar net sekere mense
van Elim wat daar gaan kampeer het. Soos
ek dit nog kan onthou was dit die Engels,
Cloetes, Hanse, Swarts, Bredas, Janjies,
Daniels en Steenvelds asook van die
Strandveldboere wat daar kom kamp het.
Ons as Elimmers het by die ou tradisie
gebly en het eers die ou jaar afgesluit en
na die twaalfuur nagkerk begin oppak,
want die waens en karre was by die huise
reg getrek. Daar was voorsiening gemaak
vir kappies op die waens en die karre
was gespan met bamboolatte en met
bokseile oorgetrek, sodat ons as kinders
beskerm was teen die koue. Ons ouers het
voorsiening gemaak vir alle soorte kos soos
koek, brood, soutvleis, groente en alles
wat daar benodig was, want daar was nie
’n kafee of ’n winkel beskikbaar nie. Vir die
vleis het ons ’n sifkas geneem om die vleis
teen vlieë en brommers te beskerm.
Die paaie was maar swaar teen die berg
uit vanaf Bruinklip en dan af na Uintjieskuil.
Vandaar was dit gruis tot by Dirk Uys Kraal
waar baie mense uitgespan en koffie
gemaak en vleis gebraai het, sodat die
trekdiere kan rus, want vandaar was dit
sandpad tot by Ratel Rivier deur die plaas
tot by die Picnic Bos. Om by die kamp te
kom, moes ons met laagwater deurgaan
want as die water vol was het dit maar
swaar gegaan.

Op die kamp gekom, moes daar eers tent
opgeslaan en strooimatrasse gestop word
van lekker vars hawerstrooi, en as ons klaar
gekamp het word die strooi uitgeskud en
verbrand. Ons as jong manne het lekker
saam gekuier van tent tot tent en lekker
dop gesteek, maar nie uit die maat om
moeilikheid te maak nie.
Wat die lekkerste van als was, was dat
ons altyd in die agtermiddag gaan hout
haal het in die duine om groot vure te
maak en grappe te vertel. Toe ons nog jong
kinders was, moes ons ouers vroeg in die
middag die kos klaar kry sodat ons voor dit
donker is lekker speletjies kan speel soos
Warm patat en Donkie ry die monkey. Ons
het lekker op die sandkoppe gespeel en
daarna in die see gaan afwas, sodat ons
vroeg in die bed kan kom, want ons ouers
wil mos lekker gaan rus.
Later van tyd toe daar ’n nuwe pad
gemaak is sodat die mense met hul lorries
en motors daar kan inkom, moes daar
betaal word, want die gesondheidwet
het ingetree met aanlê van vars water en
puttoilet sodat daar nie meer bostoilet
gemaak is nie. Toe ons klaar gekamp het
en die tente afgehaal is en daar ingespan
is, het ons as kinders in die pad geval en
stadig terug huis toe gestap. Dit was baie
lekker dae.
Nou na al die jare het alles so verander
dat daar erwe en plotte aangelê is en mooi
huise gemaak is vir dié wat dit kan bekostig
met krag, watertoilette en storte, alles baie
gerieflik.
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Patatbakdag op Elim
Vertel deur Isaac Engel
Daar is seersekerlik min Elimmers van
my generasie wat nie juis vandag,
Hemelvaartsdag, met heimweë verlang na
ons sorgyrye kinderdae op die Morawiese
Sendingstasie nie. Dit word vertel dat ’n
onderwyser vir sy klas gevra het watter
dag die volgende dag gevier sou word. Die
kinders het sonder aarseling geantwoord
dat dit patatbakdag is. Ja, dit is waaroor
Hemelvaartsdag vir ons in ons kinderlike
onskuld gegaan het.
Ons het, soos dit goeie sendingstasie
kinders betaam, eers die Hemelvaartdiens
bygewoon en kon nie wag om by die huis
te kom nie. Ons het natuurlik al die vorige
dag met ons maters gepraat oor waar ons
na kerk bymekaar sou kom en waarheen
ons sou gaan. Ek, my broer James, Fred,
Thomlin en John Wyngaard, en Lukas en
George Koert was onafskeidbare maters en
het as kinders jaarliks die dag geniet. Soms
het daar nog een of ander kind saamgegaan,
maar dit was gewoonlik ons kerngroepie.
Ons het nie van ’n piekniek gepraat nie.
Ons het al ons goed by Oom Awie Engel
en later by Oom Andrew Engel se kafee
gaan koop en kon nie gou genoeg by ons
plek kom nie. Ons het jaarliks in die sloot
agter Jakoos Wyngaard se kamp naby die
voormalige Nuwe Krale ons patatbakdag
geniet.
Ons sou droë takke afbreek van die
bome naby die sloot. ’n Vuur sou in ’n holte
gemaak word. As die kole reg is, sou dit
met ’n lagie sand bedek word. Die patats
kom dan bo-op. Dan kom daar weer ’n laag
sand bo-op. Dan maak ons weer ’n vuur
bo-op dit. Terwyl dit alles aan die gang
is, sou ons heerlik in daardie sloot speel:
cowboys en crooks of swaardkap met
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afgebreekte spaansrietstokke. (Ons het
natuurlik van sparietstokke gepraat.)
Soms het daar in onderonsie uitgebreek.
Op my bene het ek brandplekke as
getuienis van sulke onderonsies. Laat dit
egter nooit gesê word dat ons ooit as
kwaaivriende uit mekaar is na so ’n dag nie.
Af en toe moes een gaan kyk of die vuur
nog brand en moes dan ’n tak breek en die
hout op die vuur gooi. Ek kan nie onthou
hoe ons tyd gehou het om te weet wanneer
die patats gaar is nie. Nie een van ons het
toe al ’n horlosie gehad nie. Dit het dan ook
so gebeur dat wanneer ons onbetwiste
leier, Fred, sê dat die patats sekerlik al
gaar is, dit nog halfgaar is. Dan word dit
maar weer onder die kole ingekrap en
weer onder die vuur verder gebak. Ons sou
intussen tee of koffie maak en ons ‘biscuits’
of wat ons ook al saamgebring het, eet.
Ek kan onthou dat ons een jaar na so
’n halfgaar patatetery besluit het om die
patats liewers in blikkies te kook. Dis nou
in ’n groot ‘canfruit’ of ander soortgelyke
tipe blikkie. Toe het dit darem gouer en
beter gegaan.
My laaste patatbakdag in daai sloot was
in my standerd ses jaar. Fred was toe in
standerd sewe op Bredasdorp en dit was
seker die laaste keer wat ons as maters
saamgespeel het. Sekere dinge is vir
kinders bedoel en as jy ’n sekere ouderdom
bereik, weet jy dat jou kinderdae
onherroeplik verby is.
Vriende kan jy enige plek en oral optel,
maar maters kry jy een keer in die lewe:
hulle kom saam met jou uit jou kinderdae!
Vandag dink ek aan my maters: my broer
James, Fred, Thomlin en John Wyngaard,
en George en oorlede Lukas Koert.

ELIM SE SLAWEGESKIEDENIS
deur Amanda Cloete, Kultuur- en Toerismebeampte, Elim Erfenissentrum

Op 1 Desember 1834 was die groot dag
waarop, op grond van ’n besluit van die
Britse Parlement, alle slawe aan die Kaap
vry verklaar is. Die gemeente in Elim het
tydens die aanddiens die Here gedank vir
dié menslikheid. Maar voorlopig het alles
gebly soos dit was, want die vroeëre slawe
was verplig om nog vir vier jaar op plase
aan te bly.
Elim se slawegeskiedenis kom voor
soos in baie ander sendingstasies. Elim is
aangebring in 1824 en die plaas het beskik
oor ’n watermeul. Die huidige watermeul
is in 1828 opgerig en baie boere van die
omliggende plase en hul werkers (slawe)
het hul grane hierheen gebring om gemaal
te word. Baie van die boere, tesame met hul
werkers, het ook die Sondagdienste kom
bywoon. Die werkers het ook Sondagskool
bygewoon en so leer lees en skryf.
Eers vanaf 1 Desember 1838 kon die
slawe hul vryheid handhaaf en hul blyplek
self kies. Weer is in Elim ’n dankdiens
gehou. Van toe af het baie meer van hulle
geleidelik met hul families na Elim getrek
en inwoonreg (burgerskap) kom vra. Sulke
aansoeke is in daardie tyd nog almal deur
middel van die lot aan die Here voorgelë
vir goedkeuring.
Die inwoners is deur die ordeninge
verplig en boupersele is vir hulle aangewys.
Reeds gevestigde inwoners het met
graagte die nuwe mense in hul tuiste
opgeneem totdat hul huise klaar was.

Baie van hulle het mekaar goed geken,
want daar was van die begin af baie heen
en weer verkeer tussen die stasie en die
plase. Die inwonergetal het vermeerder
en die nuwe inwoners was gretig om
kerk en skool by te woon, asook gedoop
en gekonfermeer te word, want dit was
voorregte wat hulle vroeër gemis het.
Gedurende die volgende jaar het die
gemeenskap baie vinnig gegroei en in die
jaar 1854 was daar reeds 1,241 inwoners
getel. Vier leraars het die gemeenskap
bedien. Destyds na die vrylating van die
slawe (dis maar bespiegelings) het baie
mense vanne van die maand van die jaar
gehad; waarskynlik was dit die maand van
geboorte of wanneer hulle vrygelaat is.
Navorsing van die Joemat familie dui dat
hulle waarskynlik ook van slawe-afkoms is.
Omdat Elim in die Strandveld area geleë is,
is ook gesê dat baie skipbreukelinge hulle
hier kom vestig het; hulle was ook as slawe
aangekoop. Navorsing uit die boek van die
Joemat familie dui dat die Zoetendal in
1673 in Struisbaai met ’n vrag slawe vanaf
Batavia gestrand het; die Meermin strand
in Agulhas vanaf Madagascar met 145
slawe en die La-Jardiniere vanaf Bombaai.
Die vraag is hoeveel van die vrygelate
slawe het hul kom vestig in Elim?
Hoe dit mag sy, Elim is die enigste plek
in Suid-Afrika waar daar ’n monument
opgerig is ter nagedagtenis van die
vrylating van die slawe.
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Die historiese Duitse sendingkerk
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GEDIGTE
Deur Emmie Meyer (née Cloete)

O! Kinderfees
Dit oefen eerste, tweede, derde stem en
Engels reg te sê
Die skoolwerk sal maar eers moet wag
Nou kan ons nie laat lê
Die kerk ruik lekker nes onse veld
Ons uitsoek blomme pryk
Roemenaggies, belletjies, klokkies en
bluebells
Bosvaringstringe net waar jy kyk.
Nuwe skoentjies slap snoesig saam
Die spoggewaad hang daar
Ons vra vir mooi weer nog ’n maal
En ’n vol gemeenteskaar.
Dit klink soms valserig maar watwo
‘In the shadow of the Rock’ sê ek ook so
‘Gaan vlug met jou smarte’ bring ’n stille
traan
Ag kyk vir Ma sy voel dit so aan.
Die matras sing rond, hul liedere weergalm
Kardoessakke bult van die feesgoed daarin
Uitgeput, hakke geskaaf maar trotsop Elim
weer
Kinderfees gevier soos min
Kaapse gaste nou lank reeds vertrek
Kers en lamppit uitgedoof, droom ek nog stil
Môre hou ons piekniek in swartbos ou kind
Geniet ons ons lekkergoed as die liewe
Heer wil.
(Opgedra aan my skoolmaats)

Mymeringe
Die jare het vermeerder, die pas het ook
verflou
Steeds soos oulap en ’n stuiwer sal ek dit
tog onthou.
Adamsvye, vetpitkwepers en noibospeer.
Wurgpatats en
Snoek daarby, koekoeke wat verveer.
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Geelrys met rosyntjies en sousboontjies by
die braai.
Pienk rankrosies by ons tuinhek en jong
haantjies
wat kraai. ’n Jubel of troue- ja almal is
genooi.
Vir kinderfees word ons fraai opgetooi.
Die bulsak slap warm, die bedknoppe blink,
die springmat sing as ons daarop rinkink.
Vars gewittte mure, die hoë strooimatras
met spierwit
dekens oor sy maag, die seer riem op ons
bas.
Kar-kar, roemenaies, ‘bluebells’ en varkblaar
‘snowdrops’, belletjiesklokkies en katstert,
rysies en ‘ferns’ wat in die Sandberg staan
sonder permit het hul ons laat begaan.
Die kerklok waarsku as brand neig verwoes,
die koesyn te laag as ’n mens vergeet om
te koes.
Koring tot meel gemaal, die waterwiel brom
harder
arbeid sorg vir die winter wat kom.
Die doktor was ons liewe ‘HERR’ wat lanks
die winkel woon.
Juffrou self het salf gemaak vir die
verstampte toon.
Cevelat, salami van Duitse kennis spreek.
Ons kyk verward en grim opsy vir die DuitsAfrikaanse preek.
Krismiswurms wat seil oor die pad het
menige kaalvoet
liewers bo deur laat vat. Paasfees-akker is
rustig en altyd so skoon
Weer kon ons eerbiedig ou liefde betoon.
Dragstok, koffiemeul en meubels van Jan
Toek. Ons swaar
familiebybel en Hollandse gesangboek.
Geen gebrek aan deernis vir
familie en vriend. Eks bly want ek is ’n
Elim se kind.
(Opgedra aan my familie)

Uit Onthou Goed, ’n bundel gedigte deur Lorenda Cloete

Kindersfees
‘Liewe Heer wees ons naby op ons
kinderfe-e-es…’
Basuinklank skel luid en skep die gees
Oortjies wydoop; ogies blink
Dis weer tyd die kerkklok wink
Vinnig regmaak vir môreseën, eers in
gewone klere
Nuwe rokkies deur antie Janie gemaak
Bobby socks, blink patent leather skoene,
Spons bag en hoed uit die Kaap
Later die groot spog
Almal pronk in nuwe vere
Shoe! Maar die kerk lyk mooi
Donderdag was blomme pluk om die kerk
te tooi
Klimop, viooltjies, karkar, heide –
skoolkinders se deel
Lieferyk uitgekies vir Susanna Kuhnel se
fees
Sing kinders sing, mnr. Hans swaai die arm
Kinderstemme sing soet, die kerk weergalm
‘Lead me gentley home father, lest I fall
upon the wayside
Lead me gentley home’.
Die hoogtepunt: Liefdemaal, bolletjies en
tee
Daarna die groot sing, tree vir tree
Eers antie Bettie: soetkoekies en icing koek
Antie Elsie wag oog, sakkies raak swaar
Pienk en groen plaatkoek moet ook nog in
daar
Kindergesiggies glimlag bly;
Jesus se pêrels
Ons almal, ek en jy.

Werk en speel
Hoe nader na die huis, hoe lekker ruik die
vleis na Lieberstein
Sê maar vir jou ma-a-a sê ma vir jou pa-a-a
Die trekker dreun saam, wawiele kla
Kinderstemme lag, niemand is gepla
’n Dag van arbeid is verby
Kom, wys jou ding
Ons werk en speel en lag en sing
Sekel sny die ranke,
Bale staanmaak op die rante
Streepsakke ertjies swaar gelaai
Inweeg by Oom Davied se skaal
Vrydag gaan jy jou paypakkie haal
Blommeveld toe; daar is baie werk
Nie eers slange kan ons keer
Tolle in die sak, proteas netjies gepak
Takke kraak, bene is seer
Maar stilsit so nimmermeer.
Tel koeldrankbottels op, ou bene word
geweeg
Pitjiebolle in, ’n meelsak word gou verkoop
Een sak vir ouma Bingel, twee vir Oom
Willie Thorp
So stap ons deur die dorp
Alles vir sakgeld, vir luxuries vir die kamp.
Alles is nie net werk; daar word ook lekker
gespeel
Op die werf: skeloeloe, kennetjie, bok-bok
staan styf
Hier kom die meisie met die lekker los lyf
‘My suster gaan nou trou- ou, trou-ou,
trou- ou
Een, twee, drie
Wil jul na die bruid toe kom?
Nee, julle is te morsig’
Swem in kat-se-gat
Stap in die poort
Huisie-huisie by die kleidam
Veilig in Elim se skoot.
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Skool
‘Uit die blou van onse he-mel, uit die diepte
van ons see
Oor ons ver verlate vlaktes waar die kranse
antwoord gee…’
Onder die vlagpaal, uit volle bors
Wat weet ons van politiek
Dis mos ons dorp en ons trots
Sub A is teacher Fienie:
‘Sus en Daan is maats’
‘Vyf plus een is gelyk aan ses’
Leer jou les en doen jou bes.
Derde periode: van die nuwe skool na die
ou skool
Mister vd Rheede gee sang
Oefen julle note:
‘ta ta ta te ta’
‘do re me fa so la te do’
‘Ho-o sana geseënd is Hy wat kom’
Saam met die koorklanke
Sing ons uit die kerkbanke
Mr Pick se Engels
Maak geen sin
Wie het dan nou lus vir ’n vreemde ding?
Die rooitaal ken ons nie; luister verniet
‘Jy het jy hond gevriet’
Pouse hardloop jy vining om drop en
kafferbolle te koop
Dan weer kom oefen vir die Heilige
Kinderdoop
Spring vinnig tou voor hulle jou gewaar
Die kweperlat swaai, die groot gevaar
‘Die osse stap aan deur die stowwe
Geduldig gedienstig gedwee’
Bring julle bekkers vir die sop en daai nare
Vitamin B
In ’n ry by die baarhuisie
Antie Stiena se sopkombuisie
Elim jou lekker ding
loom, spiesgooi en verspring
Oefen sport laat dit klap
Môre gaan die rekords spat
‘wie maak vir Bdorp lekker…’
‘Here we are again!’
Na skool is dit tyd
Vir Band of Hope of Girls Brigade
Nooit ledig, nie een dag spyt
Elim, ons erfenis, ons trots, l00% lojaliteit
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Paasfees
Witte Donderdag: baie sedig sit ons aan vir
die Nagmaalbeker
Wit koppe in ’n ry, maak seker dat jy voor
’n plekkie kry
Iemand proes hier langsaan my
‘Het jy gesien?
Uncle Stoffel vat drie diep slukke’
‘Heer gaan my nie verby.’
Vanaand wag ons vir Duplessis se bus
Niggies, nefies, anties en ooms
Almal wil in Elim wees
Dis weer tyd vir ons heilige fees
Jaar na jaar, almal daar
Familie, vriende, almal saam
Jesus is gekruisig
Maar het wonderbaarlik opgestaan.
Goeie Vrydag – gekleed in swart gewaad
Kerk, kuier, watter vrolike gees!
Jong oë loer heen en weer
Daai kêrel vannie Kaap kan dalk net hier
naby wees!
Wit grafte in ’n ry
Van geliefdes lank reeds ontslaap
Saterdag ontmoet ons in julle blommetuin
Dennebome sal dit uitbasuin

Hemelvaart
Na kerk, die groot uittog na die bos
Elke familie, gereed met komberse en
mandjies vol kos
Patatbak, dis wat ons dit noem
Geen werk of skool, ’n lekker gezoem
Piekniek saam met skilpad en kees
Vure brand hoog; ’n gesellige gees
Koffiekanne sing, kiewiete fluit
Hasies vlug vir harde geluid
Patats bak knetterend in die grond
Kinders hardloop giggelend rond
Speel wegkruipertjie agter ’n boom
Grootmense kuier langs die stroom
Die lug is gevul met lieflike geure
Harmonie, liefde, vreugde en vrede
Nêrens anders smaak jy groter geluk
Net in Elim, onder Gods hemel, onbeperk.

Kersfees
Môrester met glans en prag
Skyn hier na die donker nag
Kersfees word weereens gevier
Lofsing die Heer in hierdie uur
Honderde kersies verlig die kerk
Kersnag behoort aan God se wonderwerk
Jesus gebore in ’n stal
Die geskiedenis deur kinders oorvertel
‘Die Heiland is gebore
In stille Betlehem’
So sing die kinderkore
Jubelend met hart en stem
ln krismisklere opgetooi
Strikke in die hare, rokkies blou en rooi
Blink ogies wat verwonderd tuur
Kersbome flikker en fraai versier
Bruin kardoesies word uitgedeel
Rooi, groen, blou en geel
Gekleurde lekkers soet soos heuning
Elke kind voel soos ’n koning
Huis toe hardloop na die kerk
Geskenke wag, blink oorgetrek
Vader Krismis staan twaalfuur gereed
Deur die skoorsteen in rooi gekleed
Laat in die nag, nog deur die slaap
Singende stemme wat jou wakker maak
Strelende kitaarklanke soos englekore
Dis Kersfees, Jesus is gebore.

Elim 150 jaar
Standerd ses, 1974, die opwinding is groot!
Dis tyd vir ons geliefde dorp se fees
Hier gaan weer hordes mense wees
Almal wil deel wees van die jubelgees.
Busse stroom in:
Vyf uit Mitchel Plain
Drie uit Bonteheuwel
Twee uit Caledon
Vier uit Arniston
Mense soos miere
Gaan kuier vir ure
Gemmerbier, afval, snoek en patat
Smul lekker en koop sommer ietsie vir die
pad.
Almal vergader aan Kerkstraat se punt
Eerste aktiwiteit, knip van die lint
Tamboernooientjies staan reg
Die brassband gaan julle lei
Een – twee – drie skop
Hou daai lyfies mooi regop
En glimlag vir die mense
Op die rugbyveld is dit sports
Ons meisies met die loslyfies
Bou piramides, Poppie doen die split
Soos ’n wafferse gimnaste
In ons wit en blou toetoes
’n byenes inderdaad
Van Elim se fees word daar nog lank
gepraat
Maandag by die skool
Mnr. Ulster spreek ons toe
Die beste opstel oor die fees
’n Kamera vir my
Ek het eerste prys gekry!
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DIE HUISLIKE LEWE
• Vuurherd en bakoond: vierpoot en
ysterplatpot of driebeen. Brood is gebak
in platpot tussen kole. Patats is ook so in
die oond gebak.
• Vuurmaak: droë beesmis is gebruik vir
vuur opmaak.
• Lig: glaspotjies met ’n gat in die middel
van die deksel met ’n lap met paraffien,
ook lantern. Kerse was gemaak met
byewas.
• Vleis: gebêre in ’n ‘safe’ – houtkis met
sifdraad, veilig teen vlieë en ander
insekte, so word dit gou winddroog.
Vleis word gevlek, ingesout, met stokkies
oopgehou en in die wind gehang. Spek
(varkvleis) word gepekel met sout, bietjie
asyn, koljander en peperkorrels.
• Koffiemeul: koffiepitte is gemaal met
suiker in glas.
• Seep: is gemaak met vet plus blousel.
• Huis: vloere was gesmeer met beesmis
en is ook versier met perskepitte.
Beesmis is somtyds met wit, geel, blou of
rooi klei gemeng en met blousel.
• Bekertjies: emmertjies van konfytblikke
• Tee: blare is laat afsak deur ’n klippie of
stokkie daarin te gooi.
• Paraffienblikke (Laurelblikke): is
oopgesny vir broodpanne, skoppies,
broodknieblikke of selfs ’n wasbak.
• Solderplafon: is gemaak van spaansriet
(spaansriet is met klei gemeng met strooi
bo-oor). Dit was ’n stoorplek vir groente
(patats, aartappels ens.)
• Uie: is gebind en gehang aan balke
• Bankies: is uit hout gemaak asook ’n
stamper vir die fynmaak van koring.
• Vysel: was gebruik vir die fynmaak van
kruie.
• Tuinmuurtjies: baie jare gelede het baie
huise nie voortuinmuurtjies gehad nie,
klippe was gepak en gewit om die tuin
reg aan te dui.
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• Meelsakkies: was spierwit gebleik in die
son. Dit was gebruik vir lakens, slope,
afdroogdoeke en vadoeke.
• Matras: was ’n lapsloop gevul met strooi,
vere, mielieblare.
• Bed: was van riempiestou of beesvelletjies gemaak en ’n kooi genoem.
• Water: was gedra vanaf die dammetjies,
sloot en waterpompie met ’n dragstok.
• Bene: was opgetel en ingeruil by Mission
Stores vir kruideniersware asook eiers.
Skaapvelle was ook ingeruil vir ware by
die winkel.
• Bokvelletjies en jakkalsvelle: was gebruik
as matte.
• Geregte en disse: die mense het uit die
veld geleef en skilpaaie, bokke, ystervark
en tarentale gejag.Verskillende geregte
en disse het so ontstaan, soos skilpadsop
en ystervarkpastei. As bok, skaap of bees
geslag is, was niks weggegooi nie, alles
was benut: afval, harslag en bloed.
• Rioolstelsel: blikdra met ’n dragstok
was ’n inkomste vir kinders – tiekie per
persoon. Later het ’n nagwag dit verwyder
met ’n wa getrek deur agt donkies.
• Oestyd: almal het saam geoes: miedens
is gepak, daar is gesny met sekels, sakke
is uitgedors.
• Na-oes: op 1 Januarie was dit ’n halfdag
se reis na Die Dam of Buffeljacht vir ’n
jaarlikse vakansie-uitspan. Op pad is die
osse- en donkiewa uitgespan langs die
pad om tee te maak. ’n Tentdorp het by
die see ontstaan.
• Vroetvrou: ouma van die gemeente.
• Kinders: was gesond as gevolg van
die baie veldkosse wat hulle geëet
het, byvoorbeeld kana, palmiet, uitjies,
vroetangs, suurrings.
• Om vlieë te verhinder: populiertakke is in
die huis opgehang.

• Huisrate: daar was geen dokters of
verpleegsters nie: wit klei met olie is op
oop wonde geplaas, olieblare is gebruik
vir hoofpyn, als is op die maag gesit
teen koors en alswater is ook gedrink,
met masels moes die pasient in ’n
donkerkamer bly.
• Horlosie: daar is na die son gekyk vir tyd.
• Smeergoed op brood: brood natmaak
met suiker water, skaapvet en kaiïngs.
• Wasplek: vir die wasgoed was ’n plat klip
by die sloot gebruik.

• Grensbakens: skeidings tussen tuine
was kweperlanings en soms is kampe se
grense met turksvye beplant om diere
binne te hou en roofdiere uit te hou.
• Besems: is van riet en selfs van renosterbossies gemaak, ook vir skoorsteen
skoonmaak.
• Komyntjie: was ’n stander met ’n wasbak,
beker en seepbak op ’n goiïngsak voor
die vuurherd vir die was van die liggaam.
• Die kinders: moes help met werk soos
vee, tuinwerk en ander huistake.

ELIM SE OMGEWING
• Voëls: ’n verskeidenheid voëlsoorte kom
in Elim voor, byvoorbeeld reiers, spreeus,
vinke, patryse, swaels, sekretarisvoël,
kransvoël. Baie van die voëls word ook
geassosieer met seisoensveranderinge
en gebeure. Hulle is ook tekens in die
natuur en vir die mens om van hulle
notisie te neem.
• Omgewing: Deur die jare en dekades
heen is hegte bande met omliggende
plase en dorpe gesmee rondom
godsdiens, werksverhoudinge en sport.
• Buurdorpe: sterk bande is gevestig met
die vissersgemeenskappe vanaf Arniston,
Struisbaai, Buffeljachts en Gansbaai.
Ook is vriende gemaak met die mense
van Napier, Bredasdorp en selfs tot in
Caledon en Genadendal.
• Naby geleë gemeenskappe: Elim is
omring deur klein gemeenskappe soos

Viljoenshof, Baardkeerdersbos, Wolvengat,
Phesantshoek en ’n boeregemeenskap
wat rondom die NG Kerk en skool sy
beslag gevind het. Dit bestaan uit ’n
hele aantal kleinhoewes en groter plase.
Dit het soos ’n klein dorpie fungeer
met ’n winkel en sekere bedrywe onder
andere werktuigkundiges, melkery en
blomme. Dit is ongeveer 15km buite Elim.
Die rustigheid en leefwyse is treffend.
Buffeljachts is ’n vissersgemeenskap
met noue betrekkinge met Elim. Jessie
is ’n visvangplek van die Elimmers, wat
as kroongrond bemag is aan die Elim
gemeenskap vir hul reddingsaksie met
die sinking van skepe langs daardie kus.
Elimmers was gesogte werkers op plase
soos Rattelrivier, Fairfield, Nachgewacht,
Springfield en die Elim tradisies kan aan
hierdie plase gekoppel word.
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EIEGOED: ELIMMERS SE UNIEKE SPREEKTAAL
Vanweë ons tradisies en kultuur het baie woorde, uitdrukkings, benaminge en sêgoed in die
volksmond ontstaan wat eie aan Elim is. Baie hiervan se betekenisse het vervaag of het in
onbruik geraak. Alles is egter nie slegs eie aan Elim nie, maar omdat dit kan verlore gaan, wil
ons dit graag opteken.

Kerksake
semang se draai

Om die kerkvlerk op te stap en so die draai te vat.

stoep klim

Om in die moeilikheid by die predikant wees. Jy klim letterlik
die kerkkantoor-stoep om voor te kom.

uitgesluit wees

Om onder kerktug te wees en vir ongeveer ’n jaar van die
nagmaal uitgesluit te word.

op jou plek kom

Om na jou strafperiode en inkeer tot die nagmaalsgemeente
hertoegelaat te word en sodoende weer op jou plek kom.

verbygedra word

Persoon wat tydens hierdie straftyd sterf, kry geen kerkdiens
en word so verby die kerk gedra op pad begraafplaas toe.

die brits

Die platvorm waarop die preekstoel staan.

toel

’n Hoofbedekking van kant wat om konfirmande (meisies) se
koppe gedraai word.

Troue
gebooie opgee

Die paartjie gee kennis van hul voorneme om te trou en
hierdie gebooie word drie weke voor die troue elke Sondag
gelees.

uitnodiging

Het mondelings geskied: ‘Antie Mien en die hele gesin word
hartlik uitgenooi om Saterdag by die bruid se huis ’n koppie
tee te kom drink.’

krans draai

Twee palmtakke word om die voordeur gedraai met blomme
tussenin. Hierdie kransdraai is ’n vrolike gebeurtenis.

haal

Na die troudiens kry (haal) elkeen ’n maat om agter die
paartjie te haal (stap) na die bruidshuis

28

Uit die Engelse mond
Hang en tang pelonie

ham and tongue

Grape botter

gripe water

Duwwelstorie huis

double storey

Ek het vir my ’n knock en
about rokkie gekoop.

’n Rok vir alledaagse gebruik

Is dit homemade biscuits?

Nee, my antie het self gebak.

Ek het ’n wire gekry

Ek het ’n telegram gekry.

For sale bord

Salie, het jy gesien jou naam staan orals op?

Madam and Eve
Madam: ‘Jane, you must lay the table’.

Madam kry vir Jane waar sy uitgestrek oor
die tafel lê.

‘Eve, get the cabbage, please.’

Eve gaan na buite om cab (taxi) te kry.

Kleur en hare
’n Oordrewe beheptheid met ’n ligte velkleur en gladde (steil) hare was aan die orde van
die dag.

Nee, daai is winkelhare

Hare wat steil gemaak is

Jou bloekomboud (navy blue boud)

Donker van kleur

Ek hoop my kinders het eendag hare wat
soos patatranke geil groei, ek het nie tyd
vir doringkransies vleg nie.

Steil hare teenoor kroes hare

Daar is ook geen bruin in haar nie

Lig van kleur wees

Dink tog aan jou nageslag!

As Ma die donker kêrel sien

Jy moet darem jou jongetjie kan
tevoorskyn bring!

Hoop sy kleur en hare tel in sy guns

Sy kuifie staan stokstuif

Nie eers ’n rukwind laat hom roer nie!

Lê soontoe, jou doringtakke steek my

Verwys na harde kroeshare
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Winkelterme
Jane: ‘Ek het ’n B.Sc-graad.’

Staan vir Behind Shop’s counter

Wil jy sweet melk kaas hê?

Nee, gee maar rooiskil.

Eiesoortige samestellings
die kompenie-lorrie

In company [se] besit

’n tjojie-broek

jeans

baarhuisie

Waar baar vir kinders en grootmense gehou
word. Met begrafnis word kis op baar gedra.

tuishuis bewoon

Huis slegs oor feesdae en vakansies

’n in-aandjie hê

Vanaand tuisbly

krankenagmaal

Word tuis aan siekes en oumense bedien

kleinnagmaal

Na oggenddiensgehou teenoor
Grootnagmaal saans

stofjassie

Ligte reisjassie vir die stofpaaie

speelskool

pouse

’n binnemeisie hê

huishulp

bakoondreg

Oond buite aan kombuis se reg(ruimte) word
ingeneem vir aanbouing

Broer Kapot se agterryer

assistent, onder-voorsitter

kosskooltjie gemaak word

Kombuisie waar sop vir skoolkinders gemaak
word

houtskooltjie

Die houtwerkkamer

watersuikerbrood

Brood met suiker en water daaroor as
betaling vir die stuurdingetjie

jakkalstrouswedder (weather)

Son skyn deur die reën

weer vuiltafel hê

Patats eet met skille wat langs bord opstapel

hare kepkop skeer

Soos ’n pet (cap) geskeer, onderom kaal met
dikker hare bo-op
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Direkte vertalings uit Engels
I like the bag on your dress

Vir sak op jou rok

The engine cook over

Die enjin kook oor

Djoe rout en djoe rout en djoe newwer
draai out

Iemand wat sukkel om Engelse aanwysings
te gee

Klank- en taalverskynsels
Woorde word anders uitgespreek, die klanke verwissel van plek of ’n klank word
bygevoeg of verdwyn heeltemal. Sommige klanke word oorrond of word saamgetrek.
Ook word woorde op die voorbeeld van ’n ander gevorm.

Van jou ’n petstakel maak

Teenoor spektakel

Jy kon my nawel gesteek het

Teenoor naald

Varkpetattatjies, petarratjies

Paddatjies of parrakies

Vleis insout, deeg insuur, wasgoed inseep
’n sterwende inseën

Insit, inpak of inlê

’n Manneke perd is hier verby

’n Man te perd

Danabos

Teenoor dennebos

Spasriet

Teenoor spaansriet

Pappelier

Teenoor populier

Geegsog daai lap

Gee hier

Gaan tint opslaan

Tent opslaan

Jy moet die leer houvas

Die leer vashou

Jy moet hier gee pad

Hier padgee

Koejawegs eet

Teenoor koejawels

Sperkies eet

Teenoor perskes

Sien hom so huller voor my

Helder voor my

Dit was besonnetlik lekker

Besonder lekker

Vetteram brood eet

Vet en brood

Sy mossels bult

Muscles
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Idiomatiese uitdrukkings
’n Donderwolk op die gesig hê

In ’n slegte bui wees

Die dolhoring het weer opgestoot

In ’n slegte bui wees

Daars as op jou voete

Jou gulp is oop

Staan maar met jou mond in die wind

Te laat vir ete wees

Sy kop is omtrent gebeeslek

Taai en glad van die haarolie

Dis weer cowboys en crooks vanaand

Vis en patats vir ete

Jy kan ook die maan en sterre deur die
sop sien

Waterige sop

Jy het ’n swak hand

Tuingewasse gaan dood na planttyd

Swak met die hart wees

Nie mededeelsaam nie

Sit voetjie klop

Rustige lewe tuis deurbring

Julle standerd 13 manne kan maar laat
staan

Geleerdes is onhandig met plaaswerk

Beeste is rondribbe gevreet

Daar is volop weiding, kos

Ek het jou gesien toe ek in my doopklere was Baie jare laas gesien
Is daar ’n voëltjie onder jou hoed

Haal jou hoed in die huis af

Daai vark is nog die spyker in my doodkis

Moeilikheid met vark gaan my einde beteken

Die ooi moet darem kom kyk wat haar
lam maak

Kom kyk ’n slag wat jou baba maak

Ek loop nie op my geld nie

Nie geld vir ’n tapyt nie, misvloer moet maar
doen

Lekker gewafra wees

Geolie, besope; vergelyk met die olietenkskip,
wafra, wat in 1971 by Agulhas gestrand het

Die laaste koppie tee kom drink

Na ’n begrafnis die spreekwoordelike laaste
koppie tee kom drink

Die man het weer met die meelsak geloop

Gras is wit van die ryp

Jou skoene vra brood, skoene gaap

Skoene (se bek) is voor stukkend en oop

Iemand in die hart dra

’n Wrok koester

Haar outjie is die moegma in

Wegraak, verdwyn

Dit lyk baie roffie tjommel daar

Deurmekaar, chaoties
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Nederlandse invloede
ln my dag des levens het ek nog nooit so iets teëgekom nie.
Ons voorgeslagte is al stof der aarde.
‘Segen Vader wat ons eten, laat ons nimmer U vergeten.’
‘God, voor spys en drank, sê ons U lof en dank.’

Intensiewe vorme
Stervenswak wees
Tarkavuil
Spierkruidwit

Kryt word hier oorrond

Winddroog

Die klere is lekker winddroog

Baftablou oë
Hy is al grasgrys

Let op alliterasie

Hy het so kaal soos my nael hier
uitgehardloop

Let op rymklanke

Die bees lê boomstyf opgeblaas van die
gifplante

Woordfunksie verander
Ek het nog nie gemirrag nie

Middagete gehad nie

Ons was twee huishoute op die lorrie

Huishoudings, gesinne

My gesiente is al swak

Oë

Daar is geen bruin in haar nie

Lig van kleur wees

Middag kry werkwoordfunksie – gemirrag ; bruin byvoeglik word s.nw.

Uitroepe met sê
Ek sê, hoeit!

Jy sê dit nooit!

Sil ek nou maar sê!

Ek meen te sê…
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Verouderde vorme
Ons moet skenêr

Aanstaltes maak om te vertrek

Lekker paar trappers

Skoene

’n Soetmondjie kry

Lekkers

Voethout maak

Houtstompies met byl oopkloof

Swaelhoutjies

Vuurhoutjies

Gou ’n verskoonsel oorgooi

’n Skoon rok, voorskoot vinnig aantrek

’n Opnaaiselijie gee

Verstelling aan kledingstuk aanbring

Ons gaan baai

In vlak water baljaar sonder om juis te swem

Donkie

Tweebeen-houtstaander waarop losstaande
skryfbord geplaas word

Haksel en bloed eet

Gemaalde varkvleisispek en aartappels met
die gaar varkbloed

Halsband omsit

Das aanknoop

Die panteters blaas al

Basuinorkes wat blaas

Die susters gee weer silver tea

Tee en koek word bedien terwyl resitasies en
sangstukke tydens die social gelewer word

’n Rok in die maak gesit

Ek het ’n rok laat maak

Kyk hoe toon ma haar hoed

Mooi reg druk op die kop

Waar kry jy daai kop?

Wat laat jou so dink?

Waterkar

Drinkwater in tenk met donkiekar vervoer

Handkar

Kar deur een of twee seuns getrek om hout,
vullis, groente ensovoorts te karwei

Oppas vir vang

Oppas dat jy nie getoor word nie

Ek wil my laat insny

Immuniseer

Het jy die treppie gesien

Kar met twee disselbome deur een perd
getrek

Oondkoek

Ronde broodjie in oond sonder broodplaat
gebak

Die ou kroks speel saterdag

Ou rugbyspelers

Hulle trek is nou in

Die lorrie met hul kampeertoerusting het nou
gekom

My pak in die wind uithang en met ’n
asynlap afspons

Klere wat in ’n laaikas opgevou is, nie in ’n
hangkas aan ’n hanger, kry lug
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Dubbelle verkleiningsvorme
Kindjietjie
Lekkertjietjietjie
’n Oulike karretjietjietjie

Ander benoemings vir
Jongmeisie as

Goose; skulp; ghibbes

Eggenote as

Tamegaas (sy tamegaas loop uitbors langs hom)

Kêrel as

Die mistertjie, of haar jongetjie

Naamgenoot

Mietou mietou (middag mietou)

Laurel en hardy

Vettetjie en maeretjie (vergelyk komedie-film)

Patats

Grondwortels

Verjaardagmuurteks

Jubelkaart

Bry-uitspraak (die bry-R)
Sommige woorde word oordrewe gebry sodat die ‘r’ klank oorgaan in ’n ‘g’ klank
Hieg-jy

hierjy!

Donnegweeg

donderweer

Waagsog

waarso

Die Jeug-se-bos

die heer se bos

Die Jeug Will

die heer Will (sendeling, predikant)

Die gerestoureerde watermeul
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Vreemde, koddige sêgoed
Jou gesig staan my so pal voor oë

Ek dink baie aan jou

Moenie van my segsman maak nie

Moenie sê ek het dit vertel nie

Jy het jou in ’n muur geloop

Swaarkry vanweë verkeerde keuse van
huweliksmaat

Dokter, ek het al die hele tyd so die kop

Ek word gepla deur hoofpyne

Jy lyk vir my so trug

Siekerig, afgerem lyk

Is jy bang vir die Jood?

Jy staan darem vroeg op (vrees dat
skuldeiser jou bed, huisraad gaan kom haal?)

Nee, hy’t gaan brood koop

’n Kind wat wonder wie sy pa is

Siekte kom nog op Platrug aan, dan het
jy dit al

Weerstand is laag

Sit eers ’n lining (onderlagie) in

Eet eers ietsie, dis nog ’n lang wag

Sy moet haar laat opbind

Stywe klere dra na bevalling

Moenie met my twice five nie

Skoorsoek, rederuil nie

‘Hoe smail olie Ma dan venaand so met
my… dis so g’n besonnegse smail!’

Vind wynflessie wat sy vrou agter Ma se
muurportret weggesteek het
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Ander sêgoed
Ma vra ’n viervinger stuk brood tot ons
s’n uit die oond uit kom

Leen

Pampoene pluk

Tradisie tydens Paasfees om vir jou ’n maat
(afspraak) te kry vir ’n wandeling na die
Poort. Hierdie persoon is dan jou pampoen.

Ek het my laat vertel

Om nie die bron bekend te maak nie

Net rondom die agtuur sit

By die huis wees vir elke maaltyd

Poephol vrugte

Eiers

In die verkeerde keelgat af

Kos is in die lugpyp af

In die na-nag iets gehoor

Diep in die nag. Vergelyk met in die voordag

My pêre (perde) pad toe trek

Aanstaltes maak om huis toe te gaan

Ounag hou

Rondom midderdag voor ’n
mylpaalverjaardag

Sy jubel vanjaar

’n Mylpaalverjaardag lê voor

Sy kry vanjaar ’n nôl

’n Mylpaalverjaardag lê voor

Vir opnoem leer

Voornemende burgers leer die verordeninge
van die sendingstasie aan

Gemeentewerk doen

Gratis vir ’n dag aan ’n projek werk, mans bv.
’n waterleisloot grawe of grensdraad moes
span. Hierdie het in onbruik verval.

Huurpennie betaal

Mans bo 18 betaal ’n bedrag om sekere regte
te bekom

Binnekwaal hê

Ernstige siekte, kwaadaardige gewas hê

Op ’n bladjie bly

Tydelike verblyfpermit van leraar aan
vreemdelinge of gaste wat lank oorbly

Die boliggie oopmaak

Soldervenstertjie bokant voordeur in rietdak

Klamat wat opstoot

Klammigheid wat uit vloer opstoot

Grafte word Paasfees afgewit

Met kalk bestryk

Laat jou kind opleer

’n Hoërskoolopvoeding gee

Lappie goed vir my laat kry

Materiaal laat koop

’n Vêrwêreldse rok wat jy dra

Besonder mooi, uniek
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Kaapstad
Met die eerste besoek aan die Kaap:

Gloeiende verwarmer in badkamer/toilet: Het oompie in die pot gepie? Nee, ek het
sommer die vuurtjie doodgepie.
‘Motjie, motjie…’ kyk rond in die winkeltjie vir ’n mot, maar motjie is die Moslem
aanspreekvorm vir antie .
Die R10-Bioscope… Ons was gister in die R10.00 (tien rand ) bioscope.
‘Jean, hoe’s hier so baie mense in jou voorhuis?’… vir toe Oompie die eerste keer tv sien.

Name
Elim se mense is ryk aan sêgoed gesegdes en spreuke. Hulle glo ook in heelwat
bygeloofies en almal het byna ’n bynaam.
Naamkoppelings
Cootjie Daan
Carrie Paul
Hannie Andries
Vir maklike uitkenning word man se naam bygevoeg
Naamverbinding met Te- of Ke
Te Bênners

Ke Wielie

Te Mêr

Ke Desters (Desiree)

Te Betters
Blommenaamgewing
Blomme, tuinblomme en fynbos kry ’n eiesoortige naam wat by hul voorkoms, karakter
of funksie pas
Varkblomme vir lelies

Die lang blare word as varkvoer afgesny

Luise

Vir speldekussings vanweë die ooreenkoms

Papierblomme
Snotbelletjies
Vleipype
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Kinderspeletjes
Blikkie

Bordjiekamer

Hond en Has

K.I.N.G spel king

Sketoeloe

Vroteier

Jan Blou

Agter wie wil jy wees, agter son of agter maan?
Pan/pan speel – klere afgee elke keer as jy lag vir iets grappigs

Kindervrese
Antje Somers

Bosvrou wat kinders sou vang

Naderoetjie

Half-mens, half-dier wat snags rondsluip

Die man in die maan

Gevang omdat hy op Sondag sou houtdra

Jy steek in die Here se oog

Sou jy op Sondag breiwerk doen

Die Here sal jou straf as…

Bygelofies
Oop skêr op bedkassie om geeste weg te hou
Uil wat op dak skree, voorspel doodstyding
As meisie wil weet wie haar toekomstige man sal wees… staan kaal voor die spieël, hy sal
dan oor jou skouer loer

Dokter-dokter
Ek het so die gedruis in my kop, en as ek hoes, gee my kop sukke rukke-rukke.
Die heup van my, wat doen ’n mens vir ’n heup van 80?
Dokter, dis die klein galblasie wat onder die grote sit, wat my so pla.
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Die ou winkelgebou, die Elim Mission Stores,
huisves die Elim Erfenissentrum
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SÓ WORD ONS ERFENIS BEWAAR
Die Elim Erfenissentrum
deur Amanda Cloete, Kultuur- en Toerismebeampte, Elim Erfenissentrum
Na vele vergaderings en beraadslagings
met die Morawiese Provinsiale Bestuur, die
Elim Kerkraad, die Elim Opsienersraad en
die gemeenskap, is goedkeuring verkry en
kon ons voortgaan met die beplanning van
die Erfenissentrum.
Die gemeenskap was vooraf in kennis
gestel van al die nuwe verwikkelinge en die
beplanning van die nuwe erfenissentrum.
Aankondigings is gemaak vanaf die
preekstoel en alle organisasies is gevra om
’n afgevaardigde na die vergaderings te
stuur.
Mnr. Alliston Appel het ’n besigheidsplan
vooraf saamgestel. Mnr. Louis Willemse
het onmiddellik voorgestel dat kundige
mense betrek moet word, naamlik dr.
Matilda Burden, ’n museumkundige
en kultuurnavorser van Stellenbosch
Universiteit, asook ander soos mnr.
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David Jack (argitek), mnr. Gerhard van
Deventer (botanis) en personeel van
SANParke, naamlik mnre. Willem Louw
en Alliston Appel, wat ook lid van die Elim
Opsienersraad op daardie stadium was, en
mnr. Hubert Engel van die hoofbestuur van
die Morawiese Kerk. Ander lede was mnr.
Kenneth Cloete, afgetrede skoolhoof van
Elim Primêre Skool, mnr. Joseph Engel, me.
Amanda Cloete, mnr. Xavier Engel en mnr.
Malcolm Temmers van die Elim gemeenskap.
Gemeenskapslede saam met professionele
hulp van buite was van kardinale belang.
Vanaf 10 tot 13 Januarie 2005 was vier van
ons gemeenskapslede bevoorreg om op ’n
kursus na Stellenbosch te gaan wat deur
ABI befonds is en aangebied was deur
drs. Lydia de Waal en Matilda Burden. Die
doel was om agtergrond te verkry hoe om
’n erfenissentrum te bestuur en begrip te
kry wat ’n erfenissentrum is.

Die visie en missie van die Elim Erfenissentrum
deur Aliston Appel
Die gedagte aan ’n Elim Museum of
Erfenissentrum was maar altyd in die
bewussyn van Elimmers, veral na die
verlies van artefakte en meubels wat deur
oudhedehandelaars en smouse gedurende
die 1970s en 1980s opgekoop is en selfs
tot vandag toe nog uit Elim verdwyn.
Elim-artefakte is ook onder valse
voorwendsels van inwoners verkry en het
so verlore geraak.
Gedurende die 1990s het die idee van
bewaring van ons erfenis weer stukrag
gekry deur verskillende inisiatiewe en
navorsing. Gemeenskapskultuur- en
toerisme inisiatiewe is deur die Kerk- en
Opsienersrade, sowel as individue van
stapel gestuur.
Dit het die volgende ingesluit: tweejaarlikse
blommefeeste, restourasie van die
Elimhuisie en Meul en die aanbring
van toiletfasilteite op Die Werf om vir
toeriste voorsiening te maak. So ook die
identifisering van die Kerk, Slawemonument
en Blommestore as besoekerspunte.
Die ou winkelgebou, die Elim Mission
Stores, huisves die Elim Erfenissentrum.
As deel van die Elim Sendingstasie se
180-jaar bestaansvieringe in 2005 is die
sentrum formeel geopen en in bedryf
gestel. Die gebou is vooraf herstel, terwyl
instandhouding en verbetering deurlopend
gedoen word. Deur die ABI Projek is die
Elim Erfenisaksie komitee gevorm met die
doel om die sentrum te help begelei tot ’n
volhoubare entiteit.

Visie
• Om die erfenis van die Elim Morawiese
gemeenskap te bewaar en te beskerm
• om ’n professionele museum en
erfenissentrum te wees, asook ’n
inkomste genererende insteliing, bv.
eko- en kultuurtoerisme
• om uit te reik na ’n diverse gemeenskap
deur versamelings, uitstallings, praatjies,
aanbiedings, asook deur interaktiewe
programme wat fassineer en beïndruk.
• om waardering vir die geskiedenis en
kultuurerfenis van Elim en sy mense
binne die Suid-Afrikaanse historiese
konteks te promoveer
• om ’n bewustheid van voorgaande te
kweek en dit te interpreteer aan die breër
gemeenskap en besoekers aan die area.
Missie
• Om ’n kwaliteit diens te lewer in die
bewaring en bewusmaking van die
kultuurgeskiedenis van Elim en sy
mense op so ’n manier wedersydse
respek en begrip tussen verskillende
gemeenskappe te kweek, mense se
lewens te verryk en dit ’n gesogte plek te
maak om te besoek
• om die ryk kultuurgeskiedenis van
Elim vir toekomstige generasies
te bewaar deur dokumentering,
navorsing, identifisering, kollektering en
preservering
• om bewustheid te kweek by alle mense
wat daarmee kontak het of daardeur
ingelig word oor die wonder en uniekheid
van lewe, om te bemoedig, op te voed
en om respek vir alle lewe te hê, vir dit
wat in die verlede bereik is en vir alle
toekomstige potensiaal.
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Hierdie publikasie is aan jou gebring deur die Wes-Kaapse Biblioteekdiens,
Wes-Kaapse Museumdienste en die Kaap Agulhas Munisipaliteit.
Kontak asseblief jou plaaslike biblioteek vir meer inligting oor mondelinge geskiedenis.
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www.westerncape.gov.za

