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Brokkies oor die Anglo-Boereoorlog oor die
onderwerpe hieronder, verskyn in die hoof-
stukke wat in hakies na hulle aangedui is.

• Brokkies oor die Anglo-Boereoorlog (8)
• Krygsgevangenes op die Bermudas (8)
• Die Bloemfontein Konsentrasiekamp (15)
• Hendsoppers en Joiners (14)
• Die Springfontein en Bethulie Konsentrasie-

kampe (14)

Brokkies: Die Bloemfontein Konsentrasiekamp1

Agtergrond

Die konsentrasiekampe is gevestig deur die Britse leër
vanaf die einde van 1900. Onder die redes wat
vermeld word vir die aanlê van die konsentrasiekam-
pe is die beskerming en huisvesting van die wapen-
neerlêers (hendsoppers) en die huisvesting van nie-
vegtendes onder die Boere, hoofsaaklik bejaarde
mans, vrouens en kinders wat weerloos gelaat is deur
die vernietiging van die plase. Duisende vroue en kin-
ders is gedwing om hul huise te verlaat. Daar was
baie min of geen tyd om besittings te red voordat die
huise afgebrand is. Dit word beraam dat ongeveer
30 000 huise vernietig is. Die hawelose vroue en kin-
dersmoes dus iewers ’n heenkome vind.

Die konsentrasiekampe is hoofsaaklik naby die
spoorlyne aangelê, wat die voorsiening van voorraad
vergemaklik het. In die meeste gevalle was die toe-
stande in die konsentrasiekampe haglik en het dit
geleidelik verbeter na die ingryp van persone soos
Emily Hobhouse. Aanvanklik het die wapenneer-
lêers en neutrales beter behandeling, huisvesting,
rantsoene en ander voordele ontvang, maar ook
hulle kon die dood nie vryspring nie. Die statistieke
wat verstrek word maak dus nie onderskeid tussen
hendsoppers en families van vegtendes nie.

Daar word baie redes vir die groot getal sterftes in die
konsentrasiekampe aangevoer. Van Britse kant is
gewys op die swak higiëne van die Boere en in
sommige gevalle sou dit seker waar wees. Die
grootste rede was die swak kampadministrasie deur
die Britte met die plasing van kampe op swak plekke,
swak kosvoorsiening, gesondheidsdienste, ens. Die
Boere wat ver van mekaar gewoon het se gebrek aan
immuniteit teen siektes, soos masels, en die vroue se
aandrang om hulle siekes self te versorg, het ook
bygedra tot die sterftes. Aanvanklik is die hoë
sterftesyfer, onder meer, veroorsaak deur die ont-
beringswat diemense op pad na die kampe gely het.

Die opgetekende sterftes vir die konsentrasiekampe
is 31 255 mense. Die grootste getalle sterftes in die
kampe was te Middelburg, Tvl (2 166), Bloemfontein
(2 100), Bethulie (1 745), Klerksdorp (1 704) en Brand-
fort (1 646).

Siekte (sonder detail) is in 7 731 gevalle aangedui as
die oorsaak van dood. Daarna volg masels (4 382),
longontsteking (1 747), koors (1 166), ingewands-
koors (982), diarree (768) en ’n verskeidenheid van
ander oorsake as rede vir die sterftes in die konsen-
trasiekampe.

Van die burgerlike sterftes gedurende die oorlog,
waarvan die meeste plaasgevind het in die konsen-
trasiekampe, het baie voorgekom onder babas van
tot 2 jaar (12 048). In die leeftydsgroep 2– 15 jaar is
15 333 kinders oorlede. Daar is 5 057 volwassenes
(16 –50 jaar) oorledeen1 992bejaardes (51–96 jaar).

Die familienaam met die meeste sterftes in die
konsentrasiekampe is Venter. Daar was 785 Venter
sterftes. (Die familienaam wat tweede is, is Botha
met 656 sterftes.) Die meeste Venters (110) is in die
Bethulie konsentrasiekamp dood, 80 te Bloem-
fontein en 62 te Springfontein. Van die Venters wat
Broekpoort as woonplek opgegee het, is 8 oorlede:
5 te Springfontein en 3 te Bethulie. Daar is 299 Van
der Walts oorlede in die konsentrasiekampe, waar-
van die meeste in die kampe te Bloemfontein (56) en
Bethulie (48).

Nie al die vroue was in die konsentrasiekampe nie.
Baie van hulle het vir die Britte gevlug. By vrede-
sluiting in 1902 was daar ongeveer 10 000 vroue en
kinders in die Transvaal wat so rondgeswerf het. Die
getal vir die Vrystaat is onbekend. Dit word beraam
dat daar by vredesluiting tussen 12 000 en 14 000
vroue en kinders in die veld was.
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Bloemfontein Konsentrasiekamp

Die Konsentrasiekamp te Bloemfontein

Die konsentrasiekampe was geen vakansieplek nie.
Daar was geweldige ontberinge en baie mense het
daar gesterf, veral ook kinders. Die Bloemfontein
Konsentrasiekamp is begin as ’n vlugtelingkamp vir
die gesinne van wapenneerlêers. Teen Novem-
ber 1900 was daar reeds 519 van die inwoners in
die kamp.

Nadat die verskroeide-aardebeleid in werking
gestel is, is diegene wat as gevolg daarvan ha-
weloos was, gevang en in konvooie na die so-
genaamde “refugee camps” gebring. Die gesin-
ne van Boere wat steeds veg kom onder dwang in
die kamp aan. Dit het die karakter van die kamp
verander. In Desember 1900 was daar 1 200 in-
woners, in April 1901 3 700 en tussen Augustus en
Desember 1901 was daar meer as 6 000 inwoners,
met ’n hoogtepunt van 6 586 in Augustus. Nuwe
groepe is onverwags daar aangebring en almal
moes gehuisves word. Dit het gelei tot oorbe-
volking.

In Julie 1901 is Kamp B aangelê. Dit was beter
geleë en goed uitgelê. Dit was een van die
grootste konsentrasiekampe en groter as Bloem-
fontein-dorp wat in 1890 ’n bevolking van 3 379
gehad het. Aangesien die kamp ook as deur-
gangsplek gebruik is vir die plasing van mense
elders, was daar ’n groot wisseling van inwoners.

Die inwoners is gehuisves in kloktente waarin ’n hele
gesin moes woon. Van die tente het min skuiling en
privaatheid verskaf, en met verloop van tyd verweer.
In slegte weer het van die tente ook omgewaai. Daar
was nooit genoeg water vir persoonlike higiëne, kos
en wasgoed nie. Die brandhout was ook baie min en
daar is gesukkel om genoeg te kry om die kos te kook.
Die inwoners het klei- en steenoonde gebou vir die
bak van brood. Die vleis wat uitgedeel is, was van ’n
swak gehalte. Die vrouens en kinders moes in wind
en weer in lang rye staan en selfs ure wag om hul
skraps rantsoen kruideniersware te kry. Nadat Emily
Hobhouse en die Dameskomitee die kamp besoek en
aanbevelings gedoen het, het die posisie ietwat
verbeter.

In Oktober 1901 het daar ’n masel-epidemie in die
kamp uitgebreek met respiratoriese komplikasies soos
brongo-pneumonie. Die sterftesyfer was hoog. Daar
was ’n hospitaal en geneeshere, maar die diens was
onvoldoende. Die dooies is in die dorpsbegraafplaas,
wat 4 km van die kamp af was, begrawe en later by ’n
terrein net suid van die huidige Vrouemonument. ’n
Permitwas nodig om ’n begrafnis by tewoon.

Daar was kerkdienste en bidure, asook kampskole.
As die tyd wat die basiese daaglikse lewe geverg het in
ag geneem word, kon daar nie veel tyd vir ont-
spanning gewees het nie.

2
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Bloemfontein Konsentrasiekamp

By Bylae B is daar ’n vertelling deur Tjaart Petrus
(h2) van der Walt (1894 – 1986) oor sy herinne-
ringe aan die Anglo-Boereoorlog en veral ook die

Geraadpleegde Bronne:

Reynolds (néé Aucamp), Elizabeth C. C. Mei 2007.
Die ontwikkeling van ’n elektroniese genealogiese
databasis van burgerlike sterftes tydens die Anglo-
Boereoorlog 1899 – 1902. Verhandeling voorgelê ter
gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die
graad Magister Artium in Geskiedenis aan die
Vaaldriehoekse kampus van die Noordwes-
Universiteit. Studieleier Prof. J. W. N Tempelhof.

Bloemfontein Konsentrasiekamp.3 Die Van der
Walts van hierdie storie, was hoofsaaklik in die
Bloemfontein Konsentrasiekamp.

4

Van Heyningen, Elizabeth en andere. British Con-
centration Camps of the South African War 1900 –
1902. Webwerf http://www.lib.uct.ac.za/mss/bccd/

Wessels, Elria: “A cage without bars” – die kon-
sentrasiekamp in Bloemfontein. Gepubliseer in
Verskroeide Aarde onder redaksie van Frans-Johan
Pretorius: Human en Rousseau: Kaapstad Pretoria
Johannesburg. ISBN 0-7981-4191-3.
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Sarel Jacob Venter
Johanna Maria Sophia Dorothea de Kock

 
 

(b5c2d10e8f6)

(b4c4d5e2f7)

Tjaart Petrus van der Walt
Aletta Sophia Venter 

 (b4c1d1e7f3)
(b5c2d10e8f11)

Isuster
Broer en

Jacobus Johannes Venter
Anna Catharina Janse van Vuuren

 (b5c2d10e8)

(b2c4d8e3f3)
 

Geen foto beskikbaar nie

Jacobus Johannes van der Walt

Anna Maria Venter
(b4c1d1e7f3g5)

(b5c2d10e8f6g4) 

Neef en niggie

Van der Walt- en Venter-verwantskap
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Hoofstuk 15
Jacobus Johannes van der Walt (g5)

(1874 – 1946)

Oriëntasie5

Koos van der Walt is gebore in 1874 en oorlede in 1946 in die
ouderdom van 72 jaar. Hy was ’n boer in die Boshof Distrik en op
Christianawaar hy ’n aantal watererwe gehad het.

Die 18-jarige Koos trou op 30 Mei 1892 met sy 17-jarige niggie, Annie
Venter, gebore in 1874 en die dogter van Sarel Jacob Venter, ’n ouer
broer van Koos se ma. Hulle het vyftien kinders gehad waarvan vier
klein oorlede is. Annie ontval hom in 1939, op sy 65ste verjaardag, in
die ouderdom van 64 jaar, na ’n huwelik van meer as 46 jaar.

Koos het in die Anglo-Boereoorlog (1899 – 1902) in verskeie veldslae
en skermutselings geveg. In Maart 1900 lê hy die wapen neer en neem
die eed van neutraliteit. Daarna word hy nogtans gevange geneem
en as krygsgevangene na Bermuda gestuur. Annie is ongeveer ’n jaar
lank in die Bloemfontein Konsentrasiekamp aangehou, waartydens
hul drie jongste kindertjies oorlede is.

Na Annie se dood, trou Koos in 19446 met die weduwee Annie du
Plessis (née Fourie). Hulle woon op De Aar, waar hy in 1946 in die
ouderdom van 72 jaar oorlede is, na ’n huwelik van skaars ’n jaar en
nege maande. Annie trou na sy dood met die wewenaar David
Cilliers;7 hy sterf in 1953 en sy oorleef hommet vier en ’n half jaar.

In hierdie hoofstuk

Koos en Annie – bl. 433

Johanna Maria S. D. – bl. 485

Tjaart Petrus – bl. 488

Aletta Sophia – bl. 491

Anna Maria – bl. 492

Jacobus Johannes – bl. 493

Aletta Sophia – bl. 494

Anna Maria – bl. 497

Jacoba Johanna – bl. 500

Sarel Jacob – bl. 503

Anna Catharina – bl. 506

Anna Catharina – bl. 507

Martha Johanna – bl. 510

Jacobus Johannes – bl. 513

Maria Cornelia – bl. 516

Andries Joh. Harm – bl. 519

Koos en Annie van der Walt.
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Genealogiese gegewens

g5 VAN DER WALT, Jacobus Johannes:
* Morocco, Bethulie Distrik 25.2.1874;8

≈ Bethulie Geref. Kerk 15.3.1874;9 † De
Aar 5.10.1946;10 # Christiana, ou begraaf-
plaas. Seun van Tjaart Petrus van der
Walt en Aletta Sophia Venter.11

x Bethulie Geref. Kerk 30.5.1892:12

Anna Maria VENTER: * Bethulie 13.7.1874;
≈ Bethulie Geref. Kerk 16.8.1874; † Chris-
tiana 25.2.1939; # Christiana, ou begraaf-
plaas. Dogter van Sarel Jacob Venter en
Johanna Maria Sophia Dorothea de
Kock.13

xx Jacobsdal,14 OVS, Magistraatshof, c. 1944:
Anna Jacoba FOURIE: * Distrik Postmas-
burg 4.1.1887; ≈ Philipstown Geref. Kerk; 15

† De Aar 06.4.1958;16 # De Aar, ou begraaf-
plaas. Dogter van Johannes Ockert Fourie
en Anna Magdalena Jooste.17

[Sy x DU PLESSIS, Charl Jacob.
xxx CILLIERS, David J., † c. 1947.]18

Huweliksertifikaat van Koos en Annie van der Walt,
getroud te Bethulie, 30 Mei 1892.

Die huidige Gereformeerde Kerk te Bethulie,
ingewy op 16 Februarie 1924.

Fotograaf: Roelf du Preez.
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Koos en Annie se jeugjare19

Koos is op 25 Februarie 1874 op die plaas Morocco,
net noord van Bethulie, gebore en op 15 Maart 1874
gedoop in die Gereformeerde Kerk te Bethulie. Die
doopgetuies was Piet Swanepoel en Margaretha Jo-
hanna Venter (’n tante aan moederskant en haar
man), Sarel JacobVenter en JohannaMaria SophiaDoro-

thea de Kock (’n oom aan moederskant en sy vrou)
asook Barend van der Walt en Anna Engela Kruger
(’n oom aan vaderskant en sy vrou).

Hy het grootgeword op die plaas Ventersvallei in die
Bloemfontein Distrik, en op Zijbrand in die Boshof
Distrik.

Annie is op 13 Julie 1874 in
die Bethulie Distrik gebore en
op 16 Augustus 1874 gedoop
in die Gereformeerde Kerk te
Bethulie. Die doopgetuies was
Migiel Joseph Venter en
Adriana Johanna Petronella
Venter (’n tante aan vaders-
kant en haar man) asook
Willem Jacobus van der Walt
en Hester Hendrina de Kock
(’n tante aan moederskant en
haar man).

Annie se ouers het op die
plaas Kleinfontein 151 gewoon;
geleë ’n entjie buite Bethulie,
op pad na Smithfield.

Woonplekke

Koos en Annie trou op 30 Mei 1892 te Bethulie. Volgens die huwelik-
sertifikaat was Koos alreeds ’n veeboer op Zijbrand (sy pa se plaas) toe
hulle in die huwelik getree het. Hulle vestig hulle dan ook op dié plaas

Koos en Annie van der Walt, c. 1898.

Brokkies
Koos se seun, Boet
(Tjaart, h2), skryf
in sy herinneringe
aan sy familie en
die Anglo-Boere-
oorlog, die volgen-
de oor die plase in
die Boshoff Distrik waarop sy
grootouers, Tjaart en Lettie van
derWalt, en sy ouers gewoon het:

“My vader het maar altoos
op ’n deel van Oupa se grond
gewoon . . .

In die distrik van Boshof het
hy [sy oupa] begin met die
plaas Zijbrand. Hier bou hy ’n
groot dam, huis, krale, lande

Boet v dWalt

Die omgewing en huidige naambord van die plaas Kleinfontein, Bethulie Dist.
Fotograaf: Hannes Coetzee, 2005.
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(Zijbrand 475) in die Boshof Distrik, waar hulle deur die jare op ’n paar
van Koos se pa se plase gewoon het. Koos se oudste seun, Boet (Tjaart, h2)
vertel ook in sy herinneringe aan sy familie en die Anglo-Boereoorlog, dat
sy pa maar altyd op ’n deel van sy oupa se grond gewoon en geboer
het;20 dit is behalwe vir een plaas, naamlik Aangekocht.

Zijbrand 475, Boshof Distrik (1892 – c. 1911)21

Koos en Annie het tot omstreeks 1910-1911 op ’n gedeelte van Zij-
brand 47522 aan die Modderrivier gewoon. Op twee kinders se sterfken-
nisse, Anna Maria (h4) en Jacobus Johannes (h5),23 word aangedui dat
hulle op Wolvenspruit gebore is, onderskeidelik in 1898 en 1900. Koos en
Annie het moontlik wel nog op Zijbrand gebly, maar die kinders is op
hul Van der Walt-grootouers se plaas gebore, soos die geval later was
met Kotie se geboorte, en moontlik ook met dié van ander kinders.24

Die Innameregisters van die Bloemfontein Konsentrasiekamp (Vry-
staatse Argiefbewaarplek) dui Zijbrand aan as die plaas waarvandaan
Annie en haar gesin in Julie 1901 gekom het.25 Boet vertel verder dat
hulle op Zijbrand gewoon het26 toe sy pa in Mei 1901 deur die Tom-
mies gevang is en dat die gesin na die vredesluiting in Mei 1902 weer
daarheen teruggekeer het.27 Die kaart hieronder toon die ligging van
die plase Zijbrand en Wolvendrift.28

Boet vertel dat hulle twee gesinne was wat naby mekaar op ’n deel van
sy oupa se grond gewoon het. Die ander gesin was Barend en Martie
van der Walt, Koos se swaer en suster, wat twee kinders gehad het; die
jongste is tydens die Anglo-Boereoorlog, op 21 Februarie 1901 ge-
bore.29

Benaderde ligging van die plase Zijbrand en Wolvendrift,
Distrik Boshof.

Erkenning: Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.

ens. en verkoop dit aan sy
broer Barend. Net [aanlig-
gend] aan die plek [Zijbrand]
koop hy toe die plaas Oranje,
3000 morg.

Daar het hy ’n goeie groot
woonhuis laat bou en ’n groot
dam gebou.

Van hierdie grond het hy die
helfte verkoop na die Anglo-
Boereoorlog, vir die aankoop
van vee. Toe koop hy weer
Damplaas (*Wolwespruit) daar-
aan [aan Oranje]. Dis alles Ka-
rooveeplase. Toe besluit hy en
die kinders om in ’n saaistreek
te [gaan] woon. Daarom gaan
hulle toe na die teenswoordige
Hertzogville [Distrik], waar hy
2400 morg besit het [Bie-
siesfontein en Aangekocht].
Hier is Oupa oorlede op Bie-
siesfontein in die jaar 1915 op
19 Augustus.”

* Die Wolwespruit het oor dié
gedeelte van Zijbrand wat
later as Wolvenspruit (Dam-
plaats) bekend gestaan het,
geloop.

Barend en Martie
van der Walt
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Glendower 479, Boshof Distrik (± 1903 – 1911)
(gedeelte afgesny van Zijbrand 475)

Na die Anglo-Boereoorlog het Koos se
pa, Tjaart van der Walt, Zijbrand 475 in
twee plase verdeel en die gedeelte
waarop Koos geboer het, is toe Glen-
dower 475 genoem.30 Die kaart hier-
bo, ’n skets van Boet,31 dui die bena-
derde ligging van Glendower (voor-
heen ’n gedeelte van Zijbrand), aan.

Die gesin het op Glendower gewoon met die geboorte
van die eerste vyf kinders na die oorlog, naamlik:

Lettie (Aletta Sophia, h6), 1903;
Ans (Anna Maria, h7), 1905;
Kotie (Jacoba Johanna, h8), 1908;
Saks (Sarel Jacob, h9), 1909; en
Katrina (Anna Catharina, h10), 1910.

Kotie skryf in haar aantekeninge oor haar Van der
Walt- en Venter-voorouers, dat haar ouers op Glen-
dower gewoon het met haar geboorte en dat sy daar
gedoop is, maar dat sy op Zijbrand gebore is, dit wil
sê op haar Van der Walt-grootouers, Tjaart en Lettie,
se plaas.32 Dit kon ook die geval gewees het met die
ander vier kinders wat in die Glendower-tydperk
gebore is.

Biesiesfontein 234, Boshof Distrik (1911 – 1916)

Soos wat Boet dan ook vertel, verhuis Koos en Annie in
1911 vanaf Glendower na Biesiesfontein 234, Boshof
Distrik (tans geleë in die Hertzogville Distrik). Die
kaart links onder dui die ligging van Biesiesfontein
aan.33 Die plaas het aan Koos se pa behoort; hy het
in 1911 ’n verband van £400 teen die plaas geregis-
treer terwyl hy op Damplaas 799 gewoon het.
Damplaas het uit ’n gedeelte van Zijbrand en ’n ge-
deelte van die buurplaas Wolvendrift bestaan.34

Biesiesfontein was blykbaar ’n goeie plaas. Dit was
1362 morg groot en in sy geheel omhein met vyf of
ses drade. Daar was drie woonhuise op die plaas, drie
sterk boorgate met windpompe, drie groot damme
en ’n groot tuin. Verder was daar vier krale, 400 vrugte-
bome en 750 wingerdstokke. 35

Koos en Annie het alreeds op die plaas gewoon toe
sy ouers soontoe getrek het; hulle moes kort nadat sy
pa die plaas gekoop het daarheen verhuis het, want Kätz
(Anna Catharina, h11) is op 3 Junie 1911 op Biesies-
fontein gebore.

Die volgende twee kinders is ook op Biesiesfontein
gebore, naamlik –

Map (Martha Johanna, h12), 1913; en
Boetie (Jacobus Johannes, h13), 1916.

Koos se jongste broer,
Hendrik (Hendrik Bernardus,
g10), en sy gesin het ver-
moedelik dieselfde tyd as
Koos en Annie na Biesies-
fontein getrek; hy was toe
22 jaar oud. Hulle het in die
derde huis op die plaas ge-
woon en hul eie boerdery gehad. Hen-
drik is c. 1909 met Anna Engela Pelser ge-
troud; hul oudste kind, Anna Engela, is op
17 Desember 1910 gebore, waarskynlik op
die plaas Zijbrand. (Kyk foto bl. 439.)

In dié tyd was Boshof hul hoofdorp omdat
hul kerk daar was.

Benaderde ligging van Aangekocht 570 en Biesiesfontein 234,
Distrik Boshof, asook dié van Christiana links bo.

Erkenning: Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.

Benaderde ligging van Glendower, Boshof Distrik.

Skets: Boet (Tjaart, h2) van der Walt.

Hendrik v dWalt
as kind

Tjaart v dWalt
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Aangekocht 570, Boshof Distrik (1916 – 1919)

Na Tjaart van der Walt (Koos se pa) se dood in 1915,
is sy bates verkoop; dit het onder andere die twee
plase, Aangekocht en Biesiesfontein,36 ingesluit. In
1916 het Koos en Hendrik die plaas Aangekocht
570,37 Boshof Distrik (tans Hertzogville Distrik), uit hul
pa se boedel aangekoop vir £800. Die kaart links
onder op bl. 438, toon die ligging van Aangekocht.38

Johannes Adolph Janse van Rensburg het Biesies-
fontein 234 vir £2 383 gekoop.39

Aangekocht was ’n kleiner en minder ontwikkelde
plaas as Biesiesfontein. Dit was 1000 morg groot en
in sy geheel omhein met vyf of ses drade. Daar was
slegs een klein woonhuis op die plaas, een boorgat
met ’n windpomp en een kamp.40 Die plaas het po-
tensiaal gehad vir droëlandboerdery, dit wil sê graan-
boerdery sonder besproeiing, en was geskik vir perde
en beeste.41

Hoewel daar geen stawende dokumentasie is dat Koos
en Hendrik met hul gesinne op Aangekocht gewoon
en geboer het nie, kan aanvaar word dat dit wel die
geval is, want Boet vertel in sy herinneringe aan sy
familie dat hulle daar gewoon het vandat die plaas
gekoop is, dit wil sê 1916 tot 1919, toe hulle na Chris-
tiana verhuis het.42 Dit beteken dat Bab (Maria Cor-
nelia, h14), in 1918 op Aangekocht gebore is.

Kätz (h11) asook Lettie (h6) het dik-
wels van Aangekocht gepraat. Kätz
was maar agt jaar oud toe die gesin in
191943 na Christiana verhuis het; ’n
kind van daardie ouderdom sal nie ’n
plek tot so ’n mate onthou as hulle
nie daar gebly het nie. Lettie was toe
sestien jaar.

In April 1920, ongeveer ’n jaar nadat
Koos en Annie Christiana toe getrek het,
het Hendrik (die mede-eienaar van
Aangekocht) en ’n vriend, Pieter Adri-
aan van den Berg, saam een-sesde van
die plaas Merriesfontein 70, Boshof
Distrik, gekoop;44 – waarskynlik nadat Aangekocht
verkoop is.

Christiana (1919 – 1939)

Na ’n verblyf van ongeveer vyf jaar op Biesiesfontein
en drie jaar op Aangekocht, verhuis Koos en Annie
gedurende 1919 na Christiana,45 die Wes-Transvaalse
dorp (tans in die Noordwes-provinsie), geleë langs
die Vaalrivier tussen Bloemhof en Warrenton. Die
kaart links onder op bl. 438 en die een op bl. 440,
toon die ligging van Christiana.46

Boet (h2) en Kätz (11) het gesê dat hul ouers dorp-
toe getrek het sodat die kinders naby skole kan wees;
Boet was toe nie meer in die huis nie – hy het in
1919 begin onderwys gee, dus dieselfde jaar wat die
gesin Christiana toe getrek het.

Ans (h7) se dogter, Annamie, maak
egter melding van ’n ander probleem
wat volgens haar ouers, JJ en Ans, ook
bygedra het tot die besluit om te trek.
Sy sê hulle het vertel dat haar oupa in
daardie tyd finansiële probleme gehad
het omdat hy baie van sy beeste en
skape verloor het toe hulle gifbossie
gevreet het, en daar ook nog boonop ’n kwaai droog-
te geheers het.47 (Die gifbossie waarvan hulle praat
was moontlik tulpe.)

In Christiana het die Van der Walt-gesin in Pretorius-
straat gewoon, waar hul laaste kind, Dries (Dick, h15),
gebore is in 1920. Koos het drie watererwe in Pre-
toriusstraat gehad en ook twee watererwe in York-
straat, aangrensend aan twee van dié in Pretorius-
straat.48

Die ou dorpserwe was baie groot, sodat Koos ’n
verskeidenheid produkte kon aanplant vir sy boerde-
ry, soos lusern, mielies, koring en groente. Hy het
ook heelwat vrugtebome gehad. Wat lewende hawe
betref, het hy beeste vir melk aangehou, asook ’n
paar perde; Annie het daarby hoenders, eende en
ganse gehad.

Na Annie se dood in Februarie 1939, het Koos eers
nog ’n ruk lank in die huis gewoon; Frans en Kätz
(h11) Coetzee se oudste dogter, Anna, is vier maan-
de later, in Junie in daardie huis gebore.

Die alleenheid in die groot huis het moontlik metter-
tyd vir hom te veel geraak, sodat dit nie langer ’n
opsie was om alleen in sy huis te bly nie. Moontlik
op aanbeveling van sy kinders, verkoop Koos sy huis
en die erwe waarop hy geboer het in die laaste
helfte van 1939 – die presiese datum is onbekend.

Anna Duvenhage, dogter van Koos se
jongste broer, Hendrik (g10), het ver-
tel dat ’n ruk nadat Koos die eien-
domme verkoop het, het die Vaal-
hartzdam by Veertienstroom, wat in
1938 voltooi is, veroorsaak dat die Vaal-
rivier na hewige reënbuie op gestoot
het en die erwe naby die rivier oorstroom is; ook die
een waarop die huis gestaan het.49 Terselfdertyd is die
ou begraafplaas ook oorstroom, wat baie skade aan
van die grafte aangerig het.

Annamie deWet

Kätz Coetzee

LettieMartin

AnnaDuvenhage
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Annie du Plessis

Ligging van Christiana tussen Warrenton en Bloemhof.

Rykdom van Reis Reeks, 17 Wes-Transvaal,
Mobil, 1974.

BillyMartin

Koos se swerfjare as wewenaar (1940 – 1944)

Nadat Koos sy huis en erwe na Annie se dood in 1939 verkoop het,
het hy nie meer ’n woonplek van sy eie en enige vastigheid gehad nie;
al wat vir hom oor was, was om by van sy kinders te bly. So het hy
dan vir kort, en soms langer tye by verskeie van sy kinders gewoon.
Foto’s van hom wat in dié tyd geneem is, vertel die verhaal van sy
omswerwinge.

Soms het hy by Ouboet en Ousus (h1) Lombard gebly, wat toe op hul
plaas, Amandelboom, in die Hertzogville Distrik geboer het. Vir hom
was dit seker bevredigend om op ’n plek te wees waar hy naby aan
die grond en diere kon wees, soos wat hy sy lewe lank gewoond was.

Verder het hy, onder andere, ’n ruk lank in 1941 by Boet (h2) en Tol-
lie gebly toe hulle in die Bloemhof Distrik op die plaas Kareepan 232
(posadres Husfeldt), gewoon het, asook by Loot en Map (h12) du
Preez op Volksrust en by Billy en Lettie (h6) Martin op De Aar.

De Aar (1945 – 1946)

Nadat Koos ongeveer ses jaar lank van die een kind
na die ander rondgeswerf het, ontmoet hy sy twee-
de vrou, die weduwee Annie du Plessis (née Fourie)
tydens sy verblyf by Billy en Lettie op De Aar. Hulle is
194450 getroud en het op De Aar gebly te De Villiers-
straat 14; die huis wat sy van haar eerste man, Sarel
du Plessis geërf het.

Op 5 Oktober 1946, ’n jaar en nege maande na hul huwelik, sterf
Koos skielik tuis na ’n hartaanval. Hy is op Christiana in die ou be-
graafplaas langs sy eerste vrou, Annie (née Venter), begrawe.

Brokkies

Christiana

Christiana, ’n klein dorpie, met yslik
groot erwe, amper klein plasies, is
geleë op die oewer van die Vaalrivier
in die Wes-Transvaal (tans die Noord-
wes-provinsie), tussen Bloemhof en
Warrenton. Die dorp is in 1870 aan-
gelê op ’n deel van die plaas Zout-
pansdrift, in die Bloemhof Distrik.51

Christiana het sy ontstaan te danke
aan die diamantkoors van die laat
1860’s. Tydens argumente oor besit-
reg van die diamantdraende sytak-
ke van die Vaalrivier, het die presi-
dent van die ZAR (later Transvaal),
Marthinus Wessel Pretorius, inder-
haas in 1870 ’n dorp op ’n deel van
die plaas Zoutpansdrift op die oewer
van die Vaalrivier aangelê om eie-
naarskap van daardie deel van die
Transvaal te bevestig.52 Die dorp is
vernoem na sy dogter, Christina.53

Die eerste erwe is op 25 November
1870 verkoop.54

In 1872 is diamante in die riviergruis
by Christiana ontdek, waarna die on-
vermydelike stormloop gevolg, en die
delwersdorp se inwonertal vinnig ge-
groei het. Deur die jare het die dorp
ook sy deel van sowel merkwaar-
dige as ruween taai karakters gehad.

Mettertyd het die diamante al hoe
minder geword, en so het die aan-
vanklike toestroming ook opgedroog.

Nadat die diamante minder geword
het, het die dorp se ekonomie gelei-
delik verskuif na boerdery, wat veral
op mielieproduksie gesteun het;
Christiana was, en is nog steeds, een
van die hoeke van die mieliereg-
hoek;55 vroeër dié van Wes-Trans-
vaal, tans die Noordwes-provinsie.

Koos en Annie se
een skoonseun, Billy
Martin (getroud met
Lil h6), het self in sy
jongmansdae daar
langs die Vaalrivier
diamante gedelf.56
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Eiendom

Aangekocht, Boshof Distrik
(1916)

Koos het op sy ouers se grond
geboer totdat hy en sy jongste
broer, Hendrik Bernardus (g10),
die plaas Aangekocht 570, Boshof
Distrik, vir £800 in 1916 aange-
koop het uit hul pa se boedel.57

Hoewel daar nie stawende doku-
mentasie is dat Koos en Annie op
Aangekocht gewoon het nie, kan
aanvaar word dat dit wel die
geval is, want Boet vertel in sy
herinneringe aan sy familie dat
hulle daar gewoon het vandat
die plaas gekoop is, dit wil sê
1916.58 Kätz, en ook Lettie het
dikwels van die plaas gepraat.
Kyk ook: Aangekocht, Boshof Di-
strik (1916 – 1919), bl. 439.

Vyf watererwe in Christiana
(1919)59

In Christiana het Koos drie erwe
in Pretoriusstraat besit, naamlik
erwe 1139, 1140 en 1141, asook
twee in Yorkstraat, erwe 1132 en
1133; erf 1133 was op die hoek
van York- en Porterstraat.60 Die
huis wat uit ’n sitkamer, drie
slaapkamers en ’n kombuis be-
staan het, was op erf 1140; daar
was ook drie klein buitekamers
op die erf. Die huis en erwe is
na Annie se dood in 1939 gewaar-
deer vir £450.0.0, en die los goe-
dere vir £45.2.0.

Volgens Koos en Annie se tes-
tament sou die langslewende
alles erf, maar as die langslewen-
de weer sou trou, moes die
boedel verdeel word. Die hele
boedel was £495.2.0 en na die af-
trekking van skulde en kostes bly
daar toe £141.9.6 oor. Na Koos
se huwelik met die weduwee
Annie du Plessis (née Fourie), het
die Weesheer in Pretoria ’n her-
trou-sertifikaat op 23 Januarie1945

Van der Walt huis, Pretoriusstraat, Christiana, 1939.

Links is die voorkant van die huis, met die liguster-laning (“privet”-
laning) tot by die regterhoek. Die borand van die leivoor is in die
voorgrond te sien, met Pretoriusstraat sigbaar in die onderste
linkerhoek van die foto.

Borand van leivoor

“Privet”-laning

Ligging van die Van der Walt-huis, Pretoriusstraat, Christiana.

Pretorius- en Yorkstraat is links onder, met die Vaalrivier heelonder.
Die Van der Walts se huis was die laaste huis in Pretoriusstraat.

Koos se broer, Hendrik, het in Robynstraat, wat net bokant Yorkstraat
is, gebly.

Die Martins, vriende van hulle, het ook in Pretoriusstraat gebly, maar
hoër op na die middedorp se kant, naby Hanekom se winkel.
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aan Koos uitgereik.61 Die tweede huwelik het
meegebring dat Koos toe £70.4.9 uit die boe-
del behou het, en elkeen van die kinders £6.8.7
geërf het.

Beroep

Koos was sy lewe lank ’n boer; hy en Annie
was onderskeidelik agtien en sewentien jaar
oud toe hulle getroud is en saam ’n eie boer-
dery begin het op Zijbrand, in die Boshof
Distrik, een van Koos se pa, Tjaart, se plase.
Die plaas is geleë in ’n Karoo-omgewing, waar
die boere hoofsaaklik met skape boer; die
naam van die deel waarop hulle geboer het, is
ongeveer in 1903 verander na Glendower. Hoe-
wel die plase Biesiesfontein en Aangekocht,
waarheen hulle later verhuis het, saaiplase is,
het die boere van die omgewing bykomend
ook ’n veekudde gehad.

Op Christiana het hulle dieselfde lewe gelei as
toe hulle op die plaas gebly het; hulle het net
op kleiner skaal geboer. Koos het hom veral
toegelê op lusernboerdery,62 maar hy het ook
mielies en koring verbou.

Vir sy boerdery het Koos ’n wa en implemente
soos ’n ploeg, eg en lusernsnyer gehad.63 Daar
moes, uit die aard van die saak, ook die kleiner
gereedskap, byvoorbeeld kruiwaens, grawe,
vurke, ’n koevoet, pik en so meer gewees het.
Die lusernsnyer is in die agtergrond te sien,
met die eg voor dit, soos aangedui met die sir-
kel op die foto hiernaas.

Daar was ’n groot vrugteboord met ver-
skeie soorte vrugte, soos perskes en prui-
me, asook ’n baie hoë laning appelkoosbo-
me en ’n wingerd. Hy het ook groente vir
bemarking en huisgebruik geplant; on-
der andere, aartappels, uie en tamaties.64

Annie meld in haar korrespondensie dat
hulle groente en vrugte in Christiana ver-
koop het. Annamie de Wet vertel dat hul-
le groente en vrugte, soos perskes en ap-
pelkose verkoop het aan smouse wat by
die huis omgekom het.65 Hulle het verder
van die produkte per spoor na die Kimber-
ley-mark gestuur, asook aan hul skoon-
seun en dogter, Billy en Lettie (h6) Mar-
tin op De Aar, om daar te verkoop. Tydens
die depressie van die dertigerjare was die

spoorvrag soms meer as wat hulle vir die produkte op die
mark gekry het. 66

Koos het verder melkkoeie aangehou wat hulle van melk,
room en botter voorsien het; dit beteken dat daar by al
die ander werk ook twee maal per dag gemelk moes word.
Buitekant die huis was daar ’n roomafskeier om die ekstra
melk wat te veel was vir huisgebruik, af te room; Annie
het dan botter van die room gemaak.67 (Kyk ook bl. 465.)

Boetie (h13), Boet (h2), Dries (h15) en Saks (h9) besig om ’n
land voor te berei vir bewerking.

Pretoriusstraat, Christiana (c. 1927-28).

Frans Coetzee en Kätz (h11), met die eg en lusernsnyer
sigbaar in die agtergrond.

Pretoriusstraat, Christiana (c. 1935-36).
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Vervoermiddels

Volgens Annamie het hulle ’n perdekar en twee
perde gehad, wat ook hul ryperde was. Sy
vertel:

Ek kan nie onthou dat Oupa en Ouma ooit op
die perdekar gery het nie; [waarskynlik net
nie in die tyd wat hulle daar gekuier het nie].
Daar was ou Blue wat nooit van die huis af
wou weggaan nie – hy hardloop net wanneer
hy terugkom. Hy was die kinders se geliefde
bont perd [’n appelblouskimmel]. Daar was
ook ’n bruin perd, maar die kinders was nie so
lief vir hom soos vir die witte nie. 68

Openbare lewe

Koos het op Christiana waargeneem as magi-
straat wanneer daar nie een beskikbaar was
nie.69

Kerk

Koos en Annie was van hul doop af lidmate van
die Gereformeerde Kerk en het al hul kinders in
dié kerk gedoop.

Gedurende die tyd wat hulle op Christiana
gewoon het, het Koos eers die amp van diaken
en later dié van ouderling beklee. Die gemeen-
te het nie ’n predikant gehad nie en was ’n
konsulentgemeente van Wolmaransstad; hulle
het eers in 1940 ’n predikant gekry.70 Die kon-
sulent het net een keer per maand ’n erediens in
Christiana gehou en die res van die maand was
daar net leesdienste, wat Koos meestal waar-
geneem het. Die dienste is in ’n klein sinkkerkie
gehou; Lettie (h6) was die orreliste.71

Kätz (h11) het vertel dat haar pa een van die
afgevaardigdes was na die Sinode van 1924 wat
te Rustenburg vergader het. Hulle het onder
een van die geskiedkundige seringbome waar die
Gereformeerde Kerk in 1859 ontstaan het, verga-
der. Prof. Dr. H. H. Kuyper van die Gereformeer-
de Kerke in Nederland, het die vergadering
bygewoon. Kätz het by ’n foto van die afgevaar-
digdes in die Gedenkboek wat uitgegee is met
die Eeufees van die Kerk in 1959, aangedui dat
Koos daarop is, maar die gesigte is so klein dat
hy nie uitgeken kan word nie. (Kyk foto op vol-
gende bladsy.) 72

Koos was ook ’n tyd lank koster van die gemeente. Ten
tyde van die begrafnis van Jan (Johannes Petrus) Coetzee,
Frans Coetzee (later getroud met Kätz, h11) se pa, wat
oorlede is op 10 Oktober 1932, was hy die koster van die
Gereformeerde Kerk, Christiana. Sy naam verskyn as
koster op die begrafnisbrief, soos te sien is in die onder-
staande uittreksel daaruit.73

Uittreksel uit die handgeskrewe begrafnisbrief van
Johannes Petrus Coetzee, oorlede op 10 Oktober 1932.

Opgestel en geskryf deur: Martie Coetzee, 1932.

Van der Walt-gesinslede na kerk, Christiana, c.1935.
Agter: Koos in sy manelpak, Kätz (h11), Annie,

Bab (h14) ingevoeg regs bo.
Voor: Lettie (Lil, h6), Dries (Dick, h15).

Fotograaf: Bab van der Walt.
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Anglo-Boereoorlog
(11 Oktober 1899 – 31 Mei 1902)

In September 1899 het die burgers van die Oranje-
Vrystaat onder die Kommandowet kennis gekry om
hulle gereed te maak om op kort kennisgewing ak-
tiewe diens te doen.

Die Kommandowet het bepaal dat elke burger tussen
die ouderdom van sestien en sestig jaar gereed moes
wees om te eniger tyd vir sy land te veg. Wanneer hy
benodig word vir aktiewe diens, moes hy sorg dat
hy ’n ryperd, saal en toom het, asook ’n geweer en
dertig patrone. Daarbenewens moes hy voorsiening
maak vir proviand vir agt dae. Die ongeskrewe reël
onder die burgers was dat hulle biltong of droëwors
en boerbeskuit saamgeneem het vir die doel.74

Die burgers is kort na die eerste kennisgewing opge-
roep vir aktiewe diens. Op 2 Oktober 1899 het die
Veldkornette, of hul luitenante, elke plaas besoek en
die mans opgekommandeer. 75

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in
Oktober 1899, het vyf gesinne op Zijbrand gewoon.
Koos se ouers, Tjaart en Lettie, het op die westelike
deel van die plaas, genaamd Zijbrand-Wes, gewoon;
Koos en Annie se opstal was ongeveer 5 km van hulle
s’n af. Verder het drie van Koos se susters en hulle
gesinne ook op Zijbrand gebly, naamlik Hessie van der
Walt (g2), ’n weduwee, Aletta (g6) en Niklaas van der
Walt, en ook Martie (g7) en Barend van der Walt.76

As burger van die Vrystaatse Republiek, het Koos wat
toe bykans 26 jaar oud was, van die begin van die
oorlog tot Mei 1900 in die Boshof Kommando geveg,
eers onder Genls. Piet Cronje en Koos de la Rey en
later ook onder Genl. Christiaan de Wet.77 Barend,
toe 25 jaar oud, het blykbaar van die begin tot die
einde van die oorlog op 31 Mei 1902 geveg, volgens
inligting vervat in sy eis om skadevergoeding na die
Anglo-Boereoorlog.78 Koos se pa, Tjaart, wat toe al-
reeds 61 jaar oud was, is weens sy ouderdom nie
opgeroep vir kommandodiens nie en Niklaas ook nie,
want hy was ’n invalide.

Omtrent Koos se vertrek op kommando, vertel Boet
(h2):

“Toe my vader die more in Oktober 1899 vertrek
op kommando kan ek onthou dat hy had sy
geweer in hand, sy patroonband om die skouers.
Toe hy Moeder soengroet het sy gehuil en ek sien
dat hy ook trane wegvee.” 79

Daarna moes Koos nog ’n paar keer
afskeid neem van sy gesin, sonder om
te weet of hulle mekaar ooit weer
sou sien, want hy en Barend het om
die beurt elk ’n maand lank vegdiens
gedoen by die Boshof Kommando,
terwyl die ander een vir die boerdery
tuis gesorg het.80

Barend vd Walt

Die Sinode van 1924, wat te Rustenburg vergader het, onder een van die geskiedkundige seringbome waar
die Gereformeerde Kerk in 1859 ontstaan het. Prof. dr. H H Kuyper van die Gereformeerde Kerke in
Nederland, is te sien in die middel van die voorste ry. Koos van der Walt is volgens sy dogter, Kätz
Coetzee, op die foto maar dis moeilik om hom uit te ken omdat die gesigte so klein is. (Ingevoeg regs bo.)

Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Gedenkboek by geleentheid van die Eeufees.
Gereformeerde Kerk Deputaatskap van die Eeufees, 1959.
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Kätz Coetzee

Koos van der Walt links, met drie van sy makkers van die
Boshof Kommando.

Anglo-Boereoorlog, 1899 – 1902.

Die woorde van Kommandant van Schalk-
wyk aan die Ficksburg Kommando, Vry-
staatse burgers onder sy bevel wat
opgeroep is om die voorposte te gaan
versterk, gee uitdrukking aan die wete
waarmee sowel die burgers wat in die
oorlog geveg het, as die vrouens wat
agtergebly het, moes saamleef. Hy het,
onder andere, aan hulle gesê:

“Ons is opgeroep om die voorposte
van ons leërmagte te gaan versterk,
daar waar die vyand met ’n
oorgrote mag dreig om vir hulle ’n
weg deur ons veglinies te baan. Dit
sal egter nie geskied sonder groot
verliese aan ons kant nie en ons
moet ons klaar maak daarvoor. . . .
Daar kan geen kryg gevoer word
sonder bloedverlies nie en daar was
nog nooit ’n slagveld sonder ge-
sneuweldes en gewondes nie.” . . . 81

Kätz (h11) het gesê dat haar pa in die
veldslag van Modderrivier (28 Novem-
ber 1899) geveg het. Op pad vanaf
Rietrivier Nedersetting, waar hulle jare
lank gebly het, na Modderrivierstasie is
daar ’n laning pragtige ou, groot bloe-
kombome en ’n blokhuis net voor die
brug oor die Rietrivier. Sy het altyd ge-
sê dat dit haar aan haar pa laat dink wat daar geveg
het en hulle, onder andere, vertel het van Modder-
rivier se groot bloekoms. Die Modderrivier loop net
voor die brug in die Rietrivier in. 82 (Die Tommies het
die blokhuis eers later in die oorlog daar gebou).

Verder het Kätz gesê dat haar pa ook in die veldslag
vanMagersfontein (11 Desember 1899) geveg het. Hy
het vertel dat die soldate van die Skotlandse Hoog-
lande Brigade wat in die geveg vasgepen was deur die
Boere en nie kon terugval nie, geklee in hul tradi-
sionele Skotse rokke, uitgelewer was aan die bloedige
Vrystaatse son. Hul bene was agter bloedrooi ver-
brand; baie van hulle is daar dood aan sonstraal en
blootstelling.83 Beide veldslae was onder aanvoering
van Genls. Piet Cronje en Koos de la Rey.

In Koos se aansoek om oudstryderspensioen84 word
gemeld dat hy onder Genl. de Wet geveg het. De
Wet is net voor die volgende veldslag, dié van Paar-
deberg (18-27 Februarie 1900), deur Pres. Steyn aan-
gestel as onderbevelhebber onder Genl. Piet Cronje.
Sy kommando het ondersteuning aan dié van Genl.

Brokkies

Berigte in Bloemfontein van die veldslae

Die Rooikruis-verpleegster, Hendrina van der
Merwe, skets die situasie in Bloemfontein gedu-
rende die eerste paar weke van die oorlog. Sy
vertel dat die redakteur van die Express, toe die
enigste Hollandse koerant in Bloemfontein, die
jongste berigte van die veldslae aan ’n boomstam
voor die kantoor vasgeplak het; die boom het gou
bekend gestaan as “die boom van die kennis van
goed en van kwaad”.

Elke dag het die mense om die boom vergader om
nuus omtrent die burgers op kommando te kry.
Sy vertel van die smart wanneer die naam van ’n
geliefde op die lys van gesneuweldes was, en die
bekommernis wanneer iemand as vermis aange-
gee is.85 Baie van die vrouens te sien op straat,
was in rou; die preekstoel in hul kerk was met ’n
lanferkleed bedek. Bidure is orals gehou – in die
kerk, in privaatwonings en onder die blote hemel.86

In die dorpe en veral op plase het inligting oor die
veldslae die mense waarskynlik eers heelwat later
bereik as in die stede.

Cronje verleen tydens die geveg.87 Koos het waar-
skynlik by Genl. de Wet se kommando aangesluit voor-
dat Genl. Cronje met 4000 manskappe gevange ge-
neem is.
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Koos het moontlik ook deelgeneem aan die beleg
van Kimberley en die gevegte te Rooilaagte en Bel-
mont,88 wat voor die veldslae van Modderrivier en
Magersfontein plaasgevind het, afhangende of hy
daartydens by die huis was of by die kommando.89

Kotie (h7) skryf in haar aantekeninge
oor haar Van der Walt- en Venter-
voorouers, dat Koos in skermutselings
by Jagersfontein, Holpan, Hollaagte en
Kleingeldsnek geveg het.90 Die geveg
by Jagersfontein waaraan Koos deelge-
neem het, was moontlik die een van
29 Maart 1900. Hy kon nie in die veldslag van Jagers-
fontein van 12 Desember 1899 geveg het nie; dit
was net ’n dag na die veldslag van Magersfontein.

Nadat die Britse magte Bloemfontein op 13 Maart
1900 ingeneem het, het hulle aan die Vrystaatse
burgers die geleentheid gegee om hul wapens neer
te lê en ’n eed van neutraliteit af te lê. Die Britte het
onderneem dat diegene wat die wapen neerlê, na
hulle plase kon teruggaan, dat hulle nie krygs-
gevange geneem sou word nie en hul eiendom ook
nie gekonfiskeer sou word nie.91 Koos en sy pa,
Tjaart, asook sy swaer, Niklaas, het toe in Maart 1900
die eed van neutraliteit afgelê te Abrahamskraal en
teruggekeer na Zijbrand. Koos het daarna nie verder
aan die gevegsfront geveg nie. Barend, daarenteen,
het egter nie die eed van getrouheid afgelê nie en tot
die einde van die oorlog geveg.

Ondanks al die beloftes, het die Britse
kolonne van Kaptein J. A. Malcolm on-
geveer ’n jaar later, op 2 Mei 1901,
onverwags op die plaas opgedaag en
Koos gevange geneem;92 hulle het
terselfdertyd beslag gelê op sy vee. Op
sy versoek om ’n kwitansie vir die vee,
het Kapt. Malcolm hom dit geweier.93

Koos se pa, Tjaart, sy jonger broer,
Pieter (Tjaart Petrus, g9), wat maar net
14 jaar oud was, en swaer, Niklaas, is
op dieselfde dag gevange geneem.

Daarop is hulle in die Bloemfontein Kon-
sentrasiekamp aangehou. ’n Maand
later, aan die begin van Junie 1901, is Koos, Tjaart en
Pieter via Durban na Bermuda gestuur. Daar is hulle
as krygsgevangenes aangehou, waarskynlik op Tucker-
eiland,94 tot na die vredesluiting op 31 Mei 1902.

Vrouens en kinders op die Van der Walt-plase

Daar was vyf vrouens en vyftien kinders op die Van
der Walt-plase toe die mans gevange geneem is:

o Lettie op Zijbrand-Wes met nog vier kinders in
die huis; drie jongeres met ouderdomme wat wis-
sel tussen sewe en elf jaar, en die oudste agtien.

o Annie op Zijbrand met vyf kinders; die jongste
nege maande en die oudste agt jaar.

o Hessie95 (Koos se ouer halfsuster, g2, weduwee)
op Zijbrand met drie kinders; die twee jongstes
ongeveer tien en elf jaar – die ouer een se
ouderdom is onbekend.96

o Aletta97 (Koos se jonger suster, g6,
getroud met Niklaas van der Walt)
op Zijbrand met een kind van
ongeveer 18 maande.

o Martie98 (Koos se jonger suster,
g7, getroud met Barend van der
Walt) op Zijbrand met twee kin-
ders; die oudste 3 jaar, die jongste
bykans driemaande. 99 (Kyk foto bl. 437.)

Nadat die mans gevange geneem is, be-
sluit Annie en Aletta (g6) om die plaas
te verlaat. Hulle vlug met hul ses kin-
ders (Annie se vyf en Aletta se een)
met ŉ “oop bokkiekar en twee
merrieperde”, soos Boet (h2) vertel,
en sluit uiteindelik by die Vrouevlug-
kommando van Kmdt. vanWyk aan.100

Boet vertel verder: “Daar het ons kinders baie ont-
berings moes uitstaan. Koud slaap in die veld in win-
ternagte. Daar mog ook nie vuur gemaak word
nie.”101 Die enigste kombers wat hy gehad het was
so dun dat hy die maan daardeur kon sien op ’n
maanligaand.102

Toe Annie se een perd kruppel word, besluit sy om
terug te draai huistoe. Met ’n groot gesukkel bereik
hulle die plaas, net om te vind dat die plase om hulle
ontvolk is en alles op die plaas verbrand is; “daar is
geen meubels, vee of graan nie – net ŉ klomp
pampoene wat in die pakhuis was . . .” 103

Die pampoene was toe al wat hulle gehad het om van
te lewe. Later het hulle op Tjaart (Boet se oupa) se
plaas, Zijbrand-Wes, wat so vyf myl 104 van hulle af
was, ŉ bietjie mielies gekry – dié was in strepe oor
die werf gestrooi soos die Tommies dit uit die sakke
gegooi het. “Ons het toe gaan optel en kaboe gaar-
gemaak. Dit was ŉ verbetering op die pampoen.” 105

Lettie (Boet se ouma), wat nes Annie-
hulle van die plaas af gevlug het, het
ook later teruggekom, waarna Annie
en Aletta (g6) by haar ingetrek het;
die drie gesinne het toe saamgebly.
“Van die vegtende Boere het soms by
ons aangekom en vir ons ŉ stukkie
wild geskiet, sodat ons darem vleis
kon hê.” 106

Lettie v dWalt

Kotie Venter

Annie v dWalt

Lettie v dWalt

Pieter v d Walt

Tjaart v dWalt
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Annie, toe 27 jaar, is op 30 Julie
1901 in die Bloemfontein Konsen-
trasiekamp opgeneem. Saam
met haar was haar vyf kinders,
Ousus (agt), Boet (ses), Lettie (vyf),
Annatjie (drie) en Kosie (een jaar).
Haar drie jongste kinders sterf
ongeveer twee en ’n half maande
later in die konsentrasiekamp.
Lettie en Annatjie doen albei
longontsteking op en Kosie diar-
ree. Hy sterf op 7 Oktober, Anna-
tjie elfdae later op 18 Oktober en
Lettie ’n verdere ses dae later op
24 Oktober 1901 – al drie binne
die bestek van twee weke in die
maand wat as swart-Oktober be-
kend gestaan het; en dit terwyl
Ousus ook ernstig siek in die hos-
pitaal was. Boet, wat eerste siek geword het, was
toe darem gesond en terug by Annie nadat hy vier
weke lank in die hospitaal was en daarna nog twee
weke in die hersteltent deurgebring het.107

In die Bloemfontein Konsentrasiekamp was die
verhouding tussen die “. . . wapenneerlêers en die
‘ongewenstes’ of gedwonge inwoners, in baie gevalle
uiters swak. Dit kon hoofsaaklik toegeskryf word aan
hul ongenaakbare houding teenoor mekaar. . . .” 108

Na ongeveer ’n jaar in die konsentrasiekamp, het
Annie en die twee oudste kinders teen die begin van
September 1902, omtrent eers drie maande na die
vredesluiting, teruggekeer na Zijbrand.109 Van die
familie wat op kommando was, het hulle per ossewa
gaan haal en plaastoe geneem.110

Lettie, Annie se skoonmoeder, was toe al omtrent ’n
maand lank tuis. Sy het rantsoene vir dertig dae,
asook nege komberse, twee emmers en twee borde
gekry toe sy ontslaan is,111 maar dis onbekend of
Annie dit ook gekry het. Boet (h2) skryf dat Annie ’n
rantsoen van mieliemeel gekry het vir ses maande,
maar dat hulle verder self moes sorg, en dit terwyl
alles op die plaas verwoes was – huis, meubels, vee,
graan ens. Hulle moes heeltemal van vooraf begin.
Hulle kon ook nie ploeg sonder trekdiere nie.112

Hendrina Rabie-van der Merwe beskryf in haar boek,
Onthou! In die skadu van die galg, hoe dit op hul
plaas gelyk het toe hulle na die oorlog te voet daar
aangekom het. “. . . Die huis net ’n uitgebrande
bouval . . . op die werf lê die geraamtes van diere
en kopbene van kleinvee rond . . . geen lewende wese
op die ganse plaas nie, behalwe goggas en ongediertes!

Muishonde, ystervarke en wildekatte kom loer [snags]
of hulle iets te ase kan vind. . . . Jakkalse kom tot vlak
voor ons deur . . . Droogte het verwoesting aangerig
onder die vrugtebome [wat feitlik almal dood is] . . .” 113

Die krygsgevangenes is slegs toegelaat om na Suid-
Afrika terug te keer mits hulle ’n eed van trou aan die
Britse vors aflê. Koos en die ander familielede aan-
gehou op Bermuda, kon uiteindelik op 29 Julie 1902,
twee maande na vredesluiting, aan boord ’n skip gaan
vir die terugtog; hulle arriveer op 9 September 1902.
Die Engelse neem hulle net tot op Bloemfontein,
vanwaar hulle self moes sien om op die plaas te
kom; ’n afstand van sewe uur te perd. Hulle kry toe ’n
koets met ses perde te huur vir die rit.114 Toe Koos uit-
eindelik op die plaas aankom, moes hy die verplet-
terende nuus hoor dat sy drie jongste kinders dood is.

In Bylae B, Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog,
verskaf Boet heelwat besonderhede oor hul lewe ty-
dens en na die Anglo-Boereoorlog – voor en na hul
gevangenskap in die Bloemfontein Konsentrasiekamp.

Na die oorlog dien Koos 'n eis115 in vir skadevergoe-
ding vir verliese gely tydens die Anglo-Boereoorlog.
In sy verklaring meld hy dat hy ’n boer is wat op
Zijbrand, Distrik Boshoff, woon. Hy eis vergoeding
vir die verlies van die volgende:

o Elf beeste wat drie koeie en drie kalwers insluit.
Die res is osse tussen twee en drie jaar oud;

o 400 skape wat ongeveer 100 lammers insluit; en

o 18 perde wat vier reuns (twee ongeleerd) en vier
vullens insluit. Die res was groot merries en
jong perde. 116

Boerevrouens en kinders word op oop muilwaens na ’n
konsentrasiekamp geneem, Anglo-Boereoorlog, 1899-1902.

National Army Museum, Chelsea Londen.
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Kol. J. J. v dWalt
(Boetie)

Middelste deel van
OVS-wapen.

Middelste deel van
ZAR-wapen.

Die Zuid-Afrikaanse Republiek- en Oranje
Vrystaat-oorlogsmedalje se twee kante.

Anglo-Boereoorlog, 1899 – 1902.

Die lewe na die Anglo-Boereoorlog

Na die oorlog was daar ŉ tyd van bitterheid, sowel
op sosiale gebied as in die kerk, tussen dié Boere wat
nie die eed van neutraliteit afgelê het nie (die so-
genaamde “bittereinders”) aan die een kant en die
“hendsoppers” en “joiners” aan die ander kant. Vir
jare was die feit dat iemand ŉ “hendsopper” of “join-
er” was, iets wat lewendig gehou is. Dis onbekend
of Koos en sy gesin deur die bitterheid geraak is en
indien wel, tot watter mate.117 Kätz het nooit so iets
genoem nie, en Boet meld dit ook nie in sy her-
inneringe aan sy familie nie.118

Vir Koos en Annie het die wapenneerlegging nie veel
voordele gebring nie. Die Britte het nie hulle onder-
neming nagekom nie. Koos en Annie is albei in kon-
sentrasiekampe opgeneem en drie van hul kinders is
in die kamp oorlede.119

Dit is dus nie vreemd dat Koos-hulle hul by die
stroom van die Nasionale Party gevoeg het nie.
Genl. J. B. M. (Barry) Hertzog, stigter van die party,
was ’n Vrystaatse generaal in die Anglo-Boereoorlog.
Hy was gekant teen die Suid-Afrikaanse Party, onder
leiding van Genls. Louis Botha en Jan Smuts, voor-
malige Transvaalse generaals, se beleid van same-
werking met die Britte.120

Oudstryderspensioen

Die burgers wat teen die Britse magte geveg het, kon
aansoek doen vir oudstryderspensioen. As bewys
van Koos se deelname aan die oorlog, lê Jurie
Schoeman op 25 Julie 1941 ’n verklaring af dat hy en
Koos saam in die Boshof Kommando geveg het,
onder bevel van Genl. de Wet.121

Oorlogsmedaljes

Meer as agtien jaar na die oorlog, op 21 Desember
1920, het die Unieregering 'n dekorasie vir offisiere,
'n medalje vir manskappe en 'n lint vir verwondings
vir burgers van die Boere Republieke goedgekeur.
Die medalje staan bekend as "Die Zuid-Afrikaanse
Republiek- en Oranje Vrystaat-oorlogsmedalje."

Koos kon nie aansoek doen vir die oor-
logsmedalje nie, want dit was ’n ver-
eiste dat 'n aansoeker moes bewys
dat hy teen die Britse magte geveg
het sonder om oor te gee, parool te
neem of die eed van getrouheid voor
31 Mei 1902 af te lê.122 In die vroeg-
sestigerjare, jare na Koos se dood, het
sy seun wat sy naam dra, Jacobus Johannes (Boetie,
Van, h13), toe ’n kolonel in die SA Lugmag, nogtans
aansoek gedoen daarvoor by die SA Weermag en dit
is toe aan hom toegeken.123

Brokkies

ZAR- en OVS-oorlogsmedalje

Dekoratie voor Trouwe Dienst

Dit is ’n silwermedalje met die wapen van die ZAR
aan die een kant en dié van die OVS aan die ander
kant. 124 Die woorde “Anglo-Boereoorlog, 1899 –
1902” verskyn op beide kante. Die van, naam en
rang van die ontvanger is op die rand gegraveer.

Die kleure van die medaljelint is rooi, groen, blou,
oranje en wit – die nasionale vlagkleure van die
twee eertydse Republieke.125
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Ander landsake

Simboliese Ossewatrek (1938)

Die vlaag opwellende nasionalisme wat Afrikaners in 1938
meegevoer het met die Simboliese Ossewatrek, wat uitge-
mond het in die hoeksteenlegging van die Voortrekker-
monument, het ook Koos se gesin betrek. Dit blyk uit briewe
wat Annie aan haar dogter, Lettie (h6), geskryf het waarin sy,
onder andere, die nuus oordra dat Sarel (h9) ŉ baard kweek
en ook dat Hannes (JJ, man van Ans, h7) alreeds ’n baard het;
verder is daar foto’s van sommige van die kinders in hul
Voortrekkerrokke. Koos en Annie se voorouers het nie deel-
geneem aan die Groot Trek nie, maar dit het hier gegaan oor ’n
breër Afrikaner nasionalisme.126

Dit is nie bekend hoeveel van die kinders deelgeneem het aan
die plaaslike feeste en op 16 Desember 1938 aan die hooffees,
met die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in
Pretoria nie. Dit is egter wel bekend dat hul dogter Martie
(Map, h12) deelgeneem het aan sowel die plaaslike fees op
Makwassie waar sy onderwyseres was, as die sentrale fees te
Pretoria.127

Map en Bab (h14) verskyn op die foto hiernaas in hul Voor-
trekkerrokke waar hul afgeneem is by hul ouerhuis in Chris-
tiana; daar is ook ’n foto van Koos saam met Map op dieselfde
plek. Die foto’s is waarskynlik tydens die vorige skoolvakansie
geneem, want hulle sou nie die plaaslike fees op Christiana
kon bygewoon het nie, aangesien Map toe (soos hierbo
gemeld) ’n onderwyseres op Makwassie was en Bab was ’n
student aan die Heidelberg Onderwys Kollege. Daar is ook ’n
foto van Kotie (h8) in ’n Voortrekkerrok en met ’n kappie.

Koos en Annie se skoonseun,
Frans Coetzee, getroud met hul
dogter Kätz (h11), se voorou-
ers het ook nie aan die Groot
Trek deelgeneem nie; nogtans
was hy deel van die erewag
wat die Magrietha Prinsloo-
ossewa vanaf die Kaapland-
Transvaalse grens tot by Bie-
sieslaagte vergesel het.128

Frans en Kätz het die plaaslike
fees op Christiana saam met
Koos en Annie, asook Frans se
Coetzee-familie meegemaak;
die vrouens geklee in Voor-
trekkerrokke en –kappies en
baie mans met baarde. Dit
was immers een van die groot-
ste geleenthede in baie jare.

Simboliese Ossewatrek, Christiana, 1938.
Bab (h14) en Map (h12) van der Walt

in hul Voortrekkerrokke, kompleet met
halsdoeke en kappies.

Lugfoto van Voortrekkermonument, Pretoria, inwyding Desember 1949.
Gebou van graniet , bevat verskeie groot sale met beeldhouwerk, en is

omring deur ’n tipiese wa-laer.
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Koos en Annie

Koos was ’n stewiggeboude, lang man
met bruin oë en donker, effens krulle-
rige hare; hy het nie bles geword in
sy later jare nie, en was net effens
grys met sy dood. Hy was linkshan-
dig, iets wat minstens een kind van
hom geërf het; Kätz (h11) was ook
linkshandig – of meer kinders links
was, is onbekend.

Hy het nie gerook nie, maar wel ge-
pruim. Cobus,129 seun van Boet (h2),
onthou dat sy oupa gepruim het en ’n
pruimtabaksakkie gehad het toe hy by
hulle gekuier het. Annamie de Wet130

vertel dat hy sy klaargekoude pruimpie
altyd met so ’n lang straal in die es
(vuurherd) gespoeg het; soos sy dit stel:
“Julle Oupa kon raak spoeg met sy pruimpie!131

Sy sê dat hy ’n hoogs intelligente man was, maar in
homself geleef het. “Oupa was ’n flukse man en
daar was niks vir sy hande onmoontlik nie. Hy was
baie lief vir sy kinders maar ook streng met hulle.” 132

Hy het beslis sy vaderlike gesag laat geld, selfs by die
keuse van sy dogters se huweliksmaats. Hy wou
eers nie gehad het dat sy oudste dogter, Ousus (h1),
met David (Ouboet) Lombard trou nie, en het hom
op ’n stadium die huis belet. Later het hy tòg sy toe-
stemming gegee dat hulle kon trou.

Volgens Annamie was Koos baie
kwaad vir Lettie (h6) toe sy en Billy
Martin ’n verhouding aanknoop. Jay
Martin (seun van Billy en Lettie) sê
dat toe sy pa Koos vra om met sy ma
te trou, hy ten spyte daarvan dat sy ’n
volwassene van 33 jaar was met haar
eie besigheid, nogtans gesê het dat
hy net sy toestemming sal gee as Billy, wat in die
Wesleyaanse Kerk was, onderneem om by die Gere-
formeerde Kerk aan te sluit.133

Frans Coetzee se niggie, Sann (Santjie)
Potgieter, vertel dat hy nogal koppig
was; sy sê as mens byvoorbeeld sou sê
dat iets blou is, sou hy dadelik daaroor
stry en sê dis darem nie hééltemal blou
nie! Sy vertel ook hoe vrygewig Koos
was en altyd vir hulle as koshuiskinders
sakke vol vrugte saam gegee het as hul-
le dié naweke wat hulle nie huistoe kon gaan nie, op ’n
Sondagmiddag daar gaan kuier het.134

Annamie sê haar Ouma Annie was, in
teenstelling met Oupa Koos, kort en
rond van postuur. Sy het blou oë
gehad en pragtige lang, pikswart
krulhare wat vol kartels was as dit los
gehang het. Sy het haar hare altyd styf
na agter gekam, gevleg en in ’n bolla
vasgemaak – ’n styl waarin baie vroue
hul hare daardie tyd gedra het.

Verder vertel sy: “Ouma was stil van
geaardheid, gemoedelik en altyd be-
reid om die minste te wees – die
kinders het haar verafgood. Sy was
seker een van die stilste mensies wat
ek teëgekom het.”135

Nogtans was Annie die een wat ge-
reeld aan die kinders wat reeds uit
die huis was, geskryf het. Kätz Coet-
zee (h11) het vertel dat haar ma ’n
baie mooi sangstem gehad het en lief
was om te sing terwyl sy werk;136 ’n
liefde wat sy aan Kätz oorgedra het.

Uit Annamie se herinneringe blyk dit ook dat haar
ouma net so vrygewig soos haar Oupa was. Sy ver-
tel dat as hulle geslag en wors gemaak het, daar al-
tyd karmenaadjies gestuur is vir die ou mense daar
naby, wat nie vir hulself kon sorg nie.

“Ouma was die hardwerkendste vrou wat jy jou kan
voorstel. Ouma het van die vrugte gedroog vir die
hele jaar, en daarvan ingelê en konfyt gekook; dan
het sy ook altyd groente ingelê vir die winter.”
Verder het sy botter van die room gemaak, self haar
koffiebone gebrand en gemaal, die vleis verwerk as
Koos geslag het en wors gemaak.137 Daarby het sy
altyd gereed gestaan met etes vir haar groot gesin
en hul klere versorg. Sy het slegs vir die was en
stryk van die wasgoed van huishulpe gebruik ge-
maak.

Verder dui Annie se briewe daarop dat sy ’n blom-
tuin gehad het en lief moes gewees het vir tuin-
maak. In haar brief van 29 November 1938 aan
Lettie (h6) en Billy skryf sy: “Lettie, my blomme is
pragtig mooi”. Sy het gereeld blomsaad geoes en
van dit vir Lettie (h6) gedroog. Kätz, wat naby hulle
gebly het, het sekerlik ook van die geoeste saad
gekry. In haar laaste brief aan hulle, op 30 Januarie
1939,138 skryf sy vir Lettie: “Ek sit in die boeke vir jou
blomsaad”.

Annie v d WaltKoos v d Walt

Annamie deWet

Kätz Coetzee

Cobus v d Walt

JJ (Jay)Martin

Sann Potgieter
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Enkele items wat aan Koos en Annie behoort het

1
2

3 54

6

1. Annie van der Walt se borsspeld met Koos se foto. Hy het dit vermoedelik as krygsgevangene op
Bermuda gemaak (± Julie 1901– Mei 1902) – beslis nie terwyl hy ’n boerdery moes behartig het nie!

2. Annie van der Walt se bril en brilhouer; in gebruik tot 1939. . . . daar het ouma elke middag met
haar staalraambrilletjie gesit en stop; sokkies, hemde en die seuns se broeke (bl. 463).

3. Koos van der Walt se mansjetknope en -houer; in gebruik tot 1946.
4. Naby-aansig van mansjetknope links (bo in mansjethouer).
5. Koos van der Walt se skeermes; in gebruik tot 1946.
6. Koos van der Walt se bril; in gebruik tot 1946. Foto’s verskaf deur Roelf du Preez.

Koos van der Walt se saag.
In gebruik vanaf ± vroeë 1920’s.

Vanaf 1946 gebruik deur Billy Martin, skoonseun;
vanaf 1983 deur JJ (Jay) Martin, kleinseun.
Inskripsie: HENRY DISSTON & SONS, PHILADELPHIA, USA.
(gegrafeer) D-8. ESTABLISHED 1840.

For Beautiful Finish and Utility
this Saw can not be Excelled.

Henry Disston.
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Die Van der Walt-gesin

Koos en Annie het ’n gesin van vyftien
kinders gehad, vyf seuns en tien dog-
ters, wat oor ’n tydperk van 27 jaar
gebore is. Die oudste kind (Ousus,
h1), was dus reeds 27 jaar toe die jong-
ste kind (Dries, h15), gebore is. Annie
was al 46 jaar met die geboorte van
haar laaste baba.139 Daar was so te sê
elke twee jaar ’n baba; vier van die
kinders is ’n jaar na die vorige een
gebore, sewe van die kinders twee jaar
na die vorige een, en drie van die
kinders drie jaar na die vorige een.

Vier van Koos en Annie se kinders is
klein oorlede: drie in Oktober 1901 in
die Bloemfontein Konsentrasiekamp
binne die bestek van twee weke, en ’n
baba van net ’n paar maande oud, in
1910.

Die kinders is soos volg:

h1 Johanna Maria Sophia Dorothea
(Johanna, Ousus), * 1893, getroud
met David Jacobus Hendrik (Ou-
boet, Ouman) Lombard en na Da-
vid se dood, met Willem H. J. S. C.
(Willem) Vermeulen.

h2 Tjaart Petrus (Tjaart, Tjarie, Boet),
* 1894, getroud met Glaudina Ma-
ria Gezina (Tollie) van Zyl.

h3 Aletta Sophia (Lettie), * 05.06.1896,
† 24.10.1901 (± 5 j.) in Bloemfon-
tein Konsentrasiekamp.

h4 Anna Maria (Annatjie), * 04.07.1898, † 18.10.1901
(± 3 j.) in Bloemfontein Konsentrasiekamp.

h5 Jacobus Johannes (Kosie), * Julie 1900, † 7.10.1901
(1 j. 3 mde.) in Bloemfontein Konsentrasiekamp.

h6 Aletta Sophia (Lettie, Lil), * 1903, getroud met
OwenWilliamArthur (Billy,Willy) Martin.

h7 Anna Maria (Ans, Ansa), * 1905, getroud met
Johannes Jacobus (JJ, Hannes) van der Walt, ’n
neef vanmoederskant.

h8 Jacoba Johanna (Kotie, Kotes), * 1908, getroud
met Roelof (Roelof, Ralph) Venter.

h9 Sarel Jacob (Saks), * 1909, getroud met Metha
Dorothea (Mita) du Preez, en later, na sy egskei-
ding, met Jubreggie Philippina (Breggie) Bekker.

h10 Anna Catharina (Katrina), * 1910, † 1910 (3 of 4
mde.), Glendower.

h11 Anna Catharina (Kätz(ie), Kätzlein, Katrina), * 1911,
getroud met Francois Nicolaas Joubert (Frans)
Coetzee.

h12 Martha Johanna (Martie, Map, Mappa), * 1913,
getroudmet Johannes Lodewyk (Loot) du Preez.

h13 Jacobus Johannes (Boetie, Van, Boetie-Van, Koos),
* 1916, getroud met Elsbeth (Ettie, Elsie) Wolfs-
winkel.

h14 Maria Cornelia (Marie(tjie), Bab, Baby), * 1918,
getroudmet Ian Hamilton (Ian) Kirton.

h15 Andries Johannes Harm (Dries, Dick), * 1920, ge-
troudmet Anchot Adrianna (Ann) Rademan.

Van der Walt-gesin voor die Anglo-Boereoorlog, c. 1899.

Agter: Koos, Lettie (h3) en Annie, met Annatjie (h4) op die skoot.
Voor : Boet (h2) en Ousus (h1).

Lettie en Annatjie, asook hul jongste boetie, Kosie (h5, wat later
gebore is), is in 1901 in die Bloemfontein Konsentrasiekamp
oorlede.
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Van der Walt-gesin, Christiana, c. 1925/26.
Voor: Marie(tjie) (Bab, h14) (voor Koos), Piet Pelser (aangenome seun van David en Johanna (h1)

Lombard), Dries (Dick, h15), Koos (Boetie, h13).
Tweede ry: Martie (Map, h12), Koos en Annie, Kätz (Katrina, h11).
Derde ry: Kotie (Kotes, h8), David (Ouboet, Ouman) en Johanna (Ousus, h1) Lombard, Saks (h9).
Agter: JJ (Hannes) en Ans (Ansa, h7) van der Walt, Boet (Tjarie, Tjaart, h2), Lettie (Lil, h6).

Drie Van der Walt-susters en ’n latere skoonsuster, Christiana, c. 1933/34.

Map (h12), Kätz (h11), Tollie van Zyl (later vrou van Boet, h2), Lil (h6).
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Drie Van der Walt-susters en twee -broers, Mamogaleskraal, Kersfees, 1954.
Lil Martin (h6), Boet (h2), Ousus Lombard (h1), Dries (h15), Bab Kirton (h14).

Foto geneem en ontwikkel deur Ian Kirton (man van Bab, ingevoeg regs bo).

Drie Van der Walt-susters, Ganspan, c. 1955.
Voor: Piet Pelser (Ouboet en Ousus (h1) Lombard se aangenome seun.)
Middel: Frans en Kätz (h11) Coetzee.
Agter: Willem en Ousus (h1) Vermeulen (wed. van Ouboet

Lombard),
Lettie Martin (h6), Dora Pelser (vrou van Piet Pelser).

Foto geneem deur Billy Martin (man van Lettie, ingevoeg regs bo).
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Annamie (van Ans), Ans (h7), Map (h12),
Boetie (h13).

Straatfoto, Durban.Dries van der Walt (h15)
met Owen Martin (van Lil, h6).
Goedehoop, Christiana, c. 1941.

Boet van der Walt en gesin saam met familielede, Mamogaleskraal, Kersfees, 1954.

Agter: Billy en Lil (h6) Martin, Boet (h2) en Tollie, Dries (Dick, h15), Ousus Lombard (h1),
Bab Kirton (h14), Owen Martin (van Lil, h6).

Voor: Glaudien (van Boet, h2), Billy Best, vriend en later man van Kay, langs hom
(susterskind van Ian Kirton, van onbekend), Tjaart en Pieter (van Boet, h2),
JJ (Jay) Martin (van Lil, h6).

Foto geneem en ontwikkel deur Ian Kirton (man van Bab, ingevoeg regs bo).
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Drie Van der Walt-susters en ’n -broer, Mondeor, Johannesburg, c. 1955.

Voor: Annemarie en Miranda (van Saks, h9), Roelf, Hannes en Anna-Marie (van Map, h12),
Toppie (Martie, van Saks, h9).

Middel: Cobus (van Boet, h2), Bab (h14), Map (h12), Ans (h7), Mita (vrou van Saks, h9).
Agter: Saks (h9), JJ van der Walt (Hannes, man van Ans, h7).

Foto geneem en ontwikkel deur Ian Kirton (man van Bab, ingevoeg regs bo).

Annamie (van Ans, h7), onbekende vriend of familielid,
Kotie (h8) en Roelof Venter.
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Die Martin-gesin kuier by Ouboet en Ousus Lombard,
Amandelboom, Hertzogville Distrik.

Agter: Ouboet en Ousus (h1) Lombard.
Voor: JJ (Jay) en Owen Martin, Lil (h6) Martin.

Foto geneem deur Billy Martin (man van Lettie, ingevoeg regs bo).

Ettie (vrou van Boetie, h13),
Boetie van der Walt (h13).

Ann (vrou van Dries, h15), Wynand Jr. (van
Wynand, h15i1), Dries van der Walt (h15).
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Koos en Annie se kleinkinders

Piet Pelser
(aangenome seun
van Ousus, h1)

Hannes Coetzee
(van Kätz, h11)

Owen Martin
(van Lettie, h6)

Piet van der Walt
(van Boet, h2)

Annamie de Wet
(van Ans, h6)

Agt Van der Walt-kleinkinders en een agterkleinkind, Hartbeespoortdam.

Reünie van Van der Walt-kleinkinders woonagtig in die omstreke van
Pretoria en Johannesburg, 21 Mei 2000.

Voor: Martie Lategan (van Kätz, h11), Cobus van der Walt (van Boet, h2).

Agter: JJ (Jay) Martin (van Lettie, h6), Anna Martin (van Kätz, h11), Glaudien van Zyl (van Boet, h2),
Tjaart (van Boet, h2), Gerrit (van Pieter, h2i3), Roelf du Preez (van Map, h12), Toppie (van Saks, h9).
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Annemarie Miranda

Koos en Annie het in totaal dertig kleinkinders gehad.
Vyf is klein oorlede; drie is kort voor of na geboorte
oorlede, een as ’n baba van ’n paar dae (of maande) en
die ander een was ongeveer vier jaar oud.

o Hannes en Ans (h7), het hul oudste kind, Margare-
tha, op ongeveer vier jaar verloor.140

o Roelof en Kotie (h8) Venter se oudste kind, hul
seuntjie Walt, is op tien dae (of tien maande) oor-
lede.141

o Saks (h9) en Mita het hul derde kind, Jacobus Johan-
nes, kort na geboorte verloor.142

o Boetie (h13) en Ettie het hul jongste kind, ’n seun-
tjie, kort voor of na geboorte verloor.143

o Billy en Lettie (h6) Martin het tussen Owen en JJ
(± 1939) ’n dogtertjie verloorwat vroeggebore is.144

Koos en Annie het vier kleinkinders gehad toe Annie
oorlede is in 1939, naamlik:

ir

o Piet Pelser (gebore 1919),
Ouboet en Ousus (h1) se aan-
genome seun;

o Annamie (gebore 1927), van
JJ en Ans (h7);

o Cobus (Kosie), (gebore 1937),
van Boet (h2) en Tollie; en

o Owen (gebore 1938), van
Billy en Lettie (h6).

Annie skryf in haar briewe hoe
sy na Owen verlang, wat maar net bykans ’n jaar oud
was toe sy oorlede is. Piet was toe twintig, Annamie elf
en Kosie twee jaar oud.

Toe Koos in 1946 oorlede is, was daar al elf ekstra
kleinkinders: Toppie en Annemarie (van Saks, h9), Anna
en Martie (van Kätz, h11), Glaudien, Pieter en Tjaart
(van Boet, h2), JJ (van Lettie, h6), Roelf (van Map, h12),
Lynn (van Kotie, h8) en André (van Boetie, h13).

John KirtonIvor Kirton
(aangenome seuns van Bab, h14)

Geen foto beskikbaar.

Jacobus v d Walt
(van Saks, h9)

Walt Venter
(van Kotie, h8)

Geen foto beskikbaar.

Margaretha v d Walt
(vanAns, h6)

Geen foto beskikbaar.

Geen foto beskikbaar.

(Baba) van der Walt
(seunvanBoetie, h13)

Annemarie Venter
(van Saks, h9)

Miranda Naudé
(van Saks, h9)

Lynn Pomeroy
(van Kotie, h8)

Geen foto beskikbaar.

André van der Walt
(van Boetie, h13)

Jay-Jay van der
Walt

(van Dries, h15)

Piers van der Walt
(van Dries, h15)

Tjaart van der Walt
(van Dries, h15)

Wynand van der
Walt

(van Dries, h15)

Anna-Marie Vahrmijer
(van Map, h12)

Hannes du Preez
(van Map, h12)
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Die kleinkinders is soos volg:

h1 Johanna Maria Sophia Dorothea (Johanna, Ousus)
Lombard:

i1 Petrus Jacob (Piet) Pelser, aangenome seun,
* 1919, † 1990, getroud met Margaretha
Dorothea (Dora) Groenewald.

h2 Tjaart Petrus (Tjaart, Tjarie, Boet) van der Walt:

i1 Jacobus Johannes (Cobus), * 1937, † 2015,
Pretoria, getroudmet:
1. SalominaMagdalena (Mienie) Roos.
2. Dina J. (Dina)Manser.

i2 Glaudina Maria Jacoba (Glaudien), * 1939,
getroud met Josua Pieter Christiaan (Joos)
van Zyl.

i3 Pieter Gideon (Piet), * 1944, † 1985 (41 j.)
verdrink in Roodeplaatdam, getroud met
Ohna (Ohna) Botha.

i4 Tjaart Petrus (Tjaart, Tjarie), * 1946, getroud
met Susanna Petronella Maria (Ronél) van
Schalkwyk.

h6 Aletta Sophia (Lettie, Lil) Martin:

i1 OwenWilliam Arthur (Owen), * 1938, † 1960
(22½ j.) byWarrenton, # De Aar, ongetroud.

i2 Jacobus Johannes (JJ, Jay), * 1941, † 2016,
Mosselbaai, getroud met Anna Maria (Anna,
Antjie) Coetzee (Van derWalt-lyn h11i1).

h7 Anna Maria (Ans, Ansa) van der Walt:

i1 Margaretha, * 1926, † c. 1930 (ongeveer
vier jaar) in Durban, # Durban.

i2 Anna Maria (Annamie), * 1927, getroud met
Johannes Antonie (Tony) deWet.

h8 Jacoba Johanna (Kotie, Kotes) Venter:

i1 Walt (Walt), * 1944, † 1944 of 1945, (10 dae
of 10mde) in Ladysmith, # Ladysmith.

i2 Lynn (Lynn), * 1945, getroudmet:
1. Pieter Jacobus (Pieter) Theron.
2. Marthinus Johannes (Willem) Grobler.
3. Wynand Johann (Wynand) van derWalt,

(h15i1).
4. WilliamOrrin (Bill) Pomeroy.

h9 Sarel Jacob (Saks) van der Walt:

i1 Martha Elizabeth (Martie, Toppie), * 1941,
getroudmet Klaus (Klaus) Diederichs.

i2 Anna Maria (Annemarie), * 1945, getroud
met Andries Johannes (Dries) Venter.

i3 Jacobus Johannes, * c. 1948, oorlede kort na
geboorte in Johannesburg.

i4 Miranda (Miranda), * 1949, getroud met
David Francois (David) Naudé.

h11 Anna Catharina (Kätz(ie), Kätzlein, Katrina)
Coetzee:

i1 Anna Maria (Anna, Antjie), * 1939, getroud
met Jacobus Johannes (JJ, Jay) Martin (Van
derWalt-lyn h6i2).

i2 Martha Magrietha (Martie), * 1941, getroud
met Pieter Jacobus (Pieter) Lategan.

i3 Johannes Petrus (Hannes, Boetie), * 1947,
† 2005, Bloemfontein, getroud met Maria
Dorothea (Ria) Burger.

h12 Martha Johanna (Martie, Map, Mappa) du Preez:

i1 Roelof Johannes (Roelf), * 1940, getroud
met Alida (Lilla) Steenkamp.

i2 Anna Marie (Anna-Marie), * 1946, getroud
met Gertjan (Gertjan ) Vahrmeijer.

i3 Johannes Lodewyk (Hannes, Ghoeks), * 1948,
getroudmet Clasina Jacoba (Ineke) Lindhout.

h13 Jacobus Johannes (Boetie, Van, Boetie-Van, Koos)
van der Walt:

i1 Leon André (André), * 1946, getroud met
Judith Ann (Judy) Sulley.

i2 Onbekend * > 1946, oorlede kort voor of na
geboorte in Pretoria.

h14 Maria Cornelia (Marie(tjie), Bab, Baby) Kirton:

i1 Ivor (Ivor), * 01.11.19__, getroud met (onbe-
kend).

i2 John (John, Johnny), * 27.12.19__, getroud
met (onbekend).

h15 Andries Johannes Harm (Dries, Dick) van der Walt:

i1 Wynand Johann (Wynand), * 1947, † 2011,
1944 getroudmet:
1. Ina Diana (Rusty) du Toit.
2. Diana (Diana) Sherman.
3. Lynn (Lynn) Grobler (née Venter),

(VanderWalt-lyn h8i2).
i2 Tjaart André (Tjaart) * 1949, getroud met

Wilhelmina Catherina (Maisie) Britz.
i3 Jacobus Johannes (Jay-Jay), * 1954, getroud

met:
1. Linda (Linda) Nelson.
2. Susan Francis (Susan, Sue) Smith.

i4 Piers Andries (Piers), * 1959, † 2012, getroud
met Annette (Annette)Myburgh.
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Gesinslewe en leefwyse

Die Van der Walts was ’n baie hegte en liefdevolle
gesin, wat hul liefde vir mekaar sigbaar betoon het.
Die kinders het hul ouers Vader en Moeder genoem.
Wanneer die dogters van Annie gepraat het, het
hulle gewoonlik liefderik na haar verwys as
Moedertjie. Dis nie bekend of die seuns haar ook so
genoem het nie.

Die kinders se liefde vir mekaar het maar altoos in
hul gesprekke deurgeskemer. Die susters het in hul
briewe aan mekaar dikwels die troetelnaam “Skat”
vir mekaar gebruik, of byvoorbeeld ’n brief aan Kätz
begin met “Liefste Kätzie”; Kotie het haar Kätzlein
genoem – die Duitse verkleinwoordjie.

Annamie de Wet, dogter van JJ en Ans
van der Walt (h7), is heelwat ouer as
Koos en Annie se ander kleinkinders; sy
en Piet Pelser, Ouboet en Ousus (h1) se
aangenome seun, was die enigste van
die kleinkinders wat hulle persoonlik ge-
ken, en dikwels kontakmet hulle gehad
het. Sy was net ses jaar jonger as Koos en Annie se
jongste seun, Dries. Hulle het in Durban gebly en elke
Desember-vakansie by haar grootouers op Christiana
gekuier. Van so ’n besoek skryf sy die volgende:

“Ons (my ouers en ek) het per trein Christiana toe
gegaan. My slaapplek soos julle kan raai, was die

boonste. By stasies, wanneer die trein lank gestaan
het, het ek deur hortjies geloer – na kelners en men-
se wat op- en afklim. Ons was plus-minus agtuur
die oggend op Johannesburg-stasie waar ons oorgelê
het tot sesuur die middag. Die ou stasie en stad was
vir my te pragtig. Daar het ons vir Oupa sy “maar-
meid” (“marmite”) gekoop (’n moét of jy is dood);
vir Ouma gesigsroom, mooi sakdoekies en snuis-
terye. Dan verder tot op Christiana waar ons vyfuur
die oggend aangekom het. Dries met sy lang, skur-
we bene en Oupa of een van die ander broers wat
tuis was met vakansie, was op die stasie. Almal
bondel tasse en al in oom Roelf se taxi. Hy was ook
’n Van der Walt, maar nie familie nie. Oe!!! maar

Annie en vier van haar sewe dogters in die Van der Walts se tuin,
Pretoriusstraat, Christiana, c. 1933.

Martie (Map, h12), Kätz (h11), Marie (Bab, h15), Lettie (Lil, h6).

Annamie deWet
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dit was pragtig so vroeg in die oggend.
Meeste van die huisies nog vas aan die
slaap.

Oupa-hulle se huis was die laaste in
die straat, so daar was baie ruimte vir
afklim en reg skud. Oop met die hek-
kie, oor die leivoor se bruggie, af met
die “privet”-laning, en daar staan ons
Oumatjie! Hare netjies gevleg, sisrok-
kie vars en skoon met ’n wit voorskoot
– te pragtig. Og maat, maar dan is
dit ’n deurmekaar gegroetery en soek
na die kosmandjie, want Durban se
kos is koningskos. Dit was heerlik.
Nou kyk almal hoe groot het Baba (dis
ek), behoed my, geword. En so was
dit elke jaar tot die laaste jaar van
haar lewe.”145

Ns.: Annamie was elf jaar oud toe Annie
oorlede is.

Kersfees en die waatlemoenfees met Nuwe-
jaar wanneer al die kinders by die huis is,
was vir Annamie die hoogtepunte van die
somervakansies by haar grootouers.146

Van die omgewing waar Koos en Annie
gebly het, die ligging van die huis en ge-
boue, die tuin en landerye, vertel sy soos
volg:

Van der Walt huis, Pretoriusstraat, Christiana, 1939.

Koos van der Walt by die sykant van die platdakhuis wat
hy self gebou het en deur die jare vergroot het om sy
groeiende gesin te akkommodeer.

“Privet”-laning

Van der Walt huis, Pretoriusstraat, Christiana, 1939.

Die voorhekkie, die borand van die leivoor met die bruggie
daaroor en die “privet”-laning wat Annamie de Wet van
praat, kan hier gesien word.

Borand van leivoorBruggie oor leivoor

Annamie saam met haar ma, Ans,
en ouma Annie.

Annie kuier by hulle in Durban.

Brokkies
Huurmotor en treine
Roelf van der Walt was die enigste persoon wat ’n huur-
motor op die dorp gehad het. Annamie sê, “hulle het in die
bo-dorp by die brug gebly”. Volgens haar was daar twee
treine per dag: die oggendtrein waarmee hulle met hul
vakansies vyfuur soggens vanaf Johannesburg op Christiana
aangekom het, en die aandtrein saans agtuur vanaf
Johannesburg, wat hulle geneem het tot op Kimberley, waar
hulle weer ’n trein na Durban gehaal het. Daar was
natuurlik ook twee treine wat vanaf Kaapstad via Kimberley
Johannesburg toe geloop het. Om Roelf van der Walt se
huurmotor te gebruik, moes Koos of een van die kinders na
hom toe gaan om ’n afspraak vir ’n sekere trein te maak;
daardie jare het hulle nog nie telefone gehad nie.



463

© A. M. Martin Koos en Annie van der Walt (g5)

Koperketelmet kraan.
Dié een is op ’n konfoor
met ’n tessie (laai) vir
kole.

“Oupa-hulle het aan die onderkant van Pretorius-
straat gebly en ’n hele paar erwe gehad; as jy
na die Vaalrivier toe ry, was die huis en erwe aan
die regterkant. Tjarie [Boet, h2], toe ’n oujongkêrel,
het ’n groot erf met ’n enkelkamerhuis aan die linker-
kant van die straat gehad. Pretoriusstraat was
daardie tyd die hoofstraat.

’n Entjie van die rivier af was daar ’n klein bruggie
oor Pretoriusstraat [moontlik oor ’n leivoor]; net
verby die bruggie na die rivier se kant toe, was die
huis langs die leivoor. Daar was ’n laning hoë bloe-
kombome tussen die bruggie en die huis; na die
bome kom die vrugteboord. Verder na die regter-
kant was die lang appelkoosbome – amper net so
hoog soos die bloekombome en dan die groot
waenhuis, ’n pragtige gebou uit steen met ’n sink-
dak, wat Oupa self gebou het.

Anderkant die waenhuis was die groot landerye met
lusern, mielies en koring; hy het alles self geplant.
Daar was ook ’n groentetuin.” 147

Annamie vertel ook hoe die huis uitgelê was en
binne gelyk het:

“Oupa was ’n flukse man en daar was niks vir sy
hande onmoontlik nie. Hy het self die platdakhuis
gebou. ’n Oop stoep, sonder reëlings, een trap,
twee voorste slaapkamers, ’n lang gang, voorhuis;
uit dié loop nog ’n slaapkamer.

In die voorhuis het Ouma ’n mooi eetkamertafel
met stoele en ’n buffet gehad, asook ’n bankie en
twee gemakstoele; alles min of meer riempie-
stoele met kussings op. Later jare het Lil vir
haar ’n ou klavier wat nog baie mooi gespeel het,
gekoop en dit het ook daar gestaan; dit was nou
Lil se heiligdom.

Daar was ook twee buitekamers; die een was Lil
se naaldwerkkamer en die ander een die seuns se
ramkamp.

Aan die onderent van die gang (alles was altyd
blink, skoon en vars), was die yslike kombuis. Daar
was die pragtige klok met ’n goue patroontjie
daarop geverf. Die kombuis het nie ’n stoof gehad
nie, net ’n groot es [vuurherd], wat bestaan het
uit ’n inham in die muur so ’n entjie bokant die
vloer en ongeveer die hoogte van ’n wasbak. Bo
was daar twee ysterhake in die muur met ’n
ysterstaaf bo-oor; jy hang dan jou potte daaraan
en maak onder vuur. Dis soos sy al die jare ge-
kook het; later jare, toe die kinders uit die huis is,
het hulle vir haar ’n stoof gekoop.

Brokkies
Badkamers148

Huise het daardie dae gewoonlik nie badkamers en
binnenshuise toilette gehad nie. Daar was ’n
wastafel met ’n spieël in elke kamer. Dit het in die
reël ’n handdoekstang aan die kant gehad, of een
aanweerskante, en ook ’n rak onder.

Die toerusting vir die wastafel was ’n wasskottel,
lampetbeker, seepbakkie en kamerpot, wat ook in
stelle met byvoorbeeld dieselfde ontwerp op, te
kry was. Die wasskottel, lampetbeker en seep-
bakkie het bo-op die wastafel gestaan, met die
kamerpot, wat vir naggebruik was, op die rak
onder. Indien daar nie ’n rak was nie, is dit onder
die bed gebêre. Oor die algemeen was daar ’n
putlatrine buite vir gebruik deur die dag.

Nadat daar gewas is, is die lampetbeker gewoonlik
weer vol water gemaak, gereed vir gebruik.

Ouma het altyd die groot
koperketel met ’n kraan 149 op
die es gehad; daarin was die
koffie, gemaak van bone wat
sy self gebrand en gemaal het.
[Die koffie is in ’n materiaal-
koffiesak geskep en dan in die
ketel gesit.] Oupa het pal deur
die dag swart en bitter koffie
gedrink, al die jare; ek kan nie
raai hoeveel koppies koffie hy
daaruit gedrink het nie.

Die kombuis het een venster gehad, so ’n klein
vierkantjie – daar het ouma elke middag met haar
staalraambrilletjie [kyk bl. 451] gesit en stop; sok-
kies, hemde en die seuns se broeke. Dit laat my al-
tyd dink aan daardie skildery van die ou vroutjie.150

Die een muur van die kombuis was so te sê van
die plafon af kas; die seuns het dit vir haar ingesit.
Dit het deure onder gehad en vier oop rakke bo.
Die boonste rak het sy gebruik vir die bottels
met konfyt, dan die volgende een vir ingelegde
vrugte en dan een vir ingelegde groente. Dries
het altyd na skool van die konfyt op dik snye
brood gegaps; dan eet hy die agterste bottel op
die rak leeg, en dan weer die volgende een, sodat
Ouma nie moet agterkom nie.” 151

Wat die huishouding betref, het Annie slegs vir die
was en stryk van die wasgoed van huishulpe gebruik
gemaak. Annamie vertel die volgende daaromtrent:
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’n Soliede strykyster.

Twee strykysters, een met ’n
los hout-aankniphandvatsel.

“Ouma het altyd drie huishulpe gehad wat vir
haar die wasgoed gewas en gestryk het. Hulle kom
Maandag wasgoed was; dan vat hulle dit en
gaan was dit by die rivier waar hulle dit oor die
bome sprei om droog te word. Teen die aand bring
hulle die skoon bondels wasgoed terug. Die vol-
gende dag kom die drie om te stryk. Op die lang
tafel in die kombuis staan die drie primusse waar-
op die strykysters warm gemaak word, en dan stryk
hulle die wasgoed daarso.” 152

Daar moes minstens ses strykysters vir die drie huis-
hulpe gewees het; elkeen benodig twee strykysters.
Terwyl met die een gestryk word, word die ander een
solank warm op die primus.

Brokkies

Die Primusstoof153

’n Baie doeltreffende, be-
troubare en duursame pa-
raffienstoof vir alledaagse
gebruik, is in 1892 in Swe-
de ontwikkel. Dit is ’n skoon
hittebron wat nie roet maak
nie. Die blou vlam kan mak-
lik kleiner of groter gestel
word; om dit kleiner te maak, word die druk
verlaag deur van die druk uit die tenk uit te laat,
en om die vlam groter te maak, word die druk
verhoog deur meer te pomp.

Die huishulpe het die wasgoed by die rivier gaan was
omdat Christiana toe water met ’n leivoorstelsel aan
die inwoners voorsien het, wat die was van wasgoed
sekerlik baie moeilik gemaak het. (Die rand van die
leivoor is sigbaar op die boonste foto regs, op
bl. 462). Annamie vertel die wateremmers het altyd
onder die peperbome (waar die eettafel ook was),
gestaan, maar meld nie waar hulle die water gekry
het nie.154 Waarskynlik van ’n put op die erf.

Omtrent die Van der Walt-gesin se leefwyse vertel
Annamie die volgende:

“Ouma was die hardwerkendste vrou wat jy jou
kan voorstel. Hulle het [op Christiana] dieselfde
lewe gelei as toe hulle op die plaas gebly het.
Daar was ’n vrugteboord met verskeie soorte
vrugte, asook ’n laning baie hoë appelkoosbome;
Oupa het, [soos reeds genoem] ook ’n groentetuin
gehad. Ouma het van die vrugte gedroog vir die
hele jaar, en daarvan ingelê en konfyt gekook;
dan het sy ook altyd groente ingelê vir die winter.

Brokkies

Die strykproses in daardie tyd155

Om katoen- en linneklere te stryk moes dit eers
natgespat, opgerol en in ’n handdoek toegevou
word om egalig deur te klam. Oor die stryktafel
kom ’n strykkombers (’n ou een wat nie meer
gebruik word nie), en daaroor ’n ou laken vir ’n
gladde strykoppervlak en sodat die warm yster
nie die wolkombers skroei nie.

Daar was toe in hoof-
saak twee tipes stryk-
ysters; dié met ’n los
aankniphandvatsel van
hout, en die soliede ti-
pe156 waarvan die hand-
vatsel deel van die yster
was.

Die soliede yster se
handvatsel het net so
warm soos die yster se
strykoppervlak geword;
’n lap wat dik in lae ge-
vou is, is gebruik om die
handvatsel mee te vat.

Om die hitte van die yster te toets word dit
omgekeer en op die warm boom gespoeg; as
die spoeg oombliklik wegspat, is dit warm ge-
noeg, maar as dit bly borrel, is die yster nog te
koud. Kätz (h11) het die hitte altyd getoets deur
die boom van die yster naby haar wang te hou,
wat sy seer sekerlik by haar ma moes geleer het.

Wanneer katoen- en linneklere gestryk word, is
daar eers op ’n stryklap gestryk om seker te
maak dat die yster nie die kledingstuk sal skroei
nie.

Wolklere het maklik gekrimp as dit in water
gewas word en moes baie versigtig hanteer
word of droogskoongemaak word. Om kreukels
te verwyder, is daar altyd op ’n effens klam
parslap gestryk, nooit direk op die kle-
dingstuk nie, om dit teen die hitte en blinkstryk
te beskerm, veral op die dik dele, soos die nate.

Om wit wasgoed witter te laat vertoon, is ’n
bietjie blousel by die laaste spoelwater gevoeg.
Stysel, wat ’n gladde tekstuur en effense styf-
heid gee, is gebruik om die voorkoms van ar-
tikels te verbeter. Dit is ook gebruik om los
hempskrae, mouboordjies en gordels te stywe.
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Houtbottervorm

Roomafskeier

Wakis

Groot swart driepoot-
ysterpot

Ouma het self haar koffiebone gebrand en
gemaal, die vleis verwerk as Oupa geslag het, en
wors gemaak. Dan word daar karmenaadjies ge-
stuur vir die ou mense wat naby hulle gebly het en
nie vir hulself kon sorg nie. Vir ou tant Hessie,157

Oupa se halfsuster [vir wie hy ’n huis agter op hul
erf gebou het], het sy gereeld kos en karmenaad-
jies gestuur, asook groente en ingelegde vrug-
te.”158

Oupa het melkkoeie gehad; buitekant die huis
was daar ’n roomafskeier om die melk af te room.
Ouma het dan botter van die room gemaak. Sy
het baie hoenders gehad wat hulle van eiers
voorsien het, asook eende en ganse.

Die groot bakkamer met die oond ingebou in die
muur en ’n skoorsteen, was buite die huis; dan
het Ouma so ’n ysterhaak gehad om die koekies
en beskuit mee uit die oond te haal. Sy het twee
maal per week brood gebak, ook beskuit en koe-
kies soos nodig. Daar
was ’n wakis 159 in die
kombuis vir soetkoe-
kies, beskuit, stroop-
koek en droë-vrugte –
daar was altyd iets te
ete.

Bakdag op Rust-mijn-ziel160

Niks bring jou heiligheid by nie soos brood:
die afknie van deeg, die rys daarvan
tot oor die rand van ’n paraffienblik-pan,
en dan, by die bakoond, die versigtig instoot

in bakbossie-hitte wat sidder en beef.
Met die oonddeur gegrendel, en met mis
diggemaak,
begin tergend en spannend ’n Bybelse waak:
wát gebeur in die oond voor die deeg herleef

tot ’n nuwe vorm, uit aarde en koring?
Die brood kom uit, word verlos uit die pan
– o Saron, o Sion, verhef jou horing! –
die brood so volmaak as wat maar kán,

maar iets bring dit tog ná sy vuurdoop terug:
’n grys takkie as, ’n bars op sy rug.

Annie het beslis ook self seep-
gekook. Kätz (h11) het gereeld
seepgekook in die ou groot
swart driepoot-ysterpot161 toe
hulle op Rietrivier Nedersetting
gebly het. Sy moes dit by haar
ma geleer het en het haar ma
waarskynlik dikwels gehelp daar-
mee.

Brokkies

Die Roomafskeier162

’n Roomafskeier is vroeër
algemeen op plase gebruik
om die room van die melk
te skei. Die vars melk is
deur ’n melkdoek gesyg
voordat dit in die roomaf-
skeier se bak gegooi is, of in
die huis ingeneem is vir ge-
bruik. ’n Spesiale, uitge-
kookte meelsak-vadoek,
spierwit gebleik, is vir dié doel gebruik.

Die melk, room en botter is koud gehou op ’n paar
bakstene in ’n groot emaljeskottel met koue water
en toegegooi met ’n klam “melkdoek”, soortgelyk
aan die deursygmelkdoek. ’n Koeler, gebou met
openinge tussen die bakstene, wat dan natgemaak
word, is ook soms gebruik om kos koud te hou.

Die room is elke dag gebêre totdat daar genoeg is
om botter af te maak. Die room is dan met ’n
houtlepel of ’n botterkarring geroer totdat die
botter in klontjies begin saampak, wat al hoe
groter en meer word soos dit geroer word, totdat
al die botter uitgeskei is en die karringmelk, met
fyn klontjies botter daarin, oorbly; ’n gesogte
drankie, veral as dit koud is, en ook gebruik in
gebak.

Roerend, roerend tot dit set,
Tot alles klodder en dan stol.
Kyk so, die room lê bottervet
Ná die geklitste kaperjol!163

Nadat die karringmelk afgegooi is, word die botter
met skoonwater deurgespoel en sout na smaak
bygevoeg.

Die afgemaakte plaasbot-
ter is daarna verkoel tot dit
koud genoeg was om met
die houtbottervorm164 in
netjiese ponde botter ge-
blok te word, waarna dit in
regte botterpapier en op
die regtemanier, toegevou is.165

Om dit alles te vermag, en daarby te sorg vir ’n groot
gesin waarvan daar nege kinders in die huis was toe
hulle Christiana toe getrek het, moes ’n voltydse
werk gewees het; geen wonder nie dat Annamie sê,
“Ouma was die hardwerkendste vrou wat jy jou kan
voorstel”.
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Verder ook, om Annie te help met haar
taak: “Ouma het so gemaak, dat as
daar ’n babatjie is dan vat Lil [h6] of
Ansa [h7] die babatjie en pas hom/haar
op.” 166

Van die dogters het Annie in die huis
gehelp; veral Ans het haar baie gehelp
en toe sy uit die huis is na haar troue,
het Kätz wat ongeveer ses jaar jonger
was, oorgeneem. Annamie sê Annie
het altyd gesê dat Ans en later ook Kätz,
haar regterhand is.167

Kätz het na skool ’n handelskursus by
die Handelskool op Christiana geloop en
steeds in die ouerhuis gebly, terwyl
Kotie en later Map, uit die huis is om
verder te gaan studeer, en nog later ook
Bab.

Die Vaalrivier, wat naby hulle was, was deel van die
Van der Walt-gesin se lewe; daar het hulle dikwels
visgevang en geswem in die somer. Daar was net
een erf tussen die een waarop hul huis gestaan het
en die rivier.

Die seuns het gereeld visgevang in die rivier. Boetie,
Dries en Piet Pelser, aangenome seun van Ouboet en
Ousus Lombard (h1), wat ’n ruk lank by Koos en Annie
gebly het om te kan skoolgaan, het laat elke middag
lang lyne met vishoeke aan en ’n klip vooraan
vasgebind, in die Vaalrivier gegooi en soggens as hulle
wakker word, voordat hulle skool toe gaan, hul lyne
gaan intrek. Annie het die geelvis wat hulle gevang het
dan gaargemaak vir ontbyt, terwyl die seuns die babers
buite vir hulle op ’n primus self gaargemaak het. Annie
het altyd gesê: “Julle bring nie daardie goed in my
kombuis in nie!” 168

Beide die seuns en dogters het in die somer graag in
die Vaalrivier geswem en baljaar. Die jong klomp het
die gewoonte gehad om elke middag skoon aan te
trek en af te stap rivier toe; dan swem die seuns. Koos
en Annie het soms ook saamgestap.169

Van die saamleef van die kinders onder mekaar,
vertel Annamie soos volg:

“Oor die algemeen het die kinders
goed en lief met mekaar klaarge-
kom. Broer Tjaart [Boet, h2] was
die “glamour boy” van die familie;
hy kon ook pragtig skilder. Die kin-
ders het gedink die son skyn gedurig
as die drie broers, Boet, Sarel en Boe-
tie met vakansies aankom met motorfietse en
maats. Arme Ouma moes net regstaan met kos vir
die hongerige seuns en maats.” 170

Kätz het dikwels met waardering vertel hoe Boet,
wat vanaf 1919 onderwys gegee het, altyd met va-
kansies allerlei speletjies en oefeninge met hulle (sy
jonger broers en susters) gedoen het om hulle besig
te hou en terselfdertyd hul belangstellingsveld en
geheue te ontwikkel en uit te brei.171

Van Ouboet en Ousus (h1)sê sy:

“Ousie Johanna en Ouman . . .
baie lief vir mekaar deur al die
swaarkry, altyd daar as iemand iets
nodig het.” 172

Verder vertel Annamie so ’n iets besonders omtrent
elk van die kinders terwyl hulle in die ouerhuis was:

’n Idilliese prentjie langs die Vaalrivier,
Christiana, c. 1935/36.

Map (h12) en Kätz (h11) op ’n rots langs die
Vaalrivier.

Kätz Coetzee

Ans v dWalt

Lil Martin

Ousus Lombard

Boet v dWalt

Boetie v dWalt Dries v dWalt Piet Pelser
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“Lil [h6] kon pragtige naaldwerk
doen. Haar werkkamer was langs
die ramkamp. Ek was gewoonlik
daar te vind. Sy het ook pakke kle-
re vir Oupa gemaak uit afvallappe.
Kätzie het al die afrondwerk vir haar
gedoen vir ’n bietjie sakgeld.” 173

Lettie het ’n modemakerykursus geloop en is beskou
as die modemaakster van die dorp; sy het haar besig-
heid uit die buitekamer bedryf. Lil het, onder andere,
uitrustings gemaak met bypassende hoede asook
skoene oorgetrek om die uitrusting af te rond.174

Daarbý het sy klere vir die gesin gemaak.

Van haar ma, Ans (h7) vertel Annamie:

“Ouma het so gemaak, dat as daar
’n babatjie is dan vat Lil of Ansa die
babatjie en pas hom/haar op. Ans
het [ook] vir Dick [Dries, h15] opge-
pas. . . . hy was vier jaar oud toe
Ans getroud is.” Hy wou nie dat JJ
haar wegvat nie – hy het gesê: “. . .
want Ansa is my ma”.175

Omtrent Kotie (h8) sê Annamie:

“Oupa was so haastig om ’n Jaco-
bus Johannes te hê, dat hy vir Kotie
Jacobus Johannes genoem het –
dié dat hulle haar Kotie genoem
het. Sy was só kwaad vir Oupa
gewees omdat hy haar ’n seuns-
naam gegee het.” 176

“Saks [h9] was hiperaktief en hiper-
sensitief en hy was ’n skraal seuntjie
met swart hare en pragtige blou oë,
net soos Ouma. Hy was heeltemal
anders as die ander kinders gewees;
baie sensitief, het baie gou seer-
gekry, . . .” 177

“Kätzie [h11] was die skaam viool-
tjie, altyd daar om vas te vat en as sy
Frans se perd hoor dan gaan kruip sy
weg. Arme Frans – hy moes swaar
vry. Maar vir hom was dit die moei-
te werd.” 178

“Mappa [h12] was pragtig mooi en
allerliefs, klein hartjie. . . .” Kätz het
altyd gesê hulle was nie net susters
gewees nie, maar ook boesemvrien-
dinne.” 179

“Boetie-Van [h13] was die flukse
besigheidsman. Hy het groente ge-
plant, opgepas, . . . in die dorp gaan
verkoop, . . . geld gebêre, varkies ge-
koop, groot gemaak en weer ver-
koop. Nie ’n lui haar op sy kop nie.
. . . dis hoe hy sy geld gemaak het
om te studeer en Pretoria toe te
gaan.” 180

Marietjie [Bab, h14] – my maat. . . .
Sy was heeltemal anders as die
ander susters . . . koppig, doen haar
eie ding. . . . Hardekop, maar so sag
soos botter, altyd in die middag na
skool en ete onder die katel in ver-
dwyn, vir koelte en nie skottelgoed
was nie. As sy vies was, het sy my op die kruiwa
gesit en na die leivoor en koel bome gestoot, en haar
nood [by my] gekla . . . Nou en dan op ’n Sater-
dagmiddag het ons dorp toe gestap (sandpad), en
gaan fliek – 3d elk en 2d vir heerlike tuisgemaakte
roomys. Aai, heerlike kinderdae.” 181

“Dries [h15] was die skatlikste ding
gewees. Hy . . . was vier jaar oud
toe Ans [h7] getroud is. Hy het so
baklei met JJ [Annamie se pa] – hy
het gesê hy kan nie vir Ansa wegvat
nie, “want Ansa is my ma”. . . . Ans
het vir Dick opgepas [as baba]. . . .
Toe sê JJ vir hom: “As ek haar by jou koop, kan ek
haar maar kry?” “Ja”, sê Dick, “ ’n appel, ’n lemoen
en twee piesangs”. Toe is hy heeltemal tevrede
dat Ansa gaan trou.” 182

Kätz (h11)183 het vertel dat toe hy so vier of vyf jaar
oud was, sy gehoor het hoe hy vir homself sê: “Ja,
hier staan ek nou met my voete in Christiana en my
kop in Johannesburg.” Dit was nadat hulle vir hom
op sy vraag waar Saks is, gesê het hy is in Johannes-
burg.

Teen die middel-dertigerjare was Lil (h6), Kätz (h11),
Bab (h14) en Dries (h15) die laaste vier kinders nog in
die huis. Lil en Kätz is albei in 1937 getroud, net twee
maande uitmekaar; Billy en Lil op 5 Maart 1937 en
Frans en Kätz op 1 Mei 1937.

Etenstyd by die Van der Walts

Deel van die Van der Walt-gesin se daaglikse same-
syn was hul etes; soggens en saans in die kombuis
en smiddae buite voor die agterdeur, onder die twee
groot peperbome as die weer dit toelaat.

Kätz Coetzee

LettieMartin

Ans v dWalt

Saks v dWalt

Map du Preez

Kotie Venter

Bab Kirton

Boetie v dWalt

Dries v dWalt
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Van ontbyt skets Annamie die volgende prentjie:

“Daar was so ’n lang tafel in die kombuis. In die
Desember-vakansie dan is al die kinders daar en al-
mal eet saam ontbyt; ’n groot ontbyt van pap, wors,
vis en eiers, seker so twee dosyn. Ouma het so ’n
lang, plat opskepbak gehad vir die eiers en soos sy
die eiers bak pak sy dit in die bak, so ’n hoop eiers;
dan gaan hy op en dan gaan hy af op die ry. En
bewaar die een wat daardie laaste eier vat – dis Lil se
eier! Niemand wil op Germiston gaan sit nie, want
dis die aangeeplek.” 184

Middagete het hulle buite onder die peperbome185

geëet; die twee ou groot peperbome wat Desember
rooi was van die bessies.186 Hulle het daar onder die
bome om ’n lang etenstafel aangesit as die weer dit

toegelaat het. Die tafel het plek gehad vir sestien
mense; ses persone aan elke kant en dan ook nog vir
twee by die kop en twee by die onderpunt van die
tafel – sommer genoeg plek vir ’n paar vriende ook,
soos op die foto hieronder gesien kan word.

Die foto is waarskynlik met ’n spesiale geleentheid
soos Kersfees geneem, aangesien Boet (h2) hier aan
die woord is en hy en Tollie spesiaal moes kom kuier
het, daar hulle toe by ’n plaasskool in Bloemhof
Distrik, gewoon het. Dit lyk asof hy besig is om met
sy ouers, of dalk die gaste (links van hom) te praat.

Annamie sê die wateremmers het altyd daar onder
die bome gestaan. “En dis soos hulle sê, kinders
moenie in die water speel nie; dit was ek gewees. As
ouma nie kyk nie, dan speel ek in die water.” 187

Van der Walt-gesin en vriende om die etenstafel.

Buite-ete onder die peperbome, Pretoriusstraat, Christiana, moontlik Kersfees c. 1935/36.
Rug na kamera: Ousus (h1) en Ouboet Lombard, Bab (Marie, h14), Map (Martie, h12),

oop stoel - moontlik van Lil (h6), Annie en Koos.
L, kop van tafel: Koos (Boetie, h13), moontlik Dries (h15) effens sigbaar agter Ouboet.
Oorkant tafel: Frans Coetzee (later man van Kätz, h11)1 Tollie en Boet (h2), Cathy Martin

(aangenome dogter van die Martins), Owen Martin2 (half verberg).
1 Kätz (h11) sit vermoedelik tussen Frans en Tollie, maar word verberg deur Map.
2. Annie Martin, Owen se vrou, was nie teenwoordig by die ete nie.

Fotograaf: Waarskynlik Lettie (Lil, h6, ingevoeg links bo).
Sy het heel moontlik tussen Map en Annie gesit en opgestaan om die foto te neem.
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Van die aandete en dan tot slapenstyd vertel Anna-
mie die volgende:

“Ouma het altyd groente buite gedoen. Sy het in
die aand, elke aand, vreeslik baie kos gekook.
Terwyl die jong klomp afstap rivier toe, gooi sy al
die groente in die pot en maak sop daarvan. Elke
aand wat ek by daardie huis was, het ons sop
geëet – almal het net sop geëet.

Na ete hou Oupa huisgodsdiens; hy lees uit die By-
bel en ek sweet, want Oupa gaan vir my sê: “Ont-
hou jy net een sinnetjie” – en dan het ek amper die
sinnetjie verloor. Na die huisgodsdiens doen die
meisiekinders dan die skottelgoed.

Oupa en Ouma het net na aandete gaan inkruip;
dan gesels die tweetjies oor wat ook al vir hulle
van belang is.

Die kinders het dikwels saans almal saam in die
maanlig voor die huis op ’n stuk oop veld gesit en
gesels, gesing en grammofoon gespeel, tot dit tyd
was om te gaan slaap. Ook oor naweke as van
hul vriende daar was, het hulle so die tyd verwyl.” 188

Samesyn om die grammofoon,* Christiana,
c. 1935/36.

Voor: Frans Coetzee, Jopie Combrinck (dogter van
sy bure, Johannes en Hester Combrinck).

Agter: Kätz van der Walt (h11).
* Die grammofoon en plate is in besit van die Martins.

Die plate waarna hulle geluister het

Die plate waarna hulle geluister het, is die ou 78-
spoed skellakplate van His Master’s Voice, Decca,
RCA, Brunswick, Columbia, Regal Zonophone,
Polydor, Rave, Singer, ens.

Voorbeelde van die snitte daarop is –

 We’ll rest at the end of the trail (Fox Trot)
Roy Smeck and his Serenaders
Vocal chorus by Donald King

 To You Sweetheart, Aloha (Fox Trot)
Ray Kinney
with Dick McIntire and his Harmony Hawaiians

 San Fernando Valley
(Featured in the film, “San Fernando Valley”)
Roy Rogers (King of the Cowboys)
With Orchestra

 Flower Lei
Sol Hooph and his Novelty Quartet
String Bass, Ukulele, Guitar Bass, Steel Guitar

 The Old Church Bell in the Steeple
Clad and Woody Smith
Vocal Duet, with Guitar Accomp.

 The Little Lost Child
Dennis O’Leary
Vocal, with Violin and Accordion Accomp.

 Dark Hawaiian Eyes (Fox Trot)
The Xylo-Rimba Orchestra

 When I Grow too old to Dream
Slim Whitman
with Instrumental Accompaniment

 My Hero
Deanna Durbin
Vocal with Victor Young & his Orchestra

 An Old Sombrero
(And an old Spanish Show)
Sam Browne
Vocal, with Orchestral Accompaniment
conducted by Bert Thompson

 Chi Baba, Chi Baba
(My Bambino go to sleep)
Denny Dennis
Vocal,with The Keynotes andOrchestral Accomp.
conducted by Bert Thompson

 The Yellow Rose of Texas
(Traditional)
Margaret West and her Sagebrush
Harmonizers
Vocal, with Instrumental Accompaniment

 Sweet and Low
The Salisbury Singers
Unaccompanied
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Vriende van die Van der Walt-gesin

Die Van der Walt-gesin was, onder andere, bevriend
met twee Coetzee-gesinne. Hulle het saamgeleef
in ’n klein gemeenskap en was almal in Gereformeerde
kerk. Die Martins wat hoër op in dieselfde straat as
hulle gebly het, was Engelssprekend maar ten spyte
daarvan het hulle mettertyd goeie vriende geword.

Die twee Coetzee-gesinne

Frans Coetzee (later getroud met Kätz,
h11) se pa en oom, Jan en Gert, het in
1928 aangrensende gedeeltes gekoop
van die groot plaas Goedehoop, geleë
ongeveer 10 km uit Christiana.189 Die
Coetzee-gesinne het dikwels na kerk,
of as hulle in die dorp was vir besig-
heid, by die Van der Walts gekuier. So
het Frans se ma, Martie, en die jonger
broer wat die dag saam met haar was,
Niek of Jan, altyd by Koos en Annie gaan
kuier as hulle in die dorp kom en dan
gewoonlik middagete by hulle geëet.190

Die kinders het saam skoolgegaan op
Christiana; die Coetzees was in die kos-

huis en het net elke tweede naweek
huistoe gegaan. Gert se dogter, San-
tjie (Sann), het vertel dat sy en haar
susters dikwels by die Van der Walts
gaan kuier het op Sondagmiddae wan-
neer hulle vir die naweek in die
koshuis moes bly; met hulle vertrek
koshuistoe, het Koos hulle dan bederf
met sakke vol vars vrugte, droë perskes en biltong wat
saamgegee is vir die week wat voorlê. Sann het gesê
dat die Van der Walts se huis vir haar ’n heenhol-
plek was in haar koshuisdae. 191-

Etta, Santjie se oudste suster, en Kätz
(h11) was vriendinne. Etta het Kätz
gereeld genooi om ’n naweek by hulle
op die plaas deur te bring. Sy het dan
die Vrydagmiddag saamgegaan as hulle
huistoe gaan en Sondagmiddag weer
teruggegaan wanneer Gert sy dogters
koshuistoe vat.192

Net so het Mollie, Frans Coetzee se
jongste suster, soms vir Bab (h14)
genooi om saam met haar huistoe te
gaan vir die naweek. Hulle het dan
graag perdgery en in die plaasdam ge-
swem. Dries (h15) is ook op verskeie
van die foto’s wat in daardie tyd op
Goedehoop geneem is.193

Die Van der Walts was ook bevriend met Johannes
en Hester Combrinck, wat naby die Coetzees op ’n
buurplaas gewoon het. Hul dogter, Jopie, en die
Van der Walt- en Coetzee-kinders het dan ook dikwels
saamgekuier. (Kyk foto bl. 469.) Hester is regs agter
op die foto op bl. 471.

Jan Coetzee

Gert Coetzee

MollieMocke

Etta Vorster

Sann Potgieter

Kätz (h11) en Bab (h14) kuier op Goedehoop.
Hulle staan hier op die damwal – c. 1936.

Kätz, Santjie Coetzee, Martie Coetzee en Bab.

Coetzees en Krugers na kerk by die Van der Walts,
Christiana, c. 1935/36.

Agter: Martie Coetzee (Frans Coetzee se ma),
Annie, Saks (h9), Corrie en Willie Kruger
(neef van Frans).

Voor: Kätz (h11), Frans Coetzee en Lettie (Lil, h6).
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Die Martin-gesin

Die Van der Walts was bevriend met Owen en Annie
Martin wat ook in Pretoriusstraat gebly het, net
heelwat hoër op na die middedorp se kant. Hulle
huis was net soos dié van Koos en Annie, ook aan die
regterkant van die straat as mens rivier toe loop.
Daar was ’n Sjinese winkel oorkant hulle en Hane-
kom se winkel agter hulle.194

Die gesinne het dikwels oor en weer gekuier. Owen
en hul jongste dogter, Cathy, is dan ook op die foto
van die buite-ete onder die groot peperbome; dis
nie bekend hoekom sy vrou, Annie, nie by die ete
teenwoordig was nie. (Kyk foto bl. 468.)

Owen was Engelssprekend terwyl Annie van Afri-
kaanse afkoms was; ’n nooi du Toit van die Boshof
Distrik, waar haar ouers op die plaas Hamburg
geboer het. Dis moontlik dat Koos en Annie haar
vroeër geken het, asook dat hulle dalk in dieselfde
kerk en gemeente was toe hulle almal in die Boshof
Distrik gebly het.

Owen se pa was ’n Engelse immigrant wat ongeveer
in 1869 in die destydse Matabeleland (later Rhodesië
en tans Zimbabwe) aangekom het. Die bande van die

Martin-gesin met Engeland was toe nog baie sterk en
Owen het dan ook aan Engelse kant geveg in die
Anglo-Boereoorlog. Koos en Owen het dus in der
waarheid as vyande aan verskillende kante geveg in
die Anglo-Boereoorlog, hoewel hulle mekaar toe nie
geken het nie. Dit het egter nie verhinder dat hulle
bevriend geraak het toe die Martins vanaf Kimberley
na Christiana verhuis, en in dieselfde straat ingetrek
het nie. Hulle het die oorlog agtergelaat en met-
tertyd goeie vriende geword; Koos het hom altyd
“die Engelsman” 195 genoem as hy van hom gepraat
het.

Drie van Owen en Annie se kinders het hul huwe-
liksmaats op Christiana ontmoet. Hul oudste seun,
Billy is met Koos en Annie se dogter, Lettie (Lil, h6)
getroud; die jonger seun, Henry is met Kitty van der
Walt, dogter van Roelf van der Walt getroud (wat die
huurmotor op Christiana gehad het en nie familie
van Koos en Annie was nie); en hul aangenome
dogter, Cathy, is met Piet Fourie getroud, ’n polisie-
man wat voorheen eers aan Ans (h7) en later aan
Lettie (h6) verloof was – die verlowing was reeds
verbreek toe hulle bevriend geraak het.196

Koos en Annie, en Owen en Annie met sommige van hul kinders en ’n vriendin,
Christiana, c. 1936.

Agter: Frans Coetzee, Koos en Annie, Owen en Annie Martin met Dialene Fourie (van
Cathy en Piet Fourie), Hester Combrinck (’n vriendin), Cathy Fourie (née Martin,
gebore Holtzhausen – aangenome dogter en niggie van Owen en Annie).

Voor: Kätz (h11), Lettie (h6), Billy Martin, Piet Fourie (man van Cathy).
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Hoewel Koos met Owen Martin bevriend geraak het,
wou hy niks te doen gehad het met ’n Engelse familie
wat naby hulle, ook langs die Vaalrivier gebly het.
Hulle het ’n klein winkeltjie vir arbeiders gehad en
allerhande negosieware aangehou. Annamie vertel:

“Dick en ek het altyd weggeloop daarheen. Oupa
het ons twee die dood voor die oë gestel as ons na
die Engelsman gaan. Toe het ons deur die lang
gras en bloekombome gesluip om 1d se lekkers te
gaan koop. Die mense was altyd so bly om die
boertjies se gesiggies te sien; die Afrikaners wou
niks met hulle te doen gehad het nie – net “goeie
dag” en “totsiens”.” 197

Hierdie vertelling van Annamie gee ’n idee van die
gevoel wat daardie tyd nog tussen Boer en Brit be-
staan het.

Een van die Van der Walts se
troeteldiere

’n Baie belangrike en geliefde “per-
soonlikheid” in die Van der Walt-huis,
wat almal se lewens oor baie jare
verryk het, was “Swartjie”,198 die Van
der Walt-gesin se kat. Hy was veral
deel van Lettie (Lil, h6) se lewe; soveel
so, dat sy later ’n vergroting van die on-
derstaande foto van hom in haar huis op De Aar
gehang het. In daardie jare was sy die modemaak-
ster van Christiana en ”Swartjie” het altyd bedags by
haar in haar naaldwerkkamer gelê terwyl sy naald-
werk gedoen het.

Laaste lewensjare

ŉ Paar briewe wat Annie in die laaste ses maande
van haar lewe aan haar dogter Lettie (h6) geskryf het,
het behoue gebly. Die briewe gee insig in die lewe
van Koos en Annie en hul gesin van volwasse kinders,
asook van die tyd waarin hulle geleef het.

Die briewe is getranskribeer en word ingesluit na die
storie van Koos en Annie. ’n Gedeelte van die eerste
brief verskyn in haar handskrif bo-aan bl. 473, met
die transkribering daarvan hier naas.

Uittreksel uit Annie se brief van 28.8.1938

“ ... en ons was so blij om weer van julle1 te hoor
in dat ons klein seun2 soo oulik is ons verlang al
weer soo om hom te sien dit is tog te swaar om
soo ver van mekaar af te woon maar nou verkies
die ou vooltjies om elke een zij ijge nessie te bou
nou moet die ou groottes maar te vrede wees
lettie Kotie en Roelof 3 het die 20ste die middag
soo vir in uur en in half vir ons kom kuijer hulle
was vir in naweek op bloem von tuin4 toe kom
hulle hier heen dit gaan nog goet met hulle . . .”

1 Billy en Lettie (h6) Martin;
2 Owen, oudste seun van Billy en Lettie Martin;
3 Roelof en Kotie (h8) Venter;
4 Bloemfontein.

LettieMartin.

“Swartjie”, 1939.
Die van der Walt-gesin se geliefde kat.

Map (h12) met “Swartjie”, 1939.
Afgeneem in die tyd na Annie se begrafnis.
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Annie ontval Koos (1939)

Op Donderdag, 23 Februarie 1939 het Annie ’n be-
roerte gehad. In haar laaste brief aan haar dogter
Lettie, minder as ’n maand voor haar dood, het sy
nog geskryf dat dit met hulle goed gaan. Annamie
de Wet vertel egter dat sy gehoor het dat haar ouma
eenkant vir haar ma, Ans (h7), gesê het dat sy baie
moeg is; hulle was in Januarie sestien dae by haar
grootouers en is op die laaste Vrydag, die 27ste van
die maand, weer terug Durban toe. Sy sê ook dat ’n
perdeby haar Ouma gesteek het op die dag wat sy
die beroerte gekry het.

Tydens die twee dae van haar siekte het sy blyk-
baar ’n baie hoë koors gehad, dermate dat die dog-
ters haar lang hare korter gesny het om haar gerief-

liker te maak. Later het hulle ’n vlegsel van haar ha-
re vir elk van die dogters gegee.199 Annie sterf twee
dae na die beroerte, in die ouderdom van 64 jaar.

Kätz het die volgende omtrent haar ma se laaste
oomblikke vertel: Haar pa en die kinders wat naby
gebly het (sy en Frans, en Ouboet en Ousus), was
almal saam om haar ma se bed toe sy gesterf het;
dit was op Saterdag, 25 Februarie 1939, Koos se
65ste verjaarsdag. Net voor haar sterwensoomblik
het sy opgekyk na die plafon by die hoek van die
kamer en ’n lieflike glimlag het oor haar gesig ge-
sprei, so asof sy iemand daar gesien het . . . en toe
is sy weg.200 Sy is op Christiana in die ou begraaf-
plaas begrawe.

Roelof en Kotie Venter (h8).Billy en Lettie Martin (h6).Owen Martin, 5½ mde
(van Billy en Lettie).

Die kleinseun na wie
Annie so verlang het.

Die uittreksel uit Annie se brief van 28 Augustus 1938,
soos weergegee in getikte vorm onderaan bladsy 472.
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By Frans en Kätz Coetzee op Goedehoop, Christiana, 1939.
Agter: Ouboet Lombard, Frans Coetzee,

Ans van der Walt (h7), Koos van der Walt.
Voor: Annamie (van Ans), Kätz Coetzee (h11).

Fotograaf: Ousus Lombard (h1, ingevoeg regs bo).

Sommige Van der Walt-gesinslede na Annie se begrafnis
Christiana, Februarie 1939.

Voor: Dries (h15), Saks (h9).
Agter: Frans en Kätz (h11) Coetzee, Mita (vrou van

Saks), Koos, Map (h12).

Vir Koos was dit ’n swaar slag gewees om sy
eggenote van 46 jaar te verloor – en dit op sy
verjaarsdag. Soos hy in van sy briewe skryf, was
sy verjaarsdag vir hom daarna altyd ’n her-
innering aan haar dood. Toe Lettie en Billy hom
in 1941 gelukwens met sy verjaarsdag, skryf hy:

“. . . So baie dankie vir die gelukwensing op
my verjaarsdag, alhoewel dit nooit weer vir
my ’n verjaarsdag sal word nie maar ’n
gedenkdag. Ja, die dag waarop die Here my
die bitterste beker van my lewe laat drink het.
Ag, kinders, ek kan maar nog nie daaroor
kom nie. Die alleenheid is vir my te swaar.
Maar wat sal ek doen? Ek sal maar my kruis
opneem en dra totdat die Here my ook
oproep na waar moeder is. Dan sal ons vir
altyd saam wees. Dan sal daar geen skeiding
meer wees nie. O, hoe verlang ek daarna. . . .”

Annamie vertel dat haar oupa in die tyd wat
hulle by hom gekuier het, waarskynlik in die
laaste paar maande van 1939, vir Ouboet gevra
het om hom na Boshof te neem waar hy by ’n
weduwee gaan kuier het; sy en haar pa, JJ, het
ook saamgery. Dit was moontlik iemand wat hy
geken het toe hulle nog op Zijbrand of Glen-
dower in die Boshof Distrik gebly het en bewus
was dat sy haar man verloor het. Die alleenheid
in die groot huis moes seker vir hom te veel
geraak het en dan het hy miskien ook behoefte
gehad aan die geselskap van iemand van sy eie
portuur.201

Omdat dit nie langer vir hom ’n opsie was om
alleen in sy huis te bly nie, en waarskynlik ook
op aanbeveling van sy kinders, verkoop Koos sy
eiendom in Christiana in 1939; die presiese
datum is onbekend. Dit moes tussen Julie en
Desember gewees het, want Frans en Kätz (h11)
se oudste dogter, Anna, is op 22 Junie 1939 in
daardie huis gebore.

Nadat hy sy huis verkoop het, voer hy ’n soort
van swerwersbestaan; soos sy oudste kleinkind,
Annamie de Wet, oor daardie tyd in sy lewe
vertel: “Oupa was ’n flukse man tot Ouma se
dood. Toe was dit of die lus vir die lewe ver-
dwyn het en hy nie ’n holte vir sy voet kon kry
nie.” 202 Hy woon vir kort en soms langer tye by
verskeie van sy kinders, soos by Ouboet en
Ousus (h1) Lombard op hul plaas, Amandel-
boom, in die Hertzogville Distrik (foto op bl. 476),
en by Boet (h2) en Tollie op Kareepan 232 in die
Distrik Bloemhof. Verder het hy op ’n stadium-

Die foto hieronder is vermoedelik na Annie se dood in die
laaste paar maande van 1939 geneem, terwyl Koos nog in
sy huis gebly het. Ans en Annamie het by hom gekuier en
Ouboet en Ousus, wat op Amandelboom, Hertzogville
Distrik, geboer het, het hulle na Frans en Kätz geneem wat
op Goedehoop geboer het; die plaashuis was ongeveer
10 km vanaf Christiana.
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dium by Loot en Map (h12) du Preez op Volksrust
gewoon, asook by Billy en Lettie (h6) Martin op De
Aar, waar hy blykbaar die langste gebly het. Dit was
ook daar waar hy uiteindelik sy tweede vrou
ontmoet, en sy laaste lewensjare geslyt het.

Boet (h2) en Tollie het op die plaas Kareepan, geleë
in die Wolmaransstad Distrik, gebly toe Koos by hulle
gewoon het. Daar was ’n plaasskool op Kareepan
naby hulle huis, waar Boet skoolgehou het. Hy het
bykomend ook ’n boerdery op die gedeelte waarop
die huis gestaan het, gehad. Cobus van der Walt
(oudste seun van Boet), vertel dat sy oupa orals
behulpsaam was terwyl hy by hulle ge-
bly het. Hy het sy pa ook gehelp met
die boerdery en terwyl dié in die skool
was, hom besig gehou met tuinmaak.
Hy het baie aandag aan hulle as
kinders gegee en iets wat hom by bly
van sy oupa, is dat hy gepruim het en
’n pruimtabaksakkie gehad het.203

’n Brief wat Koos op 10 Maart 1941 aan Billy en
Lettie geskryf het, met die adres aangedui as
Husfeldt, het behoue gebly. Toe Boet en Tollie op
Kareepan gebly het, was die poskantoor op Hus-
feldt. Op daardie tydstip was Cobus vier jaar en
Glaudien ’n jaar en vier maande.

Die twee foto’s hier naas is geneem terwyl Koos
by Boet en Tollie gebly het. Die foto van Koos en
sy twee kleinkinders is moontlik al ’n paar
maande voordat hy die brief geskryf het, geneem.
Op die tweede foto, saam met Tollie se ouers op
hul plaas, Glaudina, Schweizer-Reneke Distrik, is
die kinders al ouer; hy moes dus later weer ’n ruk
by Boet en Tollie gebly of gekuier het.

Daar bestaan enkele foto’s wat geneem is tydens
Koos se verblyf teen 1942 by Loot en Map (h12)
du Preez op Volksrust. Daar is ’n paar wat ge-
neem is op die kruin van Majuba, Berg van Duiwe,
waar die finale veldslag van die Eerste Vryheids-
oorlog (1880–1881) op 27 Februarie 1881 plaas-
gevind het. Loot het hom en sy jonger broer, Rol
du Preez, daarheen geneem. (Foto op bl. 476.)
Daar is ’n kruis opgerig op die plek waar Generaal
Colley, die bevelvoerder van die Engelse Magte,
tydens die veldslag gesneuwel het. Verder is daar
ook ’n gedenknaald ter herdenking van die veld-
slag wat daar plaasgevind het. ’n Ander foto wat
in daardie tyd geneem is, is een van Koos met
Loot enMap se oudste seun, Roelf.

Tydens Koos se verblyf by Boet en Tollie van der Walt
by Pieter en Dina van Zyl op Glaudina, Schweizer-

Reneke, c. 1943.
Agter: Boet (h2) en Tollie, Pieter en Dina van Zyl

(ouers van Tollie), Koos van der Walt.
Middel: Huibrecht van Zyl (suster van Tollie) met

Pieter (van Boet), Sara (suster van Tollie) en
Robbie Kyle.

Voor: Kosie (Cobus, van Boet), Glaudie (van Robbie
en Sara Kyle), Glaudien (van Boet), Charles
(van Robbie en Sara Kyle), Pieter van Zyl
(broer van Tollie).

Koos se verblyf by Boet en Tollie van der Walt
op Kareepan, Wolmaransstad, 1941.

Koos met sy twee kleinkinders,
Glaudien op die arm en Kosie (Cobus).

Cobus v d Walt
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De Aar (1945 – 1946)

Verder het Koos ook ’n tydlank by Billy en Lettie
(h6) Martin op De Aar gewoon. Hoewel dit
seker vir hom baie beteken het om ondersteu-
ning van sy kinders te kry, moes dit terselfder-
tyd ook swaar gewees het om so ’n swerwers-
bestaan te voer; sonder die vastigheid wat ’n eie
blyplek bied.

Nadat hy ongeveer ses jaar lank van die een
kind na die ander rondgeswerf het, maak hy
kennis met sy tweede vrou, die weduwee Annie
du Plessis (née Fourie). Annie was voorheen
getroud met die wewenaar Charl Jacob (Sarel)
du Plessis, ’n boer van die plaas Blouboschdam,
Distrik De Aar. Hulle het later op De Aar gebly.

Sarel en Annie het net een seun gehad, naamlik
Okkie (Ockert Johannes), vernoem na sy oupa
aan moederskant. Hy was toe ongeveer twin-
tig jaar en besig met sy opleiding by die SAS & H
(SA Spoorweë en Hawens) as ’n ambagsman.

Billy en Lettie het haar en haar gesin, naamlik haar seun,
Okkie en ook van haar Du Plessis-stiefkinders geken;
hulle was almal lidmate van die Gereformeerde Kerk, en
dit was dan ook by die kerkdienste wat hulle met mekaar in
aanraking gekom het.

Koos met sy kleinseun, Owen Martin.

Tydens Koos se verblyf by Ouboet en Ousus Lombard
op Amandelboom, Distrik Hertzogville, c. 1940

terwyl Billy en Lil (h6) Martin toe ook by hulle was.

Fotograaf: Lil Martin (ingevoeg regs bo).

Koos en Rol du Preez (broer van Loot)
op Majuba, c. 1942-1944.

Op die kruin van Majuba by die Gedenknaald
opgerig ter herinnering aan die finale veldslag
van die Eerste Vryheidsoorlog (1880–1881) op
27 Februarie 1881.
Fotograaf: Loot du Preez (ingevoeg regs bo).

Koos en Annie van der Walt (née Fourie), De Aar, 1945.



477

© A. M. Martin Koos en Annie van der Walt (g5)

Nadat hulle mekaar ’n ruk lank geken het, het
Koos en Annie besluit om te trou; hulle het aan-
klank by mekaar gevind en beide was alleen.

Koos trou c. 1944204 op Jacobsdal in die Magi-
straatshof (moontlik in die Desember-skoolva-
kansie) met Anna Jacoba (Annie) du Plessis (née
Fourie), tydens hul kuier by Frans en Kätz (h11)
Coetzee op Rietrivier, ’n besproeiingsnederset-
ting. Na die huweliksbevestiging is die geleent-
heid afgesluit met ’n spesiale ete wat Kätz voor-
gesit het. Die persone teenwoordig was Koos
en Annie, en Frans en Kätz met hul twee dog-
ters, Anna en Martie wat toe onderskeidelik on-
geveer vyf en drie jaar oud was.

Iets wat die Coetzee-gesin altyd met ’n glimlag
aan daardie dag laat terugdink het, is hoe Martie
met die ete ook van Frans se sjampanje wou
proe en ’n bietjie te “vrolik” geword het daar-
van. Sy spring toe op en sing ewe lustig vir haar
oupa:

“Die meisies sê die wind kom op,
die meisies sê die wind gaan lê . . .”

waarop Frans die opmerking gemaak het
dat sy eendag sal kan sê dat sy aangeklam
was op haar oupa se troue.205

Die Weesheer in Pretoria het ’n hertrouser-
tifikaat op 23 Januarie 1945 aan Koos uit-
gereik.206

Na hul huwelik het Koos en Annie op De
Aar gebly te De Villiersstraat 14 – die huis
wat sy van haar eerste man, Sarel du Ples-
sis geërf het. Eindelik het Koos weer vas-
tigheid in sy lewe gehad en ’n adres van
sy eie. Dit was waarskynlik die gelukkigste
tyd van sy laaste lewensjare na sy eerste
vrou, Annie (née Venter), se dood.

In April 1946 het Koos en Annie ’n toer na
die Transvaal onderneem; hulle het eers
by Saks (h9) en Mita, asook by Loot en Map
(h12) du Preez in Johannesburg gekuier, en
daarna ’n besoek gebring aan Boet (h2) en Tollie
wat op Kareepan, Distrik Wolmaransstad, gebly
het. (Kyk transkripsie van Koos se brief van 15 April
1946, geskryf vanaf Allinstraat, Haddon, Johan-
nesburg, bl. 481.)

Tydens die besoek aan Saks en Mita, skryf Koos
op 15 April 1946 aan Billy en Lettie (h6): “Ek voel
regtig so goed soos wat ek lanklaas gevoel het.”

Koos ontval Annie (1946)

Op 5 Oktober 1946, skaars ’n jaar en nege maande na hul
huwelik, en ongeveer sewe en ’n half jaar na sy eerste
vrou, Annie (née Venter), se dood, sterf Koos skielik tuis
na ’n hartaanval. ’n Vriend het daardie oggend by hom
gekuier en dié het later vir Lettie (h6) en Katz (h11) vertel
dat hy en Koos besig was om so oor verskeie dinge van
die lewe te gesels, toe hy vir hom vra waar en wanneer
hy sou wou sterf as hy kon kies. Koos se antwoord was
dat hy op daardie oomblik en net daar waar hy is, sou
wou sterf. Feitlik onmiddellik daarna het hy die hart-
aanval gehad en gesterf.207 Volgens ’n doodsberig in ’n
koerant208 het hy gesterf na “. . . ’n smartlike lyding van
twee maande . . .” Kätz het vertel dat die dokter later vir
haar en Lettie gesê het dat hy lewerkanker gehad het,
maar dat dit nog in ’n vroeë stadium was en pynloos. Dis
onduidelik wat die lyding veroorsaak het wat in die
doodsberig genoem word.

Koos is op Christiana in die ou begraafplaas langs sy
eerste vrou, Annie (née Venter), begrawe. ’n Paar jaar
later het die rivier die grafte oorstroom sodat dit ingesak
het. Billy Martin het die grafte toe uitgemessel, waarna
dit as ’n dubbelgraf opgemaak is. (Kyk foto’s op bl. 478.)

Koos se tweede vrou, Annie (née Fourie), trou na sy dood,
c. 1947, met die wewenaar David Cilliers, ’n karweier van
De Aar. Hulle woon in sy huis, maar na sy dood trek sy
weer terug na haar huis in De Villiersstraat 14.

David en Annie, asook haar seun Okkie en sy vrou Issi,209

tesame met hul twee kinders was vir Billy en Lettie (h6)
Martin en Frans en Kätz (h11) Coetzee soos familie. Koos
se Coetzee-kleinkinders het haar Ouma De Aar genoem;
later ook Ouma Cilliers en haar nuwe eggenoot, oom David.

Koos van der Walt se begrafnis op Christiana, Oktober 1946.
Hy is in die ou begraafplaas langs Annie begrawe.

Die voorste twee draers is Frans Coetzee (skoonseun) en
Billy Martin (skoonseun), met Boet van der Walt (h2) regs.
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Billy en Lettie (h6) Martin het dikwels met hulle
kontak gehad, asook met Okkie en sy gesin.
Wanneer Frans en Kätz (h11), wat op Rietrivier
gebly het, by Billy en Lettie in De Aar was, het
hulle altyd vir David en Annie gaan kuier en
gewoonlik vir Okkie en Issi ook daar te siene
gekry. Omdat Annie en Koos so kort getroud
was, het die Coetzees haar eintlik eers na Koos
se dood werklik leer ken.

Van haar vroeëre lewe is daar nie veel bekend
nie. Billy en Lil wat haar oor ’n lang tyd geken
het, het moontlik kennis gedra daarvan. Dis
ook onbekend of sy in ’n konsentrasiekamp was
gedurende die Anglo-Boereoorlog.

David is op 1 November 1953 oorlede210 en laat
Annie vir die derde keer as ’n weduwee agter.
Sy sterf ongeveer vier en ’n half jaar later, op
6 April 1958 en is op De Aar in die ou begraaf-
plaas begrawe waar haar eerste eggenoot, Sarel
du Plessis, en ook David Cilliers begrawe is. Die
oorsaak van haar dood is onbekend.

Nadat Annie oorlede is, het die band met Okkie en
sy gesin steeds behoue gebly. Okkie sterf op
2 April 1998 in die ouderdom van 73 jaar op De
Aar – drie dae nadat Kätz Coetzee (h11) oorlede
is.211 Hy is in die nuwe begraafplaas begrawe.

Uittreksel uit Koos van der Walt se brief van 10.3.1941 (bl. 481).

Die kopsteen van Koos en Annie van der Walt
se graf in die ou begraafplaas, Christiana.

Fotograaf: Pieter Lategan.

Koos en Annie van der Walt se graf
in die ou begraafplaas, Christiana.

Fotograaf: Pieter Lategan.

David en Annie Cilliers (neé Fourie), c. 1947.



479

© A. M. Martin Koos en Annie van der Walt (g5)

Transkripsies van Briewe van Koos en Annie
aan Billy en Lettie Martin, De Aar

Brief van Annie, Christiana, 20 September 1938

“. . . Julle kan nie dink hoe stil dit was toe klein
Owen1 weg is nie. Dit lyk net asof ons na iets
soek. Ons verlang al weer na julle. Ek het nou ’n
brief van Boetie2 gekry. Dit gaan nog goed met
hom. Sarel 3 sê hulle personeel laat nou baard
groei en nou lyk hy net soos sy Pa. Katriena en
Frans4 was gister hier. Vandag is dit lekker
warm. . . . Willie,5 jou verjaarsdag kom mos nou.
Baie geluk op jou geboortedag. Ons hoop die
Here sal jou nog lank spaar, jou seën en
voorspoedig maak, spaar vir jou vrou en kind, gee
dat jy die dae nog sal geniet met ’n lewe van
liefde en vrede, dat jy vir jou vier ouers ’n plesier
sal wees en dat jy hierna die geluksaligheid sal
beërwe. Dit is ons wens en bede. . . .”

1 Oudste seun van Billy en Lettie (h6) Martin;
2 Jacobus Johannes (h13);
3 Sarel Jacob (Saks, h9);
4 Frans en Kätz (h11) Coetzee;
5 Billy Martin, man van Lettie (h6).

Brief van Annie, Christiana, 5 en 6 Oktober 1938

“. . . Dit is hier maar droog. Ons hoor die rivier
kry water. Ons is so bly want die water is al min.
Willie,1 jou Pa2 sê so baie dankie vir die present
wat jy vir hom gestuur het. Dit kom hom so goed
te pas. Lettie,3 dit lyk of Sarel 4 nou ook maar vir
hom ’n vroutjie vat. Ek is so jammer dat ons nie
kan gaan kyk hoe trou hulle nie. Hy laat mos ook
baard groei. Ou oom Piet Fourie is die 18de
oorlede. Hy het die oggend vyfuur ’n aanval op sy
hart gekry en die middag vieruur was hy nie meer
nie. En ou mr. Hunnie(?) is ook oorlede. Tjaart5

is nou op Kareepan. Hy sê Kosie6 het sproei, maar
was beter. My kinders, Pa is vanoggend besig met
lusern sny. Frans en Katriena7 is nou net huis toe.
Dit gaan nog goed met hulle.

Lettie, jou verjaarsdag kom mos nader. My kind
so baie geluk op jou verjaarsdag. Ons hoop al die
beste vir jou, hoop dat die Here jou nog lank sal
spaar vir jou man en kind, gee dat jy altyd vir ons
almal ’n voorbeeld sal wees en dat jy hierna die
ewige rus sal geniet. Dit is ons wens en bede, my
kinders.

Naskrif:

“. . . Lettie, hoe lyk dit met die Voortrekkerrok – is hy
al klaar? Katriena s’n is al klaar. Ek het nog nie een
nie. Oom Johannes8 sê dit was tog so mooi op Bloem-

fontein toe die wa daar was. Hulle ou artilleries was
ook opgeroep. Hulle moes ook dril. Hy sê die dril-
lery was ’n grap. Hulle is mos al styf en het verleer
om te dril. Soen Owen9 vir my part ook. Hoe ver-
lang ons vir hom.”

1 Billy Martin, man van Lettie (h6);
2 Koos van der Walt;
3 Lettie (h6) Martin;
4 Sarel Jacob (h9);
5 Tjaart Petrus (h2);
6 Jacobus Johannes (h2 i1), oudste seun van Tjaart;
7 Frans en Kätz (h11) Coetzee;
8 Johannes Combrinck, Frans Coetzee se buurman;
9 Oudste seun van Billy en Lettie (h6) Martin.

Brief van Annie, Christiana, 29 November 1938

“. . . Ons was so bly om weer ’n brief van julle te
kry en dat klein Owen1 gesond is. Ons verlang al
so na die klein boggie. Hy is seker al oulik. Ek is
so jammer dat hy so siek was, maar hoop al die
beste vir hom. Dit is hier maar droog, maar die
weer is mooi. Ons hoop dit sal reën. Ons tuine is
mooi en ons gebruik al taamlik daarvan. Hier is
ook al taamlik vrugtetjies en die pruime begin ryp
word. Praat nie hoe woel die voëls met hulle nie
– ons kry maar min om te eet. Willie,2 Pa is besig
met koring sny. Frans3 s’n is al afgesny. Dit
gaan goed met hulle. Lettie,4 Anna5 is die 21ste
geopereer. Hannes6 skryf sy was so vol moed.
Julle weet seker al daarvan. Mag sy tog nou
gesond word – ons hoop is tog so. Martie7 skryf
dit is nog wel met haar. Julle kan nie dink hoe
mis ons vir ou swaer en sus Annie8 nie. Kittie9

was gister hier en dit gaan nog goed met hulle.
Willie,10 jy vra of ons vir julle ’n plekkie het. Ons
het dan nog altyd vir julle ’n plekkie gehad en
waarom nie nou nie – as julle net tevrede is met
wat ons kan. Ek dink die bakoond sal darem te
klein wees vir julle familie – julle het mos ’n groot
huisgesin. Lettie, my blomme is pragtig mooi.
Boetie11 skryf dat hy nie Desember sal kan kom
nie, hy moet studeer. . . . Hy was mos Sarel 12 se
strooijonker. Ek is so bly dat Boetie, Martie en
Bybie13 ’n bietjie kon gaan kyk hoe Sarel getroud
is.14 Lettie, Aweram Niewout15 se ou moeder se
been het gebreek in haar heup. Die dokter sê daar
is nie hoop vir haar nie. Met die ander ou
bekendes nog wel sover ek weet.”

1 Oudste seun van Billy en Lettie (h6) Martin;
2 Billy en Lettie (h6) Martin;
3 Frans Coetzee, man van Kätz (h11);
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4 Lettie (Lil, h6);
5 Anna (Ans, h7);
6 Hannes van der Walt, man van Anna (Ans, h7);
7 Martie (Map, h12);
8 Petrus (Tjaart Petrus) van der Walt (g9) ’n jonger

broer van Koos, en sy vrou Anna (Annie);
9 Catharina (Kittie, Kitta), vrou van Henry Martin,

’n jonger broer van Billy Martin;10
10 Billy Martin, man van Lettie (h6);
11 Jacobus Johannes (h13);
12 Sarel (Saks, h9);
13 Marie (Bab, h14);
14 Lichtenburg Distrik, Coligny, 29.10.1938.
15 Abraham Nieuwoudt, ’n kennis van die Van der

Walt-gesin.

Brief van Annie, Christiana, 16 Januarie 1939

“. . . Met ons nog wel en hoop om al die beste van
julle te hoor. Julle dan so stil dat ons niks van julle
hoor nie? Anna-hulle1 is hier. Sy sê hoe lyk dit, kom
kyk julle dan nie bietjie in vir haar nie? Sy is nog
maar baie swak maar het darem mooi bygekom.
Hannes2 lyk net gaaf met die groot bos baard.
Hulle gaan die 27ste weer terug. Sover ek weet
gaan dit nog goed met die ander kinders hier rond.

Martie3 en Bybie4 het Donderdag aand gekom –
hulle is Saterdag weer terug na hulle werk toe.
Anna-hulle het hulle nog gesien. My kinders, ons
het vir julle groente en tamaties gestuur. Julle
het dit al seker. Deur die baie mense kon ek nie
eerder skryf nie. Nou moet ek maar ophou, die
werk roep alweer. Boetie5 skryf dit gaan nog goed
met hom. Ontvang ons harte groet. Julle verlang-
ende ouers, JJ en AM van der Walt.

Naskrif:

Soen vir Baba6 vir my part.”
1 Anna (Ans, h7) van der Walt;
2 Hannes van der Walt, man van Anna (Ans, h7);
3 Martie (Map, h12) van der Walt (later du Preez);
4 Marie (Bab, h14) van der Walt (later Kirton);
5 Jacobus Johannes (h13);
6 Owen, oudste seun van Billy en Lettie (h6) Martin.

Brief van Annie, Christiana, 30 Januarie 1939
(Haar laaste brief voor haar dood op 25 Februarie.)

“. . . Met ons nog wel en hoop om al die beste van
julle te hoor. Ons was so bly om weer ’n brief van
julle te ontvang en dat dit nog goed met julle
gaan en dat die groente goed daar aangekom het
en dat julle sulke lekker jêm gekook het. Anna1 sê
die tamatiejêm is tog te lekker. Ek moes vir haar
ook kook. Sy het vier botteltjies saam. Hannis2

kan maar net sê wat hy wil, maar sy pak maar in.

Anna is nou mooi beter. Julle kan nie dink hoe
het sy beter geword in die 16 dae wat hulle hier was
nie. Hannis het by Mannelstam3 vir haar medi-
syne gekry en dit was vir haar ontsaglik goed. Sy
voel sommer sterker en die pyne is sommer baie
minder – sy het pyn onder die bors en agter haar
blad gehad en dit is weg. Hulle is die 27ste weer
terug. Saterdag sou hulle op Johannesburg by
Sarel 4 en Boetie5 deurbring. Boetie skryf hy sal hulle
om tienuur op die stasie ontmoet. En Sondag sou
hulle by Kotie-hulle6 deurbring en Sondagaand
vertrek hulle daarvandaan. So sal hulle nou tuis
wees as daar nie iets voorgeval het nie. Hulle
was tog te spyt dat hulle julle nie gesien het nie.

Tjaart-hulle7 en Dawid en Johanna8 het vir ’n na-
week gekom – so het Anna hulle ook gesien. Dit
gaan nog goed met hulle. Corrie9 het vir Bybie10

van die kiekies gestuur. Ag, Owentjie11 is tog te
pragtig – ’n mens sien hom vreeslik vernaam waar
Bybie met hom staan. ’n Mens kry hom sommer
lief. Bybie skryf sy loseer 10 myl van die skool af.
Sy ry met die bus en dan vat dit 17 myl. Die plek
is 60 myl anderkant Pretoria. O, sy is darem
maar ver. Ons hoop en vertrou op Gods grote
almag. Sy alsiende oog is oor al my kinders. Dit
gaan nog goed met Frans en Ketriena.12 Lettie,13

Pa sê julle kan vir hom 10 sjielings stuur vir die
aartappels. Pa stuur vir Willie14 ’n sak aartappels
om te verkoop. Ons sal later seker gebruik maak
om groente aan te stuur. Ons is nou kort aan
groente. Oor ’n rukkie sal Pa weer aartappels
uithaal. Skryf vir ons later hoe die pryse is. Die
tamaties het ons sommer vir julle gestuur. Hier is
nog baie tamaties. Die druiwe word al lekker.
Nou moet ek ook maar ophou. Ek sit in die boeke
vir jou blomsaad. . . .”

1 Anna (Ans, h7) van der Walt;
2 Hannes van der Walt, man van Anna (Ans, h7);
3 Dr. Mandelstam;
4 Saks (h9);
5 Jacobus Johannes (h13);
6 Roelof en Kotie (Jacoba Johanna, h8) Venter;
7 Tjaart (h2) en Tollie van der Walt;
8 Ouboet en Ousus (h1) Lombard;
9 Corrie Kruger, vrou van Willie Kruger, Frans Coet-

zee (man van Kätz, h11) se neef;
10 Marie (Bab, h14) van der Walt (later Kirton);
11 Owen, oudste seun van Billy en Lettie (h6) Martin;
12 Frans en Kätz (h11) Coetzee;
13 Lettie (h6) Martin;
14 Billy Martin, man van Lettie (h6).
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