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211

Drie Van der Walt-broers en vier -susters, Christiana, c. 1932.
voor die reuse bome op hul ouers se erf in Pretoriusstraat.

Agter: Saks (h9), Kätz (h11), Tjaart (h2), Lettie (h6) en Map (h12).
Voor: Dries (h15) en Bab (h14).
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Sketse oor

Koos enAnnie se kinders
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Die Van der Walt-kinders

Koos en Annie se gesin van vyftien kinders het
bestaan uit vyf seuns en tien dogters; die oudste
kind (Ousus), gebore in 1893, was 27 jaar ouer as die
jongste (Dries), gebore in 1920. Vier van die kinders

is klein oorlede: drie in Oktober 1901 in die Bloem-
fontein Konsentrasiekamp binne die bestek van
twee weke, en ’n baba van net ’n paar maande oud
in 1910.

h1 Johanna (Ousus, Ousie)
1893 – 1974 (80 j.)
x David (Ouboet, Ouman) Lombard.
xx Willem Vermeulen.

h2 Tjaart (Tjarie, Boet)
1894 – 1986 (92 j.)
x Tollie van Zyl.

h3 Lettie
1896 – 1901 (5 j.)
† Bloemfontein Konsentrasiekamp.

h4 Annatjie
1898– 1901 (3 j.)
† Bloemfontein Konsentrasiekamp.

h5 Kosie
1900– 1901 (1 j. 3 mde.)
† Bloemfontein Konsentrasiekamp.

h6 Lettie (Lil)
1903 – 1983 (79 j.)
x Billy (Bill, Willy) Martin.

h7 Ans (Ansa, Anna)
1905 – 1996 (92 j.)
x JJ (Hannes) van der Walt.

h8 Kotie (Kotes)
1908 – 1974 (65 j.)
x Roelof (Ralph, Pierie) Venter.

h9 Sarel (Saks)
1909 – 1962 (52 j.)
x Mita du Preez.
xx Breggie Bekker.

h10 Katrina
1910 – 1910 (3 of 4mde.)
† Glendower, Boshof Distrik.

h11 Kätz(lein), (Kätzie, Katrina)
1911 – 1998 (86 j.)
x Frans Coetzee.

h12 Martie (Map, Mappa)
1913– 1977 (63 j.)
x Loot du Preez.

h13 Koos (Boetie, Van, Boetie-Van)
1916 – 1984 (68 j.)
x Ettie (Elsie)Wolfswinkel.

h14 Marie(tjie), (Bab, Baby)
1918 –1972 (54 j.)
x Ian Kirton.

h15 Dries (Dick)
1920 –2004 (83 j.)
x Ann Rademan.
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Johanna Maria Sophia Dorothea
van der Walt (h1)

(1893 – 1974)

Oriëntasie212

Ousus van der Walt (Johanna, Ousie) is gebore in 1893,
oorleef die tyd in die konsentrasiekamp en sterf in 1974
op 80 jaar. Sy trou ongeveer tussen 1912 en 1915 in die
ouderdom van sowat 19 tot 22 jaar met Ouboet (David)
Lombard – hy was toe min of meer 22 tot 25 jaar oud.
Hy is gebore in 1890 en oorlede in 1952 op 61-jarige ou-
derdom, na ’n huwelik van ongeveer 37 tot 40 jaar;
Ousus was toe 59 jaar. Hulle het nie kinders van hul eie
gehad nie,maar ’n seun aangeneem en later ook sy dog-
ter grootgemaak. Hulle boer op ’n paar plekke in die
Vrystaat en dan ook in die Kaapprovinsie.

Ousus trou na Ouboet se dood met die wewenaar
Willem Vermeulen, gebore 1898; die datum van die
huwelik is onbekend. Hulle verhuis later na ’n aftreeoord
in Bloemfontein; na Willem se dood trek Ousus na ’n
tehuis vir bejaardes in Brandfort.

Genealogiese gegewens213

h1 VAN DER WALT, Johanna Maria Sophia
Dorothea: * Zijbrand,214 Boshof Distrik
8.6.1893;215 ≈BoshofGeref.KerkSA3.9.1893;216

† Brandfort 19.2.1974;217 # Bloemfontein
Memorium Begraafplaas. Dogter van Jacobus
Johannes van derWalt en AnnaMaria Venter.

x Boshof 218 Geref. Kerk SA ongeveer tussen
1912 en 1915: 219 David Hendrik Jacobus
LOMBARD (b1c3d6e2f1g3h4): * Boshof
4.11.1890;220 ≈ (waarskynlik) Boshof Ned.
Geref. Kerk;221 † Ganspan Besproeiingskema,
Vaalharts 24.7.1952;222 # Vaalharts. Seun
van Andries Louis Lombard en Louisa Johan-
na Maria Janse van Rensburg.223

xx Waarskynlik Jan Kempdorp Magistraats-
hof: Willem H. J. S. C. VERMEULEN:
* 13.10.1898;224 † Bloemfontein 18.2.1965;225

# Bloemfontein Memorium Begraafplaas.
Ouers onbekend.

[Hy x (Onbekend).]

Lewensloop

Ousus is op 8 Junie 1893 op haar grootouers se plaas
Zijbrand, Boshof Distrik gebore en op 3 September
1893 in die Boshof Gereformeerde Kerk gedoop.
Die doopgetuies was Tj. P. van der Walt en A. S.
van der Walt, asook S. J. Venter en J. S. M. D. Venter;
haar grootouers aan beide kante.226 Sy is ver-
noem na haar ouma aan moederskant.

Ousus het opgegroei op Zijbrand 475.
(Kyk kaart bl. 437.) Dit was haar oupa
aan vaderskant, Tjaart van der Walt,
se plaas. ’n Uitgebreide familie het
op die plaas gewoon: Behalwe haar
grootouers, het haar ouers, Koos en
Annie, vanaf 1892 daar gewoon en ge-
boer; drie van haar pa se getroude susters het ook
op die plaas gebly.227 Daar was altesaam nege vol-
wassenes en sestien kinders met die aanvang van
die Anglo-Boereoorlog (1899).

Afgesien van hul ouers, het die ander lede van die
uitgebreide familie ook ’n rol gespeel in die vroeë kin-
derjare van die kinders op Zijbrand; hulle het ’n ge-
lukkige, geborge kinderlewe gehad voor die oorlog.

Gedurende die 2½ jaar (1899 – 1902 ) wat die oorlog
geduur het, het hulle die een uiterste trauma na die
ander beleef. (Kyk Bylae B228 en ook ble. 444 – 447.)

Ousus v dWalt
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Ousus se ma, Annie en haar kinders is ongeveer ’n
jaar lank (tussen 1901 en 1902) in Bloemfontein Kon-
sentrasiekamp aangehou, waartydens die drie jong-
ste kindertjies oorlede is. In daardie tyd was Ousus
(± 8 j.) self dodelik siek en in die kamphospitaal.

Van die tyd in die hospitaal vertel Ousus dat sy gehoor
het hoe die verpleegsters onder mekaar praat dat hulle
blou “vieterjoel” (vitriol) in haar kos gaan sit. Daarna
het sy haar tande styf op mekaar vasgebyt wanneer
hulle kos bring, sodat hulle haar nie kon voer nie.229

Toe sy uiteindelik uit die hospitaal kom, was dit net sy
en Boet wat oor was. Die dood van twee sussies en ’n
bababoetie en dan ook nog in sulke omstandighede,
was waarskynlik vir Ousus en Boet die mees trauma-
tiese ervaring van die oorlog. (Kyk Bylae B.)230

Na die oorlog keer die gesin terug na ’n afgebrande,
verwoeste plaas; Ousus was toe nege jaar. Boet skets
in sy herinneringe die lewenstoestand na die oorlog
(Bylae B).231 (Kyk ook bl. 447.)

Ousus het moontlik op Boshof of by ’n nabygeleë
plaasskool, indien daar een was, skoolgegaan. Sy
was net tot St. VI in die skool want sy kon eers na
die oorlog, op die vroegste in 1903 begin skoolgaan;
in 1910 werk sy as 17-jarige al op Christiana by Kemp
Algemene Handelaar en koop in dié jaar by hulle ’n
staanhorlosie.232 Sy moes by iemand op Christiana
gebly of geloseer het, want haar ouers het tot 1919
nog in die Boshof Distrik gewoon en geboer.233

Min of meer in dié tyd ontstaan daar ’n verhouding
tussen Ousus en David Lombard. Hulle het mekaar
moontlik van skooldae af geken; sy ouers het ook in
die Boshof Distrik geboer – op Vaalboschrand 743.

Haar pa, Koos, was gekant teen die verhouding en
wou nie toestem dat hulle trou nie; hy het hom selfs
op ’n keer die huis belet; 234 moontlik weens sy
kerkverband, want die Lombard-gesin was lidmate
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Later het
haar pa tòg ingestem dat hulle kon trou, moontlik op
voorwaarde dat hy by die Gereformeerde Kerk aan-
sluit.235 Ousus was haar lewe lank lidmaat van dié
kerk; wat daarop dui dat David ook Gereformeerd was
na hul huwelik.

David (Ouboet, Ouman) is op 4 November 1890 op Bos-
hof gebore en waarskynlik in die Neder-
duitse Gereformeerde Kerk te Boshof
gedoop.236 Hy is vernoem na sy oupa-
grootjie aan vaderskant, Hendrik Jacobus
Lombard (b1c3d4e2), die pa van sy ouma
Lombard wat ook ’n Lombard was. Sy
was Anna Johanna Maria Lombard
(b1c3d4e2f2).237

David was nege jaar oud toe die oorlog uitbreek.
Daar kan aanvaar word dat die plase in hul deel van
die Boshof Distrik ook afgebrand, en die vroue en kin-
ders na ’n konsentrasiekamp gestuur is; waarskynlik
ook Bloemfontein Konsentrasiekamp.

David het moontlik, nes Ousus, op Boshof of by ’n
nabygeleë plaasskool, indien daar een was, skool-
gegaan. Hy was vermoedelik ook net tot St. VI in die
skool – die jaar na die oorlog (1903) was hy al 12 jaar
oud. Die verarmde boere se seuns moes gewoonlik
help met die boerdery.

David het sy linkeroog op ’n jong ouderdom in ’n
skietongeluk verloor, waarna hy ’n glasoog moes dra.
Hy het blou oë gehad en die glasoog was dieselfde
kleur as sy regteroog.

David (Ouboet of Ouman) en Ousus trou tussen 1912 en
1915238 in die Gereformeerde Kerk in Boshof. Hulle het
nie kinders van hul eie gehad nie, maar ’n seun kort na
sy geboorte aangeneem; sy ma is oorlede tydens die
Spaanse griepepidemie van 1918–1919, toe hy onge-
veer drieweke oudwas. Hulle het ook sy oudste dogter
(hul kleindogter), vanaf haar babadae vir ’n groot deel
van hul lewe onder hul sorg gehad. Hulle wou haar
graag aanneem,maar haar ouerswou nie toestemnie.

 Petrus JacobPelser (Piet), * 23.3.1919;239

† 13.6.1990240 (b2c5d5e9f3g5h4);241

aangenome seun.242 GetroudmetMar-
garetha Dorothea Groenewald (Dora).

 Johanna Dorothea Pelser (Johanna) (i1),
kleindogter (d.v. Piet enDoraPelser).
Getroudmet S.W. J. du Plessis.

Ousus se ouers, Koos en Annie, het hulle
altyd David en Johanna genoem; vir die broers en
susters was hy Ouboet (of Ouman) en sy maar altyd
Ousus (of Ousie). Die Coetzee- en Martin-kinders
het hulle nie oom en tannie genoem soos met al die
ander broers en susters van hul ouers nie; dié twee
was maar net Ousus en Ouboet. Vir die kinders was
dit altyd ’n groot lekkerte om by hulle te gaan kuier;
Ousus en Ouboet was soos ’n oupa en ouma vir hulle.

Ouboet het sy lewe lank geboer, selfs na hul aftrede;
hy het toe net op klein skaal verder geboer. Ousus het
na skool as winkelklerk gewerk tot sy en Ouboet
getroud is, waarna sy ’n boervrou geword het. Behal-
we vir die gewone huishoudelike take, het sy ook hekel-
werk gedoen, vanaf babaklere en doilies, tot tafeldoeke
en dekens. 243 Na hul aftrede, met meer water beskik-
baar as op die plase, het sy vir haar ’n blomtuin aangelê.

Piet

Johanna(tjie)

David Lombard
(Ouboet)
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Dis onbekend of hulle na hul troue aanvanklik op die
Lombard-familieplaas, Vaalboschrand, gewoon het.
Die eerste plaas waarop hulle geboer het, was Amandel-
boom 249,244 Boshof Distrik (tans Hertzogville Distrik).
Teendiemiddel-veertigswas hulle nog daar.

Later verhuis hulle na die plaas Smaldeel 1597,245

Hertzogville Distrik; die buurplaas was Talsen 86.246

Hulle bly baie korter daar as op Amandelboom. Met
Ouboet se dood in 1952 het hulle alreeds ’n paar jaar
op Ganspan Besproeiingskema gewoon. Na hul aftrede
het hulle ’n kleinhoewe van eenmorg daar bekom, waar
Ouboet op klein skaal geboer het. Hy het ’n vrugte-
oord en groentetuin aangelê; die opbrengs is uit die
hand verkoop vir ekstra inkomste. Ousus se blomtuin
voor die huis het haar baie plesier verskaf.

Ouboet en Ousus het hul hele lewe lank dit nie juis
breed gehad nie. Annamie (van Ans, h7) sê van hulle:

“Ousie Johanna en Ouman . . . baie lief
vir mekaar deur al die swaarkry, altyd
daar as iemand iets nodig het.” 247

Aanvanklik gebruik hulle ’n perdekar as
vervoermiddel, maar skaf later, ten spyte

van ’n moeilike lewe tòg ’n motor aan; ’n Chevrolet,
soos die enjinkap-ornament, te siene op die foto hier
naas, aandui. Van die susters (Kätz en Bab, sover be-
kend) verleen finansiële hulp aan Ousus in haar latere
jare.

Op 24 Julie 1952, na ’n huwelik van tussen 37 en 40 jaar,
sterf Ouboet onverwags weens ’n hartaanval; hy was
61 en Ousus 59 jaar. Sy trou later met die wewenaar Wil-
lem Vermeulen, gebore 1898; die datum van die huwelik is
onbekend. Hulle woon eers ’n ruk lank op Ganspan in Ou-
sus se huis en verhuis dan na die Mooi Hawens Aftreeoord
in Bloemfontein.

Willem sterf in 1965 op 66-jarige leeftyd. Twaalf en ’n half
jaar na Ouboet se dood, op bykans 72 jaar, word Ousus ’n
tweede keer weduwee. Na Willem se dood kry sy ’n plek
in die Rusoord Tehuis vir Bejaardes te Brandfort, waar Piet
en Dora toe in Boomstraat gewoon het.

Sy oorleef Willem met nege jaar en sterf weens hartversa-
ing op 19 Februarie 1974 op 80 jaar. Sy is langs Willem in
’n dubbelgraf in Bloemfontein se ou Memorium begraaf-
plaas begrawe.

Die teks van ds. F Postma248 se preek by Ousus se begrafnis
was Gen. 5:24. Ds. Postma sê tydens die gedenkdiens:249

“. . . Haar krag en haar sterkte het in haar God gelê.
”. . . Deur die genade van God het daar om haar lewe
iets van ’n stralekrans gelê. . . . Die Here het haar be-
kroon en versier met ’n mooi en lang lewe. . . .”

Ouboet enOusus in hul jongdae, c. 1938.

AnnamiedeWet

Uittreksel uit Ousus se laaste brief,
18 Feb. 1974, die dag voor haar dood.

WillemenOusus Vermeulen, c. 1958.

By die Coetzees opGoedehoop, voormotor, c. 1941.
Voor: Anna, Frans en Kätz (h11) Coetzee.
Agter: Koos van der Walt, Ousus en Ouboet.
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Tjaart Petrus van der Walt (h2)
(1894 - 1986)

Oriëntasie250

Boet van der Walt (Tjaart, Tjarie) is gebore in 1894,
oorleef die tyd in die konsentrasiekamp en sterf op
92-jarige ouderdom in 1986. Hy was ’n onderwyser
en het ook deeltyds geboer. Hy trou in 1934 toe hy
40 jaar oud is, met die 25-jarige Tollie van Zyl. Hulle
was 52 jaar lank getroud en het vier kinders gehad,
drie seuns en ’n dogter. Tollie is in 1909 gebore en
oorlede in 1994 in die ouderdom van 84 jaar. Sy was
die dogter van Pieter Gideon van Zyl en Glaudina Maria
Jacoba Nieuwoudt. Hulle het op ’n paar plekke in die
Transvaal gewoon.

Genealogiese gegewens251

h2 VAN DER WALT, Tjaart Petrus: * Boshof
20.10.1894;252 ≈ Boshof Geref. Kerk SA
24.2.1895;253 † Pretoria 19.12.1986;254 #Glau-
dina Begraafplaas 22.12.1986.255 Seun van
Jacobus Johannes van der Walt en Anna Ma-
ria Venter.

x Schweizer-Reneke, Ned. Geref. Kerk
15.12.1934: Glaudina Maria Gezina VAN
ZYL: * 3.10.1909;256 ≈ Schweizer-Reneke
Ned. Geref. Kerk257 (datum onbekend);
† Pretoria 24.3.1994;258 # Glaudina Begraaf-
plaas 31.3.1994.259 Dogter van Pieter Gi-
deon van Zyl en Glaudina Maria Jacoba
Nieuwoudt.260

Lewensloop

Boet (Tjaart) is op 20 Oktober 1894 op sy groot-
ouers se plaas Zijbrand, Boshof Distrik gebore en
gedoop op 24 Februarie 1895 in Boshof Gerefor-
meerde Kerk. Dis onbekend wie die doopgetuies
was. Hy is vernoem na sy oupa aan vaderskant.

Boet het opgegroei op ’n gedeelte van
Zijbrand 475. Dit was sy oupa, Tjaart
van der Walt, se plaas. ’n Uitgebreide
familie het op die plaas gewoon:
Behalwe sy grootouers, het sy ouers,
Koos en Annie, vanaf 1892 daar ge-
woon en geboer; drie van sy pa se ge-
getroude susters het ook op die plaas gebly.261 Daar
was altesaam nege volwassenes en sestien kinders
met die aanvang van die Anglo-Boereoorlog (1899).

Afgesien van hul ouers, het die ander lede van die
uitgebreide familie ook ’n rol gespeel in die vroeë kin-
derjare van die kinders op Zijbrand; hulle het ’n ge-
lukkige, geborge kinderlewe gehad voor die oorlog.

Gedurende die 2½ jaar (1899 – 1902 ) wat die oorlog
geduur het, het hulle die een uiterste trauma na die
ander beleef. (Kyk Bylae B262 en ook ble. 444 – 447.)

Boet se ma, Annie en haar kinders is ongeveer ’n
jaar lank (tussen 1901 en 1902) in Bloemfontein Kon-
sentrasiekamp aangehou, waartydens die drie jong-
ste kindertjies binne die bestek van twee weke oor-
lede is. Die dood van twee sussies en ’n bababoetie
en dan ook nog in sulke omstandighede, was waar-
skynlik vir Boet en Ousus die mees traumatiese erva-
ring van die oorlog. (Kyk Bylae B.)263

Na die oorlog keer die gesin terug na ’n afgebrande,
verwoeste plaas. Boet skets in sy herinneringe die
lewenstoestand na die oorlog (Bylae B).264 (Kyk ook
bl. 447.)

Boet was bykans agt jaar teen die einde van die
oorlog; hy help sy pa met die boerdery tot op veer-
tien jaar, waarna hy in 1909 vir die eerste keer
skooltoe gaan. Hy slaag St. VI na drie jaar en matri-
kuleer aan die Hoërskool Boshof in 1917.

Boet v dWalt
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Boet het die volgende staaltjie ten koste van homself
vertel: Toe hy so opgeskote was, moes hy op ’n dag
weer ’n hek vir sy pa oopmaak en verrig die taak, tipies
van hom, nie juis met spoed nie. Sy pa sê toe vir hom:

“Tjaart, jy is so verdeksels stadig – al werk wat jy
ooit voor sal deug, is om onderwyser te word.” 265

En dit is ook wat hy gedoen het. In 1918 loop hy ’n
onderwyskursus aan die Bloemfonteinse Normaal-
kollege en verwerf sy Vrystaatse Onderwysdiploma.
Hy kry ’n onderwyspos by die Honingkloof Primêre
Skool in die Vrystaat en begin Januarie 1919 daar
skoolhou.266 Die skool moes relatief naby aan Wit-
zieshoek267 gewees het, wat op die grens van Leso-
tho en die Noordoos-Vrystaat geleë is.268

Later kry hy ’n pos by ’n plaasskool in die
Bloemhof-omgewing (c. middel-1920’s tot
Sept. 1938) – toe was hy nader aan
Christiana waar sy ouers was en kon som-
mige naweke huistoe gaan. Sann Potgie-
ter269 het vertel dat hy dikwels ’n sko-
lier agter op diemotorfiets vir die naweek
saamgeneemhet; meestal kinders uit armhuise.

Vanaf 1929, na tien jaar in die onderwys, het Boet dit
op hom geneem om by te dra tot sy suster, Kotie (h8)
se studiekoste en dit vir haar sodoende moontlik ge-
maak om te gaan studeer. Daarna doen hy dieselfde
vir Map (h12) en Bab (h14). In totaal het hul studie-
tydperk oor 10 jaar gestrek, vanaf 1929 tot 1938; slegs
in 1932 was daar nie ’n suster op Kollege wat onder-
steuning nodig gehad het nie.270

Teen die einde van September 1938 kry Boet ’n aan-
stelling by die plaasskool op Kareepan 232,271 Bloemhof
Distrik; in 1941272 was hulle nog op Kareepan. ’n Ruk
later hou hy skool op Rietpan 214, Wolmaransstad Di-
strik, ’n plaas so 4 myl 273 vanaf Kareepan, waar die
skool tussen die diamantdelwers se huise was. Toe
die pan op ’n keer oorloop, het hulle babers tot in die
skool gekry. Ongeveer 1949 verhuis die gesin na
Wolhuterskop, naby Brits vir ’n paar maande en dan
na Mamogaleskraal in dieselfde omgewing, nadat hy
’n pos by die Voorwaarts Primêre Skool kry. Boet
koop dan ook ’n plot aldaar. Na ’n onderwysloop-
baan van 35 jaar, tree hy daar offisieel af in 1954. Hy
dien ’n verdere vier jaar op die aflosstaf, 274 tot Junie
1958 en hou in dié tyd op verskeie plekke skool in die
omgewing. Boet het dit geniet om met kinders te
werk en was dan ook ’n baie geliefde onderwyser; hy
was lief vir sport en het graag rugby en atletiek afgerig.

Boet was ook ’n boer; hy het jare lank bykomend tot
skoolhou, deeltyds geboer – ’n liefde wat teruggaan
na sy grootwordjare op die plaas. Hy het verder ’n
groot liefde vir sy moedertaal, Afrikaans gehad. In
1914, toe in St. VII, skryf hy in vir ’n opstelwedstryd
van die Vrystaatse Taalvereniging (A.T.V.) vir Hoër-

skole in die Oranje-Vrystaat. Met sy Afrikaanse opstel,
“Die Afrikaans in Suid-Afrika” wen hy die eerste prys,
tot sy skoolhoof se verbasing – al die ander inskrywings
was in Hollands, die taal wat toe nog in die skole ge-
bruik is.275 Tien jaar na sy aftrede, in Julie 1968 skryf hy
in vir ’n korrespondensiekursus in Joernalistiek.276

Daarna skryf hy kortverhale vir tydskrifte, soos Huisge-
noot en vir rubrieke van die SAUK.277 Verder was Boet
ook ’n kunstenaar; hy het van jongs af geskilder, hoof-
saaklik met olieverf, maar ook pensketse gedoen.278

Annamie279 sê van Boet:

“Broer Tjaart was die “glamour boy”
van die familie; hy kon ook pragtig
skilder. Die kinders het gedink die son
skyn gedurig as die drie broers, Boet,
Sarel en Boetie met vakansies aan-
kom met motorfietse en maats. 280

Kätz (h11)281 het dikwelsmetwaardering
vertel hoeBoet altydmet vakansies aller-
lei speletjies en oefeninge met hulle (sy
jonger broers en susters) gedoen het om
hulle besig te houen terselfdertyd hul be-
langstellingsveld uit te brei en geheue te
ontwikkel. Hy het byvoorbeeld takkies van verskeie
plante versamel en hulle die kenmerke laat memoriseer
deur hantering van die blare, soos die reuk, tekstuur en
vorm daarvan. Dan was dit ’n kompetisie om te sien
wie die meeste plante geblinddoek kon uitken.

Boet het in sy jong dae ’n besoek aan Londen gebring
en by ’n hotel gewerk vir sakgeld. Met sy vertrek
het die hoofsjef hom met dié getuigskrif “vereer”:282

Tollie is op 3 Oktober 1909 gebore en in die Schweizer-
Reneke Nederduitse Gereformeerde Kerk gedoop (da-
tum onbekend). Sy is vernoem na haar oumagrootjie
aan moederskant, Glaudina Maria Gezina Nieuwoudt
(née Engelbrecht).

Tollie het opgegroei op haar pa, Pieter van Zyl, se plaas,
Glaudina, Schweizer-Reneke Distrik; die plaas is ver-
noem na haar ma, Glaudina Maria Jacoba van Zyl (née
Nieuwoudt). Sy gaan skool by die Laerskool Schweizer-
Reneke en ook die Hoërskool Schweizer-Renekewaar sy
c. 1931matrikuleer.

Kätz Coetzee

Testimonial

Mr. van derWalt is a very good cook. Given the
ingredients, he is able to prepare a broth, that
will make tears come to the eyes of a sword
swallower and an iron ostrich lie down and
pray.

(Sgnd) Chef Periwinkle
Chief Cook of Polley’s Hotel, London.

Boet v dWalt

SannPotgieter
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Tollie Tollie en Boet met
Cobus, Tjaart, Glaudien en Pieter.

.

The Optimist

I sing a song to the optimist,
to the man who is brave and strong,
who keeps his head when things go right
and smiles when things go wrong.
He scatters sunshine as he goes
and leaves his fellows blest.

T. P. van der Walt

Boet en Tollie van der Walt (van Zyl)
Schweizer-Reneke, Sat. 15 Des. 1934.

Cobus Glaudien Piet Tjaart

Boet en Tollie trou op Saterdag, 15 Desember 1934 op Schwei-
zer-Reneke in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.283 Hulle
het vier kinders gehad, drie seuns en een dogter.

 Jacobus Johannes (Cobus), * Schweizer-Reneke 19.1.1937;284

† 2015.285 Getroudmet: SalominaMagdalena Roos (Mienie)286

en later Dina J. Manser (Dina).

 Glaudina Maria Jacoba (Glaudien), * Schweizer-Reneke
3.12.1939. 287 Getroud met Josua Pieter Christiaan van Zyl
(Joos).288

 Pieter Gideon (Piet), * Wolmaransstad 6.4.1944;289 † 1985.290

Getroud met Ohna Botha (Ohna).291

 Tjaart Petrus (Tjaart, Tjarie), * Wolmaransstad 5.6.1946.292

Getroud met Susanna Petronella Maria van Schalkwyk (Ronél).

Na Boet se finale aftrede, boer hulle nog ’n ruk op die plot by
Mamogaleskraal en verhuis dan na Glaudina, Tollie se familieplaas,
waar hulle ’n kafeetjie ’n tyd lank op die plaas bedryf. Daarna bly
hulle elf jaar lank by Joos en Glaudien, hul skoonseun en dogter,
wat in dié tyd verskeie kere verhuis; later kry hulle plek in die
Moria Sentrum vir Bejaardes te Krugersdorp-Noord. Tussen 1971
en 1974 verhuis hulle laastens na Huis Hermon, Pretoria-Noord.

Boet was sy lewe lank ’n lidmaat van die Gereformeerde Kerk en
Tollie, wat aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk behoort het,
sluit na hul troue by die Gereformeerde Kerk aan. Boet was diep
gelowig en van jongs af betrokke by die kerk; hy was deur die jare
etlike kere diaken en so ook later ouderling.293 Cobus, sy oudste
seun, het vertel dat hy nooit gehoor het dat sy pa growwe taal ge-
bruik nie. Die naaste daaraan wat hy ooit gehoor het, was toe hy
die dag baie kwaad was en gestaan en rondtrippel het van woede;
toe sê hy: “Ag-en-tag-en-tag, hoe kwaad is ek nou!”

Tollie het nie ’n beroep voor haar huwelik beoe-
fen nie, maar haar ouers bygestaan op die plaas.
Sy was ’n tuisteskepper na haar troue; behalwe
vir die huishouding wat sy behartig het, het sy
naaldwerk gedoen, gebrei en gehekel. Sy was ook
lief vir tuinmaak en het altyd op die plase waar hulle
gebly het hoenders aangehou. Sy verloor haar een
been in die laat-vyftigerjare weens verkalkte are.

Op 19 Desember 1986294 sterf Boet op 92, na ’n huwelik van 52
jaar; Tollie was toe 77. Sy gedenkdiens is waargeneem deur
ds. Kobus Venter in die Glaudina Nederduitse Gereformeerde
Kerk. Na Boet se dood bly sy aan in Huis Hermon. Sy oorleef
hom met sewe jaar en sterf op 24 Maart 1994295 in die ou-
derdom van 84 jaar. Haar gedenkdiens is waargeneem deur
ds. Davel in die Glaudina Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Albei is in die Glaudina Begraafplaas begrawe, waar die van Zyl-
voorgeslagte ook rus. Die kerkgebou en begraafplaas is op die
plaas Glaudina, wat vroeër aan Tollie se pa, Pieter van Zyl,
behoort het en waar sy grootgeword het.296

297
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Aletta Sophia van der Walt (h3)
(1896-1901)

Oriëntasie298

Lettie van der Walt is in 1896 gebore en in 1901 oorlede;
sy was ongeveer 5½ jaar oud.299 Haar ouers het op
Zijbrand, Boshof Distrik gewoon. Sy is saam met haar
ma, twee susters en twee broers in Bloemfontein
Konsentrasiekampaangehou tydens die Anglo-Boereoor-
log, waar sy binne die eerste drie maande na opna-
me oorlede is.

Genealogiese gegewens300

h3 VAN DER WALT, Alet ta Sophia :
* Zijbrand, Boshof Distrik 05.06.1896;301

≈ Boshof Geref. Kerk SA 27.9.1896;302

† Bloemf. Konsentrasiekamp 24.10.1901;303

# Bloemfontein-dorp Begraafplaas.304 Dog-
ter van Jacobus Johannes van der Walt en
Anna Maria Venter.

Lewensloop

Lettie is op 5 Junie 1896 op Zijbrand in die Boshof
Distrik gebore. Sy is gedoop in die Boshof Gerefor-
meerde Kerk op 27 September 1896. Die getuies by
haar doop was Stephanus Tjaart van der Walt en Heila
Magdalena Venter, ’n ouer broer van haar pa en sy
vrou. Sy is vernoem na haar ouma aan vaderskant.305

Sy het haar kort lewe op Zijbrand, Boshof Distrik deur-
gebring. Dit was haar oupa aan vaderskant, Tjaart van
der Walt, se plaas. ’n Uitgebreide familie het op die
plaas gewoon: Behalwe haar grootouers het haar
ouers, Koos en Annie, vanaf 1892 daar gewoon en
geboer; verder het drie van haar pa se getroude sus-
ters ook op die plaas gebly.306 Almal het ’n rol in die
vroeë kinderjare van die kinders op Zijbrand gespeel;
hulle het ’n gelukkige, geborge kinderlewe gehad
voor die Anglo-Boereoorlog.

Die oorlog was ’n tyd van uiterste trauma. (Kyk By-
lae B 307 en ook ble. 444 – 447.) Op 2 Oktober 1899
word haar pa opgeroep vir vegdiens in die Boshof
Kommando en op 2 Mei 1901, toe Lettie vyf was,
word hy en haar oupa Tjaart gevange geneem op die
plaas en na Bermuda gestuur. Die traumatiese tyd
wat toe gevolg het, is die storie van die laaste ongeveer
sesmaande van haar, Annatjie en Kosie se lewens.

Teen die begin van Julie 1901 het die
Tommies skielik op die plaas aangekom
om die vrouens en kinders na die Bloem-
fontein Konsentrasiekamp te neem. Op
30 Julie 1901 word haar ma, Annie, (27
jaar) en haar vyf kinders in die Inname-
register 308 van die Bloemfontein Kon-
sentrasiekamp opgeneem.309 Die kinders was: Ousus
(± 8 jaar); Boet (± 6 jaar); Lettie (± 5 jaar); Annatjie (± 3
jaar); en Kosie (1 jaar).

Ongeveer ’n maand na opname in die kamp word die
kinders een na die ander siek; teen die einde van
September, begin-Oktober 1901 was al vyf kinders siek.
Die drie jongste kinders sterf ongeveer twee en ’n half
maande na opname in die konsentrasiekamp; al drie
binne die bestek van twee weke in die maand wat as
swart-Oktober bekend gestaan het. Lettie en Anna-
tjie doen albei longontsteking op en Kosie diarree.
Lettie sterf op 24 Oktober 1901 in die tent waar haar
ma hulle versorg het.

Vir Lettie was daar net 2 maande en 24 dae van haar le-
we oor na opname in die kamp. Sy is in die Bloemfon-
tein-dorp Begraafplaas310 ter ruste gelê, net soos Kosie
en Annatjie wat voor haar oorlede is. 311

Annie v dWalt
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Anna Maria van der Walt (h4)
(1898-1901)

Oriëntasie312

Annatjie van der Walt is in 1898 gebore en in 1901
oorlede; sy was 3 jaar 2½ maande oud.313 Haar ouers
het op Zijbrand, Boshof Distrik gewoon. Sy is saammet
haar ma, twee susters en twee broers in Bloemfontein
Konsentrasiekamp aangehou tydens die Anglo-Boe-
reoorlog, waar sy binne 2 maande en 18 dae na op-
name oorlede is.314

Genealogiese gegewens315

h3 VAN DER WALT , Anna Ma r i a :
*Wolvenspruit, Boshof Distrik 04.07.1898;316

≈ Boshof Geref. Kerk SA 25.9.1898;317

† Bloemf. Konsentrasiekamp 18.10.1901;318

# Bloemfontein-dorp Begraafplaas.319 Dog-
ter van Jacobus Johannes van der Walt en
Anna Maria Venter.

Lewensloop

Annatjie is op 4 Julie 1898 op Wolvenspruit,320 Boshof
Distrik gebore. Dit was haar oupa aan vaderskant,
Tjaart van der Walt se plaas; haar ouers het toe op
Zijbrand, ’n ander plaas van haar oupa Tjaart ge-
woon. Sy is gedoop in die Boshof Gereformeerde
Kerk op 25 September 1898.321 Die getuies by haar
doop was Barend van der Walt en sy vrou, Martha
Johanna van der Walt (’n jonger suster van haar pa),

Hester Lasea Johanna Susanna van der Walt (’n ouer
halfsuster van haar pa) en Hester Johanna Coetzee
(verwantskap onbekend). Sy is vernoem na haar ma,
Anna Maria;322 dié is op haar beurt na haar ouma aan
moederskant vernoem, Anna Maria de Kock (née Ven-
ter).323

Annatjie het haar kort lewe op Zijbrand, Boshof Distrik
deurgebring, waar haar ouers toe gewoon het. 324

Die laaste ongeveer ses maande van haar lewe het
langs dieselfde lyne as dié van Lettie verloop. (Kyk bl.
491.)

Annatjie doen, net soos Lettie, longontsteking op teen
die begin tot middel van Oktober en sterf ses dae voor
haar, op 18 Oktober 1901 in die tent waar haar ma hul-
le versorg het.

Vir Annatjie was daar net 2 maande en 18 dae van
haar lewe oor na opname in die kamp. Sy is in die
Bloemfontein-dorp Begraafplaas325 ter ruste gelê,
net soos Kosie wat elf dae voor haar oorlede is.326

Van derWalt-gesin voor die Anglo-Boereoorlog,
c. 1899

Agter: Koos, Lettie, Annatjie en Annie.
Voor : Boet en Ousus.

Kosie is in Julie 1900 gebore.
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Jacobus Johannes van der Walt (h5)
(1900 - 1901)

Geen foto beskikbaar nie.

Oriëntasie327

Kosie van der Walt is in 1900 gebore en in 1901 oor-
lede; hy was 1 jaar en 3 maande oud.328 Sy ouers het
op Zijbrand, Boshof Distrik gewoon. Hy is saam met
sy ma, drie susters en ’n broer in Bloemfontein Kon-
sentrasiekamp aangehou tydens die Anglo-Boereoor-
log, waartydens hy binne 2 maande en 7 dae na opna-
me oorlede is.329

Genealogiese gegewens330

h5 VAN DER WALT, Jacobus Johannes:
*Wolvenspruit,331 Boshof Distrik __.07.1900;
† Bloemf. Konsentrasiekamp 07.10.1901;332

# Bloemfontein-dorp Begraafplaas. Seun
van Jacobus Johannes van der Walt en
Anna Maria Venter.

Lewensloop

Kosie is tydens die Anglo-Boereoorlog, in Julie 1900 op
Wolvenspruit, 333 Boshof Distrik, gebore. Dit was sy
oupa aan vaderskant, Tjaart van derWalt, se plaas; sy
ouers het toe op Zijbrand, ’n ander plaas van sy oupa
gewoon. Dis onbekend of daar in die tyd van die
Anglo-Boereoorlog die geleentheid was om hom te laat
doop. Hy is na sy pa vernoem, Jacobus Johannes; die-
selfde name as dié van sy Venter-oupagrootjie aan
beide vaders- enmoederskant.334

Kosie het sy kort lewe op Zijbrand, Boshof Distrik deur-
gebring, waar sy ouers toe gewoon het. Die laaste
ongeveer ses maande van sy lewe het langs dieselfde
lyne as dié van Lettie en Annatjie verloop. (Kyk bl. 491.)

Kosie doen diarree op teen die begin van Oktober en
sterf eerste van die drie kinders, elf dae voor Annatjie,
op 7 Oktober 1901 in die tent waar sy ma hulle versorg
het.

Vir Kosie was daar net 2 maande en 7 dae van sy lewe
oor na opname in die kamp. Hy is in die Bloemfon-
tein-dorp Begraafplaas335 ter ruste gelê, waar Annatjie
elf dae, en Lettie sewentien dae later ook begrawe is. 336

Geen foto beskikbaar nie.

JacobusJohannes van
derWalt (Kosie)

* __.07.1900,
† 07.10.1901
(1 j. 3 mde.)

Aletta Sophia vander
Walt (Lettie)

* 05.06.1896,
† 24.10.1901 (± 5 j).

AnnaMariavander
Walt (Annatjie)

* 04.07.1898
† 18.10.1901 (± 3 j.)
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Aletta Sophia van der Walt (h6)
(1903-1983)

Oriëntasie337

Lettie van der Walt (Lil) is gebore in 1903 en oorlede in
1983 op die ouderdom van 79 jaar. Sy was ’n mode-
maakster. Sy trou in 1937, toe sy 33 jaar oud is, met
die 29-jarige Billy Martin (Bill, Willy). Hy is gebore in
1908 en sterf in 1989 in die ouderdom van 81 jaar.
Lettie ontval die 74-jarige Billy na ’n huwelik van 46 jaar.
Hulle het twee seuns gehad en ’n vroeggebore dogter-
tjie verloor. Hulle woon 27 jaar in die Kaapprovinsie en
verhuis dan na Natal. Billy het in die Transvaal en Kaap-
provinsie gewerk.

Genealogiese gegewens338

h6 VAN DER WALT, Aletta Sophia: * Glen-
dower, Boshof Distrik 27.10.1903;339 ≈ Boshof
Geref. Kerk SA 3.1.1904;340 † Kelso, Natal
4.5.1983;341 # Scottburgh Begraafplaas, graf
585, 6.5.1983.342 ID-nr. 0310270025003.343

Dogter van Jacobus Johannes van der Walt en
AnnaMaria Venter.

x Christiana Magistraatshof 5.3.1937: MAR-
TIN, Owen William Arthur: * Kimberley
22.9.1908;344 ≈ Kimberley Wesleyan Metho-
dist Church 4.7.1909; 345 † Scottburgh
17 12.1989; 346 # Scottburgh Begraafplaas,
graf 587, 21.12.1989. ID-nr. 0809225021009.347

Seun van Owen William Arthur Martin en
Anna Helena Elizabeth du Toit.

Lewensloop348

Lettie is op 27 Oktober 1903 op haar grootouers se
plaas, Glendower, Boshof Distrik waar haar ouers
gewoon het, gebore en op 3 Januarie 1904 in Bos-
hof Gereformeerde Kerk gedoop; dis onbekend
wie die doopgetuies was. Sy is na haar ouma aan
vaderskant vernoem. Haar suster en broer wat
die konsentrasiekamp oorleef het, Ousus en Boet,
was onderskeidelik tien en nege jaar ouer as sy.349

In 1911, toe Lettie ses jaar was, verhuis hulle na
Biesiesfontein en trek vyf jaar later, in 1916 toe sy
twaalf is, na Aangekocht, waar hulle drie jaar bly.
(Kyk kaart, bl. 438, vir ligging van Biesiesfontein en
Aangekocht.) In 1919 verhuis hulle na Christiana;
sy was toe vyftien. Lettie het moontlik by ’n
nabygeleë plaasskool skoolgegaan of op Boshof;
sy het skool verlaat nadat sy St. VI geslaag het.

Annamie (van Ans h7) vertel: “Ouma het so ge-
maak, dat as daar ’n babatjie is dan vat Lil [h6] of
Ansa [h7] die babatjie en pas hom/haar op.” 350

Bab, die tweede jongste van die gesin, was die
laaste baba waarna Lettie omgesien het – sy was
veertien toe Bab gebore is.

Sy skryf later in vir ’n korrespondensiekursus in mo-
demakery wat modeontwerp, taillering, hoede-
makery en oortrek van skoene insluit.351 Daarna
bedryf sy ’n modemakerybesigheid uit haar ouers
se huis in Pretoriusstraat, Christiana waar sy be-
kend was as die modemaakster van die dorp.352

Dit alles het sy met ’n Anker handnaaimasjien353

gedoen, wat sy dwarsdeur haar lewe gebruik het.

Lettie was baie lief vir musiek en kon klavier enmond-
fluitjie speel. Sy skaf mettertyd ’n tweedehandse
klavier aan en was jare lank orreliste van Chris-
tiana Gereformeerde Kerk, wat ’n serfyn354 gehad
het. Later kry sy vir haar ’n grammofoon en bou
’n plateversameling op;355 dit sluit stukke in soos
Sweet and Low, die mooi aria, Saggies ontwaak
my hart, uit Simson en Delila (Camille Saint-Saëns),
’n plaat van Nelson Eddy ens. (Kyk ook bl. 469.)

Lettie het as jong meisie twee liefdesteleurstel-
lings gehad. Die eerste man het hul verlowing
verbreek en die tweede een het nie by die kerk
opgedaag vir hul troue nie; sy sukkel daarna om
mans te vertrou en trou eers op 33 jaar.
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Na haar huwelik was Lettie ’n tuisteskepper;
behalwe vir die normale take van ’n huishou-
ding, het sy vrugte ingelê en konfyt gekook;
haar eie klere gemaak en die seuns s’n toe hul-
le klein was, truie gebrei vir die gesin, asook
rokke en pakkies vir haarself. Sy was lief vir
tuinmaak en het altyd ’n paar hoenders gehad.

Sy was baie gesondheidsbewus en ingestel op gebalanseerde
maaltye vir haar gesin. Sy het ’n oefenprogram van Tromp
van Diggelin,356 gehad en gereeld geoefen. Haar droom om die
kinders musiekles te laat neem, word waar toe sy ’n pragtige
ou Duitse Heindorff-klavier (’n familie-erfstuk) in 1948 bekom.

Jay het gesê:
“Ma het met die groot VREES vir die lewe
geleef; ’n vrees wat bewaarheid is toe Owen
in ’nmotorfietsongelukoorlede is. Hierdie ramp het
die Martin-gesin letterlik uitmekaar geruk.”

Billy (Bill, Willy) is op 22 September 1908 in Kimberley gebore
en gedoop op 4 Julie 1909 in Kimberley Wesleyan Methodist
Church. Hy is vernoem na sy pa, Owen William Arthur, wat
van Engelse afkoms was; sy ma was Afrikaans, ’n nooi du Toit.
Billy, nes sy oupa en pa voor hom, is grootgemaak as ’n tradi-
sionele Engelsman – hy was ’n egte Soutie.

Die gesin het in Kimberley gewoon; met die mynstaking van
1922 verloor sy pa sy werk en trek hulle na George in die Suid-
Kaap waar hy by die Jonkersberg Bosbouplantasies werk – Bil-
ly was toe dertien. In 1924 trek hulle terug na Kimberley. Na St.
VI begin hy in 1926, op 18 jaar as vakleerlingmesselaar by De
Beers Consolidated Mines Limited in Kimberley werk. Na ’n
5-jaar vakleerlingskap wat die bou van gewone boustruk-
ture en hoogoonde insluit, kwalifiseer hy op 23, in 1931 as
ambagsman (messelaar en hoogoondbouer). 357 Die Skot wat
hom opgelei het, het verseker dat hy die terrein van sy ambag,
boukunde, deur en deur ken; Romeinse en Griekse style van
boukuns, boë, sirkels, pilare se onderdele, mure, elke tipe
steenwerk en boumetode.

Volgens De Beers se beleid, moes hy toe bedank en gaan werk
soek. Hy doen stukbouwerk aan die Rand op Benoni, Brak-
pan, Vereeniging en Springs; hy het letterlik van plek tot plek
geloop en gewerk net waar hy werk kon kry. Weens die
skaarste aan werk besluit hy en ’n vriend teen 1933 om spoel-
diamante aan die Vaalrivier by Christiana te delf. In 1936, op
27 jaar, word hy aangestel as messelaar by die Suid-Afrikaan-
se Spoorweë en Hawens (SAS & H), gestasioneer op De Aar.358

Billy werk as bouer/messelaar op die Spoorwegseksie tussen
De Aar en Kimberley. Hy moes weg van die huis werk en was
net naweke tuis. Elke naweek is ’n kostrommel vir hom ge-
pak vir die komende week. Hy het Sondagaande vertrek met
sy klein kleretas, metaalkosblik, mandolien, .22 jaggeweer
in ’n khaki geweersak en die mondfluitjie altyd, altyd in sy
broeksak. Dán was hy gereed vir die Seksie!

Billy was in alle opsigte ’n meester op sy vak-
gebied. Hy was instinktief ’n ambagsman; hy
kon die proses in sy kop sien as hy na ’n bou-
plan kyk. Daar was min wat hy nie van bou
geweet het nie; hy het ook met die uiterste
sorg gebou – stasiegeboue, perronne, spoor-
weghuise, keermure, groot duikslote en slui-
se (culverts), brûe, yslike damme, baie groot

Lettie en Billy in hul jong dae, c. 1936.

Billy en Lettie Martin (van der Walt)
na hul huwelik.

Christiana, Vrydag 5 Maart 1937.

LettieMartin

JJ (Jay)Martin
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en diep putte ens. – alles wat nodig was, dit het hy gebou!
Hy het sy werk geniet; vir hom was dit skeppende werk
waarin hy hom uitgeleef het. In 1964 is hy medies ongeskik
verklaar na ’n rugbesering aan diens; hy gaan op 56, na 28
jaar diens by SAS & H, op vervroegde aftrede.

Billy en Lettie het mekaar ses jaar geken voor hul troue met
spesiale lisensie op Vrydag, 5 Maart 1937 in die Magistraatshof
op Christiana. Die getuies was Billy se pa, Owen William
Arthur Martin en ’n vriend, C. H. Spamer (Sarel). Hulle het twee
seuns gehad wat op De Aar gebore is en ’n vroeggebore dog-
tertjie verloor; sy is kort voor geboorte oorlede (± 1939).359

 Owen William Arthur (Owen, Chummy), * De Aar 4.3.1938;
† 1960 (22½ j.). Ongetroud.

 Jacobus Johannes (JJ, Jay), * De Aar 5.2.1941; † 2016 (75 j.).
Getroud met Anna Maria Coetzee (Anna(tjie), Antjie),
(Van der Walt-lyn h11i1).

Met die uitbreek van die TweedeWêreldoorlog in
1939 het Billy, nes sy pa, soos die Engelse sê, “saw
it his duty to God, King and Country to fight”. Hy
sluit op 6 April 1941, toe Owen drie en JJ twee
maande is, by die SA Tenkkorps (SATK) aan en
word opgeneem in die Pantserkar Regiment as ma-
sjiengeweerskutter. Na 187 dae diens word hy
medies ongeskik verklaar 360 en voor die Divisie na die gevegs-
front in Noord-Afrika vertrek, op 9 Oktober 1941 gedemilitari-
seer. Hy ontvang twee medaljes vir militêre diens: dieMedal
of War 1939 – 1945361 en die silwer Afrika Diensmedalje.362

Hulle woon 27 jaar (1937 – 1964) in De Aar en na Billy se aftrede
19 jaar (1964 – 1983) op Kelso, aan die Natalse Suidkus. Hy
bly bykans 6 jaar (1984 – 1989) in Scottburgh na Lettie se dood.

Lettie was haar lewe lank ’n lidmaat van die Gereformeerde
Kerk. Billy behoort voor hul troue aan die Wesleyan Metho-
dist Church; hy gaan daarna oor na die Gereformeerde Kerk.363

Hoewel Billy net St. VI gehad het toe hy ingeskryf het vir sy 5-
jaar ambagkursus, was hy belese, kunssinnig, hoogs intelligent,
lewenswys en uiters bekwaam. Hy het ’n uitgebreide Engelse
woordeskat gehad en Afrikaans vlot gepraat; was wel ter tale,
met ’n fyn humorsin. Hy kon ’n baie goeie brief in die
werksopset aan die ingenieurs by Hoofkantoor skryf – skerp en
op die punt af. Hy het tòg ook ’n stout sin vir humor gehad –
hy was bekend onder sy base vir die ystervarkpenne wat hy
gebruik het om sy briewe aan Hoofkantoor mee toe te steek;
hy het dit nie toegeplak nie. Dit was sy persoonlike tjap!

Hy was ’n veelsydige mens – in hoofsaak natuurmens en ’n jag-
ter by uitstek; daarby was hy, onder andere, ’n kunstenaar,
musikant en digter. Hy het ’n goeie stem gehad en was lief om

te sing terwyl hy homself op die mandolien
of klavier begelei. Hy kon nie ’n noot mu-
siek lees nie, maar het omtrent enige mu-
siekinstrument wat hy in die hande gekry
het, bespeel. In wese was hy ’n alleenmens
(loner); op die Seksie het hy sy .22 geweer,
mandolien en “beklawaai” by hom gehad,
hy kon JAG en hy was “VRY”! Verder het hy
wyd gelees, fiksie en nie-fiksie. Billy het nie
rykdom en posisie in die lewe nagestreef
nie,364 hy het op natuurvlak geleef; hy wou
net Bill Martin in die veld en oopte wees!

OpWoensdag 4Mei 1983, sterf Lettie op Kelso
weens hartversaking op 79, na ’n huwelik van
46 jaar; Billy was toe 74. Die gedenkdiens is
op Vrydag 6 Mei 1983 in Scottburgh Meto-
diste Kerk365 waargeneem deur ds. G. H. J.
Kruger van die Gereformeerde Kerk, Durban.
Sy is in die Scottburgh Begraafplaas begrawe.

Billy trek na Lettie se dood na Pretoria en
bly ’n paar maande in die Pretoria Privaathotel
in Leydsstraat, Sunnyside. Hy gaan dan terug
na die oopte en sy bekende omgewing in
Natal; hy bly in Scottburgh in die Surfers
Paradise Inn tot sy dood in 1989. Hy oorleef
Lettie met ses jaar en sterf op Sondag, 17
Desember 1989 na ’n hartaanval. Ds. L. van
derWalt neem die gedenkdiens op Donderdag
21 Desember 1989 in die NederduitseGerefor-
meerde Kerk,366 Scottburgh-Suid waar. Hy
is in Scottburgh Begraafplaas, in die tweede
graf vanaf Lettie se graf, begrawe.

Billy en Lettie met
Owen en JJ (Jay), De Aar, c. 1952.

BillyMartin

Owen/Chummy JJ/Jay
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Anna Maria van der Walt (h7)
(1905-1996)

Oriëntasie367

Ans van derWalt (Anna, Ansa) is gebore in 1905 en
oorlede in 1996 op die ouderdom van 91 jaar. Sy
het nie ’n beroep voor haar huwelik beoefen nie;
sy het haar ma bygestaan met die huishouding en
van die nuwe aankomelinge in die gesin versorg.
Na haar trouewas sy ’n tuisteskepper. Ans trou in
1925, op 20 jaar, met haar neef, JJ 368 (Hannes) van
derWalt wat toe bykans 22 was. Ans se ma, Anna
Maria Venter, was ’n ouer suster van JJ se ma,
Johanna Maria Venter. JJ is gebore in 1903 en
sterf in 1976 in die ouderdom van 73 jaar; Ans
was toe 71. Hulle was 51 jaar getroud; Ans
oorleef hom met 20 jaar. JJ en Ans het twee
dogters gehad; die oudste is klein oorlede.
Hulle het op ’n paar plekke in Natal gewoon.

Genealogiese gegewens369

h7 VAN DER WALT, Anna Maria: * Glen-
dower, Boshof Distrik 24.1.1905;370 ≈ Boshof
Geref. Kerk SA 30.4.1905;371 † Scottburgh
11.8.1996;372 # Durban, Stellawood Begraaf-
plaas.373 Dogter van Jacobus Johannes
van der Walt en Anna Maria Venter.

x Christiana Geref. Kerk SA 14.8.1925:374

VAN DER WALT, Johannes Jacobus: * Be-
thulie 29.10.1903;375 ≈ Bethulie Geref. Kerk
SA 15.11.1903;376 † Durban 30.10.1976;377

# Durban, Stellawood Begraafplaas.378 Seun
van Jan Adriaan van der Walt (b5c3d5e7f8)
en Johanna Maria Venter.379

Lewensloop

Ans is op 24 Januarie 1905 op Glendower, Boshof
Distrik gebore, haar grootouers, Tjaart en Lettie van der
Walt, se plaas waar haar ouers gewoon het. Sy is ge-
doop in die Boshof Gereformeerde Kerk op 30 April
1905. Die doopgetuies was Johannes Antonie Venter
en sy vrou, Francina Hendrina Coetzee, asook Jan
Adriaan van der Walt, ’n neef van haar moeder aan
Venterskant en sy vrou, Johanna Maria Venter (f8), ŉ
tante aan moederskant; later haar skoonouers. Sy is

vernoem na haar ma, wat op háár beurt vernoem is na
haar ouma, Anna Maria de Kock (née Venter). 380

In 1911, toe Ans omtrent ses jaar was, trek die gesin
na Biesiesfontein en vyf jaar later, in 1916 toe sy elf is,
verhuis hulle na Aangekocht waar hulle drie jaar bly.381

In 1919 trek hulle na Christiana; Ans was toe veertien
jaar. Terwyl die gesin op Biesiesfontein en Aange-
kocht gebly het, het Ans waarskynlik tydens haar laer-
skooljare skoolgegaan by ’n nabygeleë plaasskool,
indien daar een was, of anders op Boshof. Dis on-
bekend tot watter standerd sy in die skool was –
waarskynlik net tot St. VI.

Sy het nie ’n beroep voor haar huwelik beoefen nie,
maar haar ma bygestaan met die groot huishouding
wat ’n voltydse werk moes gewees het; daar was ne-
ge kinders in die huis toe hulle Christiana toe getrek
het. Geen wonder nie dat Annamie (haar dogter) sê,
“Ouma was die hardwerkendste vrou wat jy jou kan
voorstel”. Ans se ma, Annie, het altyd gesê sy is haar
regterhand.382

Annamie vertel :

“Ouma het so gemaak, dat as daar ’n
babatjie is dan vat Lil [h6] of Ansa [h7]
die babatjie en pas hom/haar op.” 383

Dries, die jongste van die gesin, was een
van die babas waarna Ans omgesien
het – sy was vyftien toe Dries gebore is. AnnamiedeWet
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Annamie sê verder:

“Dries . . . was vier jaar oud
toe Ans getroud is. Hy het so
baklei met JJ – hy het gesê hy
kan nie vir Ansa wegvat nie,
“want Ansa is my ma”. . . .

. . . Toe sê JJ vir hom:
“As ek haar by jou koop, kan
ek haar maar kry? ” “Ja”, sê
Dick, “ ’n appel, ’n lemoen en
tweepiesangs”. Toe is hy heel-
temal tevrede dat Ansa gaan
trou.” 384

JJ is die jaar na die oorlog, op 29 Oktober
1903385 op Bethulie gebore en in die Bethulie
Gereformeerde Kerk gedoop op 15 November
1903.386 Dis onbekend wie die doopgetuies
was. Hy was die oudste van die gesin en is
vernoem na sy oupa aan vaderskant, Johannes
Jacobus Petrus van der Walt (b5c3d5e7).387

In Januarie 1916, toe JJ 12 jaar is, word sy pa
vanaf Bethulie na Ixopo, Suid-Natal verplaas. In
1918 woon hulle op Umzinto aan die Natalse
Suidkus en in 1920, toe JJ ongeveer 17 is, bly
hulle nader aan Durban, op Umbogintwini, dig-
by Amanzimtoti.388

Dis onbekend tot watter standerd JJ in die skool
was, en of hy aan sport deelgeneem het. Na
skool werk hy in Natal by die SA Spoorweë en

Hawens (SAS & H) as arbeider, waar hy smal spore389 en dwars-
lêers lê en gruis skep. Later word hy bevorder tot ploegbaas;
met ’n span Zuluwerkers moet hy sorg dat treinspore in toege-
kende seksies gelê en in stand gehou word. Hy was, onder
andere, gestasioneer op Mtubatuba, Mbogintwini en Stanger.
Later, na bevordering, werk hy in Durban. Na sy aftrede sluit hy
’n kontrakmet ’n privaat firma vir die lê van spore.390

JJ kon vlot Zulu praat en het die Zulukultuur goed geken. Hy
het, onder andere, die Zuluname van bome en ander plante
geken en geweet hoekom hulle dié name aan spesifieke bome
of plante gegee het. 391

Voordat Ans en JJ in ’n verhouding was, was sy verloof aan Pie-
ter Fourie, ’n polisieman op Christiana. JJ en Ans trou op Vry-
dag, 14 Augustus 1925 in die Christiana Gereformeerde Kerk;
Ds. Isak D. Kruger, predikant van Potchefstroom,392 het die hu-
weliksbevestiging waargeneem.393 Ans se ouer suster, Lettie
(h6) was die orreliste van die gemeente en het haar trou-uit-
rusting gemaak. JJ en Ans het twee dogters gehad; die
oudste is gebore op Mtubatuba,394 Zululand en die jonger
een op Mbogintwini, Natalse Suidkus. 395

 Margaretha,396 * Mtubatuba, Zululand Noord-Natal 1926;
† Mbogintwini, c. 1930; # Durban. Oorlede op ongeveer
vier jaar.397

 Anna Maria (Annamie), * Mbogintwini, Natalse Suidkus
4.4.1927. Getroudmet JohannesAnthonie deWet (Tony).398

JJ en Ans was neef en niggie – hul moeders was susters, dogters
van Sarel Jacob Venter en Johanna Maria Sophia Dorothea de
Kock. Verder was sowel JJ as Ans se ouers ook neef en niggie:

JJ se oupa aan moederskant, Sarel Jacob Venter, en sy ouma
aan vaderskant, Anna Catharina Venter, was broer en suster;
seun en dogter van Jacobus Johannes Venter en Anna
Catharina Janse van Vuuren.

Net so was Ans se oupa aanmoederskant, Sarel Jacob Venter,
en haar ouma aan vaderskant, Aletta Sophia Venter, ook broer
en suster; seun en dogter van Jacobus Johannes Venter en
AnnaCatharina Janse van Vuuren.

Ans was ’n tuisteskepper na haar troue; behal-
we vir die huishouding wat sy behartig het, het
sy naaldwerk gedoen, gebrei en tuingemaak –
later jare ook hekelwerk gedoen. Toe Ans as
jong getroude op Mtubatuba in Zululand ’n huis-
hulp in diens neem, sit sy met die probleem dat
dié net Zulu magtig is. Met JJ se hulp begin sy om

iets van die taal te leer, maar toe sy met die vrou probeer Zulu
praat, het dié haar met groot oë en baie ontsteld aangekyk. Sy
vind toe uit dat hy haar ook ’n paar vloekwoorde geleer het! 399

Hy kon baie onkruidsig wees! Mettertyd het sy die taal be-
meester en kon sy dit relatief goed praat.

Dries v dWalt

JJ v dWalt

JJ en Ans van der Walt (née v d Walt)
Christiana, Vrydag 14 Aug. 1925.

Ans v dWalt

AnnamieMargaretha
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Lynn Pomeroy400 vertel van haar kleintyd:

Oom Hannes [JJ] het gesê . . . as ek nie saans
wou gaan slaap nie, hy kwansuis hoendermis
op my bed se voetenend gaan sit;
as ek uit die bed roer gaan hy dit
onder my neus smeer. Die “mis”
was eintlik ’n klippie wat hy daar
geplaas het. Nodeloos om te sê, ek
was bang en [het] dus dadelik gaan
slaap.

Jay Martin401 het vertel dat JJ ’n baie
goedige en toeganklike persoon was,
met ’n skerp humorsin. As twaalf-
jarige het hy gesien hoe JJ die oggend
toe hy verjaar voor die spieël staan
en skeer en dan so met sy gesig vol
skeerseep, vir homself sing:
“Happy birthday to me . . . ”

Op ’n ander oggendweer, het hy gesing hoe ’n aan-
treklike en oulike ou hy is; vaagweg iets met die
strekking van die liedjie van baie later:

It’s hard to be humble

“Oh Lord it’s hard to be humble
when you’re perfect in every way,
can’t wait to look in themirror
cause I get better looking each day. . . .”

Annamie vertel haar pa het altyd van Pieter Fourie,
Ans se eks-verloofde, as haar amper-pa gepraat.

JJ en Ans woon op ’n paar plekke in Natal. Met hul
troue in 1925,402 woon JJ alreeds opMtubatuba, in
Zululand, Noord-Natal; in 1927, toe Annamie gebo-
re is, bly hulle op Mbogintwini, aan die Natalse
Suidkus; en later aan die Natalse Noordkus op
Stanger. Ten laaste word JJ na Durban verplaas
waar hulle die res van hul lewe woon; eers in
Effinghamweg, Greenwood Park, dan in Sarnia-
weg, Hillary en later in Skegnessweg 46, Mount
Vernon.403

JJ en Ans was hul lewe lank lidmate van die
Gereformeerde Kerk. Met die stigting van die
Durban-gemeente in 1922, was JJ die oudste
dooplidmaat; later was hy jare lank kerkraads-
lid, eers as diaken en later as ouderling. Hy was
verder ook kassier van die gemeente, onder an-
dere in 1940 ten tyde van die beoogde aankoop
van ’n perseel vir ’n nuwe kerkgebou. 404

Vir Ans was dit ’n groot hartseer toe sy op ’n dag
haar verloofring op Durban-strand verloor. Eers
het sy elke keer as hulle daar kom, geloop en
soek daarvoor; later het sy moed opgegee. So-
wat ’n jaar daarna vang haar oog die dag ’n blink
flits in die sand en waarlik, daar is haar ring!405

Die Van derWaltswas ’n baie hegte en liefdevolle gesin; die
liefdesband was altoos daar. So het Ans, toe Kätz (h11)
se man, Frans Coetzee in ’n motorongeluk oorlede is, da-
delik besluit om na die begrafnis ’n maand lank by haar te
bly om haar te ondersteun. In die moeilike tyd wat gevolg
het, het dié samesyn oneindig baie vir Kätz beteken.

Ans het vanaf ’n relatief jong ouderdom probleme met
haar gesondheid gehad. Nadat sy ’n geruime tyd siek
was, ondergaan sy op 33 jaar ’n operasie; dis onbekend
wat die operasie behels het. Haar ma, Annie skryf in ’n
brief aan Lettie (h6): 406

“Anna is nou mooi beter. Julle kan nie dink
hoe het sy beter geword in die 16 dae wat
hulle hier was nie. . . . Sy voel sommer ster-
ker en die pyne is sommer baie minder – sy
het pyn onder die bors en agter haar blad
gehad en dit is weg.”

Ans het egter vir die res van haar lewe gesondheidsproble-
me gehad en later aan angina gely. Nogtans het sy, naas
Boet (h2), die langste van die broers en susters geleef.

Na ’n swaar stryd met kanker, sterf JJ op 30 Oktober 1976,
’n dag na sy 73ste verjaardag,407 in die Addington Hospitaal
in Durban. Sy gedenkdiens is in die Durban-Wes Gere-
formeerde Kerk gehou; hy is in Durban in die Stellawood
Begraafplaas begrawe.408 Ans was toe 71 jaar; hulle was
51 jaar getroud.

Na JJ se dood, bly Ans aan in hul huis in Mount Vernon.
Later jare verhuis sy en Annamie, wat toe ook al ’n wedu-
wee was,409 na Scottburgh. Hulle woon daar in Villa Grace,
Millweg, Freeland Park. Ans oorleef JJ met 20 jaar en sterf
op 11 Augustus 1996, na ’n hartaanval in Scottburgh op
91 jaar en 8 maande.410 Haar gedenkdiens is in die Durban
Gereformeerde Kerk gehou; sy is in Durban in die Stella-
wood Begraafplaas begrawe, in dieselfde graf as JJ.411

Annamie (h7i2), haar man, Tony de Wet en Ans.
Fotograaf: JJ van der Walt (ingevoeg links bo).

Annie v dWalt

JJ v dWalt

Lynn Pomeroy

JJ (Jay)Martin

https://www.definitions.net/definition/perfect
https://www.definitions.net/definition/every
https://www.definitions.net/definition/better
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Jacoba Johanna van der Walt (h8)
(1908 - 1974)

Oriëntasie412

Kotie (Kotes) van der Walt is gebore in 1908 en oorlede in
1974 in die ouderdom van 65 jaar. Sy was ’n onderwyse-
res. Sy trou in 1936, toe sy 28 jaar oud is, met die 24-
jarige Roelof Venter. Hy is gebore in 1912 en sterf in 1985
in die ouderdom van 72 jaar; Roelof oorleef Kotie met
11½ jaar. Hulle was 39 jaar getroud en het twee kinders
gehad, ’n seun en ’n dogter, waarvan die oudste (die
seuntjie) oorlede is as baba. Hulle het op verskeie plekke
gewoon – in Natal, die Kaapprovinsie en die Vrystaat;
Roelof woon in sy laaste jare in Gauteng. Hy trou na Kotie
se doodmet Dulcie Flynn in 1981/82.

Genealogiese gegewens

h8 VAN DER WALT, Jacoba Johanna: * Glen-
dower, Boshof Distrik 1.5.1908;413 ≈ Bos-
of Geref. Kerk SA 14.6.1908; 414 † Durban
7 6.1.1974; # Pretoria, Zandfontein Begraaf-
plaas, Blok KL, 1726. Dogter van Jacobus Jo-
annes van der Walt en Anna Maria Venter.

x Bloemfontein Geref. Kerk SA 3.7.1936: 415

VENTER, Roelof (b5c2d1e4f6h6i5): * Bloem-
fontein 20.12.1912; 416 ≈ Bloemfontein Geref.
Kerk SA; † Pretoria 6.8.1985; # Pretoria, Zand-
fontein Begraafplaas, Blok KL, 1727 of 1725
(langs Kotie). Seun van Roelof Venter en Chris-
tina Elizabeth van der Walt.

[Hy xx Pretoria ± 1981-82: FLYNN Dulcie.]

Lewensloop

Kotie is op 1Mei 1908417 op haar Van derWalt-groot-
ouers se plaas Glendower, Boshof Distrik waar haar
ouers gewoon het, gebore en op 14 Junie 1908418 in
die Boshof Gereformeerde Kerk gedoop. Die doop-
getuies was Tjaart Petrus van der Walt, Anna Sophia
van der Walt en Frederik Jacobus Venter – haar
grootouers aan vaderskant en haar ma se broer.
Sy het die vroulike vorm van haar pa se name gekry.

In 1911, toe Kotie omtrent drie was, verhuis die
gesin na Biesiesfontein en vyf jaar later, in 1916
toe sy agt is, trek hulle na Aangekocht waar hulle
drie jaar bly.419 In 1919 trek hulle na Christiana; Ko-
tie was toe elf jaar. Sy matrikuleer in 1928 aan
die Hoërskool Christiana; haar vakke sluit Biologie,
Skeinat, Wiskunde en Duits in.

In haar skooldae het sy korfbal vir Christiana Korf-
balklub gespeel en waarskynlik ook op Kollege, want
as onderwyseres het sy korfbal- en netbalskool-
spanne afgerig. Sy het tennis op Kollege en ook
daarna gespeel.

In 1931 verwerf Kotie haar Transvaalse
Onderwysdiploma, ’n kursus van drie
jaar. Die eerste jaar neem sy Universi-
teitsvakke aan die PotchefstroomNor-
maalkollege (PNK) 420 en voltooi die
laaste twee jaar aan die Heidelberg
Onderwyskollege (HOK) te Heidelberg,
Transvaal. Haar broer, Boet (Tjaart, h2) het dit vir
haar en later ook vir Map (h12) en Bab (h14) moont-
lik gemaak om te gaan studeer deur sy bydrae tot
hul studiekoste.421 Omstreeks 1946/7 volg sy ’n kur-
sus in joernalistiek aan die Trans-Afrikaanse Korres-
pondensie Kolleges se Akademie vir Joernalistiek,
Lettere en Kuns en slaag met vermelding.422

Kotie begin haar onderwysloopbaan op Ottosdal.
Na haar troue, kry sy ’n pos by Ladysmith Hoërskool
– moontlik vanaf 1937. Tydens die Tweede Wêreld-
oorlog (1939 – 1945)werk sy ook as hulpverpleegster
in die Ladysmith Hospitaal om te help met die
versorging van gewonde soldate. Hulle verhuis 1948
na Port Elizabeth, waar sy eers by Dr. Viljoen Laer-
skool skoolhou, dan Cradock Laerskool en vanaf

Boet v dWalt
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1956 by Algoa Park Laerskool (tans Diaz
Primary School). In 1958 word Roelof na
Bethlehem verplaas. Daar kry Kotie ’n pos
by Truida Kestell Meisieskool en aanvaar
later een by Voortrekker Hoërskool. In
1963 verhuis hulle na Durban; sy hou daar
tien jaar lank skool by Clarence Primary
School, tot met haar aftrede in Desember
1973.

Roelof (Ralph, Pierie) is in Bloemfontein op
20 Desember 1912 gebore.423 Hy is na sy
pa vernoem en was die jongste van die
gesin. Hy groei op in Bloemfontein en gaan
skool by President Brand Laerskool, waar
hy aan stoei deelneem. 424

Sy pa sterf in 1921 toe hy agt-en-’n-half jaar
is, waarna die gesin finansieel baie swaar
kry; gevolglik moes hy na St. VI die skool
verlaat en gaan werk om sy ma te help
onderhou. In 1929, na St. VI verlaat Roelof
die skool op 16-jarige ouderdom en begin by die
Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens (SAS & H) werk
as arbeider, waar hy treinspore en dwarslêers lê, en
gruis skep.

Hy het maar so vyf of ses sjielings per week verdien,
en baie daarvan weekliks vir sy ma gestuur; dan
moes hy uit wat oorbly ook nog losies betaal, kos
koop ens. Soms het hy nie geld vir kos gehad
nie; die ander arbeiders het dan hul pap en vleis
met hom gedeel. Sy dogter, Lynn sê: “Hy het
hard gewerk en ook hard gestudeer om vooruit te
kom in die lewe”.425

Roelof het mettertyd gekwalifiseer in die ambagte
van skrynwerker en fynskrynwerker; ook in dié
van messelaar, pleisteraar en verwer. Hy was goed
met sweiswerk, asook hout- en staaldraaibank-
werk; verder het hy ’n goeie kennis van loodgie-
ter- en elektrisiënwerk gehad, asook duikklop- en
spuitverfwerk. Roelof het sy hele loopbaan vir die
Spoorweë gewerk; in vroeër jare het hy spoorweg-
huise en -brûe gebou en later geïnspekteer, asook
vakleerlinge opgelei. Uiteindelik het hy in die Spoor-
weë se Ingenieurswese Afdeling gewerk.

Roelof en Kotie was lewenslank lidmate van die Ge-
reformeerde Kerk. Hulle trou op Vrydag, 3 Julie
1936 in die Gereformeerde Kerk in Bloemfontein;
Map van der Walt (h13) was die strooimeisie en ’n
kollega van Roelof die strooijonker;426 Bessie Coet-
zee (née Venter), Roelof se susterskind, was die
blommemeisie. Roelof en Kotie het twee kinders
gehad wat albei op Ladysmith (Natal) gebore is:

 Walt (Walt), * Ladysmith 11.4.1944; † Ladysmith
21.4.1944 (of Feb. 1945); # Ou Begraafplaas, Lady-
smith. Oorlede as baba van tien dae (of tienmde).427

 Lynn (Lynn), * Ladysmith, 20.11.1945. Getroudmet:
1. Pieter Jakobus Theron (Pieter).
2. Marthinus JohannesGrobler (Willem).
3. Wynand Johann vanderWalt (Wynand) (h15i1).
4. WilliamOrrin Pomeroy (Bill).

Na hul trouewoon hulle te Stevensonweg 54 op Ladysmith,
waar Roelof toe gestasioneer was (1936 – 1948), dan
Oudtshoorn (6 mde. 1948), Algoa Park in Port Elizabeth
(1948 –1958), Bethlehem (1958 – 1963) en Durban (1963 –
1974). Roelof tree in 1970 af en Kotie in 1973.

Kotie was in ’n baie groot motorongeluk terwyl hulle op
Ladysmith gebly het. Haar gesig was baie gesny en haar
knieskyf was vergruis; dié moes verwyder word. Daar-
na het sy moeilik geloop en daardie been en knie elke
dag ure lank geoefen, totdat sy die trappe weer normaal-
weg op en af kon loop – nie een-een op ’n slag nie.

Na hul verhuising na Bethlehem, het Roelof ernstige pro-
blememet sy rug gehad,maar die dokters kon niks vir hom
doen nie. So twee jaar later het hy ’n chiropraktisyn be-
soek in die hoop dat hy hom sou kon help. Die chiroprak-
tisyn het hom toe wel gehelp, maar op ’n onverwagte
manier: een harde hou op die rug met die palm van sy
hand. Roelof het van die bed af opgevlieg en wou dieman
met die vuis bydam,maar besef toe dat die pyn weg is.

Roelof en Kotie Venter (née van der Walt) se huwelik,
Bloemfontein, Vrydag, 3 Julie 1936, saam met

MapvanderWalt (h13), ’n kollega vanRoelof enBessieVenter.

Walt Lynn
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Kotie was lief om te skryf. Sy het kort stukke en verhale geskryf wat
in tydskrifte gepubliseer is; ook ’n boek onder ’n skuilnaam,maarwas
baie geheimsinnig daaromtrent. Sy wou nie vir Lynn of haar susters
sê onderwatter skuilnaam sy skryf, of wat die titel van die boek is nie.

Kotie het graag gebak; sy het haar gesin getrakteer op koeke en
terte en vir vakansies kleinkoekies gebak. Sy was lief om te brei, soos
truie vir Lynn en oortreksels vir houtklerehangers. Tydens vakan-
sies het sy dit geniet om die Kunsgalery by St. Georges Park in
Port Elizabeth te besoek en saam met Lynn te gaan fliek.

Beide Roelof en Kotie was lief vir tuinmaak. Kotie het groente ge-
plant en ook orals waar hulle gebly het ’n mooi blomtuin gehad –
sy was veral lief vir anemone en Ierse klokkies (bells of Ireland).

Lynn vertel haar ouers het dikwels vir ontspanning saammet vriende
kaart gespeel. Ten spyte van die knieskyf wat Kotie verloor het
na die motorongeluk, kon sy weer tennis speel; iets wat hulle
graag gedoen het toe hulle in Ladysmith en Port Elizabeth gebly het.

Een van Roelof se stokperdjies was om motors wat in ongelukke
was te koop, hulle nuut op te bou en dan te verkoop. Hy het graag
skrynwerk gedoen en het, onder andere, ’n sitkamerstel van stink-
hout, ’n eetkamertafel, klerekaste en spieëlkaste vir hulle gemaak.
Roelof was ook musikaal en lief vir musiek; hy het mondfluitjie,
ghitaar en ukelele gespeel.

Op ’n stadium het hy ’n Harley Davidson besit en was lief vir motor-
fietswedrenne, wat die gesin dan ook gereeld bygewoon het. Hulle
het verder dikwels na wedrenne wat op gewone grondpaaie gery is,
gegaan asook na die stampmotorwedrenne by die Skougronde.
Lynn sê: “Sulke dae het ons heerlik verkeer met ’n mandjie kos wat
Mamma ingepak het. Mens kon ook lekker worsbroodjies met
gebraaide ui en tamatie daar koop.”

As gevolg van sy rugprobleme, het Roelof in 1970, op 58 jaar af-
getree. Drie jaar later, in 1973 tree Kotie af op 65 jaar en gaan
kuier in Desember by Willem en Lynn in Pretoria. Kort daarna
word sy siek en met leukemie gediagnoseer; die familie vermoed
dat sy dit reeds geruime tyd gehad het maar vir niemand gesê het
dat sy nie gesond is nie. Skaars ’n maand later, op 6 Januarie
1974, is sy na ’n beroerte in Durban oorlede in die Entebeni Hos-
pitaal. Hulle was 39 jaar getroud. Ds. M. J. Booyens van die
Gereformeerde Kerk Pretoria-Sentraal (Paul Kruger Kerk), het
haar gedenkdiens te Pretoria, vanuit AVBOB se Roukamer waar-
geneem op Saterdag, 12 Januarie 1974. Sy is in Pretoria in die
Zandfontein Begraafplaas begrawe.428

Na Kotie se dood verhuis Roelof na Pretoria en bly ’n ruk lank by
Willem en Lynn. Later besluit hy om liewer op sy eie te gaan bly;
hy woon in verskeie hotelle totdat hy hom uiteindelik in die Ma-
jella Privaathotel, Pretoriusstraat 564, Arcadia vestig. Ongeveer
1981/1982 trou Roelof met Dulcie Flynn. Hulle woon in dieselfde
privaat hotel totdat hy te siek word en na ’n ouetehuis met me-
diese versorging geneem moet word. Roelof sterf daar op 6 Au-
gustus 1985 weens verkalking van die are in sy nek; hy oorleef Kotie
met 11½ jaar. Na sy gedenkdiens in AVBOB se Roukamer, is hy langs
haar in die Zandfontein Begraafplaas begrawe.

Kotie op die tennisbaan.

Roelof en Kotie.

’n Kort uittreksel uit Kotie se pragtige
beskrywing van die skemer en nag
wat toevou oor die Vaalrivier.
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Sarel Jacob van der Walt (h9)
(1909-1962)

Oriëntasie429

Sarel van der Walt (Saks) is gebore in 1909 en oorlede in
1962 op 52-jarige ouderdom. Hy was ’n diamantslyper van
beroep en het nadat hy gekwalifiseer het as ambagsman,
sy hele volwasse lewe in Johannesburg gewoon. Saks trou
in 1938, op 28 jaar, met die 21-jarige Mita du Preez,
gebore in 1917. Sy sterf in 2007 in die ouderdom van 90
jaar. Hulle het drie dogters gehad en ’n seuntjie kort na
geboorte verloor. Saks en Mita skei na ’n huwelik van 21
jaar in 1959, onderskeidelik in die ouderdom van 50 en 42
jaar. Saks trou ’n tweede keer in 1960/61, naamlik met
Jubreggie Bekker en 1962 derdens met Angela Carslow.430

In Junie 1961 trou Mita met Johan Hefer.

Genealogiese gegewens431

h9 VAN DER WALT, Sarel Jacob: * Glendower,
Boshof Distrik 20.12.1909;432 ≈ Boshof Geref. Kerk
SA 27.2.1910; 433 † Vereeniging 31.10.1962; 434

# Johannesburg Wespark Begraafplaas.

x Coligny, Lichtenburg Distrik Ned. Geref. Kerk
29.10.1938:435 DU PREEZ, Metha Dorothea:
* Coligny436 28.03.1917;437 ≈ Coligny Ned. Geref.
Kerk 1917; † Pinetown 07.11.2007; 438 # Pine-
town Begraafplaas. Dogter van Pieter Daniël
du Preez en Martha Elizabeth Strydom.

÷ Johannesburg 30.12.1959.439

[Hy xx Johannesburg 1960/61: BEKKER, Jubreggie-
Phillipina:440 Sy x BOOYSEN, Pn.441]

[Sy xx Johannesburg-Suid Landdroshof Junie 1961:
HEFER, Jan Johannes: *28.12.1910; † Parys
1979; # Parys.]442

Lewensloop

Saks is op 20 Desember 1909443 op sy Van der
Walt-grootouers, Tjaart en Lettie, se plaas Glen-
dower, Boshof Distrik waar sy ouers gewoon
het, gebore en op 27 Februarie 1910 in die Bos-
hof Gereformeerde Kerk gedoop.444 Hy is ver-
noemna sy oupa aan moederskant, Sarel Jacob
Venter.

Die gesin verhuis in 1911 na Biesiesfontein, Bos-
hof Distrik;445 (tans geleë in die Hertzogville Dis-
trik). Saks was toe omtrent ’n jaar en ses maan-
de. Vyf jaar later, in 1916 toe hy ses is, trek die
gesin na Aangekocht, Boshof Distrik446 waar hul-
le drie jaar bly en dan in 1919 laastens na Chris-
tiana verhuis sodat die kinders naby ’n skool kan
wees; Saks was toe 9 jaar.

Saks se suster, Kätz (h11),447 het ver-
tel dat nadat daar na die Anglo-
Boereoorlog drie dogters na me-
kaar gebore is, haar ma baie gebid
het om weer ’n seun te hê. Toe
die seun eindelikwerklik daar is, het
sy ’n baie sagte plek vir hom gehad en hom be-
derf. Die feit dat hy van kleins af baie fynge-
voelig was, het moontlik daartoe bygedra.

Annamie (van Ans, h7) vertel:

“Saks was hiperaktief en hiper-
sensitief – hy was ’n skraal seun-
tjie met swart hare en pragtige
blou oë, net soos Ouma. Hywas
heeltemal anders as die ander
kinders gewees; baie sensitief,
het baie gou seergekry, . . .” 448

Saks matrikuleer c. 1927 aan die Hoërskool Chris-
tiana; hy speel in die eerste rugbyspan en was
lief vir swem. Na skool begin hy by De Beers
Consolidated Mines Limited in Kimberley werk
as vakleerlingdiamantslyper449 en kwalifiseer teen
c. 1930/31 as ambagsman (diamantslyper). Hy

Annamie
deWet

Kätz Coetzee
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verhuis daarna na Johannesburg, werk eers ’n ruk lank
in Diepkloof 450 en word dan by Gustave Katz Diamond
Cutting Works aangestel as diamantslyper, waar hy vir
die res van sy lewe, tot 1962 gewerk het. 451

Saks was een of ander tyd ’n lid van die Burgermag,
moontlik tydens sy vakleerlingskap of nadat hy na Johan-
nesburg verhuis het; op ’n foto is hy geklee in militêre
uniform met ’n helmet in die hand, ’n lang bajonet aan
die sy en ’n Lee Enfield 303-geweer – die uniform van die
Burgermag tydens daardie jare.

Toppie vertel: 452 “Pa Sarel was as jong man ’n agter-
mekaarmannetjie, ’n regte “gentleman”. Hy kon ook baie
sjarmant wees, altyd geglimlag . . . Ek onthou dat sy
klerekas altyd baie netjies was.” Miranda sê: “Hy was
baie lief vir ons en Moeks . . . liefdevol en bedagsaam.”
Ongelukkig het ’n drankprobleemmet die jare ontwikkel,
vermoedelik as gevolg van depressie, en het . . . “hierdie
lieflike man saammet sy gesin daaronder gely”. 453

Wat sy werk betref, sê Miranda dat haar pa hom deur die
jare bewys het as . . . “een van die beste diamantslypers
wat vir Katz (Gustave Katz Diamond Cutting Works) in Jo-
hannesburg gewerk het.” 454 Annemarie vertel dat haar
pa baie van sy werk gehou het en graag vir hulle en haar
maats vertel het hoe alles gedoenword; die kinders het dit baie ge-
niet.455

JayMartin het hom só onthou:456

“Oom Saks was baie handvaardig, kreatief en
kunstig – ’n perfeksionis; almal eienskappe wat
daartoe bygedra het dat sy beroep as diamant-
slyper hom soos ’n handskoen gepas het, veral
omdat dit absolute perfeksionisme vereis het.”

Saks het vele belangstellings gehad en was, soos reeds genoem,
baie handvaardig en kreatief – hy het pragtige houtwerk gedoen.
In hulle sitkamer was daar ’n horlosie wat hy in die gepoleerde
helfte van ’n vliegtuigskroef gemonteer het en ’n staanlamp wat
hy self gedraai het.457 Hy het horlosies in ou vliegtuie se hout-
skroewe ingebou, items soos tafeltjies, asbakkies en lampe gemaak,
asookwindpompe vir tuine.458

Saks was dol oor vliegtuie en het soms Sondagmiddae na Barag-
wanath-vliegveld uitgery vir ’n vliegrit.459 Hy het dan ook model-
vliegtuie gebou wat skroefenjins gehad het en kon vlieg. Die
vliegtuie is van balsehout volgens skaal en tot in die fynste be-
sonderhede volgens die oorspronklike ontwerp, gebou; die romp
en vlerke is met seil oorgetrek.460

Hy het ook vlieërs volgens tegniese ontwerp gebou, sodat dit goed
kon vlieg. Dit het ’n driehoekige raam van balsehoutbalke gehad,
wat gedeeltelik bedek is met seil; ’n variasie van die boksvlieër. 461

Verder het hy ook self sy motors gediens en herstel.

Saks was ’n natuurliefhebber met ’n wye kennis van die natuur; hy
het altyd die verskillende soorte voëls vir sy kinders uitgewys; ook

watter wildebessies geëet kan word. Vir
Miranda is haar . . . “allesoorheersende her-
innering” aan haar pa . . . “sy liefde vir rose
en sy tuin.” 462 In die winter het hy altyd
oor naweke vriende se bome en rose ge-
snoei. Annemarie sê: “Vir diere was Pa
Sarel só lief; hy het baie kere met die
hondjie in sy arms geloop.”463

Saks het baie by die Vaalrivier gaan kamp en
was lief vir visvang. Hy en Toppie het dan
graag teen mekaar geswem; hy was ’n sterk
swemmer want hulle het langs die Vaal-
rivier grootgeword. Annemarie sê: “Hy
het ’n sagte plek vir die Vaalrivier gehad”.

Mita is gebore op 28 Maart 1917 op Colig-
ny, Lichtenburg Distrik en in 1917 in die
Coligny Nederduitse Gereformeerde Kerk
gedoop; dis onbekend wie die doopge-
tuies was en na wie sy vernoem is.

Sy het op ’n plaas grootgeword en skool-
gegaan op Coligny; Mita matrikuleer c. 1935
en gaan werk dan in Johannesburg in ’n
handskoenfabriek, waar sy ook na hul troue
gewerk het. Sy het slegs met die geboorte
van haar kinders en terwyl hulle nog baie
klein was, elke keer ’n ruk lank nie gewerk
nie. Sy was prakties aangelê, handig en
kreatief – maak dan ook self al die kinders se
klere. Mita, in wese ’n plaaskind, het altyd
waar dit moontlik was, hoenders aangehou.

Saksmet Annemarie, Toppie enMita van derWalt
(née du Preez), c 1949.

JJ (Jay)Martin
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Sy was ’n saggeaarde, stil mensmet ’n heerlike sin vir humor –
’n regte platjie; sy was ook diep gelowig. Later werk sy by
D. I. Framwaar sy sonsambrele en allerlei tuinmeubels maak
en oortrek. Miranda sê: . . . “Haar werk was in groot aan-
vraag omdat sy so netjies en korrek gewerk het en skep-
pend was”.

Saks en Mita trou op Saterdag, 29 Oktober 1938464 in die
Nederduitse Gereformeerde Kerk op Coligny, Lichtenburg
Distrik. Saks se broer, Boetie (h13) was die strooijonker en sy
twee susters, Map (h12) en Bab (h14) het ook die huweliksbe-
vestiging bygewoon.465 Saks en Mita het drie dogters gehad
en ’n seuntjie wat kort na geboorte oorlede is; 466 almal is in
Johannesburg gebore.

 Martha Elizabeth (Toppie), * Johannesburg 15.6.1941.467

Getroudmet Klaus Diederichs (Klaus). 468

 Anna Maria (Annemarie), * Johannesburg 28.5.1945. 469

Getroud met Andries Johannes Venter (Dries). 470

 Jacobus Johannes * Johannesburg c. 1948,471

oorlede kort na geboorte. 472

 Miranda (Miranda), * Johannesburg 25.10.1949.473

Getroudmet David Francois Naudé (Dawie). 474

Sarel was ’n lidmaat van die Gereformeerde Kerk en Mita,
wat aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk behoort het,
gaan na hul troue oor na die Gereformeerde Kerk.

Hulle woon na hul huwelik in Allinstraat, Haddon, Johan-
nesburg.475 In die 1950’s verhuis hulle na Devereuxlaan 1456,
Mondeor, Johannesburg476 en bou dan ’n huis in Columbine-
laan, Mondeor. Later, na ’n paar verhuisings, huur hulle ’n
huis in Mondeor en trek in die laaste helfte van die 1950’s
na Rosettenville, Johannesburg. Na ’n jaar verhuis hulle
na ’n woonstel in Napier Court, Haddon.

In 1959 doen Mita, na ’n huwelik van 21 jaar, aansoek om ’n
egskeidingweens kwaadwillige verlating; die egskeiding word
op 30 Desember 1959 toegestaan. 477 Saks en Mita was toe
onderskeidelik 50 en 42 jaar. Die gesamentlike boedel moes
verdeel word en Saks moet onderhoud van £2.10.0 per week
vir die twee jongste kinders betaal.478

Mita bly na die egskeiding aan in die woonstel in Napier Court,
Haddon. Dit was moeilik om alles bymekaar te hou op eko-
nomiese en geestelike gebied; nogtans was die gesin altyd
goed versorg en het sy nooit haar humorsin en positiwiteit
verloor nie. Sy het steeds by D. I. Fram gewerk, waar sy son-
sambrele en allerlei tuinmeubels gemaak en oorgetrek het.

Mita trou in Junie 1961met Johan Hefer; hulle tree later af in
Parys.479 Johan sterf na ’n huwelik van bykans 18 jaar en word
in Parys begrawe; Mita was toe ongeveer 62 jaar. Sy gaan bly

daarna by Dries en Annemarie in Pinetown480 en
later ’n paar jaar in Amanzimtoti in die ouetehuis
Tabor. Haar laaste jare woon sy weer by An-
nemarie-hulle. Mita sterf op 7 November 2007
in die ouderdom van 90 jaar en word in die
Pinetown Begraafplaas begrawe. Sy was 28 jaar
lank ’n weduwee.

Na die egskeiding het Saks baie swaar gekry om
sonder sy gesin aan te gaan en probeer ver-
skeie kere, sonder sukses om versoening te be-
werkstellig.481

Hy trou met Jubreggie Bekker in 1960/61. Hul-
le woon in Stenora Court 1, Daisystraat, Roset-
tenville, Johannesburg. Saks verlaat haar na ’n
kort tydjie toe die huwelik nie wil uitwerk nie; in
Julie 1961 woon hy in ’n hotel in Johannesburg.
Op 2 Julie 1962 trou hy met Angela Carslow;482

hulle woon daarna in Johannesburg te Main-
straat, Fairview. Hy erken later, tot Angela se
skok, dat hy nie van Jubreggie geskei is nie; die
huwelik was dus ongeldig.

Vier maande later, op Woensdag 31 Oktober
1962, sterf Saks in die ouderdom van 52 jaar, toe
hy hom by Vosloopark, Vereeniging, op die wal
van sy geliefde Vaalrivier in ’n motor vergas.483

Sy motor is twee dae na sy oorlye in die veld
gevind.484 Hy is in Johannesburg in die Wes-
park Begraafplaas begrawe.

Saks en Mita van der Walt (du Preez)
Coligny, Sat. 29.10.1938.

MirandaJacobusAnnemarieToppie
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Anna Catharina van der Walt (h10)
(1910 - 1910)

Oriëntasie485

Katrina van der Walt is in 1910 gebore en sterf onver-
wags ’n paar maande later in dieselfde jaar; sy was
ongeveer vier maande oud. 486 Haar ouers het op
Glendower, Boshof Distrik gewoon.

Genealogiese gegewens487

h10 VAN DER WALT, Anna Catharina:
* Glendower, Boshof Distrik 1910; 488

† Glendower, Boshof Distrik 1910, onge-
veer vier maande na geboorte; # Glen-
dower, Boshof Distrik. Dogter van Jaco-
bus Johannes van der Walt en Anna Ma-
ria Venter.

Lewensloop

Katrina is in 1910 op Glendower, Boshof Distrik gebo-
re.489 Dit was haar Van der Walt-grootouers, Tjaart en
Lettie, se plaas waar haar ouers toe gewoon het. Haar
geboortedatum is onbekend en sy was waarskynlik nog
nie gedoop nie. Sy is vernoem na tantes aan vaders- en
moederskant, Anna Catharina Holtshausen (née van der
Walt) en Anna Catharina Venter. Dit was die naam van
haar Venter-oumagrootjie, beide aan vaders- en moe-
derskant.490

Katrina het net ongeveer vier maande geleef; sy is in
1910 oorlede. Nadat sy skielik siek geword het, sterf
sy binne ’n dag of twee. Haar ouers, Koos en Annie,
was albei 36 jaar toe hulle ’n vierde kind aan die
dood moes afgee. Ousus was sewentien en Boet
sestien toe hulle afskeid moes neem van hul baba-
sussie; Lettie was sewe jaar en Ans vyf jaar oud; die
twee kleintjies, Kotie en Saks, onderskeidelik twee en
een jaar, nog te klein vir ’n begrip van verlies. Boet
(h2) het vertel hoe ’n groot skok haar onverwagse
dood vir die gesin was. Sy is op Glendower begrawe.491

Koos en Annie van der Walt

Geen foto beskikbaar nie.
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Anna Catharina van der Walt (h11)
(1911 - 1998)

Oriëntasie492

Kätz van der Walt (Kätzlein, Kätzie, Katrina) is gebore
in 1911 en oorlede in 1998 op die ouderdom van by-
kans 87 jaar. Sy was ’n boekhoudster voor haar troue
en daarna ’n tuisteskepper; na Frans se dood het sy
klerikale werk gedoen. In 1937 trou sy op 25 met die
24-jarige Frans Coetzee. Hy is gebore in 1912 en sterf
in 1966 op 53 jaar in ’n motorongeluk na ’n huwelik
van 29 jaar; Kätz was toe 55. Sy oorleef hom met 32
jaar. Frans en Kätz het drie kinders gehad, twee dog-
ters en ’n seun. Hulle het op ’n paar plekke in die
Transvaal en Vrystaat gewoon.

Genealogiese gegewens

h11 VAN DER WALT, Anna Catharina:
* Biesiesfontein, Boshof Distrik 3.6.1911; 493

≈ Boshof Geref. Kerk SA 30.7.1911; 494 † Pre-
toria 30.3.1998;495 # Pretoria Zandfontein
Begraafplaas 3.4.1998, perseel 3336, Blok K.
ID-nr. 1106030013001. Dogter van Jaco-
bus Johannes van der Walt en Anna Maria
Venter.

x Christiana Geref Kerk SA 1.5.1937:496 COET-
ZEE Francois Nicolaas Joubert: * Tromps-
burg, Edenburg Distrik 2.9.1912;497 ≈ Red-
dersburg Geref. Kerk SA 20.10.1912; 498

† Hammanskraal, Pretoria Dist. 31.5.1966; 499

# Pretoria Zandfontein Begraafplaas, 3.6.1966,

perseel 3336, Blok K. ID-nr. 431157304. Seun van
Johannes Petrus Coetzee en Martha Margare-
tha Joubert.

Lewensloop

Kätz is op 3 Junie 1911 op Biesiesfontein in Bos-
hof Distrik gebore. Sy is gedoop in die Boshof
Gereformeerde Kerk op 30 Junie 1911. Die doop-
getuies was Stefanus Tjaart van der Walt en Ma-
ria Cornelia van der Walt (née van der Walt), ’n
oom en ’n tante aan vaderskant. Kätz is vernoem
na tantes aan vaders- en moederskant, Anna Ca-
tharina Holtshausen (née van der Walt) en Anna
Catharina Venter. Dit was haar Venter-ouma-
grootjie, aan vaders- en moederskant se naam.

In 1916, toe sy vyf is, trek die gesin na Aangekocht,
waar hulle drie jaar bly. In 1919 verhuis hulle na
Christiana; sy was toe agt. Kätz matrikuleer aan die
Hoërskool Christiana in 1930; haar vakke sluit
Wiskunde, Rekeningkunde en Geskiedenis in. Sy
besluit om ’n handelskursus aan die Handelskool in
Christiana te loop en nie vir ’n onderwyskursus in te
skryf nie, daar haar jonger suster dan nie die vol-
gende jaar sou kon gaan studeer nie. Sy was lief vir
korfbal en het dit op skool en Handelskool gespeel.
Na verwerwing van haar Handelsdiploma werk sy
as boekhoudster op Christiana by Kemp Algemene
Handelaar.

Na haar huwelik was Kätz ’n tuisteskepper; ses
maande na Frans se dood het sy gaan werk. Behal-
we vir die take van ’n huishouding asook konfyt-
kook en vrugte-inlê, het sy haar eie en die kinders se
klere gemaak en truie gebrei vir die gesin; ook
jassies vir die dogters toe hulle klein was. Kätz kon
baie mooi smokwerk doen. Sy het ’n groot blom-
tuin gehad wat haar baie plesier verskaf het en
synde op ’n plot, ook altyd ’n paar hoenders.

Op Rietrivier het sy by die VLU (Vroue Landbou-
unie) aangesluit. Nadat sy ’n kursus in blomme-
rangskikking by hulle geloop het, geniet sy haar tuin
soveel te meer; daar was altyd blomme in die sit-
kamer. Teen 1952 is ’n Dameskring op Rietrivier ge-
stig; Kätz en haar vriendin, Kitty Nel was twee van
die ses stigterslede. Daar is jaarliks op 15 en 16
Desember ’n Geloftefees 500 vir die omgewing op
Rietrivier gehou. Sy dien deur die jare verskeie ke-
re op die Dagbestuur; soms as sameroeper.
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Nes haar ma, was Kätz lief om te sing as sy werk; psalms en
allerlei liedjies – ook wat hulle in die skoolkoor gesing het,
soos Danny Boy, Maggie, Humoresque, Galway Bay ens. Sy
was altyd baie gesteld op haar voorkoms – synde of hulle
uitgegaan het en of sy net vir Frans se tuiskoms en sy spe-
siale fluit gewag het. Met haar liefdevolle, onbaatsugtige ge-
aardheid, bedagsaamheid en sensitiwiteit vir ander se gevoe-
lens, was sy ’n voorbeeld vir dié wat haar pad gekruis het.

In 1960 verloor sy ’n nier na ’n operasie vir ’n slakgewas;
haar lewe hang lank aan ’n draadjie voordat sy algaande her-
stel. In 1977 word sy gediagnoseer met ’n baie aggressiewe
tipe Hodgkin limfoom501 waarvoor sy chemoterapie kry en
daarna in remissie is. Later kom dit in ’n minder aggressiewe
vorm van tyd tot tyd weer terug en moet sy telkens weer che-
moterapie kry; sy het nooit gekla nie en altyd positief gebly.

In 1966, na Frans se dood, verhuis Kätz na Pretoria. Sy kry vir
haar ’n woonstel en ’n halfdagwerk by Departement Landbou-
Krediet en Grondbesit; 502 sy het baie lof van haar hoof gekry
vir haar werk. Na 14½ jaar diens tree sy in 1981 op 70 jaar af.

Frans is op 2 September 1912 gebore op Trompsburg, Eden-
burg Distrik 503 en gedoop in die Reddersburg Gereformeer-
de Kerk op 20 Oktober 1912, deur ds. J. A. du Plessis. Hy is
vernoem na sy oupa aan moederskant, Francois Nicolaas
Joubert en kry sy ma se nooiensvan as ’n derde naam.

Sy ouers, Jan en Martie woon en boer in dié tyd op die
huurplaas 504 Kromdraai 190, Trompsburg Distrik; later huur
Jan en sy broer, Gert, ’n plaas in Reddersburg Distrik. Teen
1913-14, toe Frans een tot twee jaar is, trek die twee gesin-
ne na die Transvaal en boer 12-13 jaar, tot 1926 op verskeie
huurplase in Schweizer-Reneke Distrik.505 Die kinders gaan
skool op Vaalboschbult en ry met kar-en-donkies skooltoe;
Frans hou die leisels. Hy slaag St. VI in 1926, op 14 jaar.

Jan was ’n hartlyer en Frans moes noodgedwonge na St. VI
die skool verlaat om te help met die boerdery. In 1926 koop
die Coetzee-broers aangrensende dele van die groter Goede-
hoop 331 in Christiana Distrik, geleë so 6 myl506 uit Christiana.
Die plase was onontwikkeld; hulle moes eerstens huise bou
en voorsiening maak vir water. Jan kon toe omtrent nie meer
werk nie; met Frans se hulp, bou Gert vir hulle ’n kliphuis en
grawe ’n put vir water. Om te kan boer moet hulle ook lande-
rye aanlê en die nodige infrastruktuur tot stand bring; ’n ys-
like werk, wat Frans op veertien grootliks op sý skouers moes
neem. Met die leiding van sy oom, het hy die taak aangepak.

Eerstensmoes die mielies op Commissiesrust, die vorige huur -
plaas, se lande geoes word; Frans, sy neef Willie Venter (13)
en ’n plaaswerker het met ’n wa-en-donkies gegaan (bykans
80 km); ’n heen-en-weer tog van ongeveer twaalf dae.507

Jan sterf in 1932; Frans erf Goedehoop op 20-jarige ouderdom
en die verantwoordelikheid om vir hul gesin van ses te sorg;
die jonger kinders was: Martie (17), Mollie (15), Nick (12) en
Jannie (8). Die land was in die greep van die Groot Depressie
en ’n langdurige droogte. Teen 1933 neem dit ontstellende

afmetings aan wat talle boere finaal breek. 508

Dat Frans onder die omstandighede wat hy
moes boer en die bykomende krisisse, daarin
kon slaag om die plaas te behou, was voorwaar
’n prestasie. Met die jare het die kinders een
na die ander die huis verlaat. Jannie, die jong-
ste het na matriek, vanaf 1943 die boerdery
waargeneem en sy ma ondersteun toe Frans
nie meer op die plaas gebly het nie; Frans en
sy gesin het elke tweede naweek plaastoe
gegaan om ’n oog te hou. Hy het basies vanaf
1927 tot sy dood in 1966 vir sy ma gesorg.

Frans en Kätz trou op Saterdag, 1 Mei 1937 in
die Christiana Gereformeerde Kerk; ds. H. A. de
Wet het hulle in die huwelik bevestig.509 Anna
Spamer, dogter van hul vriende, Koos en Johan-
na Spamer, was die blommemeisie. Frans het
voor hul troue vir hulle ’n huis op Goedehoop
gebou. Hulle het drie kinders gehad, twee
dogters en ’n seun; die oudste dogter is gebore
op Christiana, in haar oupa van derWalt se huis,
die tweede dogter op Goedehoop, en die seun
op die Rietrivier Nedersetting, Jacobsdal Distrik.

Frans en Kätz Coetzee (née vanderWalt),
Anna Spamer.

Christiana, Saterdag 1 Mei. 1937.

Hannes/BoetieAnna/Antjie Martie
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 AnnaMaria (Anna(tjie), Antjie), * 22.6.1939.
Getroud met Jacobus Johannes Martin
(JJ, Jay), (Van der Walt-lyn h6i2).

 Martha Magrietha (Martie), * 27.1.1941.
Getroudmet Pieter Jacobus Lategan (Pieter).

 JohannesPetrus (Hannes, Boetie), * 2.11.1947;
† 2005, Bloemfontein. Getroud met Maria
Dorethea Burger (Ria).

Toe Frans in 1942 ’n pos by Departement van
Lande kry, het hy al 15 jaar lank, van 14 jaar af,
geboer; min het hy toe geweet dat hy besig was
met skoling vir sy toekomstige loopbaan. Hy
werk van 1942 tot 1966 (met sy dood) by dié
Departement, eers as Landboubeampte wat aan
oud-soldate van die 2de Wêreldoorlog voorlig-
ting moes verskaf en later aan hulpbehoewen-
des; hulle basies moes leer om landerye aan te
lê en te boer. Vanaf 1963 was hy Superintendent van Pie-
naarsrivier Nedersetting. Met sy aankoms was daar groot
probleme tussen die plotboere en die Lande-personeel; die
komitee wat hom aangestel het, was van mening dat Frans al
een van die kandidate was wat die situasie sou kon regruk.510

Hulle woon op Goedehoop van 1937 tot 1942; Border, te
Vaalharts (1942 – 1944); Rietrivier (1944 – 1960); Sandvet
(1960 – 1962); en Pienaarsrivier vanaf 1963 – 1966. Na
Frans se dood in 1966, trek Kätz na Pretoria waar sy tot haar
dood in 1998 gebly het. Hulle wou na Frans se aftrede ’n
plot in die Pretoria-omgewing aangeskaf het.

Frans en Kätz was hul lewe lank lidmate van die Gerefor-
meerde Kerk. Albei was diep gelowig; mense van integriteit
en sterk morele beginsels. Hulle was ver van die kerk af;
Frans het die kinders se katkisasie waargeneem en die dog-
ters later voorberei vir aflegging van belydenis van geloof. Hy
was lank diaken en later ouderling van Kimberley-gemeente,
daarna ouderling van Virginia- en danWarmbad-gemeente.

Frans het ’n belangrike rol in die Rietrivier- en Jacobsdal-
gemeenskap gespeel. Hy het op verskeie kommissies en ko-
mitees gedien, soms as voorsitter, soos: Skool-
kommissie & Beheerraad (Jacobsdal Laerskool, later
Hoër- en Laerskool); Skoolbuskomitee; Rietrivier
Reëlingskomitee vir Geloftefees,511 vanaf 1945 jaar-
liks gehou op 15 en 16 Desember (van tyd tot tyd
voorsitter of onder-voorsitter en dikwels bestuurs-
lid); Jacobsdal Reëlingskomitees vir Rapportryer-
fees (1949) en Van Riebeeck-fees (1952).

Met 1954 se Oranje-Vrystaat Eeufeesviering in Bloem-
fontein, het Frans as gekose leier van die Suid-Vry-
staat perdekommando, voor gery met die Vrystaat-
vlag. Frans was van jongs af betrokke by landsake.
In 1938 neem hy aktief deel aan die Simboliese Osse-
wa trek.512 Hy en sy oom Gert sluit in 1939 aan by
die Ossewa-Brandwag, gestig vroeg in daardie jaar.
Op Rietrivier word hy genooi om by die Broeder-
bond aan te sluit; met sy dood was hy nog ’n lid.

Frans het ’n sterk persoonlikheid gehad, ’n fyn
sin vir humor en ’n slag om met mense om te
gaan; was innemend en hulpvaardig van ge-
aardheid en gesteld op sy voorkoms. Hy was
’n streng maar liefdevolle pa, wat ’n veilige, be-
skutte hawe vir sy kinders gegee het.

Op 31 Mei 1966, sterf Frans in ’n motorongeluk
tussen Pienaarsrivier en Pretoria, op 53 na ’n hu-
welik van 29 jaar; Kätz was toe 55. Ds. Chris
Hattingh neem die gedenkdiens op Donderdag,
3 Junie 1966, Kätz se verjaardag, waar in Preto-
ria-Sentraal Gereformeerde Kerk (Paul Kruger
Kerk). Hy is in die Zandfontein Begraafplaas te
Pretoria begrawe. Kätz sterf op 30 Maart 1998
op bykans 87 jaar in Martie se huis in Sinoville,
waar sy geruime tyd verpleeg is. Sy oorleef
Fransmet 32 jaar. Ds. E. J. (Rassie) Smit van Pre-
toria Magalieskruin-gemeente neem die ge-
denkdienswaar in Pretoria Annlin Gereformeerde
Kerk, op 3 April 1998; sy is in die Zandfontein
Begraafplaas, in dieselfde graf as Frans begrawe.

Frans en Kätzmet Anna, Boetie (Hannes) enMartie.
Rietrivier, November 1949.

Uittreksel uit brief van J. & H. Bezuidenhout (’n vriend van
Frans en dié se vrou) aan Kätz. 16 Junie 1966.



510

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

Martha Johanna van der Walt (h12)
(1913-1977)

Oriëntasie513

Martie van der Walt (Map, Mappa) is gebore in 1913
en oorlede in 1977 op die ouderdom van 63 jaar. Sy
was ’n onderwyseres. Sy trou in 1939, toe sy 26 jaar
oud is met die 28-jarige Loot du Preez. Hy is gebore
in 1911 en sterf in 1997 in die ouderdom van 86 jaar;
hulle was 37 jaar lank getroud. Hy oorleef Map met
20 jaar. Loot en Map het drie kinders gehad, twee
seuns en ’n dogter. Hulle het op verskeie plekke in
Transvaal gewoon en gewerk.

Genealogiese gegewens

h12 VAN DER WALT, Martha Johanna:
* Biesiesfontein, Boshof Distrik 1.11.1913;514

≈ Boshof Geref. Kerk SA 11.1.1914;515 † Pre-
toria 17.7.1977; # Centurion Begraafplaas
19.7.1977. ID-nr. 1311010012003. Dog-
ter van Jacobus Johannes van der Walt en
Anna Maria Venter.

x Heidelberg, Transvaal 14.12.1939: DU
PREEZ, Johannes Lodewyk: * Heidelberg
Tvl. 19.7.1911;516 ≈ Heidelberg Tvl. Geref.
Kerk SA1.10.1911;517 † Pretoria 29.9.1997;518

# Centurion Begraafplaas, perseel 51, Blok E.
ID-nr. 1107195011004. Seun van Roelof
Johannes du Preez en Susara Catharina
Johanna Magdalena van der Walt.

Lewensloop

Martie is op 1 November 1913 op haar Van der Walt-
grootouers se plaas, Biesiesfontein in die Boshof Distrik
gebore, waar haar ouers gewoon het. Sy is gedoop in
die Boshof Gereformeerde Kerk op 11 Januarie 1914.
Die doopgetuies was Johannes Anthonie en Hester
Hendrina Venter – ŉ tante aan moederskant en dié se
man. Sy is blykbaar vernoem na ŉ Van der Walt-tante
wat gedurende die Anglo-Boereoorlog in die konsen-
trasiekampOranjerivierstasie (Doornbult) oorlede is.

in 1916 toe sy drie is, trek hulle na Aangekocht, waar
hulle drie jaar bly. In 1919 verhuis die gesin na Chris-
tiana; sy was toe ses jaar. Hulle was ŉ baie hegte ge-
sin en in latere jare het haar liefde vir haar broers en
susters deurentyd na vore gekom. Kätz (h11) het
altyd gesê sy en Map was nie net susters nie, maar
ook beste vriendinne. Martie matrikuleer aan die
Hoërskool Christiana in 1931 en haar vakke sluit Wis-
kunde, Duits en Geskiedenis in.

Sy het haar as onderwyseres bekwaam.
Op 5 Desember 1935 verwerf Martie
haar Transvaalse Onderwysdiploma, ’n
kursus van drie jaar. Die eerste jaar
neem sy Universiteitsvakke aan die Pot-
chefstroom Normaalkollege (PNK) 519 en
voltooi die laaste twee jaar aan die Hei-
delberg Onderwyskollege (HOK) te Heidelberg, Trans-
vaal. Haar broer, Boet (Tjaart, h2) het dit vir haar,
asook vir Kotie (h8) en Bab (h14) moontlik gemaak
om te gaan studeer deur sy bydrae tot hul studiekos-
te.520 Sy was lief vir korfbal en het dit sowel op skool
as op Kollege gespeel; as onderwyseres het sy ook
skoolspanne afgerig.

Martie begin haar onderwysloopbaan in Witpoortjie.
Daarna het sy ook op Volksrust en Mondeor in
Johannesburg skoolgehou en later, na hul verhuising
na Pretoria, was sy vir baie jare verbonde aan die
Laerskool Danville. Toe Loot in 1971 aftree het sy
ook uitgetree.

Loot is op 19 Julie 1911 te Heidelberg, Transvaal ge-
bore en op 1 Oktober 1911 in die Gereformeerde
Kerk Heidelberg, Transvaal gedoop. Die doopge-
tuies was sy oom, Andries Johannes van der Walt en
tante Martha Helena van der Walt. Hy is vernoem
na sy Oupa Van der Walt.

Boet v dWalt
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Hy gaan skool by die Laer Volkskool, Heidelberg en daarna die
Hoër Volkskool. Hy matrikuleer in 1931 en vul hy sy sertifikaat aan
met Latyn in 1933. Loot was ’n sportliefhebber; hy speel rugby as
vleuel vir die dorp se eerste span en het verder tennis gespeel,
geboks en was ook baie lief vir swem.

Ná skool werk hy in Detman se winkel in Heidelberg. Hy skryf by
die firma Viljoen en Meek in vir ŉ leerlingskap vir prokureur, maar
toe dit nie uitwerk nie sluit hy by die SA Polisie aan in 1936; twee
jaar later, in 1938, koop hy sy ontslag. Daarna werk hy by die
Transvaalse Provinsiale Administrasie (TPA) onderskeidelik as
Buitebeampte, Provinsiale Inspekteur en Senior Provinsiale Inspek-
teur in Volksrust, Vereeniging, Lydenburg en Johannesburg. Ná ŉ
ernstige motorongeluk in 1955 begin hy by die TPA se Departe-
ment Hospitaaldienste werk en tree daar af in 1971.

Loot en Martie trou op Donderdag, 14 Desember 1939 in Loot se
ouerhuis, in Heidelberg Tvl. Baie jare later het ’n dogter van ds. N.
H. van der Walt wat hulle getrou het, vertel dat Martie vroeër in ŉ
motorongeluk betrokke was en as gevolg van haar beserings, het
hulle besluit om liewer in die huis as in die kerk te trou. Hulle het
drie kinders gehad, wat almal op Volksrust gebore is:

 Roelof Johannes (Roelf), * 13.12.1940. Getroud met Alida Steen-
kamp (Lilla).

 Anna Marie (Anna-Marie), * 4.11.1946. Getroud met Gertjan
Vahrmeijer.

 Johannes Lodewyk (Hannes), * 26.8.1948. Getroud met Clasina
Jacoba Lindhout (Ineke).

Martie en Loot was hul lewe lank lidmate van die Gereformeerde
Kerk op die plekke waar hulle gewoon het. Op 13 April 1929 lê
Loot belydenis van geloof af te Heidelberg Tvl.521 en Martie te Chris-
tiana op 10 September 1932.522 Loot was ŉ tyd lank diaken en la-
ter ook ouderling.

Hulle woon te Volksrust (1939 – 1949), Vereeniging en Vander-
bijlpark (1949 – 1951), Lydenburg (1951 – 1953), Mondeor in Johan-
nesburg (1953 – 1956) en Villieria in Pretoria (1956 – 1971). Na hul
aftrede verhuis Loot enMartie naNaboomspruit (1971 – 1974).

Martie het in die laat vyftigerjare borskanker opgedoen en ŉ mas-
tektomie ondergaan. In die vroeg-sestigerjare het die kanker weer
teruggekom in haar lewer; sy ontvang chemoterapie maar sterf op
17 Julie 1977 en word begrawe op 19 Julie – Loot se verjaardag.

As gevolg van Martie se siekte, het hulle in 1974 na Pretoria om-
gewing getrek en saam met die seuns in Doringkloof, Centurion
gewoon. In 1981 verhuis Loot saam met sy seun, Hannes, na Gars-
fontein, Pretoria, waar hy tot sy dood gewoon het. Daar het Han-
nes en sy vrou, Ineke, hom met groot liefde versorg.

Loot en Martie agter, met
Hannes, Roelf en Anna-Marie.

’n JongMartie, Des. 1934.

Loot in 1939.

Roelf HannesAnna-Marie
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Na Martie se dood in 1977 begin Loot as pensioenaris
werk by die Departement van Onderwys en Opleiding.
Hy skakel op 72-jarige ouderdom oor na ’n deeltydse
pos wat hy tot 1987 beklee – toe was hy reeds 76 jaar
oud. Loot was twintig jaar lank ’n wewenaar; in hier-
die tyd het hy by Hannes en Ineke gewoon. Hy was
baie aktief; het nog gewerk soos reeds vertel en ook
voortgegaan om in die tuin te werk – hy het goeie
gesondheid geniet. Vroeg in September 1997, onge-
veer tien jaar na sy tweede uittrede, word hy na ŉ
hartaanval in die hospitaal opgeneem. Nadat hy
ontslaan is, was hy tuis in die bed toe hy op 29 Septem-
ber 1997 na ’n tweede hartaanval sterf.

Loot en Martie het aan hul kinders ’n Christelike
opvoeding gegee en hulle, selfs in die tye wat dit
finansieel moeilik gegaan het, baie goed versorg.

Martie was, soos haar foto’s getuig, ’n mooi vrou. Sy
was lief vir die lewe en het ’n lewe van diens voltrek.
Sy was lief vir haar gesin en het deurgaans probeer
om die goeie eienskappe in elke mens raak te sien en
te beklemtoon. Sy het ’n goeie sin vir humor gehad
en het gehou van uitgaan. Sy was by uitstek ’n baie
bekwame onderwyseres. Sy was sterk verbonde aan
haar kerk.

Loot was streng, maar baie regverdig. Daar was nooit
twyfel oor sy standaarde nie. Hy kon gou kwaad word
en dinge baie direk sê, maar as dit verby was het hy
nie ’n wrok gedra nie. Hy het ’n fyn sin vir humor
gehad. Sy grootste lekker was om te kan gee uit wat
hy gehad het, selfs uit sy gebrek.

Loot en Martie met Spokie.
Naboomspruit c. 1973.

Martie en Loot in hul jongdae.

Martie in haar fleur.

Loot in sy jonger jare.
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Jacobus Johannes van der Walt (h13)
(1916 – 1984)

Oriëntasie523

Boetie van der Walt (Koos, Van, Boetie-Van) is ge-
bore in 1916524 en oorlede in 1984525 op 68-jarige ou-
derdom. Hy was verbonde aan die Suid-Afrikaanse
Lugmag te Pretoria. Boetie trou op 27-jarige ouder-
dom, in 1943met die 23-jarige EttieWolfswinkel (Elsie),
gebore in 1919. Hulle het twee seuns gehad waarvan
die jongste kort voor of na geboorte oorlede is. Boe-
tie ontval Ettie in 1984 in die ouderdom van 68 jaar,
na ’n huwelik van meer as 41 jaar. Ettie sterf bykans
twee jaar later, in 1986,526 op 66-jarige ouderdom.
Hulle woon hul hele getroude lewe in en om Pretoria.

Genealogiese gegewens527

h13 VAN DER WALT, Jacobus Johannes:
* Biesiesfontein, Boshof Distrik 21.2.1916;528

≈ Boshof Geref. Kerk 9.4.1916;529 † Pretoria
20.6.1984;530 ω Krematorium Kapel, Preto-
ria-Noord 22.6.1984. Seun van Jacobus Jo-
hannes van derWalt en AnnaMaria Venter.

x Pretoria Ned. Geref. Kerk 27.3.1943531

Elsbeth WOLFSWINKEL (b1c?): * Pretoria
11.9.1919;532 † Pretoria 2.4.1986;533 ω Kre-
matoriumKapel, Pretoria-Noord.534 Dogter
van Cornelis Daniel Wolfswinkel en Frede-
rika Cilliers van Smaalen.

Lewensloop535

Boetie is op 21 Februarie 1916 op sy Van der
Walt-grootouers, Tjaart en Lettie, se plaas Bie-
siesfontein, Boshof Distrik waar sy ouers ge-
woon het, gebore en op 9 April 1916 gedoop in
Boshof Gereformeerde Kerk. Die doopgetuies
was David Hendrik Jacobus Lombard en Johanna
Maria Sophia Dorothea Lombard (nèe van der
Walt), sy swaer en oudste suster. Hy is vernoem
na sy pa, wat op sy beurt vernoem is na sý oupa
aan moederskant, Jacobus Johannes Venter.

Die gesin woon tot 1916 op Biesiesfontein en
trek later in die jaar na die plaas Aangekocht.
Drie jaar later, in 1919 toe Boetie drie jaar is, ver-
huis die gesin na Christiana,536 waar hy grootge-
word en skoolgegaan het.

Die Vaalrivier was net een erf weg van
hul huis af en deel van die Van der Walt-
gesin se lewe; hulle het dikwels daar
geswem en visgevang. As jong seuns,
het Boetie en sy jonger broer, Dries (h15)
asook Piet Pelser gereeld visgevang in die
rivier. (Piet, Ouboet en Ousus se aan-
genome seun, het ’n ruk lank by sy groot-
ouers gebly om te kan skoolgaan.) Hulle
het laat elke middag lang lyne met vis-
hoeke aan en ’n klip vooraan vasgebind,
in die Vaalrivier gegooi en soggens voor
skool hul lyne gaan intrek. Hul ma en
ouma, 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 inmy kombuis in nie!” 537

Annamie van Ans (h7) vertel:

“Boetie-Van was die flukse besigheids-
man. Hy het groente geplant, opge-
pas, . . . in die dorp gaan verkoop, . . .
geld gebêre, varkies gekoop, grootge-
maak en weer verkoop. Nie ’n lui haar
op sy kop nie. . . . dis hoe hy sy geld gemaak het
om te studeer en Pretoria toe te gaan.” 538

AnnamiedeWet

Piet Pelser

Dries v dWalt

Boetie v dWalt
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Boetie matrikuleer aan die Hoërskool Christiana c. 1933. Hy
sluit na matriek aan by die Suid-Afrikaanse Lugmag (SALM) te
Pretoria, waar hy aanvanklik in die Administratiewe Afdeling
werk. In dié tyd begin hy om te stoei; ’n sport wat hom goed
gepas het, want hy was baie sterk. Op ’n keer toe hy baie
kwaad was, het hy ’n deur se knop afgebreek toe hy dit wou
oopmaak.539 Hy studeer buitemuurs om sy graad te behaal; 540

in 1938 was hy nog besig met sy studies.541

Boetie het gedurende die Tweede Wêreldoorlog (1939 – 1945)
diens gedoen in Egipte. Hy was blykbaar nie vir die volle duur
van die oorlog daarby betrokke nie, want hy en Ettie is in 1943,
ongeveer twee jaar voor die einde van die oorlog, getroud.

Jay Martin het gesê Boetie het vertel dat hy ty-
dens sy tyd in Egipte ’n groot diamant teen ’n baie
billike prys bekom het, maar toe met die probleem
gesit het dat dit nie uit die land geneem mag word
nie. Hy besluit om dit tussen twee van sy tone te
sit, met die kous en skoen bo-oor. So het hy dit oor
die grens gekry, maar dit was ’n baie pynlike proses,
want daar was sommer gou ’n groot bloedblaar tussen die tone.
Tuis het hy dit in ’n verloofring vir Ettie laat set; sy broer, Saks (h9)
wat ’n diamantslyper was, het dit waarskynlik vir hom geslyp en
geset.542

Nadat hy ’n offisierskursus suksesvol deurloop het, begin sy loop-
baan as offisier. In 1958 stel die SALM ’n oorlewingskursus in
om die vlieëniers voor te brei vir die ontberings wat op hulle mag
wag wanneer hulle oor vyandelike gebied (land of see) afgeskiet
word of dalk as krygsgevangenes die kans kry om te ontsnap,
sodat hulle nie weens blootstelling beswyk nie. Boetie, wat toe
die rang van kaptein gehad het, is aangestel as kursusleier
met ’n span van vier onder hom, Kapt. N. J. Swart, Kapt. J. J. Ma-
lan, Luitenant J. Jones en Instrukteur D. Weitz. 543

In die laat-sestigerjare verwerf hy die rang van Brigadier en word
daarna aangestel as Hoof van die Seksie Algemene Voorraad van

Kwartiermeester-generaal (KMG).544 Die
ontwikkeling van Weermagvoorraad (wat
klerasie insluit) en Kwaliteitbeheer was deel
van die Afdeling.545 Hy tree in die laaste
helfte van die sewentigs af.

Ettie is op 11 September 1919 in Pretoria546

gebore. Sy was van Nederlandse afkoms:
haar grootouers arriveer in 1885 in Pretoria
vanaf Amsterdam, Nederland. Ettie het na
alle waarskynlikheid, haar lewe lank in
Pretoria gebly. Sy matrikuleer c. 1937, ver-

Uittreksel uit brief aan JJ (Jay) Martin,
1958 (seun van Lettie Martin, h6).

Boetie saammet Annamie van derWalt (van Ans, h7) en
Map (h12), tydens ’n kuier in Durban by JJ en Ans, < 1940.

Adminisratiewe Personeel,
Werkverskaffingskantoor, c. 1938/39.

Boetie staan links agter.

JJ (Jay)Martin
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moedelik aan ’n hoërskool in Pretoria en bekwaam haar daarna as
onderwyseres. Sy studeer heel moontlik ook in Pretoria, om dan
haar driejarige Transvaalse Onderwysdiploma c. 1940 te verwerf.
Dis onbekend by watter skole sy deur die jare skoolgehou het,
maar teen 1971 was sy ’n onderwyseres in Engels by Capital
Park Laerskool, Pretoria. In die somer het Ettie haar leerlinge
van tyd tot tyd op ’n Vrydagmiddag oorgenooi om by haar huis te
kom kuier en swem; van die ouers het soms saamgekom. Sy
het hulle dan op ’n verskeidenheid eetgoed getrakteer.547

Boetie en Ettie trou op 27 Maart 1943, vermoedelik in Pretoria
in ’n Nederduitse Gereformeerde Kerk.548 Hulle het twee seuns
gehad wat albei in Pretoria gebore is; die jongste is kort voor of na
geboorte oorlede.549

 LeonAndré (André), * Pretoria 8.5.1946.550 Getroudmet Judith
Ann Sulley (Judy).

 Baba vanderWalt, * Pretoria > 1946; † Pretoria > 1946.
Oorlede as baba kort voor of na geboorte.551

In die sestiger-jare het hulle in Paul Krugerstraat 821, Mayville,
gebly. Dit was Ettie se pa se huis; dis onbekend of die huis aan
hulle geskenk is na hul troue en of hulle dit op ’n stadium van
hom gekoop, of dalk later geërf het. Hy het heelwat eiendom-
me in Paul Krugerstraat in Mayville gehad wat Ettie na sy dood
geërf het. Ettie se suster het in ’n huis langs hulle gewoon, en
sommige van die ander huise is verhuur. 552 Verder het hulle ook
die erf op die hoek in Paul Krugerstraat besit; die hele erf was
beplant met wingerdstokke. Boetie het die druiwe met oestyd
vir die Pretoria-mark verpak, waar dit verkoop is553 – ’n taak wat
hy vroeër ook vir sy skoonpa in sy later jare, verrig het.554

Lynn (h8i2) het vanaf Oktober 1971 ’n ruk lank by
Boetie en Ettie ingewoon. Sy vertel: 555

“. . . hulle [het] gevra dat ek hulle asseblief
Ettie en Van moet noem, nie Elsie en Boetie /
Boetie-Van nie; dis ook wat André [hul seun]
hulle genoem het . . . Dit was aangenaam by
hulle en vir my gevoel soos ’n tweede ouerhuis.”

Laat Sondagmiddae het hulle in die sitkamer bymekaar gekom
vir ’n koppie tee met fyngebak daarby. Vir ontspanning het
Lynn en Ettie dikwels naweke saam legkaart gebou. Boetie was
dan gewoonlik in die garage besig om sy gereedskap uit te
sorteer en reg te pak vir die verhuising na die plot waar ’n huis
vir hulle in aanbou was.556

Hulle trek teen 1972 na die nuwe Kaaps-Hollandse huis wat
hulle op plot 133 te Hartbeeshoek (Pretoria-Noord se kant van
die stad), laat bou het. Die huis is hoog teen die Magaliesberg
geleë en op daardie stadium was daar alreeds jong vrugtebo-
me en wingerde aan weerskante van die geplaveide pad op na
die huis toe; daar was ook al ’n groot groentetuin. Verder is
daar twee baie groot buitegeboue, waar hulle later jare die vrugte
en druiwe vir diemark verpak het.557

Boetie het die lewe op die plot baie geniet; hy het graag vir
Kätz (h11) gewys wat hy alles daar vermag en geproduseer het.

Boetie sterf onverwags na ’n kort siekbed
in die ouderdom van 68 jaar op 20 Junie
1984 in 1 Militêre Hospitaal, Pretoria, nadat
hy griep en daarna longontsteking opdoen.
Ettie was toe 64 jaar; hulle was 41 jaar
getroud. Ds. J. C. de Lange van die Neder-
duitse Gereformeerde Kerk het die gedenk-
diens in die Krematorium Kapel te Preto-
ria-Noord, waargeneem558 en ook vooraf
ondersteuning aan Ettie verleen.

Na Boetie se dood, bly Ettie aan op die plot.
Sy oorleef hom met bykans twee jaar en
sterf op 2 April 1986 op 66 jaar.559 Die om-
standighede van haar dood is onbekend.
Haar gedenkdiens is ook in die Krematorium
Kapel te Pretoria-Noord gehou.560

Kol. J.J. (Boetie) van der Walt.

Ettie en Boetie in hul jong dae.

Lynn Pomeroy
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Maria Cornelia van der Walt (h14)
(1918-1972)

Oriëntasie561

Bab van der Walt (Marie(tjie), Baby) is gebore in 1918
en oorlede in 1972 op die ouderdom van 54 jaar. Sy
was ’n onderwyseres. Sy trou met Ian Kirton, waar-
skynlik in Pretoria (datum onbekend). Hy is gebore
in 1915 en sterf in 1979 in die ouderdom van 64 jaar.
Dis onbekend hoe lank hulle getroud was. Ian en
Bab het nie kinders van hul eie gehad nie, maar twee
broertjies aangeneem wat alreeds in die skool was.
Hulle het in Pretoria gewoon en gewerk; na Ian se
aftrede verhuis hulle na Kelso, aan die Natalse Suid-
kus. Bab kry daar ’n onderwyspos by die Scottburgh
Primêre Skool, waar sy nog skoolgehou het toe sy
oorlede is.

Genealogiese gegewens562

h14 VAN DER WALT, Maria Cornelia :
* Aangekocht, Boshof Distrik 22.5.1918; 563

≈ Boshof Geref. Kerk SA 4.7.1918;564 † Scott-
burgh 24.10.1972;565 # Scottburgh Begraaf-
plaas. Dogter van Jacobus Johannes van
der Walt en Anna Maria Venter.

x Pretoria (vermoedelik), (datumonbekend):
KIRTON, Ian Hamilton: * 1.11.1915;566

† Pretoria 9.12.1979;567 ω Rebecca-straat
Krematorium, Pretoria-Wes; # Scottburgh
Begraafplaas. Sy as is aan die regterkant
van Bab se graf, by die onderste hoek begra-
we. Dis onbekendwie sy ouerswas.

Lewensloop

Bab is op 22Mei 1918 op haar Van derWalt-groot-
ouers se plaas Aangekocht, Boshof Distrik waar
haar ouers gebly het, gebore. Sy is in die Boshof
Gereformeerde Kerk gedoop op 4 Julie 1918. Die
doopgetuies was Hendrik Bernardus van der Walt,
haar pa se jongste broer en sy vrou, Anna Engela
Pelser. Sy is vernoemna ’n tante aan vaderskant.

Die gesin verhuis in 1919, die jaar na haar geboor-
te, na Christiana waar sy grootgeword en skool-
gegaan het. Bab matrikuleer aan die Hoërskool
Christiana in 1935. In 1939 verwerf sy haar Trans-
vaalse Onderwysdiploma, ’n kursus van drie jaar.
Die eerste jaar neem sy Universiteitsvakke aan die
Potchefstroom Normaalkollege (PNK) 568 en vol-
tooi die laaste twee jaar aan die Hei-

delberg Onderwyskollege (HOK) te Hei-
delberg, Transvaal. Haar broer, Boet
(Tjaart, h2), het dit vir haar – en ook vir
Kotie (h8) en Map (h12) – moontlik ge-
maak om te gaan studeer deur sy bydrae
tot hul studiekoste.569

Bab begin haar onderwysloopbaan in 1939 te Rust de
Winter, geleë noord-oos van Hammanskraal en so ’n
100 km noord van Pretoria.570 Haar ma,
Annie skryf aan haar suster, Lettie (h6):

“Bybie skryf sy loseer 10myl 571 van die
[Rust de Winter] skool af. Sy ry met
die bus en dan vat dit 17 myl. 572 Die
plek is 60 myl 573 anderkant Pretoria.”

In die 1950’s en 1960’s het sy by Danville Laerskool
in Pretoria skoolgehou en bekend gestaan as ’n goeie
onderwyseres. Toe Ian aftree in 1970 en hulle na
Kelso verhuis, het sy ook uitgetree. Sy aanvaar daar-
na weer ’n onderwyspos by die Scottburgh Primêre
Skool waar sy teen die einde van 1972, met haar
oorlye, nog skoolgehou het.

Ian is op 1 November 1915 gebore. Dis onbekend
waar hy grootgeword en skoolgegaan het; ook wie
sy ouers was. Hy was ’n lid van die Suid-Afrikaanse
Polisie en het Bab ontmoet terwyl hy diens gedoen
het op Rust deWinter.574 Ian het die grootste deel van
sy lewe in Pretoria gewerk. Hy het vertel hoe hulle ty-
dens die Tweede Wêreldoorlog Genl. Jan Smuts se

Annie v d Walt

Boet v dWalt
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huis in Irene in die yskoue nagte opgepas het. Hy was
later verbonde aan die Administratiewe Afdeling en het
tot die rang van sersant gevorder. Met die oog op be-
vordering, het hy verskeie kere gepoog om die polisie-
eksamen daarvoor te slaag, maar sonder sukses.

Dis onbekend wanneer Ian en Bab getroud is. Hulle
het nie kinders van hul eie gehad nie; later neem
hulle twee broertjies aan wat alreeds in die skool is –
die twee kry toe die Kirton-van en word Ivor en John-
ny Kirton.

 Ivor, * 01.11.19__. (Eggenote onbekend.)
 John, * 27.12.19__. (Eggenote onbekend.)

Omdat Bab ’n Laerskool-onderwyseres was en nie
haar werk wou prysgee nie, het hulle besluit om
nie ’n baba aan te neem nie, maar liewer skool-
gaande kinders wat sy bedags saam met haar kon
skooltoe neem. Hulle begin toe om twee broertjies,
Ivor en Johnny, uit ’n kinderhuis saam met hulle op
vakansie te neem. Die twee seuns was eintlik baie
ontwrig en onhebbelik – soveel so, dat die pleeg-
ouers by wie hulle vroeër geplaas was, hulle weer
teruggeneem het kinderhuis toe. Bab het vertel dat
toe die twee op ’n keer vir ’n naweek by hulle aan
huis was, sy gehoor het hoe Ivor vir sy jonger boetie,
Johnny sê dat hy nie stout moet wees nie, want dan sal
die oom en tannie nie hul pa en ma word nie.

Nadat Ivor en Johnny ’n paar keer saam met hulle op
vakansie was, het Ian en Bab besluit om die seuns aan
te neem. Dié besluit het daartoe gelei dat hul lewens
in later jare totaal ontwrig is; as adolessente was die
seuns omtrent onbeheerbaar – daar was die een krisis
na die ander. Van die verwagting dat ’n gesin hul
lewens sou verryk, het daar uiteindelik min teregge-
kom–wel baie hartseer en bekommernis.

Ian en Bab het die grootste deel van hul getroude
lewe in Pretoria gebly en gewerk. Teen 1955 woon
hulle in 31ste Laan, Villieria, in die blok tussen Meyer-
en Cunninghamstraat. Die oorspronklike groot bur-
ger-erwe van vroeër is later in twee verdeel; van dié
erwe het hulle twee aangrensende erwe gehad. Die
huis is op die een erf gebou en die ander een het Ian
omskep in terrasse vir ’n groot blomtuin wat hyself in
stand gehou het.

Na Ian se aftrede in 1970,575 verhuis hulle na Kelso,
naby Scottburgh aan die Natalse Suidkus, waar hulle al
jare tevore ’n erf aangrensend aan dié van Billy en
Lettie Martin (h6) gekoop het. Die Martins het toe
alreeds ses jaar daar gewoon. Billy het Ian en Bab se

pragtige huis vir hulle gebou en die twee gesinne
het ’n jaar of wat gelukkig daar langs mekaar gewoon.
Na Bab se dood in 1972, trek Ian ’n ruk later terug na
Pretoria waar hy aanvanklik in Monria Privaathotel
516 gebly het.

Oor Bab se kinderjare vertel Annamie (van Ans, h7):

Marietjie [Bab] – mymaat. . . . 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 verdwyn, 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 [bymy] gekla . . .
Nou en dan op ’n Saterdagmiddag het ons dorp toe
gestap (sandpad), en gaan fliek – 3d elk en 2d vir
heerlike tuisgemaakte roomys. Aai, heerlike kin-
derdae. ” 576

Vir Jay was Bab iemand baie spesiaal –
sy favourite tannie soos hy altyd gesê het.
Toe hy in Pretoria aangekom het om by
die SA Lugmag aan te sluit, het sy vir hom
as’t ware ’n tweede ouerhuis gebied. Sy
het vir hom ’n kamer gegee wat synewas
en wat hy kon gebruik net wanneer hy wou. Hy het
sy ekstra tas daar onder sy bed gelos en kon enige tyd
by hulle gekom het. Sy het vir hom ’n huis in Pretoria
gegee, wat vir hom oneindig baie beteken het – veral
na Owen (sy ouer broer) se skielike dood.

Bab het hom altyd spesiaal laat voel wanneer hy daar
gekom het. Sy sou hom byvoorbeeld vra hoe hy van
sy spek hou; dan sê hy “bros”, en dan maak sy syne
spesiaal vir hom bros gaar. Of sy sou hom eenkant
toe roep met so ’n glinster in die oog, om vir hom ’n
grap te vertel – dikwels ’n stout grap!577 Sy het só ’n
lekker sin vir humor gehad.

Ivor Johnny

Bab en Ian Kirton.
Fotograaf: Ian Kirton.

Annamie
deWet

JJ (Jay)Martin
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Dan was daar haar ou swart kat wat sy só baie lief
voor was – die kat het bykans 21 jaar oud geword.
Toe sy nie meer tande gehad het om haar kos te kou
nie, het Bab haar altyd met die hand gevoer, mond-
jie-vir-mondjie. Sy het die lewer – wat sy spesiaal vir
haar gekoop het – baie, baie fyn gesny en dit dan
met haar vingers deurgevoel om alle harde stukkies
uit te haal.578

Ian was baie handvaardig en kreatief, met ’n wye be-
langstellingsveld; hy het dan ook verskeie stokperdjies
gehad. Hy het klavier op gehoor gespeel en dit ge-
niet ommensemet sy musiek te vermaak. In die 1950’s
begin hy met fotografie; hy skaf al die nodige toerus-
ting aan vir die neem van foto’s, rig ’n donkerkamer in
om sy foto’s self te ontwikkel, asook ’n spesiale plek
met die regte agtergrond vir die neem van portret-
te. ’n Paar van die foto’s in hierdie storie is van hom
afkomstig, so ook die een op bl. 517, regs bo.579

Later het hy eiehandig vir hom ’n taamlike groot
motorboot gebou, waarop hy baie trots was. Hy het
dit uit hout gemaak en met veselglas oorgetrek.580

Die gesin het dikwels op Roodeplaatdam (Pienaarsri-
vierdam) gaan ry met die boot; soms het hulle ook
familie en/of vriende saamgeneem.

’n Eienaardigheid van Ian was dat hy altyd vir Bab ge-
vra het om haar kat uit die kamer te neem wanneer
hy wou aan- of uittrek, want hy . . . “trek nie voor ’n
wyfiekat aan of uit nie.”581

’n Ruk na hul verhuising na Kelso, het Ian ’n hartaan-
val gehad en moes hy sy lewe daarna aanpas sodat
sy hart nie ooreis word nie; volgens die dokter het
die toestand van sy hart mettertyd verbeter.582

Bab was voor haar huwelik ’n lidmaat van die Gere-
formeerde Kerk, maar omdat Ian Engels van huis uit
was, het sy een of ander tyd nadat hulle getroud is
oorgegaan na die Metodiste Kerk. Ian was ’n ateïs,
maar dis onbekend wanneer hy dié pad ingeslaan het;
ongeag bearbeiding van kerklike kant, het hy daarin
volhard.583 Ten spyte daarvan is hy nogtans uit die
Metodiste Kerk te Rietondale, Pretoria begrawe; dis
onbekend of hy voor sy dood tot ander insigte gekom
het. Ian was ook ’n vrymesselaar.

Op 54 jaar, sterf Bab onverwags op 24 Oktober 1972 584

tydens ’n besoek aan die huisdokter op Scottburgh
weens ’n onreëlmatige hartklop; sy het jare lank ’n
hartprobleem gehad. Ian was toe 57 jaar. Haar ge-
denkdiens is in die ScottburghMetodiste Kerk gehou; sy
is in die Scottburgh Begraafplaas ter ruste gelê. Na
haar dood het Ian vir ’n lang tyd omtrent opgehou
om te lewe – hy het net gesit en niks gedoen nie; nie
eers vir homself ’n koppie tee of koffie gemaak nie.
As Billy vir hom gaan kuier het, het hy ook nie juis

veel van ’n gesprek gevoer nie. Lettie het gesorg
dat hy daagliks ’n bord kos kry. Op ’n stadium het
hy die huis verkoop en teruggetrek na Pretoria, waar
hy tot sy dood gewoon het; eers in die Monria Pri-
vaathotel 516 en later te Lysstraat 200, Rietondale.

Ian oorleef Bab met sewe jaar en sterf op 9 Desem-
ber 1979, in die ouderdom van 64 jaar, in Pretoria in
die hospitaal nadat hy ’n paar dae in ’n koma was na
’n beroerte. Rev. Parsley van dieMetodiste Kerk het die
gedenkdiens op 11 Desember 1979 in die Valley Me-
thodist Church, Rietondale, Pretoria waargeneem. Sy
as is later in die Scottburgh Begraafplaas aan die reg-
terkant van Bab se graf, by die onderste hoek begrawe.
’

BabmetOwenMartin (van Lil, h6), c. 1938.

Bab en P. Raath, ’n skoolmaat, c. 1937.
By Frans en Kätz (h11) Coetzee op Goedehoop.
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Andries Johannes Harm
van der Walt (h15)

(1920 – 2004)

Oriëntasie

Dries van der Walt (Dick) is gebore in 1920 en oorlede
in 2004 op 83-jarige ouderdom. Hy was verbonde
aan die Suid-Afrikaanse Lugmag te Pretoria en sluit la-
ter in Salisbury by die Rhodesiese Lugmag aan. Dries
trou op 25-jarige ouderdom, in 1946 met die 26-jarige
Anchot Adrianna Rademan (Ann), gebore in 1920.
Ann ontval Dries in 1993 in die ouderdom van 73 jaar,
na ’n huwelik van 47 jaar. Dries sterf elf jaar later, in
2004 op 83-jarige ouderdom. Hulle het vier seuns gehad.
In Suid-Afrika het hulle op ’n paar plekke in Transvaal
en die Kaapprovinsie gebly, en op twee plekke in Suid-
Rhodesië (tans Zimbabwe). Weens die toestand in
Zimbabwe, keer hulle ’n aantal jare na Dries se aftrede
terug na Suid-Afrika en vestig hulle in Kaapstad.

Genealogiese gegewens

h15 VAN DER WALT, Andr ie s Johannes
Harm: * Christiana, Bloemhof Distrik 20.8.1920;585

≈ Christiana Geref. Kerk SA (datum onbekend);
† Kaapstad 19.5.2004; ω Kaapstad – sy as is soos
hy versoek het, op Tafelberg gestrooi.586 Seun van
Jacobus Johannes van der Walt en Anna Maria
Venter.

x Kaapstad Magistraatshof 18.1.1946:587 RADE-
MAN, Anchot Adrianna: * Jacobsdal, O.V.S.
10.1.1920;588 ≈ Jacobsdal Ned. Geref. Kerk waar-
skynlik (datumonbekend); † Kaapstad 13.4.1993;589

ω Kaapstad.590 ID-nr. 2001100092085.591 Dog-
ter van Petrus Jacobus Stephanus Rademan en
Adriana Beatrice Smith.

Lewensloop

Dries is op 20 Augustus 1920 op Christiana, Bloemhof Distrik,
gebore. Hy is gedoop in die Christiana Gereformeerde Kerk
in 1920. (Die doopdatum asook wie die doopgetuies was,
is onbekend.) Hy is vernoem na ’n Venter-oom, wat op sý
beurt vernoem is na sy oupa aan moederskant, Andries
Johannes Harmse de Kock.

Annamie (van Ans, h7) sê: “Dries
was die skatlikste ding gewees.” . . .
Sy vertel hoe Dries as vierjarige vir
Ans, wat hom as ’t ware van baba-
dae af versorg en grootgemaak het,
aan sy toekomstige swaer, JJ vander
Walt, verkoop het vir: “ ’n appel, ’n lemoen en
twee piesangs”. 592 (Kyk ook ble. 497-498.)

Kätz (h11)593 het vertel dat toe hy
so vier of vyf jaar oud was, sy ge-
hoor het hoe hy vir homself sê:
“Ja, hier staan ek nou met my
voete in Christiana en my kop in
Johannesburg.” Ditwas nadat hulle
le vir hom op sy vraag waar Saks is, gesê het hy
is in Johannesburg.

Dries het op Christiana grootge-
word en skoolgegaan. Die Vaal-
rivier was net een erf weg van hul
huis af en deel van die Van der
Walt-gesin se lewe; hulle het dik-
wels daar geswem en visgevang.
Kyk bl. 513 vir die storie oor die drie jong seuns,
Boetie (h13), Dries en Piet Pelser se visvangery.

Dries matrikuleer aan die Hoërskool Christiana
c. 1938. Dis onbekend watter sportsoorte hy op

Dries v dWalt

Saks v dWalt

Dries v dWalt
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skool aan deelgeneem het. Hy sluit na
matriek aan by die Suid-Afrikaanse Lug-
mag (SALM) te Pretoria en word gesta-
sioneer op Lugmagstasie Zwartkop,594

Robertshoogte (later Voortrekkerhoog-
te),595 waar hy sy militêre opleiding kry.

Die Tweede Wêreldoor-
log (1939 – 1945) begin
op 1 September 1939 en
Suid-Afrika se toetrede
bring mee dat Suid-Afri-
kaanse troepe na die oor-
logsfront gestuur word.
Volgens inligting agter op
foto’s, was Dries in Rome,
Italië in 1945; dis onbe-
kend of hy ook op ander
plekke was. Hywas blyk-
baar tot die einde van die
oorlog daarby betrokke,
want op 10 Februarie 1945 was hy nog in Rome596 en
toe was die einde van die oorlog alreeds in sig; dit
het op 2 September 1945 formeel geëindig.

Na die oorlog keer Dries terug na LMS Zwartkop en
word binne ’n jaar of twee (1946-1947) verplaas na
LMS Brooklyn, te Kaapstad597 (hernoem tot LMS Yster-
plaat in 1949).598 Hy word daar in die Administratiewe
Afdeling aangestel as stoorman.599 In die vroeë vyftigs
word hy na Lugmagbasis Dunnotter (naby Springs)
verplaas waar hy as stoorman gewerk het. 600 Teen
ongeveer 1958 bedank Dries uit die SALM en verhuis
na Suid-Rhodesië (tans Zimbabwe) waar hy by die
Royal Rhodesian Air Force (RRAF) aansluit en gesta-
sioneer word in Salisbury (tans Harare). In 1970
word die Rhodesiese Lugmag hernoem tot Rhodesian
Air Force (RhAF).601 Tussen 1970 en 1972 word hy
na Gwelo verplaas, waar hy gewerk het tot sy aftrede
wat vermoedelik in 1975, op 55-jarige leeftyd was.602

Ann is op 10 Januarie 1920 op Jacobsdal,
O.V.S. gebore; sy was een van ’n twee-
ling. Hulle is gedoop in 1920, waarskyn-
lik in die Jacobsdal Nederduitse Gerefor-
meerde Kerk. (Die doopdatum en doop-
getuies, asook na wie sy vernoem is, is
onbekend.) Haar sussie is klein oorlede;
sy het waarskynlik verdrink.603 Haar ma, Adriana sterf
jonk en laat twee klein kindertjies agter – Ann en
haar ouer broer, Raymond (Ray). Petrus Rademan sit
daarna sy twee kinders in ’n weeshuis in Bloemfontein
waar hulle grootword as die Staat se verantwoordelik-
heid, sonder enige kontak met hom of familielede;
hulle het ’n baie eensame kinderlewe gehad. Petrus is
later weer getroud en het kinders by die tweede vrou
gehad.604 Later jare, nadat Ann getroud is, het sy
haar pa opgespoor en een keer besoek; daarna het

sy nie weer enige kontak met hom gehad nie. Die
kinders uit sy tweede huwelik het sy nooit geken nie. 605

Ongeveer vyf maande na die beëindiging van die oor-
log, trou Dries en Ann op Vrydag, 18 Januarie 1946 in
die Magistraatshof in Kaapstad. Daar was nie familie
in die Kaap wat die huweliksbevestiging kon bywoon
nie. Dries se woonplek word op hul huweliksertifikaat
aangedui as LMS Zwartkop, Robertshoogte, Pretoria;
Ann se adres was High Level Road 31, Groenpunt,
Kaapstad. Dries en Ann het vier seuns gehad; die
twee oudstes is in Kaapstad gebore, die derde op
Dunnotter en die jongste in Salisbury, Suid-Rhodesië
(tans Harare, Zimbabwe).606

 Wynand Johann (Wynand), * 18.12.1947, † 2011.
Getroudmet: 1. Ina Diana du Toit (Rusty)

2. Diana Sherman (Diana)
3. LynnGrobler (Lynn, née Venter),

(VanderWalt-lyn h8i2).

 Tjaart André (Tjaart), * 31.8.1949.
GetroudmetWilhelmina Catherina Britz (Maisie).

 Jacobus Johannes (Jay-Jay), * 14.7.1954.
Getroudmet: 1. Linda Nelson (Linda).

2. Susan Francis Smith (Susan, Sue).

 Piers Andries (Piers), * 9.6.1959, † 2012.
Getroud met AnnetteMyburgh (Annette).607

Dries was ’n lidmaat van die Gereformeerde Kerk en
Ann, wat aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk be-
hoort het, sluit na hul troue ook by die Gereformeerde
Kerk aan. Na hul verhuising na Salisbury, Suid-Rhode-

Dries van der Walt
in ’n menasie in Rome.
10 Februarie 1945.

Dries v dWalt

Dries en Ann van der Walt (Rademan)
Kaapstad, Vrydag 18 Januarie 1946.

Ann v dWalt

Jay-Jay PiersTjaartWynand
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sië (tans Harare, Zimbabwe), ongeveer 1958, gaan hulle oor na
die Apostoliese Geloofsending (AGS) omdat hulle nie tuis gevoel
het in die Salisbury Gereformeerde gemeente nie.608 Ann was
na hul troue ’n tuisteskepper.

Dis onbekend hoe lank Dries op die verskillende Lugmagstasies/
-basisse was, maar die kinders se geboortedatums gee ’n aan-
duiding. Hulle woon te Voortrekkerhoogte (voorheen Roberts-
hoogte), Pretoria (begin-1946 – later in 1946/47); Kaapstad
(1946/47 – vroeë vyftigs); Dunnotter (vroeë vyftigs – c. 1958);
Salisbury, Suid-Rhodesië609 (c. 1958 – tussen 1970 en 1972); en
Gwelo (tussen 1970 en 1972 – aftrede, vermoedelik 1975). Dries
het hoogs waarskynlik op 55-jarige leeftyd afgetree; dit was die
aftree-ouderdom vir die Suid-Afrikaanse Weermaglede en heel
moontlik ook vir dié van Suid-Rhodesië. Na Dries se aftrede bly
hulle eers in Gwelo, maar keer later terug na Suid-Afrika weens
die agteruitgang van Zimbabwe. Hulle woon eers in Pretoria,
maar verhuis uiteindelik weer na Kaapstad, die stad waar hulle
vroeg in hul getroude lewe gebly het; in Augustus 1988 het hulle
alreeds in Kaapstad gewoon.

Op Dinsdag, 13 April 1993, na ’n huwelik van 47 jaar, sterf Ann in
die ouderdom van 73 jaar weens emfiseem en hartversaking in die
Wynberg Hospitaal;610 Dries was toe bykans 73. Sy het gevra om
veras te word. Na Ann se dood bly hy saammet sy seun,Wynand,
en dié se seun, Eugene, in Francisstraat 53, Plumstead, Kaapstad.
Dries het ’n hartprobleem gehad, waarvoor ’n pasaangeër vir hom
ingesit is; hy het ook op ’n stadium blaaskanker gehad, maar was
na behandeling in remissie. Vanaf Januarie 2004 het sy gesond-
heid drasties agteruitgegaan; sy hartprobleem het vererger en die
kanker was terug. Hy was in en uit die Grootte Schuur Hospitaal
vir die hartprobleem, en die Victoria Hospitaal vir die blaaskanker.
Na ’n swaar stryd, sterf hy op 83-jarige ouderdom, op Woensdag,
19 Mei 2004 in hul woning na ’n hartaanval, terwyl Wynand en
Eugene by die werk is. Dries het versoek dat hy ook, net soos Ann,
veras word en dat sy as op Tafelberg gestrooi word.611 Hy het Ann
met elf jaar oorleef.

Ten spyte van sy verswakte gesondheid en
alles wat dit meegebring het, het hy geweier
om in die bed te bly – hy wou so goed hy
kon, aan die gang bly. Twee dae voor sy
dood het hy nog saam met Wynand gaan
kruideniersware koop.612

Dries was, tipies van die Van der Walt-ge-
sin, baie geheg aan sy broers en susters;
wanneer hulle saam was, was hul liefde vir
mekaar onmiskenbaar.

Ann met Piers, Tjaart links en
Wynand regs met Jay Jay.

Dries met Jay Jay en Tjaart links,
Wynand regs en Piers op die dak.

Dries en Ann van der Walt (Rademan)
Kaapstad, Saterdag 6.8.1988.
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211Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.

212 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
213 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
214 Ousus Lombard (h1) is waarskynlik op Zijbrand gebore, want volgens haar ouers se huweliksertifikaat het haar pa

alreeds voor sy troue daar geboer en na haar ouers se troue het hulle hul daar gevestig.
215 Argief GKSA: GK Boshof 4.1.1.
216 Argief GKSA: GK Boshof 4.1.1
217 SAG 5, bl. 165.
218 SAG 5, bl. 165.
219 Bereken volgens geboorte van aangenome seun, Petrus Jacob Pelser, * 23.3.1919 en die feit dat hulle hom aangeneem

het omdat hulle toe al gedink het dat hulle nie kinders sal kan hê nie. Dit beteken dat hulle al ’n paar jaar getroud moes
gewees het.

220 SAG 5, bl. 165.
221 David Lombard is waarskynlik op Boshof gedoop, aangesien hy ook daar gebore is: SAG 5, bl. 165. Hulle het aan die

Nederduitse Gereformeerde Kerk behoort.
222 SAG 5, bl. 165.
223 SAG 5, bl. 165.
224 Inligting oor geboortedatum verkry vanaf grafsteen.
225 Inligting oor sterfdatum verkry vanaf grafsteen.
226 Argief GKSA: GK Boshof 4.1.1.
227 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
228 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. Van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
229 Venter, A. M. (Annemarie). Vertelling. Dogter van Sarel van der Walt (h9).
230 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
231 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
232 Dit is ’n Ansonia horlosie, tans in besit van J. J. en A. M. Martin.
233 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
234 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.
235 Toe Lettie van der Walt (h6) en Billy Martin wou trou, het Koos van der Walt ook gesê dat hy net sy toestemming sal

gee as Billy, wat in die Wesleyaanse Kerk was, onderneem om by die Gereformeerde Kerk aan te sluit.
Martin, J. J. (JJ, Jay). Vertelling. Aan hom vertel deur sy pa, Billy Martin.

236 David Lombard se pa, Andries Louis Lombard is gebore c. 1850 in die Boshof Distrik en oorlede op sy plaas, Vaal-
boschrand, Boshof Distrik, op 19.4.1912. David se ouers is op Boshof getroud en heelwat van sy familie, ook broers,
het plase in die distrik gehad.

237 SAG 5a L, ble. 164, 165.
238 Bereken volgens die geboortedatum van hul aangenome seun, Petrus Jacob Pelser (23.3.1919) en die feit dat hulle

hom aangeneem het omdat hulle toe al gedink het dat hulle nie kinders sal kan hê nie. Dit beteken dat hulle al ’n paar
jaar getroud moes gewees het.

239 Geboortedatum: 23.3.1919. SAG 7, bl. 431, Grafsteengegewens en 1983 Kieserslys.
Geboortedatum: 24.3.1919. SAG 7, bl. 431, Moeder se sterfkennis.

240 Sterfdatum: 13.6.1990. Grafsteengegewens.
241 SAG 7, bl. 431.
242 SAG 7, bl. 431.
243 Van Ousus Lombard se hekelwerk is in besit van J. J. en A. M. Martin, asook P. J. en M. M. Lategan.
244 Amandelboom Nr. 249, Boshoff. Verw. AKT 2/1/1/33, bl. 85. Amandelboom was deel van die plaas Welgevonden Nr. 193.

Verw. AKT 2/1/1/33, bl. 83.
Erkenning Mnr. J. P. (Hannes) Coetzee. Seun van Kätz Coetzee (h11).
http://www.justice.gov.za/maps/fs/FS_Sub_27_Oct_2016_L-Boshof.pdf. Geraadpleeg 18.2.2019.

245 Smaldeel Nr. 1597, Hertzogville. Smaldeel was aangrensend aan Talsen 86.
246 http://www.justice.gov.za/maps/fs/FS_Sub_27_Oct_2016_L-Hertzogville.pdf. Geraadpleeg 18.2.2019.

Op Talsen, die aangrensende plaas, was daar ’n negosiewinkeltjie wat die vernaamste daaglikse benodigdhede aange-
hou het.

247 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.

http://www.justice.gov.za/maps/fs/FS_Sub_27_Oct_2016_L-Boshof.pdf
http://www.justice.gov.za/maps/fs/FS_Sub_27_Oct_2016_L-Hertzogville.pdf
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248 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
’n Afskrif van die teks van ds. F Postma se preek by Ousus Lombard se begrafnis, is in besit van J. J. en A. M.Martin.
Ds. Ferdinand Postma was tot 1974 predikant van die Theunissen Gereformeerde Kerk; hy aanvaar dieselfde jaar ’n
beroep na Bloemfontein-Suid se gemeente.

249 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
250 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
251 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
252 Argief GKSA: Boshof 4.1.1
253 Argief GKSA: Boshof 4.1.1
254 Begrafnisbrief: Tjaart Petrus van der Walt. Kopie van begrafnisbrief in besit van J. J. en A. M.Martin.
255 Begrafnisbrief: Tjaart Petrus van der Walt. Kopie van begrafnisbrief in besit van J. J. en A. M.Martin.
256 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
257 https://af.wikipedia.org/wiki/NG_gemeente_Glaudina. Geraadpleeg 20.05.2018.
258 Begrafnisbrief: GlaudinaMaria Gezina van derWalt (née van Zyl). Kopie van begrafnisbrief in besit van J. J. en A.M.Martin.
259 Begrafnisbrief: GlaudinaMaria Gezina van derWalt (née van Zyl). Kopie van begrafnisbrief in besit van J. J. en A.M.Martin.
260 Sterftesertifikaat: Glaudina Maria Gezina van der Walt (née van Zyl). Afskrif van sterftesertifikaat in besit van J. J. en A. M.

Martin.
261 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
262 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. Van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
263 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
264 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
265 Van der Walt, T. P. (Tjaart Jr, h2i4). Vertelling. Aan hom vertel deur sy pa, Boet van der Walt.
266 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
267 Witzieshoek staan tans bekend as Phuthaditjhaba.
268 Die enigste Honingkloof Primêre Skool wat opgespoor kon word, is die een op Koppies – Koppies is aangelê op die

plaas Honingkloof. Dit lyk egter of dit moontlik nie die skool is waar Boet skoolgehou het nie; dié skool moes nader
aan Wizieshoek (op die grens van Lesotho en die noord-oos Vrystaat) en die Drakensberge gewees het, want hy, Eerw.
J. J. Ross van Witzieshoek en nog ’n onderwyser, M. J. Stander van die Arbeidt Adelt Skool (onbekend waar dit was),
het in 1920 saam ’n bergklimspan gevorm om Mont-Aux-Sources (in die Drakensberg) in die Oktober-skoolvakansie uit
te klim – en Koppies is bietjie ver van Witzieshoek af vir so ’n groep om saam te beplan, gedagtig daaraan dat daar toe
nog nie telefone was nie. Boet vertel ook dat hy en Eerw. Ross saam na die berg gestaan en kyk het, toe hulle besluit
het om dit te gaan uitklim.

269 Potgieter, Dr. H. S. L. (Sann). Vertelling. Sann Potgieter was goed bevriend met die Van der Walt-gesin.
270 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
271 VanderWalt, A. M. (Annie). 1938. Brief aan haar dogter, LettieMartin (h6), gedateer 5 en 6Oktober 1938.
272 Van derWalt, J. J. (Koos). 1941. Boet van derWalt se pa. Brief aan sy dogter, LettieMartin (h6), gedateer 10Maart 1941met

die adres aangegee as Husfeldt; toe Boet en Tollie van der Walt op Kareepan gebly het, was die poskantoor op Husfeldt.
273 Ongeveer 6,5 km.
274 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
275 Koerantuitknipsel met berig oor die kompetisie. Naam van koerant en datum van uitgawe onbekend. ’n Afskrif van die

koerantuitknipsel oor die kompetisie, is in besit van J. J. en A. M. Martin.
276 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
277 Van Zyl, G. M. J. (Glaudien). Vertelling.
278 Lategan, M.M. (Martie): Martie is in besit van Boet van der Walt se penskets van ’n eekhoring.
279 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Dogter van JJ en Ans van der Walt (h7).
280 DeWet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M.Martin.
281 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
282 Kopie van oorspronklike dokument in besit van J. J. en A. M.Martin.
283 Van Zyl, G. M. J. (Glaudien). Vertelling. Die Van Zyl-familie was lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Kyk ook verwysing 37.

https://af.wikipedia.org/wiki/NG_gemeente_Glaudina
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284 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
285 Begrafnisbrief: Jacobus Johannes van der Walt. ’n Kopie van die begrafnisbrief is in besit van J. J. en A. M.Martin.
286 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
287 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
288 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
289 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
290 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
291 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
292 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 54.
293 Van Zyl, G. M. J. (Glaudien). Vertelling.
294 Begrafnisbrief: Tjaart Petrus van der Walt. ’n Kopie van die begrafnisbrief is in besit van J. J. en A.M. Martin.
295 Begrafnisbrief: GlaudinaMaria Gezina van der Walt (née van Zyl). ’n Kopie van die begrafnisbrief is in besit van J. J. en A. M.

Martin.
296 https://af.wikipedia.org/wiki/Glaudina. Geraadpleeg 20.05.2018.

Die NG gemeente Glaudina (Noord-Wes Provinsie) het vanaf 1927 die behoefte gevoel om 'n gemeente uit die
uithoeke die vier gemeentes, Schweizer-Reneke, Delarey, Wolmaransstad en Ottosdal, te stig. Die plaas Vleeschkraal
het voorkeur geniet weens sy sentrale ligging. 'n Stigtingskommissie is saamgestel onder leiding van Pieter Gideon
van Zyl (Tollie se pa), die eienaar van die plaas Vleeschkraal en die skoolhoof op Vleeschkraal. Pieter G. van Zyl het
ook twee morge grond aan die gemeente geskenk. Die gemeente is in 1935 onder die naam Piet-Renier gestig, ter ere
van die vader van die eienaar van die plaas en ter herinnering aan die Van Zyl familie; die volgende jaar is dit verander
na Glaudina, Pieter van Zyl se vrou se naam, omdat die oue met die naam Piet Retief verwar is.

297 Gedig: Tjaart van der Walt. ’n Kopie van die gedig is in besit van J. J. en A. M. Martin.
298 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
299 TAB SRC 70 Bloemfontein CR: Aletta Sophia van der Walt (Lettie, h3).
300 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
301 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
302 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
303 TAB SRC 70 Bloemfontein CR: Aletta Sophia van der Walt (Lettie, h3).
304 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
305 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
306 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
Tjaart skryf dat sy grootouers toe op Oranje gebly het, terwyl hulle volgens die kampregisters op Zijbrand-Wes gebly het.
Daar was nege volwassenes en sestien kinders op die plaas met die aanvang van die Anglo Boere-oorlog.

307 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-
seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. Van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)

308 VAB SRC 70 Bloemfontein CR: Annie (A. M.) van der Walt.
309 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
310 Die dooies is in die begin in Bloemfontein se dorpsbegraafplaas, wat 4 km van die kamp af was, begrawe en later by ’n terrein

net suid van die huidigeVrouemonument. ’n Permitwas nodig om ’n begrafnis by tewoon.
311 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
312 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
313 VAB MHGW1072.
314 VAB SRC 70 Bloemfontein CR: Anna Maria van der Walt (Annatjie, h4).
315 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
316 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1 en VAB MHGW1072.
317 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1
318 TAB SRC 70 Bloemfontein CR: Anna Maria van der Walt (Annatjie, h4).
319 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
320 VAB MHGW1043.
321 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1
322 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
323 SAG 14, bl. 61.
324 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
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Tjaart skryf dat sy grootouers toe op Oranje gebly het, terwyl hulle volgens die kampregisters op Zijbrand-Wes gebly het.
325 Die dooies is in die begin in Bloemfontein se dorpsbegraafplaas, wat 4 km van die kamp af was, begrawe en later by ’n terrein

net suid van diehuidigeVrouemonument. ’n Permitwas nodig om ’n begrafnis by tewoon.
326 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
327 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
328 VAB SRC 70 Bloemfontein CR: Jacobus Johannes van der Walt (Kosie, h5).
329 VAB MHGW1043.
330 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.

VAB MHGW1043.
332 VAB MHGW1043.
333 VAB MHGW1043.
334 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
335 Die dooies is in die begin in Bloemfontein se dorpsbegraafplaas, wat 4 km van die kamp af was, begrawe en later by ’n terrein

net suid van diehuidigeVrouemonument. ’n Permitwas nodig om ’n begrafnis by tewoon.
336 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepubli-

seerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
337 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
338 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
339 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
340 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
341 Sterftesertifikaat: Aletta Sophia Martin (née van der Walt). Afskrif van sterftesertifikaat in besit van J. J. en A. M.

Martin.
342 Begrafnisbrief: Aletta Sophia Martin (née van der Walt). Kopie van begrafnisbrief in besit van J. J. en A. M.Martin.
343 Identiteitsdokument: Aletta Sophia Martin (née van der Walt). Identiteitsdokument in besit van J. J. en A.M. Martin.
344 Identiteitsdokument: Owen William Arthur Martin. Identiteitsdokument in besit van J. J. en A. M.Martin.
345 Doopsertifikaat: Owen William Arthur Martin. Doopsertifikaat in besit van J. J. en A. M.Martin.
346 Sterftesertifikaat: Owen William Arthur Martin. Afskrif van sterftesertifikaat in besit van J. J. en A. M.Martin.
347 Identiteitsdokument: Owen William Arthur Martin. Identiteitsdokument in besit van J. J. en A. M.Martin.
348 Martin, J. J. (JJ, Jay). Die inligting oor Billy en Lettie Martin is basies ’n kort uittreksel uit ’n dokument wat hul seun, Jay

Martin, opgestel het oor die gesin.
349 Die derde, vierde en vyfde kinders van haar ouers, Lettie, Annatjie en Kosie, is in 1901 tydens die Anglo Boere-oorlog

in die Bloemfontein Konsentrasiekamp oorlede en in die Kampbegraafplaas begrawe.
350 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.
351 Dis onbekend by watter instansie sy die Modemakerykursus geloop het.
352 Duvenhage, A. M. (Anna, née van der Walt, niggie van Lettie). Vertelling. Anna Duvenhage het gesê Lettie was nie

net ’n kleremaakster nie, maar ’n modemaakster.
353 Die Anker-naaimasjiene is in Duitsland deur Hengstenberg & Kie. gemaak.
354 https://af.wikipedia.org/wiki/Harmonium. Geraadpleeg 26.2.2019.

’n Harmonium (ook 'n traporrel of serfyn genoem) is 'n klawerinstrument soortgelyk aan 'n orrel. Die instrument
blaas lug oor pype wat die note voortbring. 'n Harmonium klink baie soos 'n trekklavier.

355 Die grammofoon en plate is in besit van J. J. en A. M.Martin.
356 Tromp van Diggelin, die bekende stoeier, het as kind asma gekry en met oefening sy liggaam opgebou en versterk

totdat hy glad nie meer probleme gehad het nie.
357 Certificate of Apprenticeship, 7 Oct. 1931: De Beers Consolidated Mines, Limited, Kimberley, South Africa. Sertifikaat

in besit van J. J. en A. M. Martin.
358 Dienssertifikaat 5 Nov. 1936: Suid-Afrikaanse Spoorweë, aanstelling as Mason/Messelaar, De-Aar. Sertifikaat in besit

van J. J. en A. M. Martin.
359 Billy en Lettie het ’n dogtertjie wat vroeggebore is, op ses maande verloor. Lettie het gesê dat sy swart hare gehad het.
360 Dis onduidelik hoekom hy medies ongeskik verklaar is; moontlik weens asma.
361 Toekennings vir militêre diens gedurende oorlog van 1939 – 1945: Al die lede van die Suid-Afrikaanse Weermag,

operasioneel of nie-operasioneel, wat ’n minimum van 28 dae diens gedoen het tydens 1939 – 1945, het die Medal of
War 1939 – 1945, ontvang. Medalje in besit van J. J. en A. M. Martin.

362 Toekennings vir militêre diens gedurende oorlog van 1939 – 1945: Die silwer Afrika Diensmedalje (met protea-
embleem) word gemagtig op 16 November 1943 en toegeken aan lede van die Suid Afrikaanse Magte wat diens in
Afrika gedoen het voor 13Mei 1943, die dag wat Afrika vry van vyandelikemagte, verklaar is. Medalje in besit van J. J. en A.
M.Martin.

https://af.wikipedia.org/wiki/Orrel
https://af.wikipedia.org/wiki/Trekklavier
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363 Lettie van der Walt se pa, Koos van der Walt, het gesê hy gee sy toestemming dat hulle trou op voorwaarde dat Billy
by die Gereformeerde Kerk aansluit na hul troue; Lettie was toe al 33 jaar en Billy 27 jaar.

364 Billy het die promosies tot voorman waarvoor hy later in lyn was en homself mee sou kon opwerk, nie aanvaar nie omdat hy
nie kans gesien het om in ’n kantoor te werk nie; hy was ’n natuurmens wat buite wou wees.

365 Scottburgh het nie ’n Gereformeerde kerk nie en die Nederduitse Gereformeerde Kerk was nie beskikbaar nie.
366 Die predikante van die Amanzimtoti Gereformeerde gemeente, waaronder Billy Martin toe geval het, was nie beskik-

baar nie.
367 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez. Roelf du Preez, hul seun, het die storie van Loot enMartie du Preez geskryf.
368 Die Engelse uitspraak is vir JJ van der Walt se noemnaam gebruik, naamlik “JayJay”.
369 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
370 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
371 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
372 Grafskrif: Johannes Jacobus en Anna Maria van der Walt (née van der Walt). Stellawood Begraafplaas, Durban.

Coetzee, A. C. (Kätz). Verjaardagboekie; in besit van J. J. en A. M. Martin.
373 https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43. Geraadpleeg 30.10.2018.
374 Huweliksertifikaat:: Johannes Jacobus van derWalt en AnnaMaria van derWalt. ’n Kopie van die huweliksertifikaat is in

besit van R. J. du Preez (Roelf).
375 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 316.
376 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 316.
377 Grafskrif: Johannes Jacobus en Anna Maria van der Walt (née van der Walt). Stellawood Begraafplaas, Durban.

Coetzee, A. C. (Kätz). Verjaardagboekie; in besit van J. J. en A. M. Martin.
378 https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43. Geraadpleeg 30.10.2018.
379 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 316.
380 SAG 14, bl. 61.
381 Kyk kaart, bl. 438, vir ligging van Biesiesfontein en Aangekocht.
382 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.
383 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.
384 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.
385 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 316.
386 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 316.
387 SAG 15, bl. 459.
388 Van der Walt, S. L. C. (Voorsitter); du Plooy, ds. A. le Roux; Smith C. J. (Sareltjie); Buys, Hercules J. (Fees Kommissie).

1972. Gedenkalbum van die Gereformeerde Kerk Durban by geleentheid van sy halfeeufees Julie 1972. Durban. Kerk-
raad van die Gereformeerde Kerk Durban. Bl. 64.

389 Martin, J. J. (JJ, Jay). Vertelling. Langs die Natalse Suid- en Noordkus is smalspoortreine gebruik. Die waens was
soos die gewone houtwaens, maar alles was kleiner. Daar was ook lokale treine, met houtbanke, oorgetrek met die
gebruiklike groen leeroortreksels, wat net vir dagreise gebruik is en nie slaapplek gehad het nie.

390 Martin, J. J. (JJ, Jay). Vertelling.
391 Martin, J. J. (JJ, Jay). Vertelling.
392 Schalekamp, ds. M. E.; Vergeer, dr. W. C.; du Plessis, mev. W.; van der Walt, mev. M.; Vorster, mnr. H. S. J. (redaksie-

kommissie). 2003. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2003. Volgens opdrag van die
Sinode, Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Jaargang 129. Potchefstroom. Administratiewe Buro. ISBN 0-0-
86955-134-5. Bl. 488.
Die Christiana-gemeente van die Gereformeerde Kerk is alreeds in 1903 gestig, maar was al die jare ’n konsulentgemeente
van Bloemhof. A. M. De Wet (Annamie), dogter van Ans van der Walt (h7), het vertel hoe haar oupa, Koos van der Walt,
dikwels Sondae die leesdienste waargeneem het – selfs nog in die begin van 1939, die jaar toe haar ouma oorlede is. Die
predikant het net een keer permaand ’n diens waargeneem.

393 Huweliksertifikaat:: Johannes Jacobus van derWalt en AnnaMaria van derWalt. ’n Kopie van die huweliksertifikaat is in
besit van R. J. du Preez (Roelf).

394 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M.Martin.
395 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 317.
396 Geen foto beskikbaar nie.
397 De Wet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M.Martin.
398 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 317.
399 Van der Walt, A. M. (Ans). Vertelling.
400 Pomeroy, L. (Lynn, née Venter). Vertelling.
401 Martin, J. J. (JJ, Jay). Vertelling.

https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43
https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43


527

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

402 Huweliksertifikaat: Johannes Jacobus van derWalt en AnnaMaria van derWalt. ’n Kopie van die huweliksertifikaat is in
besit van R. J. du Preez (Roelf).

403 Martin, J. J. (JJ, Jay). Vertelling.
Martin, A. S. (Lettie). Adresboekie; in besit van J. J. en A. M. Martin.

404 Van der Walt, S. L. C. (Voorsitter); du Plooy, ds. A. le Roux; Smith C. J. (Sareltjie); Buys, Hercules J. (Fees Kommissie).
1972. Gedenkalbum van die Gereformeerde Kerk Durban by geleentheid van sy halfeeufees Julie 1972. Durban. Kerk-
raad van die Gereformeerde Kerk Durban. Ble. 64 en 86.

405 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
406 Van der Walt, A. M. (Annie). 1938. Brief aan haar dogter, Lettie Martin (h6), gedateer 30 Januarie 1939.
407 Grafskrif: Johannes Jacobus en Anna Maria van der Walt (née van der Walt). Stellawood Begraafplaas, Durban.

Coetzee, A. C. (Kätz). Verjaardagboekie; in besit van J. J. en A. M. Martin.
408 https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43. Geraadpleeg 30.10.2018.
409 Grafskrif: Grafsteen van Johannes Anthonie de Wet. Stellawood Begraafplaas, Durban.

https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43. Geraadpleeg 30.10.2018.
Annamie de Wet se man, Tony, sterf na ’n operasie, op 28 September 1981 in die hospitaal, weens ’n bloedklont in die
been. Hy was 58 jaar en 7 maande.

410 Grafskrif: Johannes Jacobus en Anna Maria van der Walt (née van der Walt). Stellawood Begraafplaas, Durban.
Coetzee, A. C. (Kätz). Verjaardagboekie; in besit van J. J. en A. M. Martin.

411 https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43. Geraadpleeg 30.10.2018.
412 Pomeroy, L. (Lynn, née Venter). Mev. Pomeroy, dogter van Roelof en Kotie Venter, het die oorgrote meerderheid van die

inligting per e-pos verskaf.
Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez. Roelf du Preez het die storie van Roelof en Kotie Venter geskryf.

413 ArgiefGKSA: GK BoshofDoopregister 4.1.1.
414 ArgiefGKSA: GK BoshofDoopregister 4.1.1.
415 https://www.familysearch.org/ark:/619

03/3:1:33S7-9TMD-QJ?i=181&wc=M6GJ-BWG%3A207829401%2C207984701%2C208007701%2C208010401&cc=1918294.
Geraadpleeg 15.03.2018.

416 Coetzee, A. C. (Kätz). Verjaardagboekie; in besit van J. J. en A. M. Martin.
Pomeroy, L. (Lynn, née Venter). Vertelling.

417 ArgiefGKSA: GK BoshofDoopregister 4.1.1.
418 ArgiefGKSA: GK BoshofDoopregister 4.1.1.
419 Kyk kaart, bl. 438, vir ligging van Biesiesfontein en Aangekocht.
420 Die studente van die Potchefstroom Universiteitkollege (PUK) het bekend gestaan as die Pukke; en dié van die Pot-

chefstroom Normaalkollege (PNK) as die Pote.
421 Coetzee, A. C. (Kätz, h11). Vertelling.
422 KotieVenter se foto en naamverskyn in die Kolleges se blad,1steUitstalling en Salon, vanAug. 1947; haar naam is in die lys

van studentewat spesiale vermelding verdien, nl.: “Venter, J., Stevenson-weg54, Ladysmith.”
423 Pomeroy, L. (Lynn, née Venter). Vertelling.
424 Pomeroy, L. (Lynn, née Venter). Vertelling.
425 Pomeroy, L. (Lynn, née Venter). Vertelling.
426 Die naam van die strooijonker is onbekend aan sy dogter, Lynn Pomeroy.
427 Geen foto beskikbaar nie.
428 Begrafnisbrief: Jacoba Johanna Venter (née van der Walt). Kopie van begrafnisbrief in In besit van J. J. en A. M. Martin.
429 Diederichs, M. E. (Toppie); Venter, A. M. (Annemarie); en Naudé, M. (Miranda). Toppie, Annemarie en Miranda, dogters van

Saks en Mita van der Walt, het die oorgrote meerderheid van die inligting verskaf; hulle het hul herinneringe aan hul ouers
beskikbaar gestel vir gebruik.
Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.

430 Koerantberig: Rapport. Johannesburg. 4 November 1962. Bl. 3.
Op 2 Julie 1962 trou hy met Angela Carslow in dieMagistraatshof, Krugersdorp. Hy erken later, tot Angela se skok, dat hy
nie van Jubreggie geskei was nie; die huwelik was dus ongeldig.

431 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
432 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
433 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
434 Saks se sterfkennis dui foutiewelik aan dat hy op Vrydag 2.11.1962 oorlede is. Hy het selfmoord gepleeg (vergas in

motor) en is eers twee dae na sy oorlye, op Vrydag 2.11.1962, gevind. Die sterfkennis is te Pretoria in Maart 1963
deur sy broer, Johannes Jacobus van der Walt, onderteken.

435 TAB WLD 5322/1959.

https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43
https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43
https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=43
https://www.familysearch.org/ark:/619�03/3:1:33S7-9TMD-QJ?i=181&wc=M6GJ-BWG%3A207829401%2C207984701%2C208007701%2C208010401&cc=1918294
https://www.familysearch.org/ark:/619�03/3:1:33S7-9TMD-QJ?i=181&wc=M6GJ-BWG%3A207829401%2C207984701%2C208007701%2C208010401&cc=1918294
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436 Diederichs, M. E. (Toppie). 2018. Telefoniese onderhoud.
437 TAB WLD 5322/1959.
438 Diederichs, M. E. (Toppie). 2018. Telefoniese onderhoud.
439 TAB WLD 5322/1959.
440 TAB MHG 1193/63.
441 Voorname onbekend.
442 Diederichs, M. E. (née van der Walt). 2017. Pa Sarel Jacob van der Walt (Saks).
443 Argief GKSA: GK Boshof 4.1.1.
444 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
445 Van der Walt, T. P. c. 1970. Herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog en die Van der Walt- en Ventergesinne, ongepu-

bliseerde manuskrip. In besit van sy oudste seun, J. J. van der Walt. (Bylae B van die publikasie.)
446 Kyk kaart, bl. 438, vir ligging van Biesiesfontein en Aangekocht.
447 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
448 DeWet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.
449 Vorster, M. M. L. 2004. Onderhoud. Klankopname in besit van J. J. en A. M. Martin.
450 Diederichs, M. E. (née van der Walt). 2017. Pa Sarel Jacob van der Walt (Saks).
451 Vorster, M. M. L. (Etta). 2004. Onderhoud. Etta Vorster was goed bevriend met die Van der Walt-gesin.

Klankopname in besit van J. J. en A. M. Martin.
DeWet, A. M. (Annamie). 2004. Telefoniese onderhoud. Klankopnames en briewe in besit van J. J. en A. M. Martin.

452 Diederichs,M. E. (née van derWalt). 2017. Pa Sarel Jacob van derWalt (Saks). Aan haar vertel deur Nic Venter (haar
suster, Annemarie se skoonpa).

453 Naudé, M. (née van der Walt). 2017. Herinneringe aan my pa, Sarel Jacob van der Walt. (Gebore 20 Des. 1909.)
454 Naudé, M. (née van der Walt). 2017. Herinneringe aan my pa, Sarel Jacob van der Walt. (Gebore 20 Des. 1909.)
455 Venter, A. M. (née van der Walt). 2017. My pa: Sarel J. van der Walt.
456 Martin, J. J. 2015. Oom Sarel van der Walt (Saks).
457 du Preez, R. J. (Roelf). 2018. Vertelling.
458 Diederichs, M. (née van der Walt). 2017. Pa Sarel Jacob van der Walt (Saks).
459 Venter, A. M. (née van der Walt). 2017. My pa: Sarel J. van der Walt.
460 Martin, J. J. 2015. Oom Sarel van der Walt (Saks).
461 Martin, J. J. 2015. Oom Sarel van der Walt (Saks).
462 Naudé, M. (née van der Walt). 2017. Herinneringe aan my pa, Sarel Jacob van der Walt. (Gebore 20 Des. 1909.)
463 Venter, A. M. (née van der Walt). 2017. My pa: Sarel J. van der Walt.
464 TAB WLD 5322/1959.
465 Van der Walt, A. M. (Annie). 1938. Brief aan haar dogter, Lettie Martin (h6), gedateer 29 November 1938.
466 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
467 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 689.
468 Van der Walt, Dr. A. J. en Mnr. C. M.: a.w. bl. 689.
469 TAB MHG 1193/63.
470 Venter, A. M. (Annemarie). 2017.
471 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling. Geen foto beskikbaar nie.
472 Coetzee, A. C. (Kätz). Vertelling.
473 TAB MHG 1193/63.
474 Naudé, M. 2017.
475 Van der Walt, J. J. (Koos). Adres bo-aan brief van Koos aan sy dogter, Lettie Martin (h6), gedateer 15 April 1946.
476 Du Preez, R. J. (Roelf). Oorspronklike dokument opgestel oor Koos en Annie van der Walt en gesin se storie.
477 TAB WLD 5322/1959.
478 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
479 Coetzee, A. C. (Kätz). Verjaardagboekie. Die adres was: Delwerstraat 71A, Parys. Boekie in besit van J. J. en A. M.Martin.
480 Coetzee, A. C. (Kätz). Verjaardagboekie. Die adres was: Cobbel Set Road 7A, Pinetown. Boekie in besit van J. J. en A. M.

Martin.
481 Naudé, M. (née van der Walt). 2017. Herinneringe aan my pa, Sarel Jacob van der Walt. (Gebore 20 Des. 1909.)
482 Koerantberig: Rapport. Johannesburg. 4 November 1962. Bl. 3.
483 Sarel van der Walt en Johannes van Aswegen pleeg saam selfmoord deur hulle in Van Aswegen se motor te vergas. Sarel is

op Donderdag, 25 Oktober 1962, afgedank deur die firma Gustave Katz Diamond Cutting Works in Johannesburg, waar hy
baie jare ’n diamantslyper was. By die huis gekom, sit hy lank alleen op die voorstoep en vertrek êrens deur die nag. Sy vrou
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kom eers die volgende oggend agter dat hy weg is en meld hom later as vermis aan by die Jeppe Polisiestasie. Rapport.
Johannesburg. 4 November 1962. Bl. 3.

484 Saks se broer, Boetie, voltooi sy sterfkennis eers in Maart 1963; die sterfdatum word daar aangedui as Vrydag, 2 November
1962, maar dit moet Woensdag, 31 Oktober 1962 wees.

485 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
486 Van der Walt, T. P. (Boet). Vertelling.
487 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
488 Van der Walt, T. P. (B). Vertelling.
489 Van der Walt, T. P. (Boet). Vertelling.
490 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
491 Van der Walt, T. P. (Boet). Vertelling.
492 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez. Roelf du Preez, hul seun, het die storie van Loot enMartie du Preez geskryf.
493 GKSA Argief. Doopregister. Boshof. 4.1.1.
494 Doopsertifikaat: Anna Catharina van der Walt. Afskrif van Doopsertifikaat in besit van J. J. en A. M. Martin.

GKSA Argief. Doopregister. GK Boshof. 4.1.1.
495 Begrafnisbrief: Anna Catharina Coetzee (née van der Walt). Afskrif van begrafnisbrief in besit van J. J. en A. M. Martin.
496 TAB MHG 5948/66.
497 TAB MHG 5948/66.

Veltkamp-Visser, S (Redakteur), Groesbeek, I. en Zolner, L: Coetzee-Familie in Suid-Afrika, Ongepubliseerde Manuskrip,
Genealogie-Inligting, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1991. Bl. 254.

498 Veltkamp-Visser, S (Redakteur), Groesbeek, I. en Zolner, L: Coetzee-Familie in Suid-Afrika, Ongepubliseerde Manuskrip,
Genealogie-Inligting, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1991. Bl. 254.

499 TAB MHG 5948/66.
500 Toe die Coezees op Rietrivier gekom het, het Geloftedag nog bekendgestaan as Dingaansdag.
501 Hodgkin limfoom: ’n Tipe klierkanker.
502 Departement Landboukrediet en Grondbesit word na rasionalisasie in 1980 Landbou en Visserye.
503 Trompsburg en omgewing het aanvanklik onder Edenburg Distrik geval, net soos Hertzogville en omgewing onder

Boshof Distrik geval het en Christiana en omgewing onder Bloemhof distrik geval het.
504 Johannes Petrus Coetzee (Jan) en sy broer, Gert Hendrik Jacobus Coetzee (Gert) was Kaapse rebelle tydens die Anglo-

Boereoorlog, gevolglik is hulle grond na die oorlog gekonfiskeer deur die Engelse. Hulle moes toe grond huur en weer
van vooraf begin.

505 Mocke, H. S. L. (Mollie, née Coetzee). 1999. So onthou ek ons familie.
Die huurplase in Schweizer-Reneke Distrik was: Groenpan Lot 23, Caledonia Lot 14, Hartsfontein 216 en Vaalboschbult 196;
Commissiesrust 234 was in Bloemhof Distrik.

506 Ongeveer 10 km.
507 Mocke, H. S. L. (Mollie, née Coetzee). 1999. So onthou ek ons familie.
508 Lombard, R. T. J. Stigting van die Vaalhartsbesproeiingskema as heenkome vir hawelose armblankes. Instituut vir

Geskiedenisnavorsing, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. Bl. 1.
509 Huweliksertifikaat:: Francois Nicolaas Joubert Coetzee en Anna Catharina van derWalt. ’n Kopie van die huweliksertifi-

kaat is in besit van J. J. en A. M. Martin.
510 ’n Lid van die komitee het Frans later ingelig oor die uitgangspunt vir sy aanstelling.
511 Toe die Coezees op Rietrivier gekom het, het Geloftedag nog bekendgestaan as Dingaansdag.
512 Simboliese Ossewatrek: Kyk ook bl. 449.
513 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez. Roelf du Preez, hul seun, het die storie van Loot enMartie du Preez geskryf.
514 GKSA Argief. Doopregister. Boshof. 4.1.1.
515 GKSA Argief. Doopregister. GK Boshof. 4.1.1.
516 GKSA Argief. Doopregister. Heidelberg, Tvl. 4.1.2.
517 GKSA Argief. Doopregister. Heidelberg, Tvl. 4.1.2.
518 Sterftesertifikaat: Johannes Lodewyk du Preez. Afskrif van sterftesertifikaat in besit van skrywer, R. J. Du Preez.
519 Die studente van die Potchefstroom Universiteitkollege (PUK) het bekend gestaan as die Pukke; en dié van die Pot-

chefstroom Normaalkollege (PNK) as die Pote.
520 Coetzee, A. C. (Kätz, h11). Vertelling. Suster van Tjaart van der Walt.
521 GKSA Argief. Lidmateregister. Heidelberg Tvl. 3.1.2.
522 Datum ingeskryf in boekie wat Martie met aflegging van belydenis van geloof ontvang het. Boekie in besit van skrywer,

R. J. Du Preez.
523 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
524 Argief GKSA: GK Boshof Doopregister 4.1.1.
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525 Begrafnisbrief: Jacobus Johannes van der Walt. Kopie van begrafnisbrief in besit van J. J. en A. M. Martin.
526 Begrafnisbrief: Elsbeth van derWalt (néeWolfswinkel). Kopie van begrafnisbrief in besit van J. J. en A. M. Martin.
527 Erkenning Mnr. R. J. (Roelf) du Preez.
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