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VOORWOORD 

 

“Stille waters ... diepe grond ... onder draai die duiwels rond.” Ek 

vertaal hierdie stelling in die plaastaal: “Vloeiende waters ... diepe 

plaasgrond ... Hier op die plaas dwaal ook die engele rond.” 

 

Die verhale in hierdie boek vertel van 'n plaaskind wat deur etlike 

moeilike omstandighede en swaarkry, bo sy omstandighede uit-

gestyg het. Dit hou 'n lewensles in dat daar altyd hoop is.  

Die plaaswerker se stryd gedurende die apartheidsjare tot by 'n 

Nuwe Suid-Afrika het baie uitdagings gebring, en die verhoudinge 

tussen die regering, plaasboere, besighede, werkers, verenigings en 

ander rolspelers, moes weer herstel word. Die verwysing na die 

Groot Plaaswerkersboikot in 2012 word aangeraak, sowel as die 

herstel van alles wat hierdeur beskadig was: Die landbousektor was 

lamgelê, werkskepping het in gedrang gekom, plaaswerkers wat die 

plase moes verlaat, het hulself bevind in ŉ dorpsarea waar hulle nie 

kon nie of baie moeilik moes aanpas. 

Die pad van die Plaaskind na Plaasboer verg uithouvermoë en 

hy kom met alle dinge te kampe op sy pad, maar bereik uiteindelik 

sy doel, met goeie sowel as tragiese gevolge ...  

 

Die boek is vol humor, maar het ŉ ernstige hoop- en motiverings-

boodskap. 

 

Die skrywer gee alle eer aan God, die Almagtige wat deur die 

Heilige Gees aan hom die inspirasie gegee het om ander wat hoop 

verloor het, van hoop en moed vir die toekoms te voorsien. 
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Ek wil my hartlike dank gee aan Yusuf Daniels, skrywer van die 

wonderlike boeke, Living coloured en living lekka. Yusuf het my 

geïnspireer met sy werkwinkels in De Doorns, en was dit nie vir 

daardie inspirasie nie, sou ek nie hierdie boek die lig kon laat sien 

het nie. 

 

Die inspirerende boeke van: 

Angus Buchan (Geloof soos Aartappels) 
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J C Maxwell (Beproefde Beginsels van Spanwerk), het my 

verder meer duidelikheid gegee oor die boodskap wat ek moet 
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Ek wil my rolmodelle bedank wat ek ook in die boek noem: 

Ma Enie, uncle Chris en Ousie Pienkie, my broers, susters en 

familie, vriende en in herinnering, Johan van der Merwe en my 
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mentor) en die puik diens deur PENdit.za redigeerders vir die 

uitlegging van hierdie boek. Nico Schamrel se hulpvaardigheid dat 
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My kinderjare op die plaas 

 

 

In die Hexriviervallei in die Wes-Kaap is ŉ klein Bolandse dorpie, 

De Doorns. Die dorpie is welbekend vir sy tafeldruiwe. Die plase 

is pragtig geleë tussen die berge, en as jy die Hexvallei binnery, 

strek die wingerde wyd. Enorme plaashuise pronk tussen hoë bome. 

Die omgewing en stilte laat my dink aan die Bybelse Kanaän, die 

land van melk en heuning, maar wat sê die ou mense nou weer – 

‘stille waters diepe grond, onder draai die duiwel rond’. As ek dit 

nou nie reg aanhaal nie, vergewe my, ek’s mos ŉ plaaskind, en daar 

is nog steeds vandag mense wat plaasmense as ongeskoold 

ensomeer uitbeeld, maar kom ons laat dit daar ... 

Plaasmense is oopkopmense, en in die boek sal dit gestaaf word 

dat ons nogals Engels ook kan praat. En nou gaan hierdie boek se 

reis begin: Fasten your seatbelt, we gonna fly high! 

 

Die Kapenaars is mal oor die Hexvallei se druiwe, maar nie oor 

hulle families nie. Deur die jaar hoor jy baie min van hulle, maar 

druiwetyd is familie alte gretig om te kom kuier. Hulle bring darem 

lekker Kaapse snoek, en daar is geen kwaadgevoelens nie, want die 

lewe werk mos met gee en ontvang, nè. Die Bybel leer ons dat die 

een hand nie eers moet weet wat die ander hand doen nie, dan word 

jy geseën. Die druiwesmouse wat druiwe verkoop aan binnelandse 

markte of winkels, kom doen besigheid met die plaasboere sodat 

hulle families ook gevoed kan word. Die Hexvallei en 
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plaasgemeenskappe is daarom ŉ gewilde bron vir oorsese besigheid 

en ŉ inspuiting vir die landbou in ons mooie Suid-Afrika.  

Die Kapenaars is mos nie skaam om die volgende te sê nie: 

“Jirrie, kykisô, daai witmense, (verwysend na die plaasboere en 

hulle families), da opi plaas lat mos daai plaasboejongs mos sleg 

swaar werk, maar hulle ry met die fênsie karre en bly mos ini groot 

huise. Nai, man ... ek lat my môsi vir so gat vati, man.”  

Kyk, laat dié plaasboejong jou ŉ ding of twee vertel: Ons hiersô 

vriet ook steak, en gaan eet ook by Spur, nogals in Worcester Mall, 

hoor jy? So stopit net da, hoor jy! Die ekke is trots om die plaaskind 

te wees wat van plaaskind tot plaasboer kon groei. 

Sit agteroor en geniet die boek, want die boek sal dit duidelik 

maak dat daar ŉ wanpersepsie is oor plaaslewe, en ook insig gee 

oor die enorme druk op plaasboere, besighede en hul werkers. 
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Wanneer jy deur De Doorns-dorp ry en na twee kilometer links 

draai, dui die inligtingsborde aan: ‘The Grange, Groothoek, Prosper 

Fair, Quadu’ - dit is hier waar ek gebore is. Die eienaars en hul 

vroue se name is spoggerig op die borde gegraveer. Die twee 

sementspore loop verby The Grange, dan oor ŉ smal waterbruggie 

op pad na Quadu. Die plase is netjies en die groot huise en tuine is 

opvallend. Die pad loop verby ŉ pakstoor en ŉ plaaskerkie.  

Opeens sien jy die sestien skakelhuisies in ŉ tipe vierkant 

gebou, maar met ŉ ingang sodat voertuie kan in- en uitbeweeg. By 

die huisie in die middel, wit gekalk, wat die huisie darem beter laat 

vertoon, het ek, my ouers en ses kinders gewoon. Op dié plaas het 

ek grootgeword en as plaaskind die lief en leed hiér ondervind.  

Die plaaslewe het my gebrei tot wat ek vandag bereik het. 

Mamma Enie en pappa Piet, my ouers, moes hier in die tweevertrek 

skakelhuisie bly, en hier is sewe kinders gebore en groot gemaak. 

Ek is die laatlam, miskien per ongeluk gemaak, ek weet nie. In 

daardie jare moes jy mos nie tanne tel nie, jy moes loep speel, en 

sulke tipe vrae was uit! Ja, sulke goed was net grootmensgoed en 

ons was nie toegelaat om te luister nie. 

So asseblief, as jy nog ŉ ma of pa het, koester hulle! 

My broers en susters het almal in die huisie gebly en kon nie 

baie skoolopleiding kry nie, want hul moes gaan werk om te help 

met die huishouding. In die apartheidsjare moes ons baas en nôi sê, 

en die wit kinders was kleinbaas en kleinnôi.  

My broer Danie vertel dat Pappa een dag vir die boer baie 

kwaad geword het, omdat hy vir ons ander broer Jan iets leliks gesê 

het – Jan was die voorman op die plaas. Pappa het die baas geroep 

en gevra: “Jong baas, wie se klong is Jan, wie’t hom gemaak? Praat 

jy weer so met hom, ek steek jou vrek met my okapi.” Die okapi’s 
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was die gewildste mes onder die klonge in daardie tyd. Die baas het 

weggeloop en net gesê: “Ai, ou Pieta is weer moeilik vandag.” 

Pappa Piet het ŉ spesifieke fluit gehad, en almal in die huis het 

dit geken. As hy daardie spesifieke fluit gefluit het, moes een van 

die kinders hol tot by hom, en bewaar die kinders se siel as daar 

niemand kom nie, dan is die hel los in die huis, en sy knopiesbelt 

sal op jou gat praat. Daai tyd was die slanery nie verbode soos 

vandag nie. Die kinders sit die ouers mos deesdae in die tronk. 

Watter lekker tye was dit, om eerder gefoeter te word vir jou sonde 

as om ongehoorsame kinders die wêreld in te stuur. 

Pappa Piet was in beheer van die destydse dopstelsel wat wettig 

was op die plase. Saans het die manne wyn gekry en soos ek 

verstaan het, het hy hulle dikwels ingeloop, want die manne was 

bang vir hom. Danie sê: “Hy was so maer, maar vreeslik ongeskik.”  

My pa en ma het geen skoolopleiding gehad nie, en daar was ŉ 

juffrou wat soms in die week aandklasse aangebied het. Pappa Piet 

was deel van die klas, en saans na klas het hy al die kinders en 

mamma Enie bymekaar geroep, en vir hulle les gegee.  

“Kom, Enie, sê saam met my: S-L-A-A-P, slaap.”  

Dan was dit die kinders se beurt. So het dit tot vervelens toe, 

tot laataand aangehou, want hy was dan die slimste mens. Die 

volgende aand sou hy huis toe kom, en die dag se nuwe kennis 

oordra. Almal in die huis word getel, oor en oor. Wanneer hy klaar 

was, het hy gevra: “Wat sê julle, Pappa tel mooi, nè?” 

En almal het beaam: “Ja, Pappa.” Wanneer mamma Enie 

gewaag het om te sê: “Kom slaap nou man, Piet!” het hy brom-

brom gaan slaap. 

Mamma Enie was die huisbediende van die nôi wat voordele 

gehad het vir ons huishouding; sy kon saans kos huis toe bring. Ons 
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het witmenskos geëet en het ons tog te grênd gehou. Sy’t my 

dikwels na die baas en nôi se huis toe geabba wanneer sy haar 

huistake gaan doen het. Die nôi was erg oor my, miskien omdat ek 

ŉ ligte velkleur het, maar wat my weggee is my kroeshare. Die nôi 

en my ma was soos die dokter en nurse op die plaas; as iemand 

seerkry of kom kla oor ŉ pyn, is dit sommer vinnig uitgesorteer. 

Selfs die kraamgevalle was deur hulle hanteer, en mamma Enie was 

die vrou onder die vroue.  

Die omstandighede by ons huisie was egter ŉ ander geval. Daar 

was soveel kinders en my pa was nie meer daar nie. My ma moes 

fort hou en met vyf seuns en twee dogters was dit nie maklik nie. 

Die plaaslewe maak dat jy van kleins af die swaar en harde werk 

leer ken en ervaar. Daar was ook hoevele kinders wat nie hulle 

skoolloopbane kon voltooi nie. Ek dank die Here dat ek nie deel 

van daai statistiek geword het nie.  

Ek was so rondom vyf jaar oud toe ek begin sien het hoe baie 

dinge op die plaas die mense en kinders so in ŉ klein boksie plaas, 

dat hul nie die groot prent van die lewe kan sien nie. Dis jammer, 

maar dis steeds die geval. Ons kan net bid vir ŉ beter toekoms vir 

almal.  

Op die plaas was daar twee damme, ŉ watersloot en wasgoed-

dammetjies. Hiervan kan ek baie stories vertel van wat daar gebeur 

het. Die wasgoeddammetjies was altyd die vergaderplek van man 

en meid (vroue). Vroue was wasgoed en die manne sit so eenkant 

en kuier met hul dop. Daardie tyd het die vroue darem bietjie 

minder as die manne gedop, nou word ewe hard gedrink, want equal 

rights geld mos oral.  

Die vroue gesels oor en weer en die manne word lekker gedop, 

en as die dop trek, hoor jy net Awie sê: “Kykie Robert, ek hou jou 
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lankal dop, jy kyk mos my vrou se bene, want sy’t mos die lekkeste 

bene en kyte nè, ek slat jou nou vrek hie!”  

En die ander sal beaam en die pap dik aanmaak, en na so ŉ 

tydjie se gestry is dit ŉ gang fight nes die Hard Living bendes van 

die Kaap, maar gelukkig sonder guns. Die vroue sal dan mooi praat, 

en na ŉ tyd word vrede gemaak en verder gekuier. Dit is hoe 

plaasmense is; ons vergeet en vergewe gou, want ons bly dan amper 

opmekaar in die skakelhuisies – en wie gaan vir my netnou suiker 

leen? En by the way, jy kry ook nie die suiker terug nie, jy moet 

maar weer meel vra om dit even-up te maak.  

Die wasgoedlyne was net agter die dammetjie, dan hang almal 

hul wasgoed op en wag tot dit droog word. Die laaities, ek inkluis, 

het vreeslik die wasgoed oor en weer gesteel, so as jou wasgoed nie 

afgehaal word nie, you loose, môreoggend het ek dieselfde T-shirt 

aan as wat jy het, want Pep Stores het altyd twee vir die prys van 

een specials aangehad. Maar joune het jy mos seker iewers verloor, 

bru. Dit is plaaslewe.  

Die watersloot was mos net veronderstel om water te lei uit die 

berg na die groot dam, maar nee, ons het ons eie waterbad gemaak, 

want daai tyd was dit geen krag, geen stort, geen bad en die toilet 

het buite gesit, net ŉ gat in ŉ blok sement. Jy kan ook maklik 

ingeval het, maar gelukkig sou die trekkerman en sy boy jou vinnig 

met ŉ tou uit die stront trek. 

Die watersloot was altyd gebruik vir spesiale geleenthede – die 

begin van skool! Die dag voor die skool begin, word al die 

plaaskinders na Pep Stores in die dorp geneem, die baas het vir ons 

skoolklere en skoene bestel en ons moet dit gaan aanpas en ons kry 

dit nogal verniet! As ons op die plaas kom, moet almal in die 

watersloot gaan was, mans en seuns. Oukei, daai tyd was ons 
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dommer as die kinders van vandag, en ons staan so in ’n ry en was 

die mok van die hele vakansietyd af, want ons gaan nuwe klere 

aantrek. Ons was vreeslik bang ook, want daai tyd is jy goed 

gefoeter deur die baas, ouers of skoolhoof as jy nie inlyn is nie – of 

die polisie kom!  

Die aand kon ons nie slaap nie, want ons het nuwe Pep Stores 

klere. Die baas sal die oggend kom kyk of ons netjies lyk en dan 

gaan ons skool toe. In daardie jare toe praat ons van sub A (nou 

graad 1) en ek was sub A en op pad skool toe, mooi aangetrek, maar 

my ma vertel altyd hoe ek nog met die fopspeen uit die huis is, en 

ek was so geterg, maar die laatlam is so daar weg skool toe. By the 

way, ek’t die fopspeen eers in standerd 1 (graad 3) gelos. Wat ŉ 

instrumentbaba was ek nie!  

Skoolgaan was vir my die grootste euwel wat daar kon wees – 

dit was ŉ nagmerrie van dag een af. My ma moes gereeld skool toe 

gaan, want ek was ŉ probleemkind; ek sou sommer in ŉ plas water 

val en sê ek het gegly. Dan moes my ma my weer bliksem skool 

toe. 

Stokkiesdraai saam met Jô an Williams, my groot pêl op Bonne 

Esperance, ŉ plaasskooltjie, met sy gepaste leuse, Op na bo, was 

die inding. Die skoolhoof, meneer Levendal, moes my telkemale in 

die wingerd kom haal met sy Nissan Langley en dan was dit net 

pakslae in sy kantoor. Dan sê hy nog: “Meneer slaan jou uit liefde 

uit.” Bog!  

Die ergste was die onderwyser, meneer Williams. Hy het so ŉ 

kroes pittekop gehad, lang skoene, maer lyfie en bitter ongeskik. 

Hy het almal in die klas, maar meestal vir my, bang gemaak. Hy 

wou nie hê Jô an Williams moes sê sy van is Williams nie, want hy 

is al Williams, toe sê Jô an: “Meneer, ek is Jô an Jô an.” 
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Hy het ŉ haakstok vir die vensters op my gat stukkend geslaan. 

Goddank hy is later geskors, maar die letsels was gedoen. Ek het 

standerd 1 gedruip en dit het my ŉ jaar terug gesit. My standerd 1-

onderwyser was ŉ moslemvrou. Sy was een middag na skool by 

ons huis om te vra of sy my nie maar kan aanneem nie.  

“So ŉ pragtige seun, mevrou, kan ek en my man hom nie maar 

aanneem vir ŉ tyd nie, hy sal vergaan op die plaas en in die 

omstandighede?”  

My ma het botweg geweier. Ek het wel later in die dorpslewe 

beland, want met die plaaskind moes ŉ plan gemaak word. Maar 

verder in die boek verduidelik ek daarvan. 

Die lekkerste tyd wat ek as plaaskind kon uitsonder is die 

jaarlikse uitstappie na Gordonsbaai, Kaap toe. Dit was altyd ŉ 

gedoente en almal was so opgewonde. Voor die tyd word daar ŉ 

hele week lank voorbereidings gedoen en planne gemaak. En dit 

alles net vir een skamele dag wat die plaasmense see toe gaan! Die 

kindertjies se opgewondenheid ken geen perke nie, en almal wil net 

swem, want ons ken mos nie groot waters nie, net die groot 

plaasdam mos. Die Vrydagaand word ŉ groot vuur in die middel 

van die blok huise gemaak, en almal kuier, sing en rumoer daar 

rondom die vuur tot die volgende oggend toe, nie een wil slaap nie. 

Ons gaan see toe! 

Die vroue praat net van hulle baaikostuums, en sommige het 

dit daar langs die vuurplek aan, en die manne begin al klaar dop 

skink. Die oggend breek aan, en met die vertrek is daar klaar ŉ paar 

manne gesuip – sommige weet nie eens ons was in Gordonsbaai nie 

– en oom Willem kom met die Bedford-lorrie. En kyk, dieselfde 

vroue van gisteraand, ken jy glad nie. Bygesê, ŉ plaasmens kan hul 

mooi maak, onkenbaar.  
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Nou het die tyd aangebreek, ons gaan nou ry; almal is so 

uitbundig, en kyk, die pad is ver, want ons ken net van die plaas tot 

die dorp. Die lorrie is op pad Gordonsbaai toe, en almal sien uit na 

die skerp draaie, want dan ry oom Willem mos gevaarlik, jong, 

want hy is al drywer van die plaas wat in die Kaap kan ry mos. Daar 

was een baie skerp draai; elke keer as ons hom kry, skreeu almal 

‘Tiekie se draai!’ Agterna het ek uitgevind ŉ drywer van Groothoek 

plaas, Tiekie, het amper sy gat daar gesien. 

Die Gordonsbaai see-gedoentes was altyd dat die plaasmense 

ook fancy wou wees, maar ai, soms meer ŉ spektakel gemaak het. 

Jy kan nie heelnag gedrink het en dan gaan jy jou mooi gedra tussen 

ander mense nie – jy tiep enige plek, en met rytyd is jy soek. Die 

een ding wat die plaasmense goed kan doen is, ‘what happens in 

Vegas stays in Vegas’, die baas en nôi moet nooit weet nie, anders 

is Gordonsbaai uit! Terug op die plaas was dit weer net die gesprek 

oor die gebeure en dit was vir die plaasmense die wonderlikste tye 

waar hulle bietjie weg van die plaas kon kom, en sodoende die 

‘buitelewe’ kon ervaar. 

 

Die omstandighede en swaarkry van die verlede kan nie bepaal wie 

jy vandag is nie. My kinderjare op die plaas was miskien nie so 

weelderig en spoggerig nie, maar dit was nie bepalend vir wie en 

wat ek vandag is nie. die mens wik, maar God beskik. God het ŉ 

doel met elkeen van ons se lewe, laat Hom dit beheer, dan kan 

daardie pragtige drome vir die toekoms bereik word.  
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