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VIR MY WONDERLIKE GOEIE VRIEND 

COLIN R. HORRMANN 
 

Hierdie is die oorspronklike geskrifte van sy Ouma Mollie se 
suster, Magdalena (de Kock) Steytler. Dit is waardevole inligting wat 
as Africana Geskiedenis beskou kan word. Hierdie skrywe is tot op 

die woord oorspronklik met meer 
geskiedkundige inligting bygevoeg. Die samesteller en skrywer 

van hierdie boek, bring graag welverdiende hulde aan Magdalena en 
George Steytler. 

 

 
Romeine 10: 14 – 15 

 

Maar hoe kan ŉ mens Hom aanroep as jy nie in 
Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie 

van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom 
hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan 

iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan 
ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die 

voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.” 
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1. DAAR IS ANDER HELDE OOK 

 

Ons almal ken die geskiedenis van Florence Nightingale, 

Moeder Theresa, Emily Hobhouse en Racheltjie de Beer – bekende 

en befaamde vroue wat hulle toegewei het aan die versorging van 

hul medemens.  

Daar was ook ander weldoeners wat nie so bekend en befaamd 

is nie, maar tog het hulle een of ander tyd ons pad gekruis. In my 

geval is daar hierdie manuskrip van Magdalena Steytler. Dit is aan 

haar wat ek graag eer wil gee. 

 

 Ek is gedoop, geskool en gekatkiseer in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk. As kind was die pragtige kerkgebou van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk (Moedergemeente) op Uitenhage 

vir my ŉ heiligheid, maar ook ŉ plek vol van sy eie geheime. Dit het 

jare geneem om uit te vind wat die diakens en ouderlinge in die 

konsistorie doen en hoe dit daar binne lyk. Ek het altyd gevoel dat 

dit ŉ geheime plek is waarvan kinders nie mag weet nie. Voor die 

diens begin, het almal na die twee deure aan weerskant van die 

preekstoel gestaar tot dit oopgaan. Dominee stap eerste uit, klim 

drie trappe van die preekstoel, staan stil, bid en klim dan verder – 

terwyl die diakens aan die linkerkant uitkom en die ouderlinge regs. 

Jy was bang vir die ouderlinge, want hulle het almal kwaai en 

sedige gesigte gehad. Wanneer hulle huisbesoek gedoen het, was dit 

ŉ belangrike gas vir wie die beste koppies uitgehaal word. Mense het 

mekaar met gesag en respek behandel – welke jy wit, bruin of swart 
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was. Daar was empatie en die liefde vir jou medemens kon selfs ek 

as kind aanvoel. 

Hierdie empatie en omgee was duidelike boodskappe in 

Sondagspreke, by bidure, in die Sondagskool, godsdiensklas op 

skool en die kinderkrans – sendingwerk in ander lande en onder ons 

eie Afrikavolke. Grootmense het gereeld gepraat van ‘agter die 

ystergordyn’, kommuniste en heidene. Daar was ook gesels oor die 

vrywillige sendelinge in donker Afrika. Bykans elke Sondag is  

afgekondig waarvoor die diens se kollekte sal gaan – sendingwerk en 

verskeie sendingstasies waar daar groot behoefte is in die 

verkondiging van die Woord van die Here.  

Soms het die grootmense gesels oor die sendelinge se 

omstandighede:die vreeslike hitte, tekort aan kos, siektes, gevaar van 

wilde diere, Swartvolke wat die sendelinge nie dadelik aanvaar het 

nie, onverstaanbare taal, swak akkommodasie, tekort aan geboue en 

Bybels, ontoeganklike oerwoude en die heidense bygelowe. Ek kon 

sweer iemand het vertel van die kanibale wat jou kook in ŉ pot, 

maar dit is sekerlik veregaande ... 

Ek het name gehoor van predikante: dominee Andrew Murray, 

dominee Steytler, dominee Heyns en vele ander.  

Sondag na Sondag is die kollekte opgeneem deur die diakens en 

dan beweeg hulle almal na die ingangsportaal. Hulle maak die deure 

toe en gooi al die kollekte in ŉ skatkis in die portaal – so het ek 

gedink. Dan bid hulle en kom weer in ŉ lang ry die kerk binne. 

Soms was die kollekte vir Christelike Onderwys onder ons eie nie-

blankes, asook vir sendingstasies soos in Lydenburg, Bethesda en 
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die Normaalskool aan die voet van die Soutpansberge. Ander kere 

was dit vir sendingwerk in Malawi, Mosambiek en selfs Rhodesië. 

Nooit sou ek gedurende daardie kerkbywonings kon dink dat ek 

eendag soveel sal leer oor sendingwerk as wat ek geleer het met 

hierdie boek nie. As kind het ek baie daarna uitgevra en die 

grootmense se tande getel, dat ek met vertroue en groot 

belangstelling hierdie boek kon aanpak. 

Die mense in hierdie boek was die pioniers van sendingwerk in 

Nyasaland (Malawi). Hulle het die pad oopgemaak vir die sendelinge 

uit my kinderjare. Ons dra kennis van bekende mense, weldoeners 

en Heiliges, maar onder ons is daar ander engele en mene wat nooit 

die eer ontvang het nie. 

 

Geagte mej. De Kock, 

Laat my asseblief toe om u aan Suid-Afrika voor te stel as ŉ vrou wat 

onbaatsugtig jou lewe gegee het vir God en ál sy kinders van jou eie land, maar 

ook aan die kinders van Afrika. Ek salueer u. 

 

Die uwe 

Nico Schamrel 
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Ek is Magdalena de Villiers Steytler (gebore: de Kock) 

 

Ek is gebore op 25 Januarie 1893, op die plaas Vaalplasie (of 

Weltevrede) omtrent vyf myl vanaf Caledon (Kaapprovinsie). Ek 

was genoem na my Ouma de Kock wat ŉ nooi de Villiers was, 

afkomstig van Stellenbosch. My vader was Jan Jacobus de Kock, 

seun van Gabriel Stefanus de Kock. My oorgrootvader de Kock 

kom oorspronklik van Stellenbosch. Gedurende ŉ oorlog teen die 

Xhosas op die grensᴬ , einde 1811, het die ou grootvader hom so 

dapper gedra dat die destydse goewerneur aan hom ŉ stuk grond 

toegeken het wat vandag Botrivier heet. Ook het hy ŉ paar 

silwerspore ontvang. Laasgenoemde het sy oudste seun en kinders 

geërf, maar ongelukkig weet ons nie wat daarvan geword het nie. 

Die familie de Kocks het daar aan die Overberg gaan woon. 

 

ᴬ  - Die Kaapse grensoorloë verwys na die nege oorloë wat vanaf 1779 tot 1879 tussen die 

Kaapkolonie en die Xhosastamme gevoer is. Dit staan ook as Afrika se Honderdjarige Oorlog 

bekend, waarvan die onderskeie oorloë as opvlammings van die grootste oorlog in die geskiedenis 

van kolonialisme in Afrika beskou word. 

 

My moeder was Maria Johanna de Wet, oudste dogter van 

Jacobus Stefanus de Wet van Cograh (Kograh), sowat agt myl van 

Caledon. My oupa se vader was Hendrik Christoffel de Wet van 

Brandvlei in die distrik, Worcester, maar hy het van daar na 

Wagenboomskloof in die distrik van Caledon geïmmigreer. So het 

hy ook ŉ Overberger geword. HC de Wet het twee vroue gehad by 
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wie hy saam sewentien kinders gehad het en daarby nog vyf 

aangeneem het. Op die manier was daar ŉ paar geslagte baie de 

Kocks en de Wets in die Caledon distrik. 

Omdat Vaalplasie aan Kograh aanmekaar gegrens het, het dit 

gebeur dat Jannie de Kock (24 jaar) en Mimmie de Wet (20 jaar) in 

1890 in die huwelik getree het. Hulle het op vaalplasie gaan woon, 

maar anderkant die stroompie wat water van die mooi, groot dam na 

die groente- en vrugtetuin gelei het. Dit was ŉ besonderse gelukkige 

huwelik. Pappie het vir Oupa met die boerdery gehelp. Hulle was 

graanboere, want Vaalplasie was ŉ goeie saaiplaas. Ek verstaan dat 

die huidige eienaar, ŉ agter-agter kleinkind van Oupa de Kock nou 

met Friesbeeste boer. 

Voor die woonhuisie het ŉ groot moerbeiboom gestaan; dit 

moes baie oud gewees het, want die stam was onder in twee gesplit. 

Toe ek nege maande oud was en al gekruip het, was Mammie een 

oggend besig om huis uit te vee terwyl die kinderoppaster met my 

voor die deur in die koelte van die moerbeiboom gespeel het. 

Ongelukkig haal sy ŉ stukkende botteltjie uit die gesplete stam van 

die boom en gee dit vir my om mee te speel. Met die bottelstuk in 

die hand kruip ek en val vorentoe met die voorkop in die skerp glas 

– gelukkig darem so ŉ duim bokant die linkeroog. Mammie hoor 

die vreeslike gehuil, hardloop buitentoe nog met die besem in die 

hand en van pure skrik toe sy die bebloede klere en gesiggie sien, 

gee sy eers die kinderoppaster ŉ raps met die besem. Pappie was 

gelukkig nie ver daarvandaan nie, en ry haastig te perd Caledon toe 

om vir Dr. Daniels te gaan roep wat die wond dan ook toewerk. Die 
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wonde wou nie genees nie. Maande later kruip ek weer en stamp die 

voorkop teen ŉ oopstaande deur; die wond gaan oop en toe kom 

daar twee stukkies glas te voorskyn. Die plek is deeglik ontsmet en 

weer toegewerk; toe het dit gou genees, maar die merk is vandag 

nog daar. Vir jare het my ma die glasstuk met sy venynige punte 

onder in die bak van haar naaimasjien gebêre. Een dag toe ek 

omtrent veertien jaar oud was sê sy vir my: “Ek het die glas soveel 

jare gebêre, nou kan jy dit weer hou.” Ek dink ek het dit nog iewers. 

Oupa de Kock het ŉ talryke familie gehad. Die gewoonte was 

dat elke jaar einde Maart, nadat die graan geoes was, Oupa ŉ huis 

op Hermanuspietersfontein (die oorspronklike naam van 

Hermanus) gehuur het. Daar gaan al die kinders en kleinkinders 

vakansie hou. Destyds was daar geen hotel of losieshuis op 

Hermanus nie – later het die Sanatorium en Macfarlane se hotel 

gekom. Die waterposisie op Hermanus was daardie dae baie 

ondoeltreffend; geen water was in pype aangelê nie. Water vir mens 

en dier moes by Hermanus Pieters se fontein geput word. Die 

fontein was min of meer in die omtrek waar die Swallow Park 

vandag is (Illustr.1). Teen die einde van die somer was die water in die 

fontein al baie swak en seker ook maar met kieme besmet. In April 

1894 nadat die familie van Hermanus teruggekom het, word pappie 

siek. Dit was die gevreesde maagkoorsᵇ  waarteen daar toe nog nie 

sulke doeltreffende middels soos vandag was nie. Op 4 April beswyk 

hy op 28 jarige leeftyd, en Mammie op 24 jaar bly agter met my 

suster Mollie (3) en met my (1), ons broer word in Augustus gebore. 
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ᵇ  - Maagkoors het destyds veral voorgekom deur besmette water in strome, vore en selfs 

waterputte). 

Oupa de Wet wou dat Mammie weer op Kograh moes kom 

woon, maar mammie besluit anders. Sy laat vir haar ŉ huis bou en 

gaan haar as onderwyseres bekwaam. Dan gee sy onderwys in ŉ 

Mission School teen ŉ salaris van 36 pond per jaar. Gelukkig is die 

skool net langsaan ons huis. Van die Sendingstasie Genadendal kry 

sy ŉ goeie kleurlingvrou, Martini, wat vir die huishouding en ons 

kleintjies sorge. Ek het so half op my ma se skoot in die skool groot 

geword. 

Vir ons kinders was dit baie gelukkige dae op die afgeleë dorpie. 

Daar was nog geen treinspoor nie, motors het nog nie bestaan nie. 

Na skool smiddags het ons gaan blomme pluk in die veld, sommer 

hier teenaan die dorp – kalkoentjies, bruin Afrikaners, klossies en 

baie ander soorte. Sondags was die wandeling gewoonlik heel 

bestendig saam met Mammie na die Park waar vandag die beroemde 

veldblommetuin aangelê is. 

Moenie vra hoe dikwels ek op ŉ Sondagaand in die kerk vir 

Mammie gesê het: “Mammie, ek is naar.” Natuurlik van die warm 

betoebessies wat ek in die park geëet het. (Illustr. 2)  

 

Die oupas, oumas, ooms en tantes was vir ons baie goed, en 

vakansies het ons gewoonlik op een of ander plaas gaan kuier, 

heerlik onbesorgd. Mammie het dit seker maar baie skraps gehad, 

maar sy het dit ons nooit laat agterkom nie. Wat ons wel geweet het, 

was dat oupa de Wet altyd gesorg het vir brandhout, ŉ geslagte 
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skaap en meel vir brood. EK het vir die eerste maal skooltoe gegaan 

na dieselfde Mission School waar my moeder saam met mej. 

Scheuble onderwys gegee het. Alles was natuurlik deur medium 

Engels. Dit was die dae net voor die uitbreek van die tweede 

vryheidsoorlog, en op skool en elders was ons behoorlik 

geïndoktrineer in die Engelse taal en gewoontes. Met die viering van 

die diamant jubileum van Koningin Victoria moes ons 

boerkindertjies in gelid die dorp afstap na die ‘Jubilee Bridge’, Union 

Jacks swaaiende en singende, “God save the Queen” en “Three 

cheers for the red, white and blue” – vir ons ŉ heel natuurlike ding. 

In 1899 breek die tweede Vryheidsoorlog uit tussen die twee 

Republieke en Engeland. Ons ver in Caledon het nie veel van die 

oorlog gevoel nie, behalwe dat ‘townguards’ by al die toegange tot 

die dorp met gewere waggehou het; ook dat elkeen wat die dorp in- 

of uitgaan ŉ pas moes wys, dat niemand na negeuur saans op die 

straat mag wees nie, en dat die huise dan almal donker moes wees. 

Dan moes Mammie ons kleertjies by kerslig maak. Wat ons baie 

gevoel het, was dat die boere se perde opgekommandeer geword 

het; en toe Oupa se spogkarperde, Sieraad en Albanie van Kograh 

moes weggaan, was ons regtig baie hartseer. Een episode wat vir ons 

ŉ rooiletterdag was, was die dag toe die Alexandra Hotel, die enigste 

in die dorp, afgebrand het. Die Engelse bevelhebber van die dorp, 

Major Poole, was daarin gehuisves en hy moes in sy nagklere by die 

paal van die balkon afvlug. Daardie dag het ons nie skool gehad nie, 

maar ons het Vaalplasie toe gestap en dit was heerlik. 
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In 1902 word die Vrede van Vereeniging gesluit, en die wêreld 

in Suid-Kaapland kon weer sy gewone gang gaan. My oom Sas de 

Kock, Pappie se broer wat saam met die boere in die Transvaal 

geveg het (hy het toe daar onderwys gegee) kon toe huis toe kom 

om ons sy Transvaalse jong vroutjie te kom wys, maar hy het nie in 

Kaapland gebly nie – soos hy gesê het: “Ek wil gaan help opbou wat 

verniel is.” My moeder is teen die einde van die jaar getroud met 

Mnr. Hennie du Plessis van Worcester. Ons drie kinders se 

opgewondenheid was groot, veral oor die treinreis na Worcester 

(ons het nog nooit in ŉ trein gereis nie) en dan sou ons die Slamse 

Kerk sien waarvan Mammie ons vertel het. 

In vergelyking met Caledon was Worcester ŉ groot dorp en ons 

moes aan die groot skole gewoond word, maar ons was heel gou tuis 

daar. Ons het darem baie na ons ou dorpie verlang en met die lang 

Desember vakansie het ons dan ook dikwels by die familie op 

Caledon gaan kuier. Die nuwe boetie en sussie du Plessis was vir ons 

ŉ groot genot. In 1906 was daar ŉ boetie Dawie en ŉ sussie Truida. 

In Maart sou Pa en mammie per trein saam met die kleintjies 

Caledon toe gaan, want Pa moes by die landboutentoonstelling gaan 

beoordeel. Daarna sou hulle nog by familie rondkuier. Hulle sou die 

Maandagnag vertrek. Die Saterdagmiddag speel Dawie by bure en 

die gee hom granate en hanepootdruiwe om te eet – iets wat hy by 

die huis nie kry om te eet nie. Sondagaand is hy lomerig en koorsig. 

Dr. Wolff word ingeroep, en hoewel die magie uitgepomp word, 

ontwikkel hy stuipe en sterf nog daardie nag. Dit was my eerste 
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groot droefheid, want ek was baie lief vir die boetie. Later was daar 

nog ŉ sussie, Marie. 

Ds. I.F.A. de Villiers was destyds predikant van Worcester, sy 

skoonmoeder, weduwee van Ds. William Murray het met haar 

dogters in Murray Huis gewoon. Haar seun, Ds. Willie Murray, was 

die verteenwoordiger van die Worcester gemeente in die 

Sendingveld, Nyasaland, vandag Malawi. Die kinders van die 

gemeente was verantwoordelik van sy salaris van 300 pond per jaar. 

So het elke gesin ŉ sendingbussie gehad, waarin die kinders ook 

hulle bydrae gegooi het. Elke jaar in November word sendingfees 

gehou. Dan word die bussies oopgemaak en by geleentheid van die 

Sondagmiddagdiens word die bedrag van elke bussie, met die 

kinders se name daarby uitgelees. Ons was baie gretig dat ons bussie 

tog nie te min moes bevat nie. By daardie geleentheid word Ds. 

Murray se brief aan die kinders ook gelees. Maar, die beste 

Sendingfees was, wanneer Ds. Willie self die jaar met verlof was, en 

hy ons dan die wonderlikste stories uit Malawi vertel het – van miere 

en muise wat geëet word, van leeus en toordokters en sommer van 

alles wat net te mooi was om na te luister. Ek weet nie of daar nog 

ŉ gemeente in ons land was waar belangstelling in sendingwerk iets 

so werkliks was soos in Worcester nie. 

IN 1907 het die beroemde Dr. Karl Kumm van die Soedan 

Worcester besoek. Hy het een aand ŉ vergadering in die kerksaal 

toegespreek waarheen ek saam met Pa gegaan het. Die saal was so 

vol dat ons kinders sommer plat op die verhoog moes sit. Wat dr. 

Kumm alles gesê het, weet ek nie meer nie, maar toe by die einde 
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van die vergadering die lied “When I survey the woundrous Cross” 

op die doek gegooi word en die magtige gehoor die laaste vers sing, 

toe het ek my hart aan die Here gegee, en van daardie oomblik het 

die begeerte om na die Sendingveld te gaan by my ontstaan – in my 

begeerte wat in 1919 vervul was. Die woorde van die laaste vers was: 

“Were the whole realm of nature mine, 

That were a present far too small, 

Love so amazing, so divine, 

Demands my life, my soul, my all.” 

Met verloop van die jare het ons drie ouer kinders goed op 

skool gevorder. Teen 1911 was Mollie onderwyseres op Laingsburg, 

ek was in die D.2.Klas (2de klas onderwyseres) en Boy in die eerste 

jaar BA Intermediate in die ou Victoria Kollege op Stellenbosch. 

Die twee kleintjies, Truida (5) en Marie (2.5) was by die huis op 

Worcester. 

In Maart 1911 gaan Mammie en die twee sussies per trein by 

Ouma de Wet en ander familie op Caledon kuier. Pa sou later met 

die kar en perde (via Villiersdorp) ook gaan, en dan sou hulle by die 

verskillende familielede op die boerplase gaan kuier. Met die 

deurreis na Caledon het Boy en ek stasie toe gegaan om Mammie-

hulle te sien. Mammie het vir ons heerlike kristal druiwe van die 

prieel by die huis saamgebring. Stellenbosch-stasie was toe wat nou 

du Toit-stasie is. Ek en Boy het daar op die trein geklim en saam 

gery tot by Bosman’s Crossing (naby die huidige Stellenbosch-

stasie). Daar het ons hulle gegroet – vir die laaste keer. 
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Omdat daar toe nog geen losieshuis vir kollege dames was nie, 

het party kollegemeisies en Neethling Hof (ŉ nuwe Bloemhof 

koshuis) loseer. Mej. Lucie Joubert was hoof van die hele 

Bloemhofskool en van al die koshuise waarvan daar omtrent vyf of 

ses was. Op 29 Maart ontvang mej. Joubert ŉ telegram wat die 

ontsettende tyding bevat: “Please break news Magsie de Kock, 

mother and two children killed Caledon railway accident this 

morning”.  

Dit is wat gebeur het. Pa het onderwyl met kar en perde ook by 

ouma op Caledon gaan kuier. Daardie oggend van 29 Maart sou 

hulle Kograh toe gaan waar oom Jan de Wet gewoon het. Mammie 

wou hê ouma moes saamry, maar ouma sê: “Liewers ŉ ander dag, 

Mimmie.” Die pad Kograh toe het regs van die spoorwegstasie oor 

die treinspoor geloop. Regs van die kruispad was die vlei en ŉ 

kleinerige heuweltjie. Dit was byna half-elf in die môre, net omtrent 

die tyd wanneer die trein na Kaapstad moes vertrek. By die oorgang 

gekom, het hulle stasie se kant toe gekyk, maar daar was geen teken 

van ŉ aankomende trein nie, ook geen persoon of teken om hulle te 

waarsku nie. Onderwyl was die lokomotief agter die heuweltjie aan 

die regterkant besig om trokke los te skop en Pa kon die 

aankomende trok nie sien nie. Net toe die kar op die spoor kom, 

was die snelaankomende trok ook daar. Die perde skrik geweldig en 

ruk vir Pa wat die leisels vashou ver uit, maar die kar was ŉ wrak en 

Mammie en die dogtertjies genadiglik oombliklik dood. Mnr. 

Fabricius wat agter hulle gery het, sê dat nie een van hulle ŉ geluid 
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gemaak het nie. Ons was baie dankbaar dat hulle nie gely het nie. 

Hulle is op Caledon begrawe. 

Van die gemis van so ŉ moeder en die hartseer wat vir jare by 

ons gebly het, sal ek lewer nie praat nie. Haar nagedagtenis is vir my 

na al die jare nog altyd ŉ inspirasie. (Baie jare later in 1955 is my 

broer se seun Hendrik (20) op Potchefstroom ook by ŉ 

spoorwegoorgang verongeluk). 

In Desember 1911 het ek die O.2.eksamem voltooi en in 1912 

vir ŉ jaar by Pa op Worcester gaan bly omdat die gemis van 

Mammie en die dogtertjies vir hom so ontsettend groot was. In 

1913 het Mollie ŉ onderwyspos in die Meisieskool op Worcester 

gekry en ek het op Heidelberg, Kaapprovinsie, gaan onderwys gee 

en later van 1915 tot 1919 in die Opleidingskollege op Cradock. 

 

 


