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Hoofstuk 28
Koos (Hendrik)(h3) en Marietjie
Steenkamp
1. Oriëntasie
Koos (Hendrik) Steenkamp is gebore in 1927 en is in 1983 oorlede toe hy
56 jaar oud was. Hy was ’n apteker. Sy noemnaam het Koos geword.

Koos trou op 27 November 1950 met Marietjie Janse van Rensburg. (Die
foto’s links is geneem vir hulle verlowing in 1948.) Marietjie is gebore in
1922. Sy is oorlede in 2015 toe sy 92 jaar oud was. Hulle huwelik duur 32
jaar en hulle het vyf kinders.

2. Genealogiese gegewens
h3 STEENKAMP, Hendrik Stephanus: *Burgersdorp Dist., Dwaalfontein
5.1.1927; ≈Burgersdorp, GKSA 6.2.1927; †Pretoria 30.1.1983;
#Hartswater. ID 270105 5004 00 7.

x Hertzogville Distr. Vlakfontein 27.11.1950: JANSE VAN RENSBURG,
Maria Gertruida Jacoba: *Hertzogville Dist., Vlakfontein 27.8.1922;
≈Hertzogville, NG Kerk 12.11.1922; †Pretoria 10.4.2015. #Hartswater.
ID220827 00 29 082.
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In hierdie hoofstuk
1. Oriëntasie (hierbo)
3. Erkenning
5. Woonplekke
7. Beroepe
9. Die Gesin
11. Latere lewensjare

2. Genealogiese gegewens (hierbo)
4. Koos en Marietjie se jeug
6. Eiendom
8. Kerk en gemeenskap
10. Die familie en vriende
12. Kleinkinders se bydraes

3. Erkenning
Toe begin is met die insameling van inligting vir hierdie hoofstuk, was Koos Steenkamp reeds nagenoeg 15 jaar
oorlede. Marietjie Steenkamp het baie van die inligting en die meeste foto’s verskaf. Die vyf kinders, Jan Harm,
Lilla, Koos, Hendrik en Pieter het ook inligting verstrek. Die kleinkinders het meesal slegs hul ouma geken en
stukkies oor haar geskryf.
Marietjie Steenkamp het dwarsdeur haar lewe foto’s van die gesin en familie versamel. Sy het ‘n stapel van
nagenoeg ‘n meter hoog foto-albums nagelaat. Daar is selektief van die foto’s gebruik in die hoofstuk.

4. Koos en Marietjie se jeug

Koos was die derde kind van Jan Harm (Jan) Steenkamp en Anna Sophia Pretorius. Hy is gebore in 1927 op die
plaas Dwaalfontein in die Stormberge in die Distrik Burgersdorp. Hy is op 6 Februarie 1927 gedoop in die
Gereformeerde Kerk Burgersdorp en is vernoem na sy oupa aan vaderskant. Hy het aanvanklik bekendgestaan as
Hendrik maar die noemnaam “Koos” het later ontstaan toe vriende hom so genoem het terwyl hy op Clocolan
praktiese werk gedoen het.
Koos gaan skool op Burgersdorp en woon in by sy ongetroude tante Anna Sophia Steenkamp (“ou Tante”) wat op
die dorp gewoon het in die Steenkamps se “nagmaalhuis”. Sy grootwordjare bestee hy op sy pa se plaas en op
Burgersdorp. Nadat hy matriek voltooi het, gaan hy na Potchefstroom waar hy begin met sy studies vir apteker.
Terwyl hy wag vir plasing vir sy praktiese werk, werk hy by die Departement van Arbeid in Pretoria. Hy kry ‘n
plasing vir sy praktiese werk by apteker Hugo in Clocolan. Koos was vir drie jaar op Clocolan. Daarna voltooi hy sy
studies in Durban en word geregistreer as ‘n apteker.
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Marietjie Janse van Rensburg was die dogter van Jacobus Hendrikus Janse
van Rensburg en Alida Jacoba Beneke. Sy is in 1922 gebore op Vlakfontein
in die Distrik Hertzogville. Sy is in die NG Kerk Hertzogville gedoop op 12
November 1922. Sy is vernoem na haar tante aan vaderskant. Sy lê
belydenis van geloof af in die NG Kerk Hertzogville op 4 Mei 1940.
Marietjie gaan op Hertzogville skool tot Graad 10. Daarna is sy na Boshof
waar sy in 1941 matriek voltooi. Op skool speel sy netbal en tennis. Sy was
sekretaresse van die Debatsvereniging en voorsitter van die betrokke CSVtak op Boshof. Toe sy 16 jaar oud is, woon Marietjie die fees met die
hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in Pretoria in 1938 by.

Oupa Koos en ouma Alie Janse van
Rensburg met Marietjie se kinders
Jan Harm, Lilla en Koos

Marietjie ontvang haar akademiese en praktiese opleiding as verpleegster
by die Nasionale Hospitaal in Bloemfontein en word op 25 Februarie 1946
as Verpleegkundige geregistreer. Sy studeer daar saam met Corrie
Vermaak, en hulle sluit ‘n lewenslange vriendskap.

Terwyl sy in Clocolan verpleeg loop sy die apteker, mnr. Hugo, wat sy tydens haar opleiding in Bloemfontein
verpleeg het, raak. Toe sy in die apteek kom, herken mnr. Hugo haar. Koos staan eenkant en werk. Koos was ook
genooi na ‘n verpleegstersjol en hulle het daar met mekaar gesels. Hy het by die hospitaal kom kuier, maar dit was,
volgens Marietjie, nie seker vir wie nie. Op ‘n dag vra hy om alleen met Marietjie te praat – by die hospitaal. Hulle
gaan na die sitkamer en hy maak die deur toe en skuif ‘n bank voor die deur – om nie gesteur te word nie. Toe wys
hy vir haar ringe en vra watter een sy wil hê. Sy vra of hulle dan verloof is en hy sê ja. Toe sê sy ook ja. Dit was 29
Mei 1948. Marietjie is die einde van 1948 weg van Clocolan en het toe afloswerk in Ficksburg en Frankfort gedoen.

Koos en Marietjie se huwelik
Op 27 November 1950 is hulle getroud en daarna gaan
Marietjie oor na die Gereformeerde Kerk.

Koos en Marietjie en hul ouers op hul troue.
Links: Koos en Alie Janse van Rensburg
Regs: Jan en Annie Steenkamp
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5. Woonplekke
Koos en Marietjie woon te Vanderbijlpark, Groblersdal, en vir die grootste deel van hul getroude lewens, te
Hartswater. ‘n Paar jaar na Koos se dood verhuis Marietjie na Pretoria waar sy in die Mooigeleë Aftreeoord in
Faerie Glen woon en daarna in die Fleurenville versorgingsoord in Arcadia, Pretoria.
Op Hartswater het Koos-hulle eers ‘n huis gehuur in Andersonstraat en toe ‘n ander huis in Thompsonstraat. In
1961 begin hulle om ‘n eie huis te laat bou te Hertzogstraat 19, op die hoek van Hertzog- en Tom Naudestrate. In
daardie huis woon Koos tot sy dood in 1983 en Marietjie tot 1994. Dit was ‘n huis met vier slaapkamers en ‘n
buitekamer wat bestaan het uit ‘n slaap- en badkamer. Daar was ook die gewone buitegeboue en verdere asbes
buitegeboue. Aanvanklik het hulle twee erwe besit en benut, maar later die een erf verkoop. Marietjie het
besondere aandag aan die tuin gegee en dit was een van die mooiste tuine in Hartswater.

6. Eiendom
In 1962 ontvang Marietjie ‘n gedeelte van haar pa se plaas Rietlaagte No. 394, naby Hertzogville – nagenoeg 1000
morge. Daar was ‘n windpomp en sementdam op die gedeelte van die plaas. Eers was daar ‘n asbesgebou van
nagenoeg 2½ by 2½ meter sonder geriewe. Later het Koos en Marietjie daar ‘n oornaghuis opgerig en, wanneer
moontlik, naweke en soms vakansies daarheen gegaan. Daar was mooi bome op hul gedeelte van die plaas en die
wild (veral blesbokke) was ook op die gedeelte. Daar was ‘n plaaswerker. Voor sy dood het Marietjie se pa ook die
beeste en skape onder die kinders verdeel en so het hulle, benewens die blesbokke, vee gehad. Die lande is
uitverhuur. Die plaas is omstreeks 1971 verkoop.
Op Hartswater besit hulle die gesinshuis te
Hertzogstraat vanaf 1961 tot 1994. Koos laat die
gebou vir die apteek bou op die hoek van D F Malanen Tom Naudestrate. Na sy dood gaan sy aandeel in
die gebou oor na Marietjie, wat sy lateraan verkoop
het.
As deel van die egpaar se beleggingsportefeulje was
daar ook op bepaalde tye plotte te Rissieville naby
Vanderbijlpark (2), woonstelle te Ballito, Durban (4)
en Hillbrow (2), erwe te Gordonsbaai en
Potchefstroom
asook
eiendom
by
die
Koos se apteek in Hartswater met Lilla
Hartebeespoortdam. ‘n Huis is in Pretoria gekoop en
later vervang met ‘n woonstel in Mariewoonstelle in Gezina, Pretoria. In Pretoria het Marietjie eers ‘n aftreehuis
besit in Mooigeleë Aftreeoord in Faerie Glen en daarna ‘n woonstel in die Fleurenville versorgingsoord.
Onder Koos se motors was daar ‘n Peugeot stasiewa, ‘n Chevrolet 2, ‘n Chevrolet Biscayne, 1971 BMW en ‘n 1981
Mercedes Benz 230E, wat Marietjie verkoop het toe sy na Pretoria verhuis het. Koos het ook ‘n Ford Fairlaine en
daarna ‘n Vauxhall Velox 2.6 liter, bekom en dit is gebruik as studentevervoer vir Jan Harm, Lilla en Koos tussen
Potchefstroom en die huis. Hul bakkies het ‘n ou Chevrolet (vir die apteek), ‘n Volkswagen enkelkajuitbakkie en ‘n
Peugeot ingesluit.
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7. Beroepe
Koos was sy hele beroepslewe ‘n apteker. Na hul troue begin hy op
Vanderbijlpark ‘n apteek vir Koedoe Apteek. Aan die einde van 1951 is hulle na
Groblersdal en werk hy in die Koedoe Apteek daar. In Oktober 1955 is hulle na
Hartswater waar hy ‘n eie apteek open. Hy laat ‘n gebou in die hoofstraat oprig
op die hoek van Tom Naude en Malanstrate. Eers was hy alleen, maar later
gaan hy in vennootskap met Gert Wessels en staan die apteek bekend as
Steenkamp en Wessels.
Na Marietjie se registrasie as verpleegkundige doen sy vanaf 1946 afloswerk te
Bloemfontein, Winburg, Port Alfred en Clocolan. Daarna kry sy ‘n vaste
aanstelling op Clocolan. Daarna los sy weer af in Ficksburg en Frankfort.
Marietjie het Koos deurentyds bygestaan in die apteek en ook daar gewerk.

Koos in die apteek te Clocolan

Koos het baie hard gewerk. Op Groblersdal en die eerste jare op Hartswater
het hy aanvullend tot sy apteekwerk ook foto’s geneem en ontwikkel. Op
Hartswater het dit veel gekos om die apteek te begin en te ontwikkel in ‘n
lonende besigheid. Daar is aanvanklik selfs yskaste en elektriese stowe uit die
apteek verkoop. Hy het sy eie salwe en mengsels gemaak en in die middag na
werk dit gaan verkoop aan die winkels in die landelike gebiede. Vir sy eie
apteek het hy rakke gemaak. Mettertyd is die apteek goed gevestig en het dit
‘n lonende besigheid geword, maar dit het steeds baie werk vereis. Hulle kon
uit die inkomste hulle kinders se versorging en hulle naskoolse opleiding
betaal en Koos het ruim nagelaat vir die versorging van Marietjie na sy dood.

Marietjie as verpleegster
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8. Kerk en gemeenskap
Koos en Marietjie het as Christene en Afrikaners diep spore getrap in die kerklike
en gemeenskapslewe in Hartswater. Koos word ouderling toe hy 29 jaar oud is.
Hy was vir baie jare die kassier en skriba van die Gereformeerde Kerk Vaalharts.
Hy was voorsitter van die Boukommissie vir die oprigting van ‘n nuwe kerkgebou
te Hartswater. Koos het die kerk se wapen gemaak en in detail geverf in swart en
silwer. Dit is ingebou in die omheining van die kerk, soos hiernaas gesien kan
word.
In die oggende voor kerk was Koos eers vir ‘n uur na die apteek om noodddiens
te verrig. Koos het leesdienste gelei wanneer daar nie ‘n predikant is nie en
katkisasie gegee vir die belydenisklas. Hy was lank dorpsraadslid en ook
burgemeester. Hy het aan die Rapportryers behoort en op die Skoolkomitee
gedien. Hy was ook die mediese ordonnans (sersant) vir die plaaslike
kommando.
Hulle het ook getrou feeste, soos Geloftefeeste, bygewoon.

Gereformeerde Kerk
Hartswater

Marietjie het te Groblersdal behoort aan ACVV (Afrikaanse Christen Vroue
Vereninging) en te Hartswater aan die VLV (Vroue Landbou-vereniging) en Sustersvereniging van die
Gereformeerde Kerk. Sy het katkisasie gegee en was vir jare op die Skoolraad. Sy het ook baie werk gedoen in die
Burgerlike Beskermingsaksie. Later jare het sy bejaarde mense in die omgewing gereeld besoek.

9. Die Gesin
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Hulle het vyf kinders gehad: Jan Harm, Lilla, Koos,
Hendrik en Pieter. Hulle gegewens is soos volg:
• Jan Harm (Jan Harm genoem), getroud met Maria
Pelser van der Walt (Marietjie).
• Alida (Lilla), getroud met Roelof Johannes du Preez
(Roelf).
• Jacobus Hendrikus (Koos) getroud met Maria
Catharina Venter (Marietjie).

Koos en Marietjie met hul kinders:
Agter: Koos en Jan Harm
Voor Pieter, Hendrik en Lilla

• Hendrik Stephanus (Hendrik) agtereenvolgens
getroud met Francine Wasserman en Martha Ingrid
Glatthaar (Ingrid).
• Pieter Jacobus (Pieter), getroud
Wilhelmina Kruger (Emma).

met

Emma

Koos en Marietjie het in die laat vyftiger- en vroeg sestigerjare van die
vorige eeu ‘n aantal 8 mm rolprente van die gesin en veral die kinders,
geneem. Dit bied ‘n baie interessante inkyk in hulle gesinslewe destyds.
Dit kom voor asof Marietjie meesal die rolprentkamera hanteer het en
Koos by die kinders was. Die rolprentjies is oorgeplaas op video en is aan
die kinders beskikbaar gestel.
Daar is in die video beeldmateriaal van die kinders by hul huis in
Hartswater en ook van maats. Daar is ook heelwat beeldmateriaal van
vakansies en kuiers wat die volgende insluit:
• Koos en die eerste vier kinders in ‘n roeiboot iewers op ‘n dam.
• Die bywoning van een of ander fees in die Kaap en die eeufees
van die Gereformeerde Kerke op Rustenburg in 1959.
• Vakansies in die Kaap en Durban, met tonele soos besoeke aan
Tafelberg, Kirstenbosch, die Kangogrotte, Oudtshoorn en

Koos met Jan Harm en Jan Harm se
niggie Annamarie Willemse
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•

volstruisry, Rikshakarrietjiesry, speel in die see en op die strand met pa Koos as die oppasser en deler in
speletjies.
‘n Vakansie in Zimbabwe (destyds Suid-Rhodesië) met beeldmateriaal by die Zimbabweruïnes, die
Zambesirivier en die Victoriawaterval.

Later jare kon Koos nie so maklik van die apteek af wegkom nie, en het hulle minder met vakansie gegaan. Daar
was egter Rietlaagte wat binne bereik was vir ‘n wegbreek.
Koos en Marietjie was diep gelowige Christene. Hulle seun, Jan Harm, vertel oor die huisgodsdiens in die gesin soos
volg: “… Hiermee saam onthou ek elke aand na aandete se huisgodsdiens, hoe Pa met opregtheid en diepe
afhanklikheid Bybel gelees en gebid het, …”. Hulle het hulle kinders as kinders van God grootgemaak.
Die kinders is geleer om ander mense te respekteer en Koos en Marietjie was daarop gesteld dat mense hulle gesin
ook respekteer, soos wat hulle ander respekteer het. Die kinders is geleer om so op te tree dat hulle gerespekteer
word en Marietjie het hulle daarvan bewus gehou, onder andere deur te vra “Wat sal die mense sê van jou?”
Met die lang ure en harde werk in die
apteek, die werk in die kerk en
gemeenskap, die kuiers van familie
en vriende, die werk op Rietlaagte vir
‘n tydlank en die verpligtinge by die
huis, was dit ‘n baie bedrywige
huishouding waarin die kinders ook
‘n plek moes vind.
Daar was ’n voortdurende toeloop
van maats wat kom swem het. Op die
erf langsaan het die
Steenkampkinders krieket gespeel tot
donker, kaskarre gebou en fietse
reggemaak.
Dit was vir die ouers baie belangrik
dat daar gelykberegtiging van die
kinders plaasvind met inagneming
van die kinders se behoeftes. Marietjie het in latere jare hierdie benadering ook uitgebrei na die behandeling van
die kleinkinders. Tydens skoolkwartale is die kinders in die middae sitgemaak by die eetkamertafel en moes hulle
hul huiswerk doen.
Die Kinders: Koos, Lilla met Pieter, Hendrik en Jan Harm

In die huis is die kinders in vele opsigte geleer. Hul dogter Lilla vertel soos volg: “Wanneer ons in die dorp stap,
moes ons almal groet. ELKE grootmens moes jy groet, of jy hulle ken of nie. ... Wanneer ons terugkom van ‘n
partytjie af, het Ma eerste gevra: het jy vir die tannie dankie gesê? As jy vergeet het, moes jy al die pad terugstap
en gaan dankie sê. Een ding wat Ma goed gedoen het, is om ons maniere te leer. Ek onthou toe ons in die
hoërskool was, ek dink dit was naby matriekafskeid, het Ma ons geleer hoe ‘n tafel gedek word, waar verskillende
gange bedien word, en hoe om dan die eetgerei te gebruik.” Sy vertel ook: “Wanneer ons naweke plaas toe gegaan
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het, was daar ‘n groot gejaag om Sondag betyds terug te kom vir aandkerk. Dit was ‘n nagmerrie om almal skoon
te kom en dan reg voor in die kerk te gaan sit. Ons het altyd onder die dominee se neus gesit, Ma met die bruin
belt in haar handsak.”
Op advies van die onderwysers in Hartswater is Koos jr. ingeskryf by die Hoërskool Gimnasium te Potchefstroom
om sy ontwikkeling ten volle te laat gedy. Hy het dus sy skoolloopbaan en katkisasie in Potchefstroom voltooi. Koos
het vir naweke en vakansies, in die nag, met die trein gereis tussen Christiana en Potchefstroom en omgekeerd,
totdat daar ‘n kar beskikbaar was vir hom, Jan Harm en Lilla. Die ander vier kinders het hulle skoolopleiding op
Hartswater gehad en ook daar belydenis van geloof afgelê.
Daar is vir al vyf die kinders se naskoolse opleiding aan universiteit/technikon betaal en hulle het almal naskoolse
kwalifikasies verwerf. Dit het opleiding in Potchefstroom en Pretoria behels, weg van die huis en waar daar ook vir
huisvesting voorsiening gemaak moes word.
Die kinders het in hulle skooljare in die apteek gewerk. Lilla vertel soos volg: “Ek het van jongs af Saterdagoggende
in die apteek gewerk. Ek kan nie onthou wat ek betaal is aan die begin nie, maar die dag toe ek 10c kry vir ‘n
oggend, was ek baie trots.” Jan Harm het sy praktiese werk om geregistreer te word as apteker, in die apteek
verrig, maar onder leiding van Koos se vennoot.
Die kinders het almal met
genoegdoening vertel van die tye
op Rietlaagte. Totdat die plaas
verkoop is, het Rietlaagte ‘n
belangrike rol in die gesin se
lewens vervul. Hulle het naweke
daarheen gegaan nadat die
apteek op Saterdae gesluit het en
tot Sondagoggende wanneer Koos
die oggende apteekdiens moes
verrig of anders tot die middae
sodat hulle in die aande nog die
eredienste kon bywoon. Wanneer
daar probleme was, soos bv.
siekte onder die skape, sou Koos
vroegoggend deurry na Rietlaagte
Rietlaagte en die Kombi. Koos laai af met die hulp van die kinders
en betyds terugkeer vir opening
van die apteek. Hy het ook in die
middae na die sluiting van die apteek gaan herstelwerk doen. Die kinders het leer perdry op Tringle en Dapper, kon
in die dam swem, kleilatgooi en voëltjies jag met die windbuks en later die .22 geweer. Wanneer daar teruggegaan
is Hartswater toe, is mis vir die tuin opgelaai en dikwels ‘n skaap saamgeneem om geslag te word. Hul seun
Hendrik vertel hoe beeste “gewerk” is op Rietlaagte. Eers moes die perde wat in die veld was gevang word. Dan is
die beeste gehaal en oornag in die kraal gehou. Die volgende oggend vroeg is die beeste dan gedoseer.
Koos en Marietjie het die breë familiebande deurgaans in stand gehou met kuiers, korrespondensie en telefoniese
gesprekke. So is daar gereeld gekuier by die ouers op Mimosa in die Burgersdorp Distrik en Vlakfontein in die
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Hertzogville Distrik. Lilla vertel die volgende daaroor: “Wanneer ons Vlakfontein toe gery het, was die pad vir my
mooi, veral wanneer ons die ‘agterste pad’ gery het, deur omliggende plase. Daar was mooi koppies, maar dit is
ook die pad waar die kar (bakkie?) dikwels in die modder vasgeval het. Hoekom dit altyd in die donker was, weet
ek nie. Ek vermoed Pa moes eers klaarmaak in die apteek. Arme Pa. Hy het hom katswink gewerk, dan nog dit ook.
Toé het ek natuurlik nie so daaraan gedink nie.”
Koos moes deurgaans instandhoudingswerk tuis hanteer. Hul seun, Jan Harm, vertel soos volg: “… Ek het baie, baie
aande met allerhande take moes help. Dinge waarby Pa en ou Petrus (die tuinwerker) nie bedags kon uitkom nie.
Al was dit reeds donker, het hy eenvoudig ‘n lig aangelê: om instandhouding by die swembad te doen, skaap te
slag, groentebeddings uit te meet sodat die messelaar die volgende dag die muurtjies kon bou, hoekpale te plant
en met die koevoet klippe vas te stamp sodat ou Petrus die volgende dag die ogiesdraad kon span – tot vandag toe
roem ek daarop dat ek ‘n handlanger van formaat is …” Jan Harm vertel dat Koos baie gesteld was op detail en dat
dinge reg gedoen moet word, soos bv. dat afmetings akkuraat moes wees en bouwerk waterpas moes wees. Toe
Koos al terminaal siek was, het hy ‘n sonverwarmingstelsel geïnstalleer sodat Marietjie dit kon gebruik en op
elektrisiteit kon bespaar.
Koos en Marietjie se seun Koos onthou, onder andere, soos volg: “Ons vier seuns moes om die beurt vir Pa help op
‘n Saterdagmiddag. Dis al tyd wat hy gehad het om aan die grassnyer en ander goed te werk. Dan moes ons help
om die grassnyer op die werksarea te sit en dan help met die aangee van gereedskap, ens. Wanneer Pa se hand gly
of hy slaan hom met die hamer raak, sal hy sê ‘boksem!!’. Ek het geweet dis nie ‘n mooi woord nie en het dit liewer
nie herhaal nie. Deur Pa se invloed het die seuns stelselmatig meer tyd in die werkkamer spandeer… Die
hulpbeurte het ook gegaan oor wie op ‘n Saterdagoggend voor dagbreek saam met Pa Rietlaagte toe moet ry om
skape te doze (doseer) en dan betyds terug by die huis te wees dat Pa die apteek kon oopsluit. … “. Die kinders was
dit eens dat Koos hulle leer hard werk het. Hul seun Koos vertel soos volg: “Pa en ma was albei taai. Hulle het nie
maklik gekla nie. Ma was egter die een wat dinge vining wou laat gebeur.” Hul seun Pieter vertel dat Koos baie
hard gewerk het.
Marietjie het, met behulp van bediendes, gesorg vir die
huishouding en baie van die werk in die tuin. Dit was nou
benewens die verpligtinge van die gemeenskapsdiens
waaraan sy deelgeneem het. Lilla vertel: “Ek het soms
saamgegaan Kimberley toe, na die groothandelaars.
Daar het Ma lakens en komberse gekoop, soms ook
slaapklere vir die kinders – dit wat Ma nie self gemaak
het nie. Op die dorp het tannie Babs van Rensburg ‘n
damesklerewinkel gehad. Haar man was oom Polite.“
Daar was ook tyd vir pret met die kinders. Hulle seun,
Jan Harm, vertel dat hulle dikwels in die aande na
aandete saam met Koos apteek toe gestap het, waar hy
na-ure medisyne voorsien het, of ondersoek gaan instel
Marietjie aan die slag
het nadat die alarm afgegaan het of om iets te gaan haal
wat by die huis nodig was. “… Klokslag met elke terugstap huis toe het ons resies gehardloop, maar hy het ons
gereeld geflous ̶ altyd rustig fluit-fluit tot by die poskantoor – sodra hy ongemerk ‘n paar tree voor ons was het hy
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met ‘n groot spoed weggetrek en met: ‘laat ons sien wie is eerste by die huis!’ Hy het ons gereeld verras en was
gewoonlik eerste by die huis! Dan het die gekskeerdery en sports begin.”
Koos se Pa, Jan, het na sy vrou se dood voortgegaan met die boerdery in die Burgersdorp Distrik. Daar het hy ‘n
ernstige hartaanval gekry en het, onder andere Marietjie, hom gaan versorg op die plaas. Daarna het hy op
Hartswater by Koos en Marietjie ingewoon vir ongeveer 2½ jaar. Vir “Oupa Jan” is op die erf ‘n tuinwoonstel gebou
wat bestaan het uit ‘n kamer en badkamer. Hy woon weer by hulle na sy tweede vrou se dood in 1975, maar die
keer in die huis. In hierdie tyd het hy baie verswak en moes Marietjie – ook met die hulp van hul jongste seun
Pieter – hom fisies versorg tot met sy sterfte op 24 Junie 1976.
Koos en Marietjie was baie lief vir reis.
Daar was, onder andere, vakansies na die
huidige Namibië, Mosambiek, Zimbabwe,
Natal en die Kaap. Gewoonlik was die
vakansies saam met familielede. Hulle
seun, Jan Harm, vertel soos volg: “Met die
kinders en bagasie moes dit groot
ondernemings gewees het … die
voorbereiding het soos dit hoort, vooraf
redelik beplanning en tyd in beslag
geneem. Ma het vooraf met oorgawe
oorgenoeg beskuit en koekies gebak, in
waspapier in koekblikke en beskuitblikke
verpak. Pa aan die anderkant het 10
liter paraffienblikke
bymekaargemaak
waarin petrol in die Chev Biscaine se boot (kattebak) saamgery moes word … Met die eerste stop vir koffie en
beskuit – ek het ma nog nooit in my lewe so kwaad/ontsteld/teleurgesteld gesien nie – al die beskuit en koekies
het na petroldampe gesmaak!!” Die organisasie verbonde aan die vakansies was beslis baie groot. Toe hulle
vertrek het vir die een vakansie het Koos jr. in die kar gevra waar “boetietjie” dan is en toe besef hulle dat hulle vir
Hendrik is sy babastoeltjie op die eetkamertafel tuis vergeet het! In 1972 het Koos en sy vriend Scholtz asook hulle
seuns na Namibië getoer.
Marietjie het in 1965 ‘n toer na Japan onderneem. Sy en Koos het ook in Europa in 1970 en in 1973 in die MiddeOoste en Israel getoer. Terwyl hulle in Israel was het die Yom Kippuroorlog (6 – 25 Oktober 1973) uitgebreek en
was hulle vir ‘n paar dae in Israel vasgekeer. In ‘n tyd wat daar nog net met briewe korrespondeer is, was daar ‘n
lewendige interaksie tussen die kinders en hul ouers tydens die buitelandse reise. Baie van die briewe het behoue
gebly. Marietjie was ook na Koos se sterfte twee keer na Taiwan toe haar seun Pieter daar gewerk het, na SuidAmerika en op ‘n toer na die Skandinawiese lande om die noorderligte te besigtig.
Hulle het ‘n breë belangstelling gehad. Waar die geleentheid hom voorgedoen het tydens besoeke aan stede is
teaters besoek. Hulle het ook die kinders na vertonings soos Mary Poppins en Sound of Music geneem. Daar was
baie leesstof in die huis. Die nuus is gevolg. Musiek was ‘n belangrike saak in die huis. Jan Harm vertel dat Koos
gereeld die Hawaise kitaar gespeel het en dan daarmee saam gefluit het. Marietjie het die klavier bespeel. Daar
was ook ‘n outydse kerkorrel en ‘n elektriese orrel in die huis. Die kinders is met groot moeite geneem vir

Koos en Marietjie Steenkamp

277

musieklesse. Marietjie het gehou van sing en Sondae het sy tydens die kerkdiens met die psalmsang vrolik, sterk en
uit volle bors bo die gemeente uitgestyg.
Daar was deurgaans diere op die erf wat van tyd tot tyd honde, perde, ‘n koei, skape, hanslammers, hoenders,
konyne, makoue, skilpaaie, duiwe en voëls ingesluit het. Een van die troeteldiere was Floors die papegaai, wat kon
praat. Een van die honde was De Beer.
Marietjie was baie erg oor ouer produkte soos meubels, eetgerei en porseleinware. Sy het graag gesoek na
produkte vir die gesin se huis en vir die kinders se huise. Sy het groot waarde geheg aan produkte, soos meubels,
wat uit die vorige geslagte van die families gekom het.

10. Die familie en vriende
Die gesin was deurgaans omvou deur die families en daar was
deurlopende gekuier tussen familielede wat na Hartswater gekom het en
Koos-hulle wat vir die familie gaan kuier het. Marietjie het gegewens en
foto’s oor die familie versamel en deurgaans met die familie kontak
gehou. Die familie waarmee hulle die nouste gemoeid was se verhale is
in Hoofstuk 8 oor Koos se ouers en susters en Hoofstuk 23 oor Marietjie
se ouers, broers en susters.
Koos en Marietjie se seun Koos het die volgende onthou: “Die Janse van
Rensburgs was lief vir kuier. Omdat die meeste van hulle relatief naby
mekaar gewoon het, so in die driehoek van Bloemhof, Hertzogville en
Christiana, het hulle nie ‘n verjaardag of ander feesviering sonder ‘n
goeie kuier laat verbygaan nie. Met elke kuier het ‘n paar susters
eenkant gaan sit en gesels en kort voor lank was een of meer in trane. Ek
kon nooit uitvind waaroor dit gegaan het nie. Die wat ek kan onthou, is
tannie Sussie en tannie Sophie.”
Daar kan net na enkele vriende verwys word. Daar is reeds verwys na die vriendskap tussen Marietjie en Corrie
Vermaak sedert studentedae. Later het Hennie en Corrie Vermaak op Vereeniging gebly en na aftrede in Pretoria.
Op Groblersdal is daar ‘n hegte vriendskap gesluit tussen die Steenkamps en die Fismers. Dr. Fismer was die
mediese praktisyn en Koos die apteker. Ook hierdie vriendskap het geduur totdat die Fismers oorlede is. Op
Hartswater was daar heelwat vriendskappe. Die onderwyserspaar Scholtz (Scholtz en Charlotte) en die Steenkamps
was jarelange vriende – ook nadat die Scholtze na Jan Kempdorp verhuis het. Uit die kerkverbintenis het ook ‘n
baie lang verbintenis met Chris en Nellie van der Walt gespruit. Daar was ook die Kirstens en veral Marietjie se
vriendin Max Kirsten. Na Koos se dood het Marietjie baie waarde geput uit ‘n vriendskap met Ella Terblanche. Piet
Schoeman, wat hulle op Groblersdal leer ken het, en sy vrou Magriet het ‘n lang vriendskap met die Steenkamps
gehad, selfs in die tyd wat die Schoemans in Londen en Taiwan geplaas was.
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Sommige vriende
Links bo: Marietjie met Nellie en Chris van der Walt.
Regs bo: Antoinette Wessels, Marietjie, Lina (suster) en
Ella Terblanche
Onder: Charlotte Scholtz, Lilla en Scholtz Scholtz

Marietjie het die baie kaartjies van meegevoel na Koos se sterfte bewaar. Die spektrum van mense waarvandaan
dit gekom het, het getuig van die groot agting wat daar vir Koos was en hoe breed sy invloed gestrek het. Koos en
Marietjie was mense wat baie mense positief aangeraak het. Marietjie het steeds die familie bymekaargehou, ook
die Steenkampfamilie na Koos se sterfte. Sy het hulle gereeld per telefooon geskakel en met hulle gekuier. So het
sy, byvoorbeeld, Koos se oorlede susters se kinders by haar onthaal in Pretoria.

10. Latere lewensjare
Toe Koos 50 jaar oud was, is hy met aplastiese anemie
gediagnoseer. Hy is daarvoor behandel, maar die siekte
het sy loop geneem. Hoewel hy vrede gehad het om te
gaan, was dit vir hom baie swaar om Marietjie agter te
laat. Hy is in die Pretoriase Akademiese Hospitaal
oorlede die middag van 30 Januarie 1983 en begrawe
op Hartswater.

Koos se graf: Hartswater Begraafplaas

Koos en Marietjie was 32 jaar lank getroud. Daarna sou
Marietjie nog 32 jaar as weduwee haar pad moes vind.
Koos het baie gedoen om Marietjie voor te berei vir die
tyd wat sy alleen was, maar uiteindelik moes Marietjie
oor hierdie lang tyd self haar as “alleenmens” vind.
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Marietjie het twee heupvervangingsoperasies ondergaan en uiteindelik moes die prostese in die een heup, met
nog ‘n operasie, verwyder word. As gevolg daarvan het sy met verloop van tyd al moeiliker geloop en moes van
krukke gebruik maak. Dit het haar nie verhoed om steeds aktief te bly nie. Sy het uiteindelik vir haar ‘n “shoprider”
gekoop en was later tot ‘n rolstoel beperk.
In 1988 is Marietjie se kleinseun
Hendrik – die seun van Hendrik en sy
vrou Francine – gebore. Francine het
tydens
die
geboorte
‘n
vrugwaterembolis opgedoen. Toe
Marietjie daarvan hoor, het sy haar
huis in Hartswater gesluit en dadelik na
seun Hendrik in Pretoria gekom. Op die
vierde dag na die geboorte het
Marietjie saam met Hendrik gegaan
toe hulle baba Hendrik by die hospitaal
gaan haal het. Marietjie het vir
nagenoeg nege maande in Pretoria
gebly en baba Hendrik versorg. Daarna
Die Steenkamp en Kruger families net voor die doop van Maria: 1991
is ander maatreëls getref vir die
versorging van baba Hendrik. Nadat seun Hendrik weer getroud is met Ingrid het hulle vir Ingrid se ouers in die VSA
gaan kuier en het Marietjie weer vir jong Hendrik versorg.

Hendrik, Lilla, Jan Harm, Marietjie en Pieter. (Koos kon nie bywoon nie.)
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Marietjie het vir nog meer as tien jaar op Hartswater in die huis gewoon. Die huis was steeds die
bymekaarkomplek vir die kinders, veral elke tweede Kersfees. Pieter en sy vrou, Emma, het in 1991 met tuisverlof
uit Taiwan in Hartswater oorgebly vir Kersfees. Die Steenkampfamilie was daar en die Krugerfamilie (Emma se
ouers en susters) het ook aangesluit vir die doop van Pieter-hulle se dogter Maria deur haar oupa, ds. De Wet
Kruger.
Toe Marietjie na Pretoria verhuis het sy steeds aktief aan die kerklewe deelgeneem, onder andere die Bybelstudie.
Drie, en later vier van haar kinders het ook in Pretoria gewoon. Sy het ook deurlopend kontak gehou met haar
broers en susters en hulle kinders en Koos se susters en hulle kinders.
In 2002 vier sy haar tagtigste verjaarsdag, waar ‘n groot aantal van haar familie, haar kinders en kleinkinders en
vriende teenwoordig was.
Met haar kinders het Marietjie deurgaans kontak gehou en hulle gereeld per telefoon geskakel. Sy het Sondae die
kinders en soms al die kinders in Pretoria, met hulle kinders genooi om in die saal van Mooigeleë Aftreeoord
middagete saam met haar te geniet. Sy het die gebruik in mindere mate in Fleurenville voortgesit. Elkeen van die
kinders het ook met verloop van tyd ‘n spesifieke rol verkry. So moes Jan Harm as apteker sorg vir die medisyne.
Pieter het Marietjie bygestaan ten opsigte van haar beleggings en sy het haar ingegrawe in die geldsake om te
verstaan wat daar aangaan. Sy was haar lewe lank finansieel goed versorg. Hoe ouer Marietjie geword het, hoe
meer het sy haar beperk tot kontak met slegs die kinders en kleinkinders.
In 1992 het Marietjie 90 jaar oud geword. Sy het nou al moeilik beweeg en was meesal in ‘n rolstoel. Hendrik en
Ingrid het aangebied om die verjaardagviering by hulle te hou en die kinders en kleinkinders het daar saamgetrek
om haar verjaarsdag te vier.
Toe van die kleinkinders begin trou het, het Marietjie met groot ywer die troues bygewoon terwyl sy nog kon. Met
die troue van haar kleindogter Maria (van Pieter en Emma) was dit duidelik dat Marietjie nie daarvoor op
Bredasdorp sou kon wees nie, en sy is dan ook ‘n dag voor die troue oorlede.
Marietjie het geleidelik verswak en meer versorging nodig gehad. Sy is op 10 April 2015 oorlede. ‘n Troosdiens is
op 27 April 2015 in die Gereformeerde Kerk Wapadrand vir haar gelei deur dr. Clasie Heystek. Marietjie se as is op
24 Oktober 2015 in die graf by Koos op Hartswater geplaas. By die graf het haar kleinseun Hendrik (van Hendrik en
Ingrid) uit Die Bybel gelees en ‘n gebed gedoen. Die grootste gedeelte van die gesin en die kleinkinders het die
naweek in ‘n gastehuis op Hartswater saamgetrek en daar met mekaar gekuier.
Aan die einde van 2019 het die nageslag van Koos en Marietjie bestaan uit vyf kinders, 15 kleinkinders en 17
agterkleinkinders.
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By die troosdiens na Marietjie se
sterfte. Die vyf kinders saam met
die Janse van Rensburg familie

Voor: Niggie Alta Coetzee, neef
Martin J van Rensburg, die
kinders Hendrik, Lilla en Pieter
Agter: Die kinders Jan Harm en
Koos, neef Hennie Henning,
niggie Lida Cornelius en niggie
Linda Snyman
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11.Kleinkinders se bydraes
Inleiding
Ongeveer twee weke voor haar sterfte, het Marietjie vertel dat die Here elkeen van haar kleinkinders ken want sy
bid elke dag vir elkeen van hulle by die naam. Hieronder volg enkele van die herinneringe van die kleinkinders aan
haar.

Jan Harm en Marietjie se kinders:
Hendrik Steenkamp
“Wanneer ons op Hartswater gaan kuier het, het Ouma altyd by die voordeur op die
trappies gestaan. Dan hardloop ons kinders rond in die huis en soek pippermente in elke
bakkie in die huis. Vroegoggend word jy wakker wanneer Ouma in die kombuis skarrel en
Floors (die papegaai) gesels. Ontbyt is rooibostee en daai groot bruin beskuite.
By die etenstafel het elkeen sy eie natlappie in ‘n rietmandjie gehad. Die instapspens en
instapkluis was altyd lekker plekke om in rond te snuffel. Met verjaarsdae het jy altyd ‘n
goeie geldjie gekry. Ria het ‘n ‘golliwog’ met die naam Rosyntjie by Ouma gekry. Voor
slaaptyd moes ons ‘keteltjies gaan leegmaak’.
Ek onthou van Ouma se stories en foto’s oor haar wêreldreise. Sy en oupa Koos het so min geld op reise gehad, dat
hulle vir aandete net ‘n broodjie en een blikkie bier kon koop. Ook onthou ek die tuinstel onder die bome, gedek
vir waatlemoen en spanspek eet.”

Ria Steenkamp
“As Ouma vir ons iets gegee het, het sy baie vinnig gesê 'wat sê mens?' En wanneer ek
dankie sê, het sy geantwoord met 'ag nie te danke my kind' - kon nooit verstaan hoekom
ek dan in die eerste plek moes dankie sê nie. Sy het altyd vir my geldjie gegee dan het ek
'n kraletjiebeursie by Shoprite gaan koop.
Daar was altyd baie klein bakkies oral deur haar huis. Wanneer ons daar gekom het, het
ons dadelik deur die huis gehardloop en al die deksels opgelig, want party van die bakkies
het altyd pippermente in gehad. Daar was altyd 'n cookie jar vol pienk klapper-ys in die
kombuis. Sy het my geleer komkommer eet met maggie fondor (NIE aromat nie).”
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Jan Harm Steenkamp
“Ouma het altyd gesê ek en sy is meelvreters (hou van brood). Sy het vir my as kleintjie
lekker koud gekielie. Sy het in Hartswater vir ons aarbeimelkskommels gemaak.”
Jan Harm se vrou Michelle sê sy onthou ‘n baie grand maar nederige dame met baie
teekoppies en blommetjies.

Kobus Steenkamp
“Wat ons onthou van ouma Riekie is al haar reisfoto's en die stories daaragter. Ook hoe sy
jou kon corner in haar kombuis om iets te eet en te drink en moenie probeer om dit self te
maak nie! Haar bottels rooisous was ‘n geheim maar ek dink ons Ma het tog altyd geweet
wat daarin is. Al wat ek van Hartwater onthou is die sjokolade op die beddens.”

Lilla en Roelf se kinders:
Marietjie du Preez
“Wanneer ek as klein dogtertjie op my eie by ouma Marietjie gaan kuier het op
Hartswater, was daar elke aand pienkmelk voor slaaptyd. Na die pienkmelk moes ek tande
borsel en dan Ouma se plek in die dubbelbed warm lê.
Later het ek het ook as jong dogter op Hartswater by ouma Marietjie gaan kuier. Ek het
baie energie en inisiatief gehad en Ouma moes omtrent bontstaan met al my projekte.
Ons moes omtrent eet om voor te bly, want ek wou bykans elke dag iets bak. Ek wou leer
brei, maar ek het altyd vergeet hoe, so Ouma moes my met elke besoek van voor af leer.
Dan is ek, baie beïndruk, daar weg met (nog) een van Ouma se stelle breipenne en ‘n bol wol. Ek het ook
ingespring met die naaldwerkmasjien, en daarvoor was gereelde besoeke aan die materiaalwinkel nodig. Dit was
vir my baie lekker, maar ek dink sy was omtrent uitgeput wanneer ek weer huis toe is!
As student het ek elke vakansie by Ouma Marietjie in Mooigeleë in Pretoria gaan kuier. Dan het ons land en sand
gesels oor die lewe. Dit is kosbare herinneringe wat ek altyd sal koester.”
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Johannes du Preez
Johannes is voor sy ouma oorlede. Hulle het ‘n baie besondere
band gehad en hy en sy neef Hendrik (van Hendrik en Ingrid)
het graag by Ouma gekuier en oorgeslaap. Hierby is een van
die baie verjaardagkaartjies wat hy vir Ouma gemaak het.

Koos en Marietjie se kinders:
Emma Steenkamp
“Ons ry ver. Van Dundee af. Voel soos dae maar eintlik seker 8 tot 9 ure. Ouma se tuin in
Hartswater is groen, die swembad blou… Ouma voer in die oggende vir Doortjie (die
hondjie) beskuit met tee en in die aande gee Ouma vir my ‘n blikkie waaruit ek ‘n sepie
kan kies om mee te bad. Ek is maar klein maar so gelukkig om by my Ouma in die bed te
kan klim! Dit is tog Desember en kort voor lank is die HELE Steenkampfamilie daar. Dis is
n gebaljaar en BAIE mense. DIT is familie…
Ouma is altyd genaellak, hare gedoen. Oë is skitterend en ook gegrimeer. Ouma kan deur
‘n ring getrek word. Maar die tyd stap aan en Ouma trek Pretoria toe. Ouma se nuwe plek is kleiner maar cosy. Ons
is bietjie ouer en ry nou minder ure na Ouma toe. Ek onthou die reuk van vars brood. Ek sien ook uit want ons gaan
Sjinese kos eet en ek is net so lief vir dit soos Ouma. In Dundee is daar nie so iets nie. Daar is orals Persiese matte
in Ouma se huisie. Alles soos dit moet wees…
Die tyd stap aan. Ouma word ouer. Ouma het pyn maar Ouma kla NOOIT nie! Die hare is gedoen, die lippe aan, die
naels gekleur. Ouma maak Ouma se laaste skuif na Fleurenville. Ouma is net so oor die 90 jaar ouer as ons
Andrétjie. Ek is so bly MY ouma kon MY kind ontmoet. Ek droom steeds nog ‘n paar keer in ‘n jaar van Ouma.
Ouma lyk goed en ouma lyk gelukkig. Dis waar ek afsluit. Ek glo vas dat Ouma op ‘n beter plek is.”

Kobus Steenkamp
“Ek onthou Ouma se foonoproep elke aand, wat ek meestal geantwoord het. Sy sou vra
oor my dag en hoe dit gaan. Ouma het net geweet wanneer om te bel terwyl ons eet,
ondanks daardie ongeleë tye word haar daaglikse oproepe gemis.”
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Hendrik en Ingrid se kinders:
Bertus Steenkamp
“Die lekkerste gevoel op ‘n Vrydag na skool was om te hoor ons gaan
Hartswater toe. Al kom ons eers na donker daar aan, was ons wawyd wakker
as ons Hartswater se liggies sien aankom. Die huis op Hartswater, was ‘n huis
met geskiedenis. Hoe mis ek die gevoel van ‘n Hartswater vakansie.
Ouma se lekkerste WORTELKOEK. Ouma het altyd op my verjaardag vir my ‘n
wortelkoek gebak. Sy het dit altyd uit die liefde van haar hart gedoen en met ‘n
groot glimlag. Toe ek nog nie nagmaal kon gebruik het nie, het Ouma altyd vir
my ‘n ekstra broodjie gevat op die silwer bordjie, en dit skelmpies vir my gegee en saggies gelag.
Sondae na kerk, as ons vir Ouma gesê het ons gaan haar “stick” vir vis en chips by Ocean Basket, het die
opgewondenheid haar ‘n ekstra huppel in haar stap gegee. Sy het oorgeloop van vreugde. Ek sal nooit vergeet na
skool as jy by Ouma se huis in Mooigeleë gekom het, het jy altyd die lekkerste middagete gekry. Daarna met RSG in
die agtergrond het ek altyd ‘n middagslapie gevat in haar spaarkamer waar die middagson jou lekker gebak het.
My en Claudia se laaste kuier by ouma, was vir my besonders. Sy was nie meer sterk nie maar het aangedring ons
moet haar regop help. Sy wil vir Zander vashou. Dit was wonderlik om dit te sien hoe sy ons Zander met soveel
liefde bekyk het, en net aangehou glimlag het.
Vandag besef ek hoe groot voorreg dit was om ‘n ouma soos sy te gehad het. Ouma se raad oor alles in die lewe.
Ouma se stories oor die ou dae. Die storie oor die mooi tafeltjie wat in my huis vandag staan. Ouma se omgee vir
ander mense.
Ek sal die memories altyd onthou. Dit lê na aan my hart soos die diep spore wat Ouma Marietjie in my hart gestap
het.”

Hendrik Steenkamp
“Ouma Marietjie – Wat ek altyd van haar sal onthou is dat sy altyd vriendelik en
besonders gasvry was. Ek het gereeld na ‘n skooldag daar gaan kuier totdat die
volgende sportaktiwiteit begin – sy was altyd gereed met heerlike toebroodjies
en tee. Daar was ook gereeld bordspeletjies soos Rummikub & Scrabble op die
stoep gespeel. Ek onthou ook die dae wat ek nog op kleuterskool in
Harstwater gaan kuier het, selfs ook die laaste paar weke voor Ouma Pretoria
toe getrek het en ek kwansuis gaan help pak het.
Dit was nog altyd duidelik dat Ouma vir al haar kinders en kleinkinders besonder lief was – dit kon ‘n mens raaksien
in haar moeite en aandag wat sy gegee het aan hierdie verhoudings. Een van die voorbeelde was dat sy elke dag al
haar kinders rondom agtuur geskakel het net om seker te maak dit gaan nog goed met hulle. Sy het ook tydens
hierdie oproepe besonder aandag aan Marthina gegee, wat ek seker is Marthina baie waardeer het en sal onthou.
Ouma was ‘n inspirasie in hoe sy omgegee het vir ander, haar kinders en kleinkinders.
Ouma is oorlede die week wat Lize (ons oudste dogter) gebore is. Ek onthou hoe graag Ouma haar wou ontmoet
het, ongelukkig was die tyd te min.”
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Marthina Steenkamp
“Ek onthou toe ek nog klein was en sy by ons gebly het, het sy baie vir my uit klein boekies
gelees en dan soos Liewe Heksie gepraat. Ek wou altyd in die badkamer wees as sy bad,
maar sy wou nooit ja sê nie. Toe ek eenkeer vir haar sê: Ek belowe om nie vir Ouma te lag
nie, toe lag sy so lekker!
Later in Mooigeleë, wanneer ek by haar in die kombuis kuier, maak sy kos. Ek onthou die
pannekoek, kaasbroodjies, viskoekies, mayonnaise en rooisous. En die verjaardagkoek op
my verjaarsdag. Bordspeletjies en rooibostee op haar stoep was so lekker.
Ek kon nie wag vir haar bel elke aand. Pappa het altyd gesê ouma wil nooit met hom praat nie! Vra net om met
my te praat. Ons het haar Sondae opgelaai vir kerk, ek het altyd langs haar gesit dan kry ek ouderlingpilletjies of
pippermente.
In Fleurenville was sy altyd so bly om my te sien wanneer ons gaan kuier. Sy het heeltyd ‘n glimlag op haar gesig
gehad, my gesoen en liggies gedruk. Ek het altyd geweet sy is baie lief vir my. Ek mis haar baie.”

Pieter en Emma se kinders:
Christina Steenkamp
“Dit was so lekker vir my om Ouma se reisstories te hoor, van die berge in Suid-Amerika,
en die noorderligte. Ek kon vir ure luister (wens net nou ek het notas geneem daarvan).
Ek het vir seker die travel bug van haar geërf. Al wat ek wil doen, is die wêreld verken. Ek
het my liefde vir poskaarte ook by haar geleer. Na skool, as ons by haar was, was sy altyd
reg met die pienkmelk en marmite en gesmelte kaasbroodjies. Ek het haar so bewonder
as sy voor haar spieëlkas gesit het en reggemaak het vir die dag. Met haar sagte pienk
naels en oranje lipstick, wat rooi geword het, en haar pêrels en ring opgesit het. Was so
mooi routine.”

Maria van Schalkwyk
“Dis moeilik om my herhinneringe van Ouma Marietjie in woorde te omskryf.
Wat ek onthou van haar is die atmosfeer rondom haar en hoe ek gevoel het
rondom haar: sy is ingeweef in wie ons almal vandag is. Ek het van kleins af haar
bewonder en gewonder hoe sy elke dag vreugde ervaar terwyl sy haar man
vroeg in haar lewe verloor het, maar sy het altyd gesê ‘hoekom nie met my nie’
as ek gevra het hoekom die Here dit met haar laat gebeur het. Ouma het altyd
vir my gesê sy is seker maar “vain” met haar grimering en pêrels maar ek dink
sy was baie nederig voor die Here.
Ek het toe ek klein was (voor laerskool) baie gereeld by Ouma gaan oorslaap, ek onthou sy het vir my stories vertel
terwyl ek in haar ‘blad’ lê. Ouma het dan elke oggend 6 vm opgestaan en dan haar krullers in haar hare gesit en

Koos en Marietjie Steenkamp

287

haar naels geverf, en natuurlik haar pienk lipstiffie opgesit (die groen lipstiffie wat pienk geword het op haar lippe).
Ek onthou die blou Yardley oogskadu wat sy gebruik het en haar pêrels.
Ons was byna elke liewe dag na skool by Ouma. De Wet het haar altyd uitgedaag vir ‘n stel Rummikub of Othello
maar voor dit het sy vir ons almal kaas en rooisousbroodjies gemaak of kaas en Bovril. Ek het altyd met haar
hoëhakskoene gespeel. Ek onthou Ouma se verjaardagkoeke wat sy elke jaar vir al haar kleinkinders gebak het.
Dan was daar ouma Marietjie se oproepe aan al haar kinders. Ons tydsgleuf was agtuur (klokslag) elke aand!”

De Wet Steenkamp
“Prim en proper, dis hoe ek haar sal onthou. Die Ouma wat altyd vir ons pienk haasmelk
gemaak het na skool terwyl ons wag om huis toe te gaan. As dinge te lank geraak het, het
ons Othello en Rummikub gespeel en as Ouma gaan rus het na die bordspeletjies was ek
en Pieter gereed om Mooigeleë te verken met Ouma se elektriese shoprider. Dit het
gesorg vir groot plesier.
Daar is ‘n paar dinge van Ouma wat uitstaan: Haar hare was altyd geperm, sy het altyd ‘n
deftige halssnoer aangehad en haar tuin kon in die Garden & Home tydskrif verskyn het
as dit moes. Van haar laaste woorde was: ‘Onthou my kinders, oefen altyd jul
maagspiere’”.

Pieter Steenkamp
“Ek onthou Ouma se huis in Mooigeleë: ons tweede huis. Van die na skool se kuier totdat
al die kinders klaar maak met hul buitemuurse aktiwiteite, tot Sondag se familiebyeenkomste in die eetsaal. Van die kompeterende Othello en Rummikub, tot die saam
eet aan Sjinese kos elke Woensdagaand. Van Ouma se noukeurige beplanning vir haar
tuin, tot die verkenning van Mooigeleë op haar “shoprider”. Díé sal ek nooit vergeet nie.
Na ‘n lang dag van skoolgaan, sal Mamma ons by ‘n stil huis aflaai. Sonder om te twyfel,
weet ek Ouma is op haar stoel met haar vergrootglas besig om Bybel te lees. Ouma se
onvoorwaardelike liefde vir haar kleinkinders en haar voorbeeld van hoe om te volhard in
die wedloop van geloof, sal ek nooit vergeet nie. Ouma sal ek nooit vergeet nie.”
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Marietjie en die kinders in Maart 2004
Agter: Pieter, Hendrik en Koos

Voor: Lilla, Marietjie en Jan Harm
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