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HOOFSTUK I 

I NLEI DI HG 

Metode van die Ondersoek:-

Gedurende die ondersoek wat oor 'n tydperk van drie 

weke gegaan het en in Februarie 1950 plaasgevind het, was 

die ondersoeker op Wupperthal woonagtig. As leidraad vir 

die ondersoek is gebruik gemaak van 'n volledige werkske

ma •1) 

By die aanvang van die ondersoek is onmiddellik kon

tak met die bestuurder van die sendingstasie gemaak, en 

van horn is dan ook tydens hierdie onderhoud die geskiede

ni s en reels van die sendingstasie in bree trekke verkry. 

Elke huisgesin op die sendingstasie is minstens een 

keer besoek en by hierdie besoeke is die nodige gegewens 

van elke gesin verkry. Verdere waardevolle inligting is 

ingewin deur meermalige onderhoude met die volgende per-

sane: 

Die bestuurder van die sendingstasie. 

Die epsiener. 

Die ouderlinge en _diakens van Wupperthal. 

Die voorsitster van die Susters-vereniging. 

Die ma gistraat van die distrik. 

Die/ •••••••••• 

1) Die werkskema sal by die Finale verslag wat deur die 
hoof van di e ondersoek opgest el sal word, as bylae 
bygevoeg wor d . 
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Die dist r iks geneesheer. 

Die p:dn;.:J ;-:,a al en pers one'ellede. 

Die posmeester. 

Inligting is ook verkry uit dokumentere bronne wat 

handel oor die stigting en geskiedenis van die sending

stasie. Bywoning van aktiwiteite soos kerkdienste, 'n 

vergadering van die Sustersvereniging en die ondersoeke 

en behandeling van die geneesheer, het heelwat informasie 

verskaf. 

Moeilikhede in verband met die insameling van die gegewens: 

Die inwoners van Wupperthal het die ondersoek tot 'n 

groot mate vergemaklik deurdat hulle belangstelling getoon 

het en dus die gevraagde inligting verstrek het so ver as 

moontlik. Sommige van die personeellede van die skool het 

geweier om inligting te verskaf omdat hulle nie die nodig

heid van die ondersoek kon insien nie. 

Aangesien die mans bedags gewerk het moes die vrouens 

by die meeste gesinne die inligting oor die ekonomiese om

standighede verskaf en in baie gevalle kon hulle hier nie 

die juiste inligting gee nie. 

Die ondersoeker het nie verlof gekry om die kerkboeke 

na te gaan nie, en nie veel inligting in verband met die 

handelstransaksies van die blankes op die sendingstasie kon 

verkry word nie. 

Die feit dat daar nie met vrymoedigheid gepraat word 

oor huite-egtelikheid~ drankmisbruik en aansteeklike 

siektes/ •••••••• 
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siektes n i e , het die ve rkryging van juiste syfers op hier~ 

die gebied onmoont l ik gemaa k. 

Die Kommandant van die polisie van Calvinia het ge

weier om syfers te verskaf aangaande die voorkoms en aard 

van misdaad. 
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HO OFSTUK II 

DIE GE OGHAFI .B.'SE BESKHYWING EN GESKIEDKUNDIGE OORSIG 

------~---~-~-,-----------------

Ligging: 

Die distrik Clanwilliam waarin Wupperthal gelee is, 

is 2,926 vk. myl groot en le tussen 32° en 330 S.B. en 

iso 181 en 20° o.L. Dit is dus tussen die Suid Westelike 

Kaapprovinsie en die Noord Westelike Kaapprovinsie. Aan 

die Suidekant word dit begrens deur die distrik van 

Piketbe~g en Cer es en aan die Noordekant deur Van Rhyns

dorp en Cal v i ni n . Ceres en Calvinia vorm die Oostegrens, 

terwyl die At l o.r:"L i cse Os eaan aan die Westekant is. 

Bou: 

Die heel We s t e like deel van die Clanwilliam distrik 

is 'n relatiewe kort kusvlakte wat le tussen Elandsbaai in 

die Suide en 'n aantal myle Noord van Lambertsbaai in die 

Noorde. Die hoogte van die kusvlakte is van 0 - 600 voet 

bo se~spieel. Net Oos van hierdie kusvlakte le daar weer 

'n hoer land wat strek tot so hoog as 1,200 voet en dan 

volg die Olifantsrivierberge wat in die Noorde reik tot 'n 

hoogte van 3,000 voet en in die Suide tot 4,500 voet. Oos 

van hierdie berge vloei die Olifantsrivier in 'n diep 

vallei wat vir 'n groot deel 600 voet bo seespieel is. In 

die Suidelike deel van die vallei le die dorpie Citrusdal 

en ongeveer 40 myl na die Noorde is die dorp Clanwilliam 

gelee. 

Oos/ •••••••••• 
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Oas van di e Ol i fant r ivie rvallei kry ans die Seder-

be r gr eoks , ~a ~~ t oewel ni e besonder hoog nie, behalwe vir 

seker e punt 8 J~·c:_ ss en CL:inwilliam en Ci trusdal, eintlik net 

op twee plekke d~urganklik is deur middel van passe. 

Die esn pas i s tus sen Citrusdal en Clanwilliam en die 

ander een i s die Pakhuispas net Oas van Clanwilliam. Ten 

Ooste van di e berge bestaan die distrik uit 'n groat plato 

van tus sen ~ ,200 en 3~000 voet hoog. Dit daal in die 

Noord-ooJt P- likci dee l van die distrik weer af na die Doring-

rivier wa -C l]i_ e Oostelike en Noord-oostelike grense van die 

distri k vcr::i. 

Die r J ~·;.,c• vord onderbreek deur 'n aantal takriviere 

van die Dor ingr i v i 6r. Een van hierdie takriviere wat in 

die Sederber ge onts taan en eers Noordwaarts en dan weer 

Ooswaarts vloe i om by die Doringrivier aan te sluit, is 

die Tra-Trarivier. Dit vreet 1n taamlike diep vallei uit 

en in die dr aa i tref ons die groot kom aan waarin Wupper

tha l gelee is. 

Klima at: 

Die klimA at van Wupperthal kan as 'n klimaat van 

uiterstes be skryf wordo Die gemiddelde jaar temperatuur 

is 64. 7°F. Die Janw;irie-gemiddelde is 75. 3°F, en die 

Julie-gemiddelde is 5J°F. 2) Dit is 'n groat afwyking. 

Reenval/ •••••• 

2) Bereken volgens interpolasie, gegewens ontvang van 
dr, D.J. Ccnradie, Departement Aardrykskunde, Univer
siteit, Stellenbosch. 
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Reenval : 

,. ~ 3 4 Die r aen7ai vir di e Ja r e 19 9-19 9, soos opgeteken 

aan die s 9nJin ~~ t cs ie de ur di e bes tuurder, is soos volg 

in Tabe l I , 

Die gc·mi1de l de jaarlikse reenval van Wupperthal tus

sen die j arc l 939-1949 is 10024 duim. Dit is dus effens 

hoer as die van Clanwilliam waar die gemiddelde reenval 

vir diese l fde t:rdperk 9.18 duim i s . Soos die tabel aan

dui val die m08at2 ro~n gedurende die eerste helfte van 

die j a c;;.:r·" Hi 2rna neem di t af en gedurende die laaste 

Vier m~1 C.!1:1.d i-':' V:lil '-h e:: jaar kom r een Selde VOOr. 

Die z2'c ir"d van die sendingstasie is hoofsaaklik alli-

wiale grond wat liit die berge kom en derhalwe baie vrug-

baar is. 

Afstand van Omliggende Dorpe: 

Soos uit di e beskrywing van die geografiese ligging 

afgelei kan word, is Wupperthal baie moe ilik bereikbaar. 

Die paaie oor die bergr eekse is nag baie primitief, veral 

die padveriJJ.nd ing no di e Suide waarmee Wupperthal 'n aan-

sluiting mAt Citrnsdal en Ceres vindo Die hoofaansluiting 

is met Clanv..ri ll·i am en op hierdie afstand van 46 myl moet 

daar oar dris bergpa sse gegaan word. Die naaste spoorweg

stasie naamlik Gr aafwa t er is 65 myl vanaf die sendingstasie 

gelee, t erwyl Lambertsba.ai wat die naaste strandoord is, 

85 myl/ ••••• oe 
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TABEL NO I 

REENVAL OP WUPPERTHAL 

r----------------~-------------~-------~-----------------------------------------------------------------------
1 11939 ll940 [ 1941 I 194 2 11943 1 1944 I 1945 l' 19 4 6 1 1947 j 1948 !1949 ! Gemiddelde i 

r:::::::::~~---~:~:~1:-;;~--r-~~~~-~-:~~:--r~:~--r~::-1-~---. :~~---r:~~~- -~~:~--t:~:--1---:~~:~--1 
j Feb r u a r i e 0 . 41 0 • 41 j 4 . 7 0 1. .19 1. 7 7 0 • 14 1. 3 1 1. 4 2 · 1. 2 6 0 • 8 4 0 • 4 2 1. 2 6 

! I 
! Ma art 2 . 25 0.51 I 2 . 90 

I April 0 . 12 2.01 1 1.75 

I Mei 

Junie 

Julie 

J Augustus 

i September 
I 

0.38 

0.18 

0.08 

0.29 

Io. 11 

0.21 2 . 43 

1. 20 I 1 29 

0 . 76 0.27 

0 . 94 

0 , 30 

4.97 2.70 0.96 

L32 . 2 0 3 5 1. 94 

L 76 0.41 0,49 

1. 65 0 . 21 1. 84 

1. 42 0.95 

0 . 74 

3.07 0.15 0 , 50 0,58 0,67 1. 75 

3.22 

1. 47 

I D.32 

0 . 3 8 

3 . 23 

0 . 64 

1. 66 

1. 3 2 

0,63 

1. 25 

1.69 

.9 8 

1. 64 4 . 90 0 . 22 3 , 04 0 . 52 l. 52 

0.64 0,65 o . 31 2.37 .68 

L 22 • 29 

0 .8 1 . 11 

I Oktober 2.10 0 . 53 .24 

lNovember 0.10 ~--- - - - - - - _ _ _ oo 

16.71 7.19 j l5.65 i ll.19 ! 9.47 1 7J7 jll.35 . 8.24 , 7.03 1 11. 4 3 ! 6.50 : 9,31 
I i . . I ' I I I . I 

----------------~------'---------------~--------------------~--------~-------~------~-------------~-----------
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85 myl vanaf die sendings ta s i e i s. Die afs tand tussen 

Kaapstad en Wuppe rthal i s 200 myl. 

Geskiedkundige oorsig oor die Ontstaan en Ontwikkeling van 

die S endi~gstas j e : 

Op 7 C-1kt ob0:i:: 1829 is deur die Rynse Sendinggenootskap 

vier st: l"ldeJ.inge naamlik eerwaardes Luckhoff, Leipoldt, 

Zahn on ~J a;1 Wurm:C' nc: Suid_. Afrika gestuur. Eerwaarde 

Luckh o.f :~' lloi~ EW ; :d:3 r~d plaas gekry Stellenbosch, eerwaarde 

Zahn i s ! <~ Tr1:1.jac:h.1 i; e rwyl eerwaardes Leipoldt en Van 

Wurmf uitgc kyk het E.1 1n werkkring erens in die Noord

weste. In die jaar· 1830 slaag die twee daarin om tussen 

die Kouber ge en Cl '."'. nwilliam-distrik die vallei aan te koop 

waar op 30 De.s E'mber 1!330 die sendingstasie Wupperthal aan

gele i s,, Die wate 1·rykheid en vrugbaarheid van die grond 

het vera l 1 n be l angrike rol gespeel by die keuse van die 

plek . 

Be:-iAl•.;e die s .:> ndelinge wat as evangeliedienaars sowel 

as superintendents van di e s endingstasie moes aftree, is 

deur di e se '11.ingc;Emoot.ska p ook ander amptenare van tyd tot 

tyd ui tges t ·im:i.· om behulpsaam t e wees met die oprigting en 

aanbou v::i n die-: nr»di ge geboue vir die sendingstasie. So is 

'n kle1n kerkg8bc r1 op3s :r·ig en 'n skool geopen. In die 

somermaande ~an J 8JO ~ s die eerste doopdiens gehou en in 

1834 is di e huidige kerkgebou ingewy. 

Vanaf die stigting van die sendingstasie in 1830 was 

die volgende persone in diens van die Rynse Sendinggenootskap 

tel ......... . 
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te Wu pperthal. 

Eerwaarde J.Go Leipoldt (Senior) 

Eerwaarcle F ~ von lp/urmf 

1830-1872 

1830-1831 

Mnr. J,G . Sch :;.·ode r (Senior) Kolonis - 1833-1847 

1837-1844 

1841-1844 

1841-1852 

1842-1877 

Mnr . c. Wagne r 

Mnr, K • .Pet r= rsen 

E~rwaard e J.Fo Dadle r 

Eerw&a r de M ~ D3nges 

EerwGarde P. Gtcrrenberg 

Eerwaa:rdo F . C. \!h~ ge l 

Ee rwaard~ J , Ge rdene r 

Eerwaa r·de G, .Schrnolke 

Eerwa arde W. St ras sberger 

- 1841-1842 en 
H344-1848 

1855-1858 

1859-1861 

1861-1868 

1862-1865 

1865-1874 

1874-1891 

1889-1920 

1904-

In di e loop va '.1 die jare bet d ie werksaamhede op 

Wupperthal u:!. tgetr·ei t'D v andag is daar ook die volgende 

twaalf bu:Lte.s ta s i es wa 2rvoor die sendeling verantwoordelik 

is. (Die hs lb ga b l e6, di e buitestasies ingesluit beslaan 

50, ooo ii· nr e>-') " 

Na am/ •••••••••• 
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Naam van Buites t ssie Afstand vanaf v.Jupperthal 

Beukeskraal 3 myl 

Nuweplaa s 15 myl 

Elands vlei 30 myl 

euningvle i 10 myl 

l S myl 

We l gGrnor;d 50 myl 

Kleinv}t:?i 10 myl 

Es e l bur1k 15 myl 

Langkloof 20 myl 

Marti ens:r·u .s 10 myl 

30 myl 

25 myl 

Sederborge Kr c;1·, ,r·i 1: ·~3 1_ · 

!Sederbe r ge Motjin s ri~ i e r 
•, ---------------- -------------
Verde re Ontwikke lingz 

Op di e sendings ta s ie is vandag behalwe die woonhuise 

van die blonkes e ~ ~ kleurlinge en die kerk en skoolgeboue 

ook nog di e poskautnor , winkel, skoenfabriek en meul. 

Die ~9k:'1n"t.zg :r ~- s Oj.)geri t; ge lyktydig met die stigting 

van die f!9nd in ~'...~t c. ~ :Le. Ecrs is d i e pos deur die inwoners 

te voet s C: GJ'a v a rin f 1 Clanwi lliam omdat daar toe nog nie paaie 

was waa :r lun ;:; :::~ cnige voe rtu:;.e kon ga an nie. 'n Tog met trek-

diere 0 0 1' d:.le b0rge het boie l ange r gene em as wanneer die 

afst and t ~ v0Pt a f gol g is. Die verbetering van die paaie 

het meegebring dat die pos vanaf 1928 met 'n vragmotor na 

Wupperthal vervoe r word , en in 1934- stuur die sendingstasie 

sy/ • • • • • • •. • • 
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s y e i e vragrnoters uit om di e pos op Clanwilliam te haal. 

In 1948 i s deur die spoorwe g 'n busdiens tus sen Wupperthal 

en Clanwilliam ingestel. Die bus kom twee keer per week 

naamlik Maandag en Vrydag na Wupperthal. 

Die winke l op die sendingstasie is ook deur die 

sende linge i n 1890 begino Dit is die enigste bestaande 

winke l 1 ~ p di e s t i.1s i e en die kleurlinge mag geen ander win

kel open n i e . A~ng8 3 i en ve rvoer na die dorpe so moeilik 

is, koop di e kl eurlingbevolking van Wupperthal feitlik al 

hul benodi gdhede hier 

Die skoenfab:r_i9k wat altoos 'n baie belangrike eko

nomiese ba te van die sendingstasie i s , is begin deur eer

waarde Leipoldt wat 'n opgeleide skoenmaker was. Onder 

die beheer van eerwaarde Schmolke is die fabriek uitgebrei 

en die looiery beg in. 

Die ou wat er meul is kort na die stigting van die sen

dingstasie aangebring. Hier word die graan van die inwo

ners gemaal teen 'n ge ringe betaling. In 1920 is die 

waterkr ag ve rvang deur meganiese krag. 

Hi Gr di e drie nywe rhede naamlik die skoenfabriek, dj_e 

winke l en J.Le :Y.d..t..ermeul i s vanaf Januarie 1948 deur die 

twee s euns von die di ensd oenende sendeling oorgeneem van 

die Ryns e··Send i nt;gcnoot s kap en word tans deur hulle bestuur. 
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DIE BEVOLKING 

Die eerste nie-blanke inwoners van die sendingstasie 

was 'n aantal vrygemaakte slawe. Hulle het hulle destyds 

onder vom'v.raarde s daar kom vestig wat ook vandag nog gel

dig is. So was lmlle verplig om lede van die kerk te wees 

en dad Glih: te be gj_n met skoolbywoning. Die skool het toe 

nog ma ar bestaan ui t klasse wat meesal saans deur vrouens 

van die sendelinge gegee is. 

Volgens 'n pP.rsoonlike opname wat in Wupperthal in 

Februarie 1950 gedoen is van die persone wat in daardie 

maand op Wupperthal woonagtig was, is gevind dat die per

sone van verskillende ras en geslag as volg was. Blankes 

18 (11 ma~lik 2 7 vroulik), kleurlinge 435 (207 manlik, 

228 vroulik). 

Vyftien van die agtien blankes is lede van vyf 

blanke gesinne bestaande uit die van die sendeling, sy ge

troude s eun en drie ander huisgesinne waarvan die hoofde 

behulpsaam i s met ve rskillende bedrywe op die sendingsta

sie. Dan :i. ~; d 20T nog drie alleenstaande mans wat loseer 

en waarvan twu r;! b ·:~h 1.1lps a am is by die poskantoor en een by 

die skoenf8b~iak . 

Van die totaal van 435 kleurlinge is daar elf kin

ders wie se ouer s elders in die distrik woonagtig is wat 

op Wupperthal skoolgaan en daar by een of antler van die 

huisgesinne/ ••••••••• 
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huisges inne gedurende die skoolkwartaal loseer. Van die 

res van f ie kleurlingbevolking naamlik 424 is 55 of 12.9% 

nie op die sendings t as i s gebore nie. Uit hierdie groep 

kom daar pcrf ona v3naf di 0 volgende plekke:- Paarl (1), 

Cer -c ( "I) Q fJ\' ·Jr-.., (ri) c: ~' •. .• .. ' ... .-. 1'.J .l-' ·. c.. ' ' ? IClc:ln-Karoo (1), Porterville (1), 

Port ElL.:ci beth ( 11 ? Bredasdorp ( 1) ? Wyn berg ( 1) , Wolse-

ley (] · T( ·i ·1 1
1c•" " ·1 -.·•r ( 1 'J '::\ ·, ..... -Y"l (1' • .J '.' .l> . • . 1 • .. ·l· J . . . l ._y .L. ~ '-- <~ .LU: . .L • • ) • Die res van diegene 

wat nic op d i r.; .s·~·ndJ r;_gs te.s.ie g9bure is nie, kom almal 

van een er andcr bu.i-Cssto. siP van Wupperthal, Clanwilliam 

of van pl .'.:1 38 in d5.e distr~_ ko Di t is gevind dat ui t die 

96 gesinne op Wuppertr~G l v..'oonagt ig daar 63. 7% is waar 

beide die v 2d2r en die moede r van die gesin op WUpperthal 

gebore is, terwyl by 5o2% die bevinding was dat n6g die 

Vader nog die moec1P.r op W1lpperthal gebore is. 

Die volgcndA t ahel dui aan hoe die kleurlinge met 

betrekking tot d i ~ verskillende ouderdomsgroepe verspreid 

is. 

Sa ~ s ui t diP tnbel kan afgelei word val die grootste 

persentas i P pc-:rs one onder die ouderdomsgroep 0-10 jaar. 

Die verskil ill cJ..i r:: g8 talle vir die ouderdomsgroep 10-20 

en 20-30 j;1.:'. l' kan a~c:i. raan toege skryf word dat kinders na 

16 jaar wann-3er hulle . ch e skool verlaat ook terselfdertyd 

die sendings tasie verlaat om erens anders te gaan werk 

soeko Die groep tussen die ouderdom van 20 en 60 jaar 

maak die werkende deel van die bevolking uit, terwyl die

gene wat ouer as 60 is meesal pensioentrekkers is. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



~ 

' l 
l 

I 

- 14 -

TABEL NOo II 

VERSPREI DI NG VAN BEVOLKI NG .MET BETREKKING TOT 

OUDERDOMSGROEPE 

Ouderdomsg~oo pe l I 
(in jare) M % I V % Totaal % t 61_ I _;:9-.-5---+-jl -7J-_ --+-31- .-1--+-1-32--+-3-o-. 4 ..... 

! i+-: I ~-2:::. 7 ~rn 21.9 97 22.3 
I ' I 

I ;~;'" 1i. 6 I 2'7 11. s 5'1 11. 7 

1 ~i) 12 . 6 I 2 3 10.1 49 11.3 

I 16 7.7 16 7.0 32 7.4 

0 - }. \_! 

20 .. 30 

30 '" l ~ . (j 

40 r.:n 
ca .J v 

I 7 J. 4 13 5.7 20 4.6 

I J. :1.. I 5.3 17 7.5 28 6.4 60 ~ 70 

1 i1 5.3 7 3.1 18 4.1 

Bo pl us --+~-+ti-:--+--1._s_+---8-+_1_. 8--l 

~' ----~-----~-J:_o_? __ ~l --i1 __ 00_00 ___ !.22_:2_0 __ ~_1_0_0 __ , ___ 4_3_5__._1 __ 1_00 __ 
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HOO"Fi'STUK IV 

DIE BESTUUR -VA.N DIE SENDINGSTASIE 

Ande :rs ets bjr scmmige v::in die ander sendingstasies waar 

die bGhGsr •:m bes t 1.:1.:i ~: ui t dle hande van die oorspronklike 

stigte::.'.s z0g~.L.il J J~: . .:J t: ~ .i.s \\i t:pper thal nog in die hande van die 

Rynse .SP.rrc'1inz1~s::: c vt~:l:ap 7 en :I..s (lie die.::isdoenende sendeling 

nie n~t vL:.: dle gE-> c-.St81i kf, bEea-c·beJd ing van ·die inwoners 

verantwco:r-c".i.eLLk rli·:.>? ms.ar t1·ee 1ly ook op as algemene be-

stuurdor vnn die 38ndings tasie9 

As grond s lag van di e hestuur van die sendingstasie 

dien 1n aantal re~ls wat in pamfletvorm gedruk en aan elk

een van die huiseiAnaars gegee word,3) Hierdie reels het 

sedert cl.ie stlgt .\i;;&. va:q__'.J_j_o sendingstasie nog geen veran

dering_ onc":e;·g{ia_ru.i~ s , By die nngaan van die reels is di t 

duidelik da t d i -?. inwoners van die sendingstasie ender stren

ge toe sig ~An die S8ndeling staan. T~g vereis die meerder-

heid van di e re el.s vein die inwoners niks meer as die soort 

gedrag 800S wat v~n 3nige goeie burger in enige dorpsge-

meens kap s2 l vorwag word nieo Voorbeelde hiervan is die 

volgende :-

,,El1'~e b8wone!' is verplig om hom hier en orals 

ordont lik t 0 gedra en om ham te onthou van onsede

likhe i d , dronkenskap, vloek, laster, sabbatskending 

en/. o ••••••• 

3) Sien Bylaag 1 vir 'n kopie van die reels. 
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en ander aans t ootlike dinge . 

D:lere w::i.t skad (~ C. os n moe t geskut word met kennis-

gowi ng a~n dle skut~ee s t e r . Veroorsa akte skade meet 

r1:.i12 1:1.~_w .r-j;-:; ar Gindig op 31 l1~e i.. Elke huurder is 

·,~•--) rp1 :i t; 1. • .rm vCJc:;· c7' q~ :;::_ ~1Gt s y huur te betaal. 

·Jr;r: bc,genoemde f,e~~::i ll e k~~ :-;iiJ.V8e ~· be e ste of donkies aan-

li.:Y~i, meet \.;re:lgeld i:;3e!1 die v olgende tarief betaal :-

Vi:r k1ei :.~tvee 2/~ per :jaa r vir elke 5' oor die getal. 

Vjr he~ste 2/- pe r jaar vir een elk oar die getal. 

Vi r dcnkie~! 6/~ pt? r jaar vir een elk oar die getal, 

Daa:r is e i~ t?;r ' n r;o..J r r ee l s 'h'at meer ingrypend van aard 

i 'I • .. • .~. 'l ' .L 1_ -t ··· -'r'lr-• • h t S, V G!' ,C4. L OJ . ~ ,.,,q" !. ' :::J .!.-;-11u'.'- -'-.1.1g J ) op die privaatlewe van die 

inwone rs. BJ r~ r· k3.n Ei .s vo or bee l de die volgende genoem word. 

, ~ Vir d i'J st ig-:.:ing v an enige soort verenigings, 

klubs Gn .s. 1 L!OE:"t cii8 goedkenring van die bestuurder 

\
7 E· r gc.det':ings V!::ln e n ige s oort is sander toestemming 

v &n die be3tuurder n i e t oege l aa t nie. 

D:n~s e n dar1S Jrl1lS iek in huise en op parsvloere is 

n ie t oege l Ra. t n J. e, " 

'n Onge2kr e 1·,ie r9 e l van die sendingstasie wat as gewoonte 

reeds van d i e stigting oorgebly het en wat oak as ingrypend 

op die pri va <Jt l cvre v an di e inwoners beskou kan word, is 

da t /o••••••••• 
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dat daar elke aand kor t na s ononder in klok lui waarop dit 

dan van elke pc rsoon ve rwag word am in sy huis te wees en 

nie meer op st!.'aat rond t;e loDrJ n:~e . 

Di e sendelL1g as bestul:rd(H' van die sendingstasie is 

veraYJ.Lv~c.o:i.~ct::': J.1k v::.r die ni tvoering en instandhouding van 

h . - ! . , .• . , 1 . J • - • ~ b d . d d 
1erd~8 ~H8 . iS ~ ~y p ig~e in dJs ver an is on er an ere 

(4) Iw~ rJ~ ks '! . r:c. · : .-.'.,~: :r .. :_~jse ~ kra l s ens. 

(5) Toos ig 0 0r cte0glikP bewerkine van die landerye. 

in VT! ::.:·~;. ci n:1 r:~vt ge 1· c~e lo.o kerkbywoning, bekamping van 

onsed.o Jj_ khcl d 1 dr· onb:· ns~rn p ~ sabbatsontheiliging ens. 

(7) Besli ssing van enige twissake~ 

Omcl.at dl9 bes tu·1:;:·der dikwels a.fwesig is deurdat hy 

dienst e c :;) bnites tn s~_ es moet wa arneem en ook as gevolg van 

sy vee lvului~2 pli ~td ap ~ie sendingstasie self, word hy 

bygest Et JE c~-; 'J I' cii::_: 1)p.s] . ~:;_r, r. rie Opsiener word deur die 

plaaslike ::..::. ~--:w:t· ti ~: n ei t?JTt Ln bly vir 'n onbepaalde tyd in sy 

ampo 8 0 i s 1::J,;. h l l ~L.<1.i g s ops lener reeds 25 jaar in diens van 

Sy }Jl:i. i ~e ~<" d.ie vo!.g<::nd e g... Hy meet nuwe tuine af en 

sien toe d ;J JC lrnurds1·3 d1t ni0 verwaarloos nie, samel die 

f ooie/ •••••• ~··• 
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fo ;>:: ': _: n gr c-~c' n :i n wat aan die veewagter moet gegee word en 

o or~ i t:iL~cU g <l j .e 1.:o a .-::ur:i. e likse deel daarvan aan horn. Verder 

rapporteer hy alle onreelmatighede in die gemeenskap direk 

aan die bestuurder. 

Die werk van die bestuurder is egter veel verminder 

deurdat sy twee seuns die fabriek, winkel, meule, poskantoor 

en landerye van die Rynse Sendinggenootskap huur reeds vanaf 

Januarie 1948.4) Die kleurlinge op die sendingstasie is nog 

in diens by die verskillende bedrywe, maar die bestuurder 

het nou geen verantwoordelikheid meer in hierdie verband nie4 

Afgesien van die pligte wat uit die rells voortvloei 

het die bestuurder ook nog ander verantwoordelikhede op die 

sendingstasie. Aangesien daar geen skoolkomitee bestaan 

nie tree die bestuurder self in hierdie hoedanigheid op. 

Die reperasies van die skoolgeboue, toesig oor die voeding

skema sowel as die aanstel van nuwe onderwysers word alles 

deur horn behartig. Die registrasie van sterfgevalle en ge

boortes asook die uitbetaling van alle pensioene word by 

die kantoor van die bestuurder aangegee. 

Nakoming van die reels deur die inwoners: 

Alhoewel die kleurlinge op die sendingsta$ie gevaar 

loop om hulle inwoningsreg te verloor indien hulle nie die 

reels nakom nie, is daar tog gedurende die ondersoek gevind 

dat/ •••• ;. ••••• 

4) Die bedrag van die huurgelde wat aan die Rynse Sending
genootskap betaal word, kon nie deur ondersoekster uit
gevind word nie. 
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dat rJ.i.e i nwoners gl adnie str eng volgens die reels lewe nie. 

Veral di e jonger lede van die gemeenska p is skuldig in hier-

die verband. So word daar byvoorbeeld gedans sowel as sterk 

drank gebruik in sommige van die huise. Nieteenstaande die 

feit dat dit een van die reels is dat elke huisgesin gereeld 

die kerkdienste moet bywoon, het die sendeling self verklaar 

dat alleenlik 40% van die inwoners gereelde kerkgangers is 

en dat hierdie persentasie grotendeels uit die ouer lede van 

die gemeenskap opgemaak word. 

Etlike inwoners het ontevredenheid oor die reels as 

sulks sowel as die toepassing daarvan uitgespreek. Die 

volgende drie gevalle kan as voorbeelde dien: 

1n Moeder met skoolgaande kinders het gekla dat 
die aandklok glad te vroeg lui en veral in die somer
maande lui dit net wanneer die kinders die dag se 
werk af gehandel het en begin speel. 

Een van die kleurling mans het verklaar dat daar 
diskriminasie is by die toepassing van die reels want 
vooraanstaande persone in die gemeenskap (die onder
wysers byvoorbeeld)word oorgesien wanneer hulle 'n mis
stap begaan terwyl daar teenoor ander strenger opge
tree word. 

1n Moeder het verklaar dat sy haar kinders toelaat 
om dansplate op die grammafoon in die huis te speel. 
11 In ons dae", het sy beweer, rrsou ons dit nie gedoen 
het nie, maar vandag se jongmense is anders". 

Alhoewel hierdie gevalle van ontevredenheid in verband 

met die reels voorgekom het, het niemand tydens die onder

soek die wens uitgespreek dat hulle selfbestuur op die stasie 

wil he nie. Die rede hiervoor kan moontlik gesoek word in 

die feit dat die reels nie so streng toegepas word nie of 

moontlik/ •••••••••• 
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moontl i k ook omdat die inwoners van Wupperthal nie dikwels 

in aanraking kom met persone buite die stasie en met moderne 

idees nie. 
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HOOFSTUK V 

BEHUISINGSTOESTAi'JDE 

Die Uitle van die Dorp: 

Die kom waardeur qie Tra-Trarivier sy loop het en waar

in Wupperthal gelee is, is feitlik heeltemal omring deur 

berge. So kry ons die Vaal- Heuningberge met Spitskop aan 

die ooste en suid-oostelike kante. Aan die noord-oostelike 

kant is die Tra-Traberge met Citadelkop ~n aan die noorde 

en noord-weste kante 'n uitloper van die Krakadauwberge met 

Kouberg as die belangrikste piek. Aan die weste en suide 

kante is weer uitlopers van die Sederberge met reg suid 

Singkop (waarvan later weer melding gemaak word) as een van 

daardie uitlopers. 

Die sendingstasie kan hoofsaaklik in twee dele verdeel 

word naainlik:-

(1) Die woonbuurt van die kleurlinge en 

(2) Die werf met die woonhuise van die blankes daarop as

ook die winkel, slaghuis, skoolgebou, kerkgebou, die 

poskantoor en die pakhuise vir die tabak en skoene. 

Soos op die sketskaart kan gesien word, word die woon..:. 

buurt van die kleurlinge van die werf geskei hoofsaaklik deur 

die winkel en tabaklande van die blankes. By die aanle van 

die sendingstasie was die doel om die woonbuurtes van die 

blankes en kleurlinge apart te hou. Ook vandag nog mag 

niemand sy huis bou op 'n plek waarvoor die bestuurder nie 

verlof/ •••••••• ~. 
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verlof toegestaan het nie. 

Die woonhuise van die kleurlinge is gebou teen die hel

ling van die hoogland.. Die rotse is so dat hulle hoogtelyne 

vorm wat min of meer in die vorm van 'n boog loop om die 

sendingstasie. Hierdie : vorm is die gevolg van erosiewerking. 

Die rye waarin die huise gebo~ word, word bepaal deur die 

rotslae en daarom staan die huise ook in boogvormige rye. ~ 

Punt van die rotslaag wat uitskiet, belet dat die hoeveelheid 

huise in elke ry eweveel is en daarom dat ons in die voorste 

ry alleenlik byna meer as die helfte van die totale aantal 

huise aantref. In die laaste ry staan daar uiters vier 

huise. Omdat die bougereedskap van die kleurlinge nog maar 

baie primitief is, word daar nie probeer om w~g te doen met 

die rotsblokke nie en die gevolg is dat daar nie meer plek 

is waarop huise kan gebou word nie. Die aantal gesinne wat 

hier gehuisves kan word, word hierdeur ook natuurlik beperk. 

Dennestraat (sien sketskaart) en die straat wat voor 

die kleurlinghuise verbyloop en bekend is ender hulle as 

die 11Pad na Walsekraal", is die enigste twee strate wat op 

die sendingstasie is. Verder gaan daar net gewone voet

paadjies tussen die huise van die kleurlinge deur. 

Die tuine van die kleurlinge is uitgel~ tussen die ri

vier en die voorste ry huise. Tussen die woonhuise en die 

tuine is 'n klipmuur opgebou, waarvandaan trappies na die 

tuine lei. Teenoor die muur aan die tuinkant loop die water

voor verby. Die muur is daar gebou met die doel om die 

rivier/ •••••••••• 
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riv1 er te s t uit wanneer dit in die reenmaande opstoot deur 

die tuine tot teena an die woonhuise. 

Behalwe die paar woonhuise suid van die rivier, kyk alle 

woonhuise van die kleurlinge in 'n suidelike rigting. Die 

een huis kyk dus uit op die agterplaas van die ander. Ge

lukkig is die rye nie so naby mekaar dat dit te hinderlik 

is byvoorbeeld wat privaatheid betref nie. 

Die meeste latrines staan aan die agterkant van die 

huise en is baie keer vasgebou aan die woonhuise. n Paar 

is gebou aan die tuinkant van die watervoor. Wes van die 

laaste ry huise is 'n paar klipkrale gebou waarin die vee 

snags slaap. 

Die Perseel waarop die Huise staan:-

Die huise staan nie elkeen in sy eie perseel wat omhein 

is ens., soos in 'n gewone dorp nie en die afstand tussen 

sommige van die huise is ook baie klein. In party gevalle 

is daar net 'n gangetjie van plus minus 2 voet. In ander 

gevalle is die opening tussen huise weer heeltemal ruim, maar 

weens die rotsagtigheid kan daar op hierdie oop dele nie 

borne geplant word of selfs blomtuine aangele word nie. In 

geen geval staan die huise so dig op mekaar dat dit die ge

sondheid van die inwoners enigsins behoort skade aan te doen 

nie, en aan die ander kant le die huise hoog en droog teen 

die helling van die hoogland wat ~eer tot voordeel is van 

die inwoners. Alhoewel die watervoor nie ver van die woon

huise verbyloop nie, 1~ dit baie laer as die htiise self en 

belnvloed/ •••••••••• 
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beinvloed gevolglik nie die behuisingstoestand nadelig nie. 

Eiendom: 

Die huise is in die meeste gevalle (86%) die eiendom 

van die inwoners. Daar is net twaalf huise wat van die kerk 

gehuur word. Aan die einde van 1948 was daar 'n brand op 

die send~ngstasie en 'n hele paar huise het heeltemal of 

gedeeltelik afgebrand. Die kerk het hierdie huise weer laat 

opbou en op die oomblik huur die inwoners die huise van die 

kerk. Die huurgeld varieer tussen 51- en 15/- per maand, 

afhangende van die vermoe van die huurder. Die Evangelis 

en een van die winkelbediendes woon ook in huise wat die 

eiendom is van die kerk maar hulle betaal geen huur nie. 

Verder is daar ook nog een huis wat van 'n ander kleurling 

gehuur word. In hierdie geval het die eienaar die sending

stasie verlaat om erens anders te gaan werk. 

Die Woonhuise: 

Daar is 96 kleurlinghuise op die sendingstasie. Hier

van is 57 of 59.4% alleenstaande en 39 of 40.6% half-alleen

staande huise. Ryhuise word gladnie op die sendingstasie 

aangetref nie. 

Bou van die Woonhuise: 

Die bewoners van Wupperthal bou gewoonlik nie self 

hulle eie huise nie omdat elkeen besig is met sy eie werk 

wat gewoonlik duur van vroeg soggens tot laat in die aand. 

Daar/ •••••••••• 
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Daar is egter tydens die ondersoek vier bouers op die sen-

dingstasie aangetref wat hulle net toel~ op bouwerk op 

Wupperthal en die ander buitestasies. As vergoeding vir 

hulle dienste vra hulle 7/- per dag plus voeding. 

Wanneer 1n persoon 'n huis wil laat bou word dit van 

horn verwag dat hy vooraf genoeg geld bymekaar sal maak vir 

die doel. Deur die superintendent word alleenlik a~n 'n 

persoon verlof toegestaan om 'n huis te laat bou as hy £2 5 

in kontant besit. Geen geld word deur die kerk aan die 

kleurlinge vir die doel geleen nie. 

Die Boumateriaal: 

Die woonhuise op Wupperthal is deurgaans van dieselfde 

materiaal gebou naamlik roustene wat daarna afgepleister 

en afgewit word. Die stene word deur die bouers self gevorm 

op die sendingstasie. 

Kenmerkend van al die woonhuise is die buitemure wat 

byna twee keer so dik is as die buitemure van 1n gewone 

moderne woonhuis. Die rede wat hiervoor aangevoer word is 

dat dit koeler is in die huise gedurende die somermaande 

wanneer die hitte so ondraaglik is. 

Die dakke: 

Al die huise het rietdakke. Die riet word deur die 

seun van die sendeling wat die besigheid van die Instituut 

oorgeneem het, aangekoop en dan weer teen £1 per 100 bosse 

aan die inwoners van die sendingstasie verkoop. 

Die/ ......... .. 
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Die Vloere: 

Die woonhui se het almal grondvloere. Om te voorkom 

dat die vloere uitgetrap word, word dit gereeld met mis 

gesmeer. Alleenlik in .drie huise wat bewoon word deur die 

lede van die skoolpersoneel is die vloere met tapyte bedek. 

Plafonne: 

Daar is 69% van die huise wat plafonne het. Die ou 

huise beskik meesal oor rietplafonne. Bo-op die riet word 

daar 'n laag klei gesit sodat die plafon dig kan wees. 

Plankplafonne neem egter al hoe meer toe omdat die inwoners 

meen dat die rietplafonne baie ondig is en die stof gevolg

lik baie laat deursif. Die plafon gaan gewoonlik nie deur 

die hele huis nie, maar alleenlik deur die voorhuis en in 

enkele gevalle ook deur 'n deel van die kombuis. Die ope

ning wat gelaat word om bo-op die plafon te kom kry gewoon

lik nie 'n deur voor nie. Bo-op die plafon is dan ook die 

verhaamste plek waar die landbouprodukte soos koring, mieli0s 

pampoene en uie weggebere word• · 

Vensters: 

Die vensters is baie klein plankvenstertjies wat kan 

oop en toe klap. Daar is nooit meer as een vens~er in 'n 

vertrek nie en die grootte van die vensters is min of meer 

2~ x l~ voet. Vensters met ruite word gladnie aangetref nie. 

Die Grootte van die Huises 

Daar is tydens die ondersoek nagegaan wat die aantal 

vertrekke/ •••••••••• 
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vertrekke is wat e:l,ke wo¢>n.,.~uis bev~t, en di t is gevind dat 

4 of 4.1~ huise n<tt een v·ertrek het, 53 of 55.2% twee ver

trekke he:t, 31 of 32.3% drie vertrekke het, terwyl net 8 

of 8.33% huise vier vertrekke het. 

Die vier huise wat net uit een vertrek bestaan, word 

as volg bewoon: 

(1) n Oujongkerel wat al vir sewentien jaar lank op 
die sendingstasie woon. 

(2) 'n Kleurlingvrou wat albei haar ouers verloor het, 
met haar buite-egtelike kind, 

(3) 'n Oujongnooi wat op die stasie gebore is. 

(4) 'n Vader, rnoeder en vyf kinders waarvan die ouder
dornme varieer van 1 - 13 jaar. 

Die tweevertrek-huise wat die rnees algernene tipe op die 

sendingstasie is, se vorm is as volgs 
----- 1111 -.....,,---1111 -------. 

c 
Die volgende drie voorbeelde dui aan die soort gesinne 

wat in hierdie huise woonagtig is: 

(1) 'n Gesin bestaande uit 'n vader, moeder en agt 
kinders. Die kinders bestaan uit drie seuns 
waarvan die oudste 18 jaar is, en vyf dogters 
waarvan die oudste 16 jaar is. Die lede van 
hierdie gesin slaap in die voorhuis sowel as in 
die slaapkarner. Waar die huisgesin bestaan uit 
groot kinders van albei geslagte kan die toe
stand van oorbewoning die kinders moreel veel 
skade berokken, aangesien die slaapkamer nog met 
die ouers ook gedeel moet word. 

C 2) I . ..••....• 
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( 2) 'n Weduwee moeder met die bui te-egtelike seun van 
haar dogter. Die seun het 'n klein bedjie in die 
slaapkamer van sy grootmoeder. 

(3) n Man en vrou met hulle twee seuns van 7 en 9 
jaar sowel as 'n ou tante van die vader. Die 
drie volwassenes slaap almal in die slaapkamer 
terwyl daar vir die kinders op die grond bedge
maak word. 

Die drievertrek-huise wat ook betreklik algemeen aan

getref word is gewoonlik soos volg gebou: 

1--
t ___ _ 

~I 

I 

I 
r-:1 

r7 I ___ _.___ __ 

,.j 
( i 

l 
/'7 I 
'--·--·--1 

I 

-- --·-······--.J 

Hierdie gesinne gebruik gewoonlik die derde kamer as 

'n voorhuis en in sekere gevalle word ook in die vertrek ge~ 

slaap in die aand. 

(1) n Vader en moeder met hulle 16 jarige seun bewoon 
een van hierdie drievertrek-huise. In die voor
huis is daar 'n klein bedjie vir die seun gesit. 
Sy klere word in die ouers se kamer geb~re terwyl 
hy net in die voorhuis slaap. 

(2) n Vader en moeder met twee aangenome dogters van 
16 en 2 jaar. Die twee kinders slaap bymekaar 
op 'n aparte bed wat in die ouers se slaapkamer 
staan. 

Die huis met vier vertrekke behoort aan die meer gegoede 

gesinne. So is albei die getroude onderwysers inwoners van 

viervertrek-wonings. Ook in hierdie geval is die vertrekke 

almal in een lang ry langsmekaar, soos in die geval van 

die drie vertrek wonings. 

In/ •••••••••• 
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,----· 
I I 

·--··--·-~l _ _[_ 
·---------------------____ .. 

In een van hierdie viervertrek-wonings woon 'n 
ou egpaar waarvan die moeder ouderdomspensioen 
kry en die vader blinde pensioen. Die dogter 
van 19 wat in die fabriek werk, het haar eie 
slaapkamer in die huis. 

In geen van die 96 huise is 'n badkamer aangetref nie. 

In die somermaande word daar dikwels in die rivier geswem 

en verder word vir wasdoeleindes van die voor gebruik gemaal< 

of water word in die huis ingedra. 

Mate van Oorbewoning: 

Volgens die berekening is daar op Wupperthal vier per

sone per slaapkamer en ondersoekster het gevind dat in 

44% van die woonhuise, .oorbewoning betreklik erg is. Die 

posisie sou nog ongunstiger gewees het as dit nie gebruiklik 

is om buitenshuis te slaap gedurende die warm somermaande 

nie. 

Die volgende is twee tipiese gevalle van oorbewoning: 

(1) n Vader en moeder met ses kinders woon in 'n huis 
met net een slaapkamer. Die ouderdomme van die 
kinders varieer van 7 - 17 jaar. Die kinders 
moet op die grand slaap en almal gebruik dieselfde 
slaapkamer. 

(2) n Vader en moeder met sewe kinders bewoon 1n twee
vertrek-woning. Die kinders is van albei geslagte 
en die oudste is 28 jaar terwyl die jongste twee 
jaar is. Hierdie huisgesin slaap ook in die voor
huis. Daar is nie 'n bed in die voorhuis nie, 

en/ •••••••••• 
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en hulle moet dus op die vloer slaap. 

Die Voorko~s van die Ruise: 

Buitenshuis: Die woonbuurt van die kleurlinge maak 'n 

baie gunstige indruk. So netjies lyk die huise dat dit 

as skilderagtig beskryf kan word. Deurgaans is die huise 

mooi afgewit. Sommige is gebou met 'n klein gewel terwyl 

andere net die gewone staandak het. Alhoewel die plan van 

die huise met dieselfde aantal vertrekke min of meer die

selfde bly, is daar tog iets aan elke woonhuis wat 'n eie 

persoonlikheid aan die woning verskaf. Enkele blomtuintjie: 

'n druiweprieel, die vorm van die stoep, 'n vyeboom of 

seringboom voor die deur, is 'n paar van die dinge wat aan

gebring is om 'n eie karakter aan elke woning te gee. Geen~ 

een van die wonings het 'n veranda nie, alhoewel voor 'n 

paar wonings die balke waarop die veranda moet opgebou word, 

opgemerk is. Aan hierdie balke of teen die mure voor die 

voordeur is in baie gevalle 'n paar saadmieliekoppe of uie 

gehang om droog te word. 

Binnenshuis: 

Beligting: Vir beligting gedurende die aand maak die in• 

woners gebruik van olielampe of kerse. Die lig is meesal ma 

flou maar dit kan nie juis die inwoners skade aandoen nie 

omdat baie min van die inwoners eintlik in die aand werk 

doen waarby die oe baie ingespan moet word. Kinders wat 

saans studeer is nie opgemerk nie. 

Die/ •••••••••• 
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Die daglig j_n die hui se is voldoende aangesien die 

vens t er en deur van die woonver trek heeltemal genoeg lig 

inlaat. Wanneer dit egter reen of stormagtige weer is en 

beide die deur en venster word toegemaak kan dit baie don

ker in die huise wees. Die slaapkamers is effens danker 

omdat die venster klein is en die deur vanuit die voorhuis 

gaan. Dit hinder egter niemand nie omdat die moeders hul 

werk gewoonlik in die voorhuis of kombuis doen. 

Lug: Die lug wat die vertrekke instroom is voldoende ge

durende die dag, Die feit dat die venster en deur van die 

woonvertrek reg teenoor mekaar is, maar 'n gedurige deur

tog van lug moontlik. In die huise waar die gesinne groot 

is en die deure gedurende die nag toegemaak word is die 

lug wat wel inkom nie genoeg nie. 

Meubilering: Die meubels van die woonhuise het deurgaans 

'n gunstige indruk gemaak en veral omdat daar nerens stuk

kende of lamlendige meubels opgemerk is nie. Daarby was 

dit altyd smaakvol gerangskik en goedversorg. 

In die slaapkamer is daar gewoonlik 'n groot dubbelbed 

vir die ouerpaar terwyl 'n enkelbedjie in die kamer moet 

diens doen vir een of twee van die kinders. In die meeste 

gevalle slaap die kinders op die grond op komberse of ge

breide velle. In 'n hele paar van die huise is die outydse 

ledekant nog aangetref. Houtbeddens het nog nie eintlik 

posgevat nie en die gewone ysterbed is nog die mees algemene. 

Die/ •••••••••• 
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Die matras op die bed van 'n ouerpaar is gewoonlik 'n 

klapperhaarmatras, terwyl die van die kinderbeddens baie 

keer met mielieblare gestop is. 

Byna die helfte van die inwoners maak nog gebruik van 

die oop vuurherd, met die ingeboude bakoond langsaan. In 

hierdie geval word in swart ysterpotte gekook. Die yster

stowe is in die huise van ou sowel as jong egpare aangetre: 

Die meubels in die huise van die ouer inwoners is oor 

die algemeen self vervaardig, terwyl daar jonger egpare is 

wat die meer nuwerwetse winkelmeubels aangekoop het. Die 

volgende twee voorbeelde kan dien om 'n idee te gee van 

die verskil tussen die ouer en nuwer inwoners wat die meu-

bilering van hul huise betref, 

(1) In die voorhuis van 'n ou egpaar bestaan die 
meubels uit 'n selfvervaardigde tafel, 'n regop 
houtbank met een of twee selfvervaardigde stoele 
en drie gekoopte stoele. 'n Baie eenvoudige muur
kassie dien om die glasware op uit te stal. Aan 
die mure hang 'n paar Bybeltekse en enkele fa
milieportrette. Die meubels van die slaapkamer 
bestaan uit 'n groot ysterbed, met 'n gordyn ge
span in die hoek van die kamer, waaragter die 
klere weggebere word. n Klein kassie dien as 
pakplek vir los artikels. ~Los spie~l hang bo
kant 'n tafeltjie met 'n waskom op. Die meubels 
van die kombuis is net so eenvoudig en bestaan 
uit 'n ysterstoof, 'n eenvoudige kombuistafeltjie 
en 'n kassie waarin die kos weggebere word en 
die skottelgoed neergesit word. Die meubels van 
hierdie woning is gladnie ongerieflik nie, en 
behalwe dat die huis nie oorvol is nie, lyk dit 
tog altyd netjies. 

(2) In 'n woonhtiis waarvan die eienaar vir vyf jaar 
diens in die leer gedoen het, is die meubels in 
die verskillende vertrekke as volg gevind: 
Die voorhuis is oorvol. Die meubels bestaan uit 
'n tafel, ses stoele, twee leuningstoele sowel 
as 'n buffet. Die vertrek is heeltemal te klein 
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vir di e hoeveelheid meubel s , en die oorvolheid 
is beklemtoon deur baie por t r ette en veral ver
grotings in swierige rame aan die mure. Die 
slaapkamer is voorsien van 'n volle slaapkamerst 
wat ook te veel is vir die grootte van die vertr 
Die kombuis is die enigste vertrek wat nie die 
indruk van oorvolheid gee nie. Die. meubels is 
gerieflik, By die gewone ysterstoof is daar nog 
'n kombuistafel met 'n paar stoele sowel as 'n 
groter kombuiskas waarin die skottelgoed wegge
pak word sowel as die kos-voorraad weggebere wor 

Algemene Netheid en Verfraaiings Ondersoeker het die mees 

te woonhuise binnegestap sander dat vooraf kennis gegee is 

van 'n voorgenome besoek. In al die gevalle was die huise 

egter skoon, netjies, lugtig en aangenaam om in te kom. 

Dit sou voorkom dat die huisvrouens kompeteer met mekaar 

wat die netheid en verfraaiing van hul huise aan betref. 

Oor die tafel in die voorhuis is daar altyd 'n skoon ge

styfde doek of 'n bont kleedjie. Nagemaakte papierblomme 

of in die meeste gevalle vars blomme,word nie alleenlik 

op die tafel van die voorhuis geplaas nie, maar soms ook 

op die kassie waar die breekgoed gepak is. In enkele ge

valle was daar selfs blomme in die slaapkamer, 

Die rak waarop die breekgoed staan word ook altyd 

bedek met 'n kleedjie of koerantpapier, in allerhande 

patrone uitgeknip. 

Kort gordyntjies is voor al die vensters aangetref. 

Dit was opmerklik dat voorkeur in byna al die huise gegee 

word aan bont gordyne. Die helderkleurige patrone verleen 

'n baie vrolike voorkoms aan die vertrekke. 

Portrette/ •••••••••• 
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Po:ctrc t te van di e huis gesin kan ora l t een di e mure ge

sien wor d . In ba i e gevalle i s daar gl ad te veel. Veral 

in die huis ges inne waar daar groot dogte rs of seuns is wat 

dan nog die portrette van akteurs en aktrises oak tussen 

die familieportrette opplak. 

Slotoprnerkings: Alhoewel die aantal persone in sommige 

huise te veel is vir die grootte van die huis, is daar nerer 

die indruk geskep van uiters swak behuising en akute wonings 

nood nie. Die huisies van die gesinne is stewig gebou en 

alhoewel sommige van hulle klein is, is daar nooit die slor

digheid aangetref wat so dikwels in die huise. van kleurlinge 

gevind word nie. Die fei t dat die gesinshoofde trots is op 

hulle wonings dra daartoe by dat die huise in goeie orde ge

hou word. 
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HOOii'STUK VI 

OPVOEDINO EN ONDERWYS 

Soos in enige ander gemeenskap speel die skool in die 

gemeenskapslewe van wuppe;r.t.hal_ook 'n belangrike rol. Die 

onderwys maak nie alleen nuttige burgers van die inwoners 

nie, maar omdat die kerk en skoal so nou verbonde is, kry 

die kerk sy houvas op die inwoners reeds van hulle vroeg

s te kinderjare af. 

Die opvoedingspeil van die Volwasse Inwoners: 

Soos dit by deurgaans al die sendingstasies van ons 

land is, is die skoolbywoning verpligtend vir die inwoners 

van die sendingstasie. Reeds vanaf die stigting van die 

· sendingstasie was dit die geval op Wupperthal, en hoewel 

die leerlinge in daardie tyd geen standerds gepasseer het 

nie, was hulle alrnal in staat om te lees en skryf terwyl 

aan hulle ook die elernent~re beginsels van r ekenkunde geleer 

is. In later jare is natuurlik oorgegaan tot die gewone 

skoolstelsel wat in Kaapland vir kleurlinge in swang is. 

Uit die ondersoek het geblyk dat van die persone wat 

nog op die sendingstasie woonagtig is en alreeds die skoal 

verlaat het, 9% Std. VI geslaag het terwyl 3% analfabete 

is. Die laasgenoernde groep bestaan uit persone wat of ver

standelik agterlik is, of as volwassenes na die sendingsta

sie gekorn het. Dit was opmerklik dat die persone wat op 

Wupperthall, ••••••••• 
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Wupperthal gebore is en daar opgeg.rot?i het ()or die aigemeen 

verder gevorde r het in die skoal as persone wat hulle as 

volwas senes op die sendingstasie kom vestig het. 

Daar bestaan geen spesiale fasiliteite vir volwasse 

opvoeding op Wupperthal nie. Die kerk waarvan almal lede 

is, het natuurlik 'n opvoedk:undige waarde en die vrouens 

behoort oak baie baat te kan vind uit die 11Sustersvereni

ging". 

Die Huidige Opvoedkunde Fasiliteite: 

Die Geskiedenis van die Skoal: Die groei van die skoal op 

Wupperthal vir die afgelope ses jaar was soos volg: 

Jaar Getal leerlinge 

1944 218 

1945 235 

1946 245 

1947 246 

1948 218 

1949 219 

195'0 223 

Volgens hierdie getalle het die groei van die skool 

na 1947 aans~enlik afgeneem. Die rede hiervoor is dat die 

koshuis wat deur die sending-organisasie te Wupperthal opge

rig was, aan die einde van 1947 moes sluit. Die kinders 

wat van hierdie koshuis gebruik gemaak het, het uitsluitlik 

van/ •••••••••• 
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van buitestasies gekom en omdat hulle ouers nie oor die 

middele beskik het om die volle losies te betaal nie, was 

dit onmoontlj_k om hulle behoorlik te voed en is tot sluitin( 

van die inrigting oorgegaan. Geen steun ken van die Pro

vinsiale Administrasie vir die koshuis verkry word nie. 

Op die oomblik is daar nog 60 kinders wat skool toe 

stap en sommige van hierdie kinders moet minstens 6 myl 

stap per dag. Die verpligte ouderdom waarop die kinders 

die skool moet begin bywoon was eers tussen 8 en 9 jaar 

maar nou is dit 6 jaar vir kinders van Wupperthal en 7 

jaar vir die kinders van buitestasies. Dit is duidelik 

dat hierdie kinders nog te klein is vir die lang afstande 

wat hulle daagliks per voet moet afl~. Meesal kry hulle 

nie eers genoegsaam kos nie, meet hulle ouers na skoolure 

nog help werk en die gevolg is dat hulle 'n minimum hoe

veelheid tyd en energie het om aan hul skoolwerk te bestee. 

Tydens die ondersoek was daar 13 kinders van buite

stasies wat by familie op die sendingstasie loseer het. 

Hierdie kinders betaal egter nie losies nie. Die enigste 

vergoeding wat die persone ontvang vir die huisvesting van 

die kinders is een pond botter per maand of 2/6. Hierdie 

vergoeding word deur die kerkkas gegee. 

Die Bestuur: 

Die skool op Wupperthal is onder die beheer van die 

Rynse-sendinggenootskap en dit ontvang steun van die staat. 

Die plaaslike toesig oor die skool berus geheel en al by 

die/ •••••••••• 
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die i:.ies tu11rd·"!r van die sendingstasie. Daar i s geen skool

komi t ee ni e en die sendeling is verantwoordelik vir die aan 

stel van die personeel. Hy i s die direkte skakel tussen 

die skool en die Provinsiale onderwys outoriteite, en doen 

alle werk wat in hierdie verband staan. 

Die Personeela 

Tydens die ondersoek het die personeel bestaan uit 

vier mans en drie dames. Vier van hierdie staflede naam

lik die onderwysers en een onderwyseres is op Wupperthal 

gebore. Al die staflede behalwe een van die onderwyseresse 

is gekwalifiseerde persone. Hierdie onderwyseres hou egter 

al vir die afgelope 20 jaar op Wupperthal skool, en word as 

baie bekwaam beskou. Die gekwal1fiseerde staflede het hullE 

opleiding aan verskillende opleidingsentrums geniet, naalik 

Worcester, Paarl en Kaapstad. 

Die onderwysers(esse) het 'n baie gunstige indruk ge

maak. Hulle was altyd netjies, beleefd, het graag inligtin~ 

verskaf en kon vloe1end en baie verstandig gesels. Hulle 

sien ook in dat sekere veranderings op die sendingstasie 

noodsaaklik is. 

Omdat vier van die staflede op Wupperthal self gebore 

is, het hulle 'n baie duidelike begrip van die leefwyse 

van die persona op die . sendingstasie. Hulle neem dan ook 

aktief deel in die alledaagse bedrywighede en waar dit 

moontlik is neem hulle 'n leidende rol. Behalwe dat elke 

staflid verplig word om Sondagskool te hou, tree een van 

die/ ......... . 
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die onderwyseresse op as kerkorreliste en die 11 Jongkoor 11 

staan onder l efr}j_ug van die prinsj_paal. By feesdae neem 

hulle ook 'n leidende aandeel en vir die kerkbasaar word b: 

die onderwyseresse aangeklop vir oorspronklike idees om mee: 

geld in te samel. 

Binne die skoolmure kwyt die personeel hulle ongetwy

feld goed van hulle taak, Hier hou hulle dan ook 'n waken

de oog oor die kinders en hulle voorkoms sowel as gedrag 

is 'n goeie voorbeeld vir die leerlinge. Hulle bly ook in 

voeling met gebeure in die w~reld omdat hulle gereeld koerar 

en tydskrifte ontvang. Die kennis wat hulle sodoende opdoer 

word so ver moontlik in die gemeenskap versprei deurdat tyd

skrifte aan ander lede van die gemeenskap uitgeleen word. 

Inspeksie: 

Die skoolinspekteur wat die blanke skole in die distrik 

besoek, kom jaarliks na die skool op Wupperthal. Een keer 

per jaar besoek dieselfde gesondheidsinspekteur wat na 

Wupperthal uitkom ook toestande by die skool. 

Die Leerlinges 

Die 223 leerlinge wat tydens die ondersoek in die skool 

was, is soos volg in die verskillende skoolstanderds verteen· 

woordig. 

29 22 36 36 3? 31 ! 23 5 4 
I 

Vashoukrag/ •••••••••• 
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Vashoukrag van die Skool: 

Dit is 'n reel wat deur die Rynse-sendingkerk neergele 

is dat alle kinders die skool moet bywoon totdat hulJe die 

ouderdom van 16 of Std. VI bereik het. Die kinders van die 

sendingstasie is dan ook soos enige normale kind, gretig 

om die skool by te woon. Die ouers neem dit aan as 'n reel 

dat die kinders gereeld moet skool bywoon en volgens die 

skoolhoof is stokkiesdraaiery iets totaal onbekend. 

Alhoewel die kinders getrou skool bywoon, verklaar die 

prinsipaal dat die ouers in geen geval die kinders nog na 

die vereiste ouderdom in die skool laat bly nie. Hulle is 

gewoonl1k gretig dat die kind moet huis toe kom om met die 

boerdery te help of andersinds om tot die huisgesin se in

komste by te dra. 

Die kinders is oor die algemeen oud vir hulle standerds 

en dit is moontlik die rede waarom die mate van druiping nie 

so hoog is nie. In 1949 was dit 10% 

Die Leerplan: 

Die leerplan is die gebruiklike vir die kleurlingskole 

van die graad. Die vakke bestaan uit die twee landstale, 

~eskiedenis, Aardrykskunde, Natuurstudie, Rekenkunde en 

Gesondheidsleer. Meisies van Std. II tot VI kry onderrig 

in naaldwerk. Die seuns doen blikwerk omdat hout so skaars 

is. 

Die ·praktiese waarde van die leerplan vir die leerlinge 

le daarin dat hulle onderrig ontvang in higiene asook 

liggaamsoefening/ •••••••••• 
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liggaamsoefening Die kennis van blikwerk en naaldwerk kan 

ook later nuttig gebruik word. Di.e prinsipaal gee ,sever 

dit moontlik is, wenke in verband met Landbou vir die kinders 

wat op die sendingstasie woon of loseer en wat behulpsaam 

is met die boerdery. 

Verdere Professionele en Beroepsopleidings 

Dit gebeur baie min dat kinders van die sendingstasie 

verder gaan studeer. Die ouers besit gewoonlik nie die geld 

nie en daar is geen steun van die kant van die kerk nie. 

In die afgelope 5 jaar het daar slags 2 kinders vir verdere 

opleiding gegaan. Belowende leerlinge wat verder wil gaan 

studeer moet dan 'n losiesbeurs sowel as 'n lening van die 

betrokke kollege kry, en soms ook nog 'n vervoerbeurs. 

Ander dienste wat die skool aan die kinders verrig: 

Die Skoolvoedingskemas · 

Die leerlinge ontvang elke dag met pouse 'n sny growwe

brood met hotter of konfyt daarop,. asook rosyntjies. Die 

kos word voorberei in 'n klein geboutjie by die skool wat 

spesiaal vir die doel opgerig is. Hier bak die bakster die 

brood, sny, smeer en deel dit uit. 

Vir elke kind word 2d. per dag van die Onderwysdeparte

ment ontvang vir skoolvoeding en die betrokke skool kry dus 

£88.15. o. per kwartaal. Die prinsipaal ontvang en bestee 

die geld. Uit die bedrag word ook die bakster besoldig. 

Hierdie voedsel beteken baie vir die kinders. Sekere 

tye van dle jaar is dit selfs al voedsel wat sommige leerlinge 

en/ ......... . 
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en veral die van buitestasies gedurende die dag ontvang. 

Party van die ouers is dan ook ongelukkig die mening toege

daan dat die voedingskema ingestel is om die kinders heelte

mal te voed, en dit word nie soos dit wel die geval is, as 

iets aanvullends beskou nie. 

Spaar moontlikheid: 

Elke kind wat wil spaar of wat van sy ouers geld ont

vang om te spaar kan elke Vrydag hierdie geld skoal toe b~ing 

Elke onderwyser vorder dan sy klas se spaargeld in. Elke 

kind kry 'n kaart met oop blokkies daarop getrek. In die 

blokkies word dan die seels geplak wat die kinders. ontvang 

by die oorhandiging van die geld. Wanneer al die blokkies 

ingevul is, besit die kind 'n Unie-lening-sertifikaat. 

Op die oomblik is daar 1+2 kinders wat spaar. Dit word 

gevind dat die kinders van buitestasies baie meer spaar as 

die kinders van Wupperthal. 

vyf-en-twintig sertifikate. 

Somrnige besit al soveel as 

n Moontlike rede is dat die 

kinders van Wupperthal hul geld eerder uitgee by die winkel 

as om dit te spaar. 

Die kinders trek gewoonlik al die geld wanneer hulle 

die skool verlaat en sommige wil selfs geld trek gedurende 

die jaar. Die penningmeester, een van die onderwysers, 

ontmoedig hulle sover as moontlik. 

Biblioteek: 

Die skoal beskik oor 'n biblioteek waarin plus minus 

180/ •••••••••• 
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180 boeke is. Die kinders neem hier die boe ke uit op die 

gewone leenstelsel en betaa l niks daarvoor nie. Alhoewel 

die kinders graag l ees, het die onderwysers(esse) baie 

moeilikheid om die kinders so ver te kry om Engels te lees. 

Die prinsipaal ontvang weekliks plus minus 48 Jongspanne 

wat onder die kinders versprei word. 

Sport: 

Omdat die kinders gewoonlik in hul vrye tyd by die 

huis met die boerdery meet help, is daar geen vorm van spor t 

nie. 

Skoolfunksies: 

Een keer per jaar hou die skool 'n konsert. Dit lewer 

egter baie moeilikh,eid op want daar is geen saal vir die 

doel nie en die kerk word dan gebruik. Hierdeur word die 

omvang en verskeidenheid van die program baie beperk. 

Die ouers woon hierdie konserte gereeld by omdat elke 

puer graag sy kind sien optree. Die gelde wat by die kon

serte ingesamel word, word dan weer gebruik om die biblio

teek uit te brei asook om vir sommige van die behoeftiger 

kinders se boeke te betaal. 

Kore: 

Die soge-naamde "Jongkoor'~ word deur· die prinsipaal af

gerig. By die stigting van hierdie koor het die prinsipaal 

dit bedoel vir persona wat reeds die skool verlaat het. 

Dit/ •••••••••• 
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Dit het egter moeilik gegaan om 'n koor net uit die persona 

op te bou eri op die oomblik sing skoliere vanaf Std. III -

IV sowel as die oudskoliere in die koor. 

Die Skoolgebous 

Een van die ou woonhuise was eers gebruik as skool, 

maar in 1937 is die huidige skool opgerig. Die skool wat 

naby die sendingpastorie is; is gelee aan die voet van 'n 

klipkoppie en van die skoolstoep is daar 'n mooi uitsig oor 

die tuinerye. Die terrein buite om die gebou is besonder 

skoon en net en onder die groot bloekombome wat die skool 

aan die kante omring, is daar 'n hele aantal banke aangebr~ng 

waar soms ook op baie warm dae klas gegee word. Die gebou 

vertoon baie netjies van buite en daar is ook geen hinder

like skending van die mure soos wat dikwels by skoolgeboue 

aangetref word nie. 

Die skoolgebou bestaan uit ses klaskamers, 'n biblio

teek en 'n personeelkamer. Twee van die onderwyseresse deel 

een van die klaskamers, wat natuurlik as 'n baie ongewensde 

toestand kan beskou word. Die aantal leerlinge vir elke 

klaskamer is nie te veel nie en die beligting en ventilasie 

is ook heeltemal voldoende. Die klaskamer van die drie 

onderwyseresse is met prente versier en skep 'n regte kinder-

tuin-atmosfeer. Verder word van die kleintjies se karton

werk en kleiwerk ook uitgestal. Die versiering van die 

groter klasse se klaskamers bestaan alleen uit hul handwerk

artikels, ,~atuurstudie voorwerpe en 'n aardbol • 
. ' 
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Die skoolbanke is die' wat in enige gewone skoal aange-

tref word en so ook al die ander apparate. Vir liggaamsop

voeding is daar geen spesiale apparate nie en die opleiding 

vah die seuns moet dus noodwendig hierdie interessante deel, 

naamlik apparaatwerk, uitskakel. Aangesien daar nie 'n 

geskikte plek op die skoolterrein is vir liggaamsoefeninge 

nie, het die kinders 'n paadjie uitgele na 'n koppie net 

agter die skool. Bo-op hierdie koppie is daar 'n groot 

sandkol wat skoongemaak is en wat genoeg ruimte bied vir 

die doel. 

Tydens die ondersoek was nuwe latrines in aanbou vir 

die skoolkinders. Dit is stewige geboue van baksteen en 

sement en daar is twee aparte geboue vir seuns en dogters. 

Hierdie geboue is opgerig as gevolg van die feit dat die 
' 

gesondheidsinspekteur die ou sanit~re geriewe wat tydens 

die ondersoek nog in gebruik was, afgekeur het. Dit was 

dieselfde latrines wat deur die fabriekwerkers gebruik is, 

en daar was verder geen aparte geriewe vir die twee geslag

te nie en die ondoeltreffende sinkgeboutjies was te na aan 
. · , 

die watervoor. 

Die kinder.s kry hulle drinkwater uit die watervoor wat 

dig voor die skool verbyloop. Dit kan as 'n ongewensde 

toestand van sake beskou word omdat die kinders dikwels in 

die water rondloop en soms ook nog soggens voor hulle skool 

toe gaan vir hulle in die voor kom was. 

Die/ •••••••••• 
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Die skoal Qn die ouers: 

Daar bestaan -nie op die se.ndingstasie 'n Ouers-Onder

wysers Vereniging nie, en die ouers en onderwysers kom slegs 

in die a.lledaagse lewe op die sendingstasie in aanraking, 

waar, soos alreeds genoem, die onderwysers 1n belangrike 

rol speel om die volwasse inwoners in voeling te hou met 

die lewe buite die sendingstasie. 

Die onderwysers geniet die volle steun van die ouers. 

Die ouers sorg dat hulle kinders netjies en skoon betyds by 

die skool opdaag. Wanneer daar tug toegepas word deur die 

onderwysers word daar nooit teenstand gevind van die kant 

van die ouers nie. 

Alhoewel, soos alreeds genoem, die onderwysers op baie 

gebiede 'n goeie voorbeeld stel, word deur die inwoners self 

gevoel dat die personeel 'n baie sterker sowel as meer 

heilsame invloed in die gemeenskap kan h~. Die inwoners is 

die mening toegedaan dat die staflede, veral die wat nie op 

die sendingstasie gebore is nie, deurgaans die res van die 

inwoners in 'n mate uit die hoogte behandel. 
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DIE GESONDHEIJ.:)$. EN GENEESKUNDIGE DIENSTE 

Alhoewel die sendinggemeenskap van Wupperthal in 'n 

gebied is wat hoog tussen die berge gelee is, waar hulle 

gedurig met suiwer en vars lug in aanraking kom en waar die 

klimaat warm en betreklik droog is, is gevind, soos in die 

hoofstuk hieronder uiteengesit word, dat die gesondheid va !.1. 

die 1nwoners veel te wense oorlaat. Die distriksgeneesheer 

meen tog egter dat die klimaat van Wupperthal veel daartoe 

bydra om verskeie siektes asook verspreiding van die 

siektes te voorkom. 

Geboortes en Sterftess 

Die geboortes en sterftes te wuppe.rthal vir die afge

lope vyf jaar soos verkry van die bestuurder van die sen

dingstasie, is soos volgs 

Jaar 1946 1947 1948 

jaeboorte 61 48 59 51 58 

ISterfte 27 20 23 I 23 20 i 
i 

Omdat die woonbuurt op die Sendingstasie nie meer kan 

uitbrei nie bly die aantal gesinne min of meer dieselfde 

en gevolglik is daar nie 'n groot verskil in die geboorte

syfer van die verskillende jare nie. Die kinders gaan 

gewoonlik/ ••• · ••••••• 
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gewoonlik na die stede sodra hulle kan werk en daar trou en 

boi+ hull~ •n ~:t.e ges!n o.:p, Die ee·n kind wat die woonhu:t.s van 

die ouers err, woon e:n w~rk op die stasie en sy gesin verva·ng 

dan weer dj,e van die ouers. 

TABEL NO. III 

STERFGEVl\LLE ONDER EN BO 16 JAAR (1945-1949) 
- . . -

Jaartal Onder 16 jaar Bo 16 jaar Totaal 
. - . ·- -- .. 

1945 15' 55,5% 12 45.5% 27 

1946 5 25'% 15 75% 20 

1947 11 43.5% 12 56.5% 23 

1948 12 56. 5% 11 43. '5% 23 
I 1949 I 12 I 60% I 8 40% 20 
' I i 

Soos tabel no. III aandui is 'n betreklike groot aantal 

van die ster.fgevalle by kinders onder 16 jaar. Baie van 

die sterfgevalle is die van suigelinge -wat nog nie een jaar 

oud is nie. Volgens die d.istriksgeneesheer is die kinder

sterftesyfer van Wupperthal hoer as die van die distrik as 

geheel. Hy skryf die oorsake van die hoe sterftesyfer onder 

kinders toe aan die volgende omstandighede: 

(1) As gevolg van die feit dat die water by die sending-

stasie nie genoeg kalk bevat nie is die liggaamlike 

toestand van die moeders dikwels sw~k. Voorskrifte 

van die geneesheer omtrent die regte dieet gedurende 

swangerskap/ •••••••••• 
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swangerskap word baie selde nagevalg omdat persone nie 

daaraan glo nie .Of omdat . hulle nie in die vermoe is om 

die regte kossoorte te koop nie. 

(2) Die geneesheer vind ook dat die moeders gewoonlik met 

borsvoeding van hulle kinders aanhou totdat die kind 

omtrent twee jaar oud is, en dit beskou hy as uiters 

nadelig vir die vrou. Die redes waarom die moeder haar 

kind so lank self voed is tweerlei. 

(a) Melk is baie duur en moeilik verkrygbaar op die 

sendingstasie. Die voedsel wat die volwassenes 

eet is te swaar vir die baba en daarom moet die 

moeder wat nie melk kan koop nie haar baba bors

voeding gee. 

(b) Die moeder meen dat so lank as sy haar baba voed 

sy nie weer swanger sal word nie. 

Dit is natuurlik nie altyd doeltreffend nie en die lig

gaam van die moeder kry geen rusperiode tussenin nie. 

Gedurende swangerskap ontvang die swak liggaam baie min 

voedende kos en die baba wat dan gebore word, geniet 

nie die normale mate van gesondheid nie. 

(3) ~ Derde rede wat aangegee word vir die hoe gterftesyfer 

ender die kinders is die onkunde van die rnoeders aan

gaande die versorging en voeding van die kind. Die 

aantal kinders wat aangegee word dat hulle van rrstuipe" 

oorlede is, is volgens die geneesheer niks anders as 

gevalle van verkeerde behandeling nie. 
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Onr:er die volwassenes kom volgens die geneesheer die 

meeste sterfgevalle voor as gevolg van ouderdom. Vroeer 

was daar ook gesinne waarin daar tuberkulose en melaatsheid 

voorgekom het maar hierdie gesinslede het almal uitgesterf. 

In 1928 was daar 'n maagkoors epidemie op die sendingstasie, 

maar sedertdien kom gevalle van maagkoors baie selde voor. 

Bederfbare Voedsels 

Melk: Die grootste aantal van die inwoners op die 

sendingstasie besit nie self melkkoeie nie. Hulle koop 

dus die melk van die ander kleurlinge of ~aak gebruik van 

gekondenseerde melk wat hulle in die winkel kry. Die meer

derheid van die inwoners drink egter selde melk. 

Daar bestaan geen regulasies in verband met die ver

sorging van die koeie en hoe die melk verkoop word nie. 

Een maal in 'n jaar kom die gesondheidsinspekteur van Clan

william na die sendingstasie en dan word die koeie deur 

horn geinspekteer. 

Vlei's: Die slaghuis op die sendingstasie behoort soos 

alreeds in 'n vorige hoofstuk gemeld aan 'n seun van di e 

superintendent. Daar is gewoonlik voldoende vleis vir die 

inwoners wat wil koop maar baie van die kleurlinge hou self 

'n aantal slagvee aan. 

Die slaghuis sowel as die slagpale iS in 'n higieniese 

toestand en word jaarliks deur die gesondheidsinspekteur 

besoek. Die slaghuis is van binne wit geverf en is voor

sien van gaas by die deur sowel as voor die vensters. 
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Die kleurlinge wat hulle eie slagvee het, slag dit 

.gewoonlik by dj.e krale en dit is gevind dat die vleis nie 

op die mees higieniese manier bewaar word nie. Die vleis 

word heel dikwels aan die dak van die woonvertrek opgehang 

en hier is .dit gladnie gevrywaar van vliee en stof nie. 

Ander Eetware: Pie ander eetware wat in die winkel verkoop 
r ' ~ ~ • I 

word bestaan, met die uitsondering van lekkergoed, almal 

uit blikkieskos. Die lekkers word in glasbottels met dek-

sels gehou maar daar is geen spesiale voorsiening gemaak 

vir die koel hou van blikkieskos nie. 

Elke Vrydag kom 'n voorraad vars vis vanaf Clanwilliam 

en dit word dan by een van die blanke huise verkoop. Be

stellings vir vis word vooraf geplaas en daar is maar vyf 

gesinne wat wel hiervan gebruik maak. 

Watervoorsiening: 

Bron van Water:- Die water wat op die sendingstasie ge 

bruik word kom uit die Tra-Trarivier. Die water wat die 

kleurlinge gebruik, word met 'n oop voor uit die rivier 

gelei. Hierdie voor is met sement uitgevoer tot naby die 

plek waar dit by die skoal verbyl~op. Tot by die tufne van 

die kleurlinge loop die water in 'n gewone grond voor. 

Manier van water vervoer: Die kleurlinge moet hul drink-

water ga~n skep waar die voor nog met sement uitgevoer is 

omdat die water daar nog 'n groter mate van suiwerheid 

besit. Dit bring mee dat hulle 'n hele end moet stap 
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voordat hul l e by die skepplek kom. Sommige inwoners moet 

selfs meer as 'n halfmyl stap. Die water word in kalbasse 

of emmers gedra. Baie van die huisgesinne wat net uit be

jaardes bestaan, vind dit moeilik om so ver te stap vir 

drinkwater en gevolglik skep hulle sowel as ander kleurlinge 

hulle drinkwater in die rivier. Waar die rivier aan die 

Noordekant van die woonhuise verby vloei, is dit baie nader 

vir die meeste gesinne as die eintlike drinkwater skepplek . 

Water vir alledaagse gebruik en was, word meesal geskep 

waar die watervoor tussen die tuine en huise verbyloop. 

Mate van suiwerheid van die water: Die water wat uit die 

rivier geskep word is natuurlik gladnie suiwer nie, want be

halwe dat die diere daar drink, swem die kinders op dieself

de plek en die wasgoed van die gesinne word ook daar gewas. 

Sommige van die kleurlinge gooi hulle nagvuil .in die bosse 

langs die rivier en deursypeling daarvan dra natuurlik 

ook by tot die onsuiwerheid van die water. Die geneesheer 

meen dat siektes wat deur onSuiwer water kan veroorsaak 

word, grootliks voorkom word deurdat die rivier gedurig 

loop en die onsuiwerheid dus in 'n baie verdunde vorm inge

neem word. 

Die kleurlinge is heeltemal bewus van die gevaar wat 

die onsuiwer drinkwater meebring veral na die maagkoors 

epidemie van 1928, wat veroorsaak is deur besmette water. 

Hulle sal graag wil sien dat die water in pype vervoer word 
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tot by 'n plek wa ar dit makliker be re i kbaar is. 

Die gesondbe j.dsinspekteur maak jaarliks melding van 

die onhi gieni es e toe s tand van die drinkwater, maar tot dus

ver is daar nog geen verbetering aangebring nie. 

Sanitere Dienste: 

Op die sendingstasie word alleen van die emmerstelsel 

gebruik gemaak. Elke gesin is self verantwoordelik vir die 

verwydering van sy nagvuili Daar word geen toesig oor geh0a 

nie, en die verwydering geskied dus nie altyd gereeld en op 

die mees higieniese manier nie. Die emmers word verwyder 

wanneer dit vol is, en daar is geen vaste tyd van verwy-

dering nie. Sommige gesinne begrawe die nagvuil in 

hul tuine om te dien as bemestingstof, maar andere wat nie 

tuine het nie gooi dit in die bos langs die rivier. Daar 

word nie vereis dat dit behoorlik begrawe word nie. 

Ook die verwydering van huisafval is die verantwoorde

likheid van elke individuele gesin. Party gesinne vee dan 

ook gereeld random hulle woonhuise en hou alles baie skoon 

en netjies. Andere doen egter gladnie moeite nie, en l aa t 

die huisafval random die huis le tot ergernis van 'n net

jiese buurman. Vuil water word voor die deur uitgegooi ne t 

onder die stoep of buite die kombuisdeur, indien da ar een 

is. 

Geneeskundige Dienste: Die sendingstasie beskik nie oor 

'n eie geneesheer nie, maar die distriksgeneesheer besoek 
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die .s endingltasie elke derde Dinsdag in die maand. Hy doen 

al ba i e jare cU.ens op die sendingstasie en is goed bekend 

met die omst andighede . 

Die kons i s torie word aan die geneesheer by so'n besoek 

afgestaan om te dien as 'n spreekkamer. Hier word die 

kleurlinge dan ondersoek en behandel. Vir die geleentheid 

word daar 'n kampbedjie met 'n kombers in die vertrek ge-

plaas. 

Die geneesheer se spreekure is vanaf 10 - 1 in die 

voormiddag en dan weer vanaf drie-uur totdat al die pasiente 

behandel is. Die kleurlinge vanaf die buitestasies kom ook 

die geneesheer op Wupperthal spreek en aan die pasiente 

word eerste aandag geskenk omdat hulle so ver woon en moet 

terug stap huis toe. 

Die geneesheer laat elke pasient 5/- betaal vir 'n 

ondersoek wat ook medisyne insluit wanneer daar wel medisyne 

gegee word. Wanneer 'n persoon nie dadelik kan betaal nie , 

bring hy later die geld of hy betaal net 2/6. Skoolkinders 

word gratis behandel. Die geneesheer se fooi is £10 as hy 

spesiaal uitgeroep word. Dit spreek vanself dat dit baie 

selde geskied omdat die kleurlinge dit nie kan bekostig nie o 

Die sendingstasie beskik nie oor die dienste van ' n 

tandarts nie en die distriksgeneesheer gee behandeling s o-

ver dit in sy vermoe is. 

Verpleging: Daar is geen opgeleide verpleegster op die 

sendingstasie/ ••••• 
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&el'Ki ingstasie nie en by die kleurlinge word die behoefte 

aa~ so'n persoon baie sterk gevoel. Verskeie van die kleur

ling inwoners pet dap ook van die feit gewag gemaak dat 

daar 'n groot mate van ontevredenheid onder hulle geledere 

heers omdat geen verpleegster deur die sendingowerhede 

aangestel is nie. 

Een van die blanke vrouens op die stasie behandel ge

woonlik die siekes so ver as wat haar kennis strek. Sy 

deel ook medisyne uit by siekte gevalle. Hierdie vrou kan 

nie veel doen nie alhoewel sy darem die elementere begin

sels van verpleging opgedoen het, toe sy vir 'n tydjie in 

Duitsland verpleeg het. 

In die gemeenskap is daar twee vrouens wat help met 

bevallings. n Versoek aan die geneesheer om 'n sertifikaat 

aan hulle uit te reik is hulle al 'n hele paar keer geweier 

omdat hulle nie higienies genoeg te werk gaan by hevallings 

nie. Hulle fooie vir 'n bevalling is van £1 tot £1.10. o. 

Hulle stel self die fooie by elke geval vas, omdat hulle 

min of meer weet wat die ekonomiese omstandighede van elke 

geval is. 

Hospitaal fasiliteite: Die naaste algemene hospitaal van 

die sendingstasie is Malmesbury. Die kleurlinge rnaak egt er 

feitlik nooit gebruik daarvan nie orndat <lit te ver is en 

die onkoste verbonde aan 1n reis daarheen te hoog is. In 

baie ernstige gevalle huur die inwoners die motor van 'n 
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onderwyser van die sendingstasie om die pasient na die 

hospitaal te vervoer. 

Gesondheidsdienste aan spesiale groepe: 

Moeders en suigelinges Voor die geboorte word daar geen 

spesiale hulp aan die moeder verskaf nie, en gewoonlik gaan 

hulle ook nie vir advies na 'n geneesheer nie. In baie 

uitsonderlike gevalle gaan 'n moeder wat dit kan bekostig 

voor die geboorte van haar eerste kind na 'n geneesheer 

vir 'n algemene ondersoek en om seker te maak dat die be

valling 'n normale een gaan wees. By so'n geleentheid kan 

die geneesheer dan 'n dieet aan die moeder voorskryf, maar 

soos reeds genoem, word dit baie selde nagevolg. 

By die bevalling word dan gewoonlik die hulp van een 

van die opgeleide vroedvrouens ingeroep. Die moeders is 

egter nie tevrede met die dienste wat die laasgenoemde bied 

nie omdat hulle so ver te kort skiet in vergelyking met 'n 

opgeleide persoon. 

Die hulp van 'n geneesheer word by 'n bevalling alleen 

ingeroep wanneer die geval baie ernstig is. 

Die onopgeleide vroedvrouens help net by die bevalling 

en daarna word die moeder of deur 'n familielid of deur 

lede van die Sustersvereniging verder verpleeg en opgepas. 

Die lede van die Sustersvereniging neem beurte om die 

moeders van die sendingstasie .in die kraambed te versorg. 

Alleen wanneer die moeder daarvoor kom vra, word daar 

voorskrifte in verband met die voeding en versorging van 
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d!e suigeling ge,gee deur die geneesheer. Wanneer die baba 

siek word gaan die moeder ook vir raad en medisyne na die 

blanke vrou op die sendingstasie waarvan vroeer reeds melding 

gemaak is. 

Skoolkinders: Die skoolkinders ontvang alleen mediese in

speksie wanneer hulle na die geneesheer gebring word vir een 

of ander siekte. Gewoonlik word hierna ook net die medisyne 

gebruik wat die geneesheer gegee het sonder om enige aan

dag te gee aan die regte voedselsoorte. Die prinsipaal 

neem min of meer een ke~r per jaar 'n groep kinders na 

Kaapstad waar hulle mangels en/of adenoije verwyder word. 

Die koste word in sulke gevalle deur die Onderwys Departe

ment gedra. 

Op skoal ontvang die kinders die gewone gesondheids

leer klasse en die personeel probeer dan ook om hulle hier

die lesse so ver as moontlik gedurende skoolure te laat 

uitvoer. 

Die inwoners maak baie gebruik van hulle eie rate en 

verwerp selfs baie keer die advies van die geneesheer om 

terug te gaan na hulle eie rate. Hulle glo self dat die 

hoe ouderdom wat baie persone op die sendingstasie bereik, 

daaraan te danke is dat hulle altyd gebruik gemaak het van 

kruie of bossies wat hulle op water laat trek en waarvan 

dan kort-kort gedrink word. 

Aansteeklike en Oordraagbare siektes: Die gemeenskap doen 
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niks om die verspreiding van siekt es te voorkom nie. Die 

geneesheer is van mening dat hul lo se l f s onverskillig is 

wat dit aanbetref, en nie geva lle waa r 'n siekte wel kan 

aangesteek word, vermy nie. 

Tuberkulose sowel as melaatsheid is, soos reeds gemeld, 

al uitgesterf op die sendingstasie. Miskrame kom egter 

nog heel dikwels voor as gevolg van veneriese siektes. 

Die bestuurder van die sendingstasie stuur gevalle van 

veneriese siektes onmiddellik weg van die stasie soctra h j 

van hulle te hore kom. Dit gebeur egter baie min dat sulk0 

gevalle wel onder sy aandag kom Q 

Gebreklikheid: Gevalle van gebreklikheid is nie deu1· or1d. e r~ 

soeker op die sendingstasie opgemerk nie, behalwe een tien

jarige kind met krom bene wat die geneesheer aan ve rkeerde 

voeding toeskryf 

Gesondheid: Blindheid sowel as doofheid is alleenlik by 

'n aantal bejaardes opgemerk. Daar is dan ook drie bejaar

des wat die pensioen vir blindes ontvang. 

Daar word geen spesiale poging deur die lede van die 

gemeenskap aangewend vir die voorkoming en bestryding van 

siektes nie. Alhoewel hulle ontevrede is oor die drinkwater 

wat so ver is en wat as gevolg het dat onsuiwer water gedrirk 

word, lyk dit nie of hulle die ander toestande opmerk wat 

meehelp om hulle gesondheid te verswak nie. 
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HOOFSTUK VIII 

DIE ROL VAN DIE KERK 

Aangesien die sendingstasie die allenige eiendom is 

van die Rynse Sendingkerk, is soos alreeds in die hoofstuk 

in verband met die bestuur van die sendingstasie uiteenge

sit, die leraar nie net die godsdienstige bearbeider op die 

sendingstasie nie, maar ook terselfdertyd die bestuurder. 

In 'n groot mate is die sendeling en die kerk op WurpertheL 

die spil waarom alles draai. 

Die Amptenare en hulle Pligte: 

Die enigste amptenare wat aan die kerk op die sendin~

stasie verbonde is, is die Leraar, die Envangelis, die 

Koster en die Kerkraadslede. 

Die leraar het sy opleiding gehad aan Wupperthal die 

Rynse Sending Instituut te Duitsland. In 1904 het hy na 

Suid-Afrika gekom en is hy op Wupperthal gevestig. Sy 

pligte is reeds in 'n vborgaande hoofstuk uiteengesit. 

Die evangelis is op Wupperthal gebore en is deur die 

huidige leraar persoonlik opgelei. Hy help deur dienste 

op die buitestasies te lei en gedurende die week doen hy 

los werk op die sendingstasie soos byvoorbeeld die bewerking 

van die pastorie-tuin. Hy lei ook kerkdienste of begraf

nisse op die sendingstasie gedurende die afwesigheid van 

die leraar. 
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Die koster word deur die kerkraadslede aangestel en 

sy plig bestaan hoofsaaklik daaruit om die kerkklok sowel 

as die stilte- en opstaanklok te lui. Hy is nie verant

woordelik vir die skoonmaak van die kerk nie. 

Die kerkraadslede: Die totale aant·al kerkraadslede 

is vier-en-twintig. Drie ouderlinge en drie diakens word 

gekies uit die gemeentelede te Wupperthal self, terwyl 

elke buitestasie waarvan die lede weens die afstand nie die 

kerk op Wupperthal kan bywoon nie, verteenwoordig word deur 

een ouderling en een diaken op die gesamentlike kerkraad. 

Die lede van die kerkraad word gekies deur die af

trede en die diensdoenende lede. 

Volgens die gemeentewette~ is die voorwaardes waarop 

'n gemeentelid tot ouderling of diaken kan gekies word soos 

volgs 

11 0uderlinge en diakens moet selfstandige led~6) 
van die gemeente wees, bewys kan lewer en rekenskap 
kan gee van voldoende kennis van die hoofstukke oo~ 
die Christelike leer, getrou deelneem aan Godsdiens
oefeninge, Nagmaal en 'n Christelike lewe lei, Daar 
mag nie 'n nou verwantskap tussen hulle wees nie, 
byvoorbeeld 'n vader en 'n seun of twee broers sal 
nie saam as kerkraadslede dien nie. Swaers word toe
gelaat om saam <liens te doen, dog dit word ook so 
ver as moontlik vermy. 

Volgens/ ••••• 

5) Gemeente-wette voor die Rynsche Zending ·emeenten in de 
Kaap Kolonie. 

6) 11Selfstandige lede van die gemeente is alleen sulke per
sone wat met die toestemming van die kerkraad na vol
doende onderrig in die Christelike heilsleer, deur doop 
of aanneming of op grond van 'n bewys van lidmaatskap 
van een van die ander gemeentes, in die gemeente opge
neem word" (Gemeente-wette). 
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Volgens die bogenoemde gemeente ... wette word die 
volgende take aan die kerkraadslede opgedra: Hulle 
moet by die kerkdiens vir behoorlike en gereelde orde 
sorg en met die leraar toesig hou oor die gemeente, 
deur hulle lewe en wandel 'n goeie voorbeeld wees, 
alle geskille en moeilikhede na vermoe uit die weg 
ruim, die kerkraadsvergaderings gereeld bywoon, huis
besoek doen, die opbrengs deur die gemeente en geld
middels behartig en help bevorder en die leraar ver
vang by begrafnisdienste en die hou van bidure." 

Die kerkraad vergader minstens elke drie maande. 

Daar word noukeurig notule gehou van die vergaderings. In 

sulke vergaderings word die belange van die gemeente,soos 

reperasies aan die kerkgebou, armversorging en kerktug, 

bespreek. 

Sterkte van die Kerk: Tydens die ondersoek was die lede-

tal van die sendingkerk 1,320, terwyl die sieletal 3,007 

was. Dit sluit bo en behalwe die inwoners van die sending

stasie, al die buitewyke in. In 1949 is 120 nuwe lidmate 

by die gemeente gevoeg, terwyl 148 kinders gedoop is. 

Volgens die skatting van die leraar woon 40% van die lede 

op die sendingstasie gereeld die eredienste by. By spesiale 

geleenthede soos nagmaal of een van die kerkfeeste is die 

opkoms egter baie groter en kom kinders wat elders werk selfs 

huis toe vir die geleentheid. 

Die Administrasie en Finansies: 

Die leraar ontvang self alle gelde wat vir die kerk 

ingesamel word. Die oorspronklike gewoonte was om alle 

winste na die Rynse Sendingkas te stuur nadat die sala-

risse van die amptenare sowel as ander onkostes klaar 

betaal/ ••••• 
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t~i ~a1 ic . ra~~t ~h1pperthal egter verhuur is aan die seun 

y , ·: ~~ C> .~ . ....... :-., ., ·· r', ... - , or·d 11 e va .. 1 •.. LJ .. _, : .•1 .. 0 ... '"'-·.l. .L ,, ,::::r , w . a_ . e .n die huurgeld aan die 

Rynse Sendi.ng;.cas gestuur. 

Die kerkfondse kom uit die volgende bronne: ledegelde, 

trougeld, doopgeld, dankfeeste, die gewone kerkkollektes en 

die huurgeld wat ingevorder word vir tuine, vee en hu:i.shn1Jr . 

Die ledegelde beloop 3/- per jaar per lidmaat terwy1 

by die huwelik, doop en aanneming elke keer die bedrag vc.r· 

4/6 betaal moet word. Vir elke erf wat vir tuinery gehuu.r 

word, word 4/6 per jaar betaal terwyl huisbelasting 2/6 

per jaar is. n Lidmaat kan uitstel kry vir die betaling 

van sy ledegelde indien daar 'n werklike grondige rede 

voor aangegee kan word. 

By die oggenddienste op Sondae word voor die kerk 'n 

klein tafeltjie met 'n kruis bo-aan geplaas. Die kruis 

word altyd met blomme versier en die tafeltjie staan by 

die kleurlinge bekend as die 11Kleinmannetjie". Elke g r0 -

meentelid wat belangstel gooi voor die diens een of meer 

pennies in die kollektebord van hierdie tafeltjie. In 

die jaarverslag w.ord die som wat op hierdie manier byeen

gebring is gemeld. 

Die dankfees van Wupperthal alleen lewer jaarliks 

plus minus £100 op, te.rwyl in die jaar wat op 31 Desember 

1949 geeindig het, £332. 4. 9. die ingesamelde som vir 

Wupperthal saam met die buitestasies was. Die totale 

som wat jaarliks geadministreer word varieer tussen £600 
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e n .:--: '/ 1) C) . 

Die sal Dr::.s van die evangalis is £6 pe r maand. Daar

by bewoon hy 1n ke:rkhuis waarvoor hy geen huur betaal nie. 

Die koster ontvang £1 per maand. (Die salaris van die leraar 

kon nie deur ondersoeker verkry word nie). 

Die dienste wat die kerk aan die lede van die gemeenskap 

bied: 

Die dienste wat deur die kerk aan die lede van die ge 

meenskap gelewer word, kan verdeel word in: Eerstens 'n 

kleiner groepie dienste wat die kerk deur middel van sy 

amptenare uitvoer. Onder hierdie groep val die volgende: 

Die kerk betaal aan elke gesin wat 'n skoolgaande kind 

van 'n buitestasie huisves, 2/6 per maand of in plaas van 

die kontantgeld een pond botter. In geval van baie ernstige 

siekte by 'n huisgesin word ook geld geleen of medisyne ver

skaf. 

Tweedens kry ons die meer omvangryke groep dienste 

naamlik die dienste van suiwer godsdienstige aard waaronder 

die volgende val:-

Ered i enste 

Kerklike Feesdae 

Bediening van die Sakramente: 

Doop 

Nagmaal 

Aanneming 

Huwelik 

Begrafnis/ •••••• 
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Begrafnis 

Ki nderdienste en Sondagskool 

Biduur 

H~isbesoek. 

Eredienste:-

Twee keer elke Sondag word die eredienste gehou. 

Die oggenddiens neem om tienuur 'n aanvang terwyl die 

tweede <liens in die middag en nie in die aand gehou word 

nie. Die rede hiervoor is dat die gemeentelede van die 

buitestasies nog met daglig hul tuistes wil bereik. Die 

11 Grootkoor 11 en 11Jongkoor 11 sing om die beurt elke veertien 

dae by die oggenddiens. 

Kerklike Feesdae:-

Die kerkfeeste op wupperthal bestaan uit die Dodefees, 

Dankfees, Paasfees en Kersfees • 

. Die Dodefees is een van die grootste kerkfeeste. Dit 

val gewoonlik op die vyfde Sondag voor Kersfees. Voor die 

tyd word die kerkhof eers deur die mans skoongemaak, en op 

die vasgestelde Sondagoggend gaan die hele gemeente na die 

begraafplaas. Elkeen van die lede tot die kleinste kind, 

neem 'n kransie saam vir die kransiegging. Nadat die graf

tes met die blomme versier is, word daar 'n diens gehou 

waarby die name van die afgestorwenes van die afgelope 

jaar afgelees word. Die 11Grootkoor 11 sowel as die 11 Jongkoor 11 

tree by die plegtigheid op. Die vrouens van die gemeente 

dra/ ••••• 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



- 65 -

dra by hierdie geleentheid swart rokke en wit kopdoeke, 

Elke Sondag wat volg op die Dodefees, gaan die gemeente 

net na die middagkerk uit na Singkop om daar Kersliedere te 

sing. Om 12-uur op Oukersaand sing die gemeente we~r daar, 

Voor 12-uur die aand is daar 'n groot Kersfeesboorn in die 

kerk, rnaar geen geskenke woni by die geleentheid u~tgedeel 

nie. Eers na afloop van die diens word by die woonhuise 

volgens instelling, deur die ouers aan elke kind van die 

gesin 'n pakkie koek en lekkers uitgedeel. Op Kersfees 

word daar nagmaal bedien. 

Paasfees is ook een van die groot gebeurtenisse van die 

jaar vir die inwoners van Wupperthal. Gedurende die week 

wat Paasnaweek vooraf gaan word daar elke oggend met dag

breek 'n diens in die kerk gehou waarby die lydensgeskie

denis van Jesus herdenk word. Met Paasnaweek word daar ook 

nagmaal gevier. 

Die Dankfees neem die vorm van 'n basaar aan. By die 

basaar word daar verskillende tafels gehou soos byvoorbeeld 

die tafel van die Sustersvereniging en die tafel van die 

skool. Op die Sondag wat volg op die Dankfees, word maar 

net die twee gewone eredienste gehou. 

Bediening van die Sakramente:

Doop: 

Die bediening van die doop geskied saam met die be

diening van die nagmaal, rnaar dan alleen wanneer die 

kinders/ ••••• 
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kinders klei.n g8d0op word. Daar word 'n spesiale doopklas 

"l . 1. , f 1 •. b 't t . geree v1r ~l l hl er s van vera ge ee u1 es as1es. Hierdie 

kinders kom na Wupperthal 'n maand voor Paasfees. Hier 

ontvang hulle dan vir die tydperk in die voormiddag ender-

rig van die evangelis. Die sogenaamde 11 Grootdoop 11 vind 

dan plaas saam met die aanneming op 11Goeie Vrydag". In 

1949 het twee-en-veertig persone die 11Grootdoop" ontvang. 

Buite-egtelike kinders mag in geen geval by die open

bare godsdiens voor die gemeente gedoop word nie. Hulle 

mag eers gedoop word nadat die moeder gedoop sowel as aan-

geneem is, en haar termyn van tug ender die kerkwet uitge

dien het. 

In gevalle waar een van die ouers ender sensuur staan, 

. mag die kind wel gedoop word, maar wanneer albe i ouers ge

lyktydig ender sensuur is, mag 'n kind nie in kerklike 

ere gedoop word nie. 

Onder die kerkwet word ook voorsiening gemaak vir die 

11 nooddoop". Wanneer daar sterk ge twyf e l word .aan die l ewe 

van 'n persoon, word dit die l eraar vrygestaan om 'n buite

egtelike kind sowel as die kinders van lidmate ender sensuur 

en die van lidmate wat slegs gedoop en nog nie aangeneem 

is ni e , die nooddoop toe te dien. 

Die doop van 'n kind is een van die groat gebeurte-

nisse in elke huisgesin, en elke ouerpaar is uiters ge-

steld da arop dat hulle kinders wel moet gedoop word. Om 

hierdie/ ••••• 
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hierdie rede word daar dan ook spesiale voorsiening gemaak 

in die kerkwette vir die 11Grootdoop" en die ,,Nooddoop". 

Wanneer 'n kind gedoop word, word die vriende van so'n 

gesin na afloop van die doopplegtigheid by die huis ont

haal. 

Nagmaal: 

Die viering van die nagmaal geskied min of meer drie 

keer per jaar. Die aantal kere hang af van hoeveel b~J:i t .> 

stasies met die nagmaal bedien word gedurende die jaar. 

Op elkeen van die buitestasies waarvan die lede nie die 

kerk op Wupperthal kan bywoon nie word daar minstens een 

keer per jaar nagmaal gevier. Die inwoners heg 'n beson

dere waarde aan die viering van nagmaal en ook by hierdie 

geleentheid dra al die vroulike lede van die gemeente 

swart rokke, wit kopdoeke en wit voorskote. 

Aanneming: 

Die aan~eming geskied net een keer per jaar. Soos 

reeds hierbo beskryf, word daar 1.'e ::.""' skillende klasse ge

reel vir die kinders wat die kerk op Wupperthal bywoon 

en di~ van die verafgele~ stasies. Die eersgenoemde groep 

word vir s es weke lank deur die leraar van die gemeente 

onderrig, terwyl die laaste groep vir 'n maand lank onder

rig van die evangmis ontvang. Die katkisasie-klasse neem 

gewoonlik 'n aanvang in September vir die kinders wat die 

kerk op Wupperthal bywoon terwyl die klasse van die 

kinders/ ••••• 
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kinders wat die 11Grootdoop 11 ontvang, 'n ma and voor Paas

fees begj_n. Op die Woensdag voor die aanneming word die 

Bybelkennis van die katkisante voor die gemeentelede ge

toets, deurdat aan hulle vrae gestel word waarop hulle 

moet antwoord. 

Die aanneming geskied op die Vydag voormiddag. By 

hierdie geleentheid kry elke katkisant nuwe klere van sy 

ouers. n Seun kry dan gewoonlik sy eerste pak klere. 

Net soos by die doop word die geleentheid gevier deur 

Vrydagaand vriende te trakteer op koek en teeo 

Kinders word aangeneem vanaf die sewentiende lo.wens

jaar. Nada t hulle volle lidmaatskap van die kerk ontvang 

het, word hulle beskou as volwa ssenes ~ Die Sondagskool 

word dan nie meer bygewoon nie maa~ wel di e weekliks e bid

tWr. Dr-: ar word nou ook gereeld bygedra tot die kol l ekte 

by die eredienste. 

Huwelilc: 

Die huwelik van 'n seun of dcg t er i .s esn van die uit

staande gebe1:i.rt enisse in die ge skier1e ni s van elke gesin 

op Wuppc:::"cha l~ Geen egpaar mag 1 n huwelik alleenlil': voor 

'n magist -r> aat Rangaan nieo So ' n huv19l i k moet weer voor die 

plaaslike leraar ingese~n word, en dit geskied gewoonlt k 

sommer in die kantoor van die leraar . Sulke geva lle kom 

alleenlik voor wanneer een of twee lidmate van die 

Wupperthalse gemeente vir 'n tyd lank op 'n ander pl ek 

werksaam/ ...... 
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werksaam was en daar in die huwelik get ree het. Na af-

loop van di e huweliksplegtigheid word daar deur die ouder

ling 'n diens gehou aan die hui s van die bruid se ouers. 

Wanneer een of albei partye onde r kerklike tug staan, 

kan die huwelik nie in kerklike ere voltrek word nie, 

dit wil se die huwelik vind plaas in die kantoor van die 

leraar, die kerkklok word nie gelui nie en die bruid mag 

ook nie 'n bruidsluier dra nie. Wanneer die vrou onder 

sensuur i s moet sy swart klere dra by die volt r 8kki ng van 

die huw::lik , terwyl wanneer haar br uide gom. ondc r sAnsu,_,_r 

is, kan sy 1 n wit rok dra, mo. ar do.n sonder 1 n s J_i.de:r of 

blomme. Wa nneer die vriende na d i. e h uwe l i l:: o:n.thaaJ_ word 7 

verwis se l die b!'uid gewoonlik hEia:r trot::rok met 1n a:::ider 

kort :rok. 

Die Be gra:f' r.1 i s g 

Wanneer een van die lede van di e gemeenskap ste r we 

word deur die opsiener drie manspers 0nB aange s t el vir die 

grawe v .::! n ! :1. gr af . Die beurt e h j e1~vo or ga an met die lm.i s •» 

rye a:!:', By J i E- beg:;:·afnis vo n ' ::i. kind g::i."awe ne t t;,,;eA per-

By ·: ~-:: ·;)eg r ;:;. f nis wor d all.!")81:1 d~L e di.Gns i n di e ke rJr.hc·f 

by di e p ·af gehou. Van die gerr,.P8nte J.ede wat di t ken "b:3 ~ 

kostig laat 'n grafsteen opr ig 7 t erwyl ander e al le enl i k 'n 

houtkrriis ie of 'n groot klip b y di e kop van di e gr af plaas. 

Kinde r diens t e/ ••••• 
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Kinde rdiens te en Sondagskool: 

In oorleg met die prinsipaal word 'n spesiale kinder

diens een Sondagmiddag in die jaar gehou. By hierdie ge

leentheid dra spreekkore wat vooraf deur die onderwysers 

afgerig is, gedigte voor in die kerk. Die gedigte moet 

min of meer pas by die geskiedenis wat daardie Sondagmiddag 

uit die Bybel behandel word. 

Die Sondagskool vergader elke Sondag onmiddellik na 

die oggenddiens. Die onderwysers van die skool is die 

leraar met hierdie werk behulpsaam. By die aanstelling 

van die onderwysers word hie rdte :l i c:; ns as 'n vereiste ge

stel. Alle kinders van skoolgaande ouderdom en onder die 

ouderdom van twaalf jaar moet aan die Sondagskool behoorto 

Biduur: 

Een keer elke week word vir die manlike sowel as die 

vroulike lede van die gemeente 'n biduur gehou. Die l eraar 

lei self hierdie biduur. Die vrou.ens kom op Dinsdagmiddae 

bymekaar, terwyl die mans Donderdc~ gaande vergader. Alhoe

wel dit van almal wat aangeneem is verwag word om die bid

uur by te woon, word gewoonlik net die ouer lede van die 

gemeente daar aangetref. 

Huisbesoek: Die leraar gaan elke Donderdagmiddag op huis

besoek. Die huise word met die rye af besoek en waar daar 

'n ernstige geval van siekte is, word 'n spesiale besoek 

by die gesin afgele. 

Die/ ••••• 
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Die kerk verleen ook sy morele steun aan verenigings 

soos die Sustersvereniging en die c.s.v. 

Verpligtinge wat die kerk op sy lede le: 

Van elke lid van die gemeente word verwag om enige 

vorm van wangedrag onder die aandag van die kerkraadslede 

of van die leraar te bring. Behalwe dat die persoon ender 

sensuur geplaas word kan hy by herhaling van wangedrag selfs 

sy inwoningsreg verloor. Al is 'n persoon ook onder sen

suur moet hy nog sy kerklike bydraes lewer. Persone ender 

sensuur moet tot hul eie straf en skande op die laaste twee 

rye banke van die kerk sit. In die vroeer jare was dit 

tot 'n groot skande gereken wanneer 'n persoon die agter

ste sitplekke in die kerk moet inneem, maar tot ontstelte

nis van die ouer inwoners beskou die jonger geslag dit nie 

meer as so'n groot skande nie, en neem oortreding van die 

kerkwet geensins af nie. 

Om die moeder van 'n buite-egtelike kind te straf 

moet maandeliks 2/6 by die plaaslike kerkkantoor inbetaal 

word, vir die hele tydperk wat die kind op die stasie woon, 

selfs nadat die moeder 'n wettige huwelik aangegaan het. 

Die kerklike tugmiddele wat deur die Rynse Sendingkerk 

toegepas word, bestaan ui t die volgende drie vorme.: 

(1) Die amptelike vermaning: Dit word gegee deur die 

leraar in teenwoordigheid van die kerkraad. Hierdie 

tugmiddel word toegepas wanneer 'n oortreding soos 

dronkenskap/ ••••• 
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dronkenskap, nalatigheid van ouers en kinders by hul 

onderlinge pligte, klein rusies of Sabbatsontheili

ging voorkom, 

(2) Die ontsegging van die kerklike voorregte: Oor die 

tydperk wat hierdie straf moet duur besluit die kerk

raad onder voorsitterskap van die leraar. Daar word 

egter verskil gemaak tussen stille sensuur en open

bare sensuur, 

(a) Stille Sensuur: Hier word die kerklike voor

regte meesal net vir 1n kort tydjie ontneem son 

der dat die persoon ar sy oortreding aan die ge

meente bekendgemaak wor do Die tugmiddel word 

toegepas by herhaling van kleiner oortredings 

en wel nadat die amptelike vermaning geen vrug 

gedra het nie, 

(b) Openbare Sensuur: Dit is die ontsegging van die 

kerklike voorregte vir 'n onbepaalde tyd 9 

(Minstens een jaar) met die bekendmaking van 

die persoon sowel as die oortreding aan die ge

meentelede. Hierdie tugmaatreel word toegepas 

by opsetlike volharding in minder swaar oor

tredings en by alle ernstige oortredings soos 

godslastering, myneed, toordery, huisvesting van 

towenaars, waarseery, wanneer 1n naaste beseer 

word, diefstal, egbreek, ontug of hoerery of 

bevordering daarvan, voortdurende dronkenskap en 

opsetlike/ ••••• 
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opsetlike swaer naamskending. 

(3) Algehele uitsluiting uit die gemeente: Met die be

kendmaking van die persoon en die oortreding aan die 

nagmaalsgangers kan deur besluit van die kerkraad, 

of waar nodig deur besluit van die sinode, die alge

hele uitsluiting in die volgende gevalle toegepas 

word: 

(a) Wanneer 'n persoon onder sensuur volhard in sy 

oortredings en geen ag gee op herhaalde verma

nings nie. 

(b) Wa nnoer 'n gemeentel:id ;') :r vGragting vir die Chris

telike geloof en gemeen~e toono 

(c) Wannee r bloedskande bedryf word en 1n persoon 

horn bewustelik aan veelwywery skuldig maak. 

(d) Wanneer iemand sender grondige rede vir 'n tyd

perk van meer as vyf jaar horn onttrek van sy 

kerklike pligte en regte. 

n Persoon wat geheel uit 'n gemeentA uitgesluit is, 

verloor alle kerklike regte en van ho~ mag geen kerklike by

drae gevra of ontvang word nie~ 

By die toepassing van elkeen van die tugmiddele word 

'n persoon weer in sy kerklike voorregte herstel op die 

volgende voorwaardes: 

(1) 1n Gesensueerde persoon mag in sy kerlike voorregte 

herstel word na afloop van die sensuur•tydperk 

indien/o••o• 
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indien hy volle belydenis van sy s onde gedoen het, en 

'n verandering toon van sy gedrag. 

(2) n Persoon wat herstelling in die kerklike voorregte 

wil he moet horn deur 'n ouderling persoonlik tot die 

leraar wend wat weer in samewerking met die kerkraad 

oor elke besondere geval besluit. Die opheffing van 

die stille sensuur word gedoen in teenwoordigheid van 

die kerkraad alleen terwyl by die openbare sensuur (, .. 0 

opheffing openbaar bekend gemaak word aan die nag

maalsgangers. By laasgenoemde geval mag geen kinders 

teenwoordig wees nie. 

(3) Wanneer 1n persoon gewilliglik buig ender die kerklike 

tug en hy word gedurende die tydperk baie siek, sal 

die leraar in oorleg met die kerkraad die sensuur

tydperk afkort en so'n persoon in sy kerklike voor

regte herstel. Die opheffing van hierdie tugmiddel 

word ook aan die nagrnaalsgangers bekend gemaak. 

Die Kerkgebou 

Die kerk is in die vorm van 'n kruis gebou. Die wes

telike vleuel dien as 'n konsistorie terwyl die orige 

drie vleuels met die kerkbanke gevul is. Bokant die hoof 

ingang dit wil se die oostelike meuel is daar 'n gewel. 

Die steenrnure is net socs di~ van ander geboue op die 

sendingstasie, baie dik, en binne sowel as buite is die ge

bou wit afgekalk. Die rietdak is hoog opgebou oor 'n 

netwerk/ ••••• 
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netwerk van balke. Groot vensters in al vier die vleu.els 

laat genoegs ame da glig in. 

Die Uitrusting: Die kerkbanke is regop, bruin geverfde 

houtbanke. Twee rye hiervan staan in elk van drie van die 

vleuels. Voor die ingang tot die westelike vleuel is daar 

'n verhoog waarop die preekstoel staan. Regs van die 

preekstoel staan 'n klein orrel. Dit word bespeel deur 

een van die onderwyseresse. Links sowel as regs van die 

preekS:oel is daar stoele vir die blankes. Olielampe teen 

die mure word gebruik vir beligting gedurende aanddienste. 

Die gebou is van binne sowel as van buite in 'n 

baie goeie toestand. Binne word dit gereeld skoongemaak 

deur 'n vrou van die gemeente wat daarvoor aangestel word, 

terwyl die evangelis en van die ander gemeentelede wat deur 

die bestuurder aangestel word, die gebou afwit en repara

sies aanbring wanneer nodig. 

Alhoewel alles spreek van 'n eenvoud,is die kerk-ge

bou tog die sierlikste gebou op die sendingstasie. 

Sitplekke in die Kerk: Die mans en vrouens sit volgens 

re~l apart. Reg voor die preekstoel dit wil s8 in die 

oostelike vleuel sit die 11Groot Koor" met die mans re gs en 

die vrouens links. Agter die koor sit meesal die ouer 

lede van die gemeente. Die laaste twee rye banke in 

die oostelike en noordelike vleuels, word gehou as sitplekke 

vir/ ••••• 
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vir die persone wat onder sensuur is. In die suidelike 

vleuel sit die 11 Jong Koor" regs terwyl die onderwysers 

en onderwyseresse aan die linkerkant sit. Die blanke 

mans en vrouens sit ook apart aan weerskante van die 
-

praakstoel. 

Die rol van die Kerk: Die Rynse Sendingge_nootskap is 

die enigste kerkgenootskap op die sendingstasie. Al 

sou daar vreemde idees omtrent die godsdiens posgevat het 

by persone wnt byvoorbeeld in a::_ e l eer was, of wat op 

ander plekke gaan werk soek he~ ~ het hierdie idees tog 

geen merkbare verlammende uitwerking gehad op die in

vloed van die kerk nie. Die indruk wat tydens die ender-

soek verkry is, is dat die kerk vasberade is om nie 

deur enige ander organisasie of liggaam sy invloed te laat 

verswak nie; daarom dat daar geen verenigings of ont

spanningsfasiliteite op die sendingstasie aangetref 

word wat die invloed van die kerk op 'n vroeer of 

latere stadium kan benadeel nie. Al die reels is dan 

ook so opgestel dat dit direk of indirek die regte 

van die kerk beskerm. 

Vir die inwoners van Wupperthal is die kerk nog 

'n sterk bindende mag. Die ouere inwoners lewe nog 

streng volgens die reels van die kerk5 maar na hulle 

mening breek die jonger geslag al hoe meer weg van 

hierdie leefwyse en het die kerklike tug nie veel meer 

invloed/ ••••• 
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invloed nie. So word die eredienste en bidure ook groot-

liks net deur ouer lede van die gemeente bygewoon. Te 

oordeel volgens die leefwyse van hierdie groep was die 

1nvloed van die kerk eers baie sterker as wat vandag 

die geval is in die lewe van die gemeenskap. 
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HOOFSTUK IX 

DIE GESINSLEWE 

Die gesinslewe van die kleurlinge op Wuppert~al kan 

as baie heg en gesond beskou word. Die feit dat die 

vrouens nie buitenshuis werk nie, en elke moeder 'n huis 

het waarop sy trots kan wees, is 'n belangrike faktor wat 

daartoe bydra ~ Daarby moet natuurlik gevoeg word die in

vloed van d i~ ke rk en die ge!sole0rde ligging van Wupper

thal. 

Egs keiding en verlating: :1-s :i.\st .s wr:i t op Wupperthal 

onbekend is en gevalle van mi shandeling ·or 1n ongelukkige 

huwelikslewe is nie tydens die ondersoek t eegekom nie. 

Volgens die kerkwette moet die opbou van 'n gesin e8:rs 

voorafgegaan word deur 'n wettige huwelik. Pers one wat as 

man en vrou saamleef sender dat hulle wettig ge troud is, 

is strafbaar deur die kerkwet en verloor gevolglik ook 

hulle inwoningsreg. Dit was egter nog nooit nodig om per

sone hiervoor te straf nie want die inwoner s heg 'n be

sondere waarde aan die bevest iging van 1n huwelik deur die 

leraar ~ Verder mag die inwoners van dj_ e sendingstasie nie 

'n huwelik alleen voor die magi3tra.8.·i.:; aangaan nie, maar 

di t moet ook deur die leraar j_ngese?.:-. word. So s terk hou 

die kleurlinge aan hierdie r 8el dat k:lnder s wat weg van di e 

sendingstasie gaan werk en d aG T' t-rou~ J.a t er by 'n besoek 

aan die sendingstasie hul huwe lik deur di e leraar laat 

inseen/ o • c • " 
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inseen. 

Dit is gevind dat die kleurlinge op die sendingstasie 

oor die algemeen nie jonk trou nie . Tydens die ondersoek 

was daar nie een egpaar waarvan die lede onder 20 jaar 

was nie. Die vrouens is min of meer 21 - 23 jaar wanneer 

hulle in die huwelik tree en die mans gewoonlik twee of 

drie jaar ouer. 

Gesinstipes in die Gemeenskaps Onderstaande tabel toon 

die gesinstipes in die gemeenskap aan: 

Gesinstipes 

TABEL NO IV 

GESINSTIPES 

Aantal 
! 

gesinne i Persentasie 
I 

lleenlopende manlikes 1 l~ 
lleenlopende vroulikes 

gpare sonder kinders 

met kinders 

ader met kinders 

ceder met kinders 

Manlike met verwante 

rroulike met verwante 

Albei ouers oorlede 

I Totaal 

3 

4 

69 

4 

11 

1 

2 

1 

96 

Soos/. •••• 

I 
3.12 I 

I 

4.17 I 
71 •. 88 

4.17 

11.46 

1.04 

2.08 

1.04 

I 
I 

-1 
100 

I 
I 
I 
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Soos uit bostaande tabe l kan afgele i word , bestaan 

meer as drie-vyfdes van di e 96 gesinne op Wupperthal uit 

'n vader, moeder en kinders. Die aantal gesinne waarin 

daar nie kinders aangetref is nie, was baie min. Die ge

sinne wat bestaan uit 1n moeder met kinders ±s meer as 

twee keer soveel as die waar daar net 'n vader en kinders 

aangetref word (11.46% en 4.17% respektiewelik) 

Gevalle van egskeiding en verlating, kom, soos r eeds 

genoem, gladnie onder die gesinne van die kleurlinge op 

Wupperthal voor nie~ By een huisgesin is beide die vader 

en moeder oorlede en woon die twee kinders alleen in die 

huis. 

Familiegebruike: 

Omdat die lewensinrigting op Wupperthal so eenvor

mi g is, volg dit dat die roetine van die huislike lewe ook 

besonder eenvormig is. Die kerkfeeste is die enigste af

wisseling hierin. Aangesien die vrouens nie buitenshuis 

werk nie , word alles tuis deur die moeder gere~l vanaf op

staantyd soggens totdat die gesin saans tot ruste kom. Sy 

is verantwoordelik vir die voeding van die gesin voordat 

die kinders soggens na die skool moet gaan en die vader na 

sy werko Sy sorg dat die kinders s koon en netjies is en 

dat hulle betyds is vir skool. Hierna wy sy haar aanda g aan 

die versorging van haar huis· en ander kinders. 

Maandagoggende word die huiswerk vroeer as gewoonlik 

klaargemaak/ •• o•• 
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klaargemaak omdat die moeders dan hulle bondels wasgoed af

neem na die rivier om dit daar te gaan was. Op Dinsdae 

word die wasgoed gestryk en gedurende die week word die 

klere nagesien vir enige herstelwerk wat daaraan nodig mag 

wees. 

Die vaders van die gesinne kom gewoonlik huis toe vir 

middagete. Die persone wat werk in die looiery, die skoen

fabriek sowel as die op die lande, kry 'n uur in die middag 

af vir ete. Omdat die verskillende werkplekke so na aan 

die woonbuurt is, is dit 'n gewoonte dat die mans die middag

ete tuis geniet. Die skool kom eers 'n rukkie later uit en 

die huisgesin kan dus nie hierdie maaltyd saam nuttig nie. 

Die middagmaal word nogtans as hoofmaaltyd gehou. 

Wanneer die kinders klaar geeet het, help hulle met 

die versorging van die diere. Hulle dra voer aan vir die 

donkies en sorg vir water vir die pluimvee. Verder dra 

hulle drinkwater in vir die huisgesin en help met die werk 

in die tuine. 

n Klein groepie van die gesinne hou nog aan die ge

woonte om na die aandete huisgodsdiens te hou. Dit word 

egter net by 'n klein minderheidsgroep aangetref en is 

stadig besig om uit te sterf o 

In elke huisgesin word verje.arsdae~ die doop of huwe

lik van een van die kinders gewoonlik gevier. By hierdie 

geleenthede word vriende na die huis genooi vir koek en 

tee of koffie. 

Aileenlik/ •••.• 
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AThenlik die viering van kerklike feesd ae of die 

viering van een of ande r ge l eenthe i d tuis, verbr eek die 

roetine van die daaglikse lewe. Saans kom die kleurlingge

meenskap reeds om en by tien-uur tot ruste omdat daar nie 

enige ontspanning socs byvoorbeeld 'n bioskoopvertoning 

saans op die sendingstasie is niee 

Die ouer egpare stel aan hulle kinders die voorbee ld 

van 'n gesonde gesinslewe en hierd i e voorbeeld word deur 

die kinders nagevolgo Die kinders van die sendingstasie 

kom eers met 'n huwelik buite die wet in aanraking wanneer 

hulle uitgaan om te werk en dan is hulle nie meer so maklik 

beinvloedhsar nieo 
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HOOFSTUK X 

VOEDING VAN DIE GESINNE 

Die inwoners van die sendingstasie het met 1 n paar 

uitsonderinge almal 'n stuk tuingrond waarop, indien hulle 

die grond deeglik bewerk, hulle vir hulleself behoort te 

kan voorsien aan die nodige groente en vrugte~ Die kweek 

van groente en vrugte is geen mn8ilike taak op die sen

dingstasie nie, aangesien die gro.nd. vr ngbaar is en die wa~

ter volop. Daarby is die tuine en erwe uit gelg tussen 

die watervoor en die rivier en die tuinery kan dus maklik 

natgelei word. Omdat daar nie so iets as waterleibeurte 

is nie, gebruik elke persoon net soveel water as wat hy 

wil en wanneer hy wil. Al ongerief vrn.t daar verbonde is 

aan die ligging van die tuine is dat die persone wie se 

tuine naaste aan die rivier gelee is net 'n sekere dee l 

van die jaar groente kan kweek omdat die rivier gedurende 

die reenseisoen opstoot tot in die tuine en dan al die 

groente verspoel. 

Voedselsoorte wat self geproduseer wordg Die vernaamste 

voedselsoorte wat self geprodus eer word is vrugte en 

groente. As groente word meesal pempoene~ boontjies, aar

tappels, uie, beet, tama ties, wort els r:: n kool gek..veek. 

Die volgende soorte vrugtebome wat die meeste in die tuine 

opgemerk is, is perskebome, druiwe, kwepers, appels en 

pere/o•o•• 
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pere. Van die kwepers, pere en a ppe ls word dikwe ls gedroog 

en dit word dan gebere vir die wintermaande • . 

Die ondersoeker het die indruk gekry da t die gesjnne 

hulle nie daarop toel~ om vars groente dwarsdeur di e jaar 

te he nie. Hulle gebruik wel wat daar is maar doeB gladnie 

moeite om planmatig te werk te gaan met die aanplant of 

saai van groente vir die winter nie , Daarby ontvang hulle 

baie graag van bur e en vriende~ 

Die vrouens, wat eintlik di e persone is wat in die 

tuine werk, het heelwat te doe ~1. mot dl e vp,r,sorging van 

hul huise en die gesin, en wannee r hierdie werk afgehandel 

is en hulle wel in die tuin kan gaan werk, is dit alreeds 

warm en gaan gesels hulle eerder by een van die bure. 

Sommige is egter baie gesteld op hul tuine, en huur selfs 

persone om vir hulle te werk, wanneer hulle nie s elf genoeg 

aandag aan die tuin kan bestee nie. 

Ongeveer 70% van die huisgesinne besit 'n pa ar slag

vee en enkeles het ook beeste. Die feit dat daar by die 

slaghuis net twee keer per week geslag word, dui daarop 

dat die meeste inwoners nie gebruik maak van die vleis wat 

uit die slaghuis gekoop word ni.P ~ Messa l s lag die persone 

hul eie vee of inwoners wat .n:i.e s e l f vee bes i t nt e 9 koop 

'n hele skaap of bok van een van d i e e i enaars omdat dit 

hulle goedkoper ui tkom as wanne e:;:" z:n.<1le vJ.e i s pe r pond 

vanui t die slaghuis moet koopo I n dj_ e somermaande hetaal 

dit/ .. p 0 0 
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dit egter beter om van die slaghuisvleis gebruik t8 maak 

of selfs blikkiesvleis te koop omdat die vleis so maklik 

kan bederf. 

Die beeste word net aangehou vir melk, en al die 

melk wat 'n gesin nie self kan gebruik nie, word aan die 

ander gesinne verkoop teen 3d. per bottelo Botter is 'n 

baie seldsame artikel op die .sendingstasie~ Feitlik die 

enigste botter wat beskikbaar is~ - :ts die pond botter wat 

elke gesin maandeliks ontvang .. wanneer daar ~n skoolkind 

by hulle inwoon. In plaas van. be:tter word meesal ui tge

braaide sknapvet of varkvet gebr11iko 

Wa.nneer die oeste goed i~, wen elke gesin genoeg graan 

om meel te h~ vir die jaar se gebruikc 

Net enkele van die vrouens hou hoenders aan. Die 

eiers wat nie deur die gesin gebruik word nie, word ver

koop aan die ander inwoners. 

Voedselsoorte wat gekoop words Die belangrikste kruide

niersware wat deur die inwoners plaaslik of elders gekoop 

word, is veral koffie, meel, suiker, en boontjies. Tee 

word nie in die winkel gekoop nie, omdat in die omliggende 

berge 'n teeplant groei w&t a: baie goed beskou word. Die 

kleurlinge gaan gereeld hulle voorraad in die berg haal. 

Die Weeklikse Maaltye: 

Op _Wupperthal is die middagmaal nog die hoofmaaltyd, 

want die werk van die gesinshoofde sowel as die skool is 

nie/ ••••• 
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nie ver van die woonhuise af nie en almal kan dus d:LP. mci::i l ... 

tyd tuis kom nuttig. Hierdie ma al tyd best aan g8wn('nl ik .. ui-t 

vleis, aartappels, mielies en een soort groente~ So~tyd J 

word die groente en vleis deurmekaar gekook in dio2 e l f de 

pot. Rou s l0a i is ook dik:wels opgeme :;.:-l::: ,, Br ood. en 1-;:offle 

word ook ;J. 5. k.~.;i:;J;_:; "t·v hi erd ::L e ma aJ..tyd genie+, ., C~'.·2t' ; nt e!'.~lk so 

skaars is ~iA koffi e by die ~a aJ . tyd mo esal sva ~t . Al-

hoewel dJ. G "iT•:- r ;J ko :Ldenhe :i.d V G.n -~· ccd:rn l c!y rU c.:i mi ddagmaal 

rootl . l " ~h n .. 'V _.:i1·e ·- --.'• ""I · ~,... ~ - · ... r1-i r, ~ic gc r ... ~j-,.., l0 S ge" neen g 1 ;:.; a .L1 a . .[!; ·:.r s. cl u v f:: .. cith·t~ v.J ... --~ - '- '· : . ... ~ . i .J.J J. ~ . • t. ~ .. 

van die moede1:s skynba:u" bewus ·•re;::1 d. J. e vor2istes v2n ' n ge-

balanseerde die8 t nie. 

Oor die algemeen bestaan dio 0g gendm.'3.al t yd u i t b rr:i cd 9 

konfyt, pap en swart koffie. Die pap word gewoonlik m8t 

suiker en s onder melk geeet. Sa ans wor d di e kos opge·.11a.rm 

wat van die middagmaal oorgebly h~t" Somtyds word 0.a.:ir ook 

sop vir di e aandete gekook en ne t soos by die ander ma al-

tye word brood en koffie by hiordi e maa ltye ook gebrui ko 

Sondae word daar gewoonlik spc:.si.s l.e aandag aan di e 

middagmaal bes t ee o By hierdie maaltyd wor d daar vir nage-

reg gesorg. Gedurende die we ek wn j:'d no r-;ereg as ?:n r ee l nie 

by die middage t e t edien nie o V:;:u gt.: c word geduT'f'm clE· d :~ e 

Ongeveer el~1ur in di e ogge?rl en he ~ .r-viAr middoe wor d daar 

koffie en br ood of vrugte na di e ~? I k v sn di~ gG s in~hcofde 

gene em. 

Voorbere iding/ooo~ a 
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Voorbereiding van die voedsel: 

Die moeder is in elke gesin di e pers oon wat hoofsaak

lik verantwoordelik is vir die voorbereiding van die voed

sel, Die dogters leer hierdie metodes van voorbereiding by 

die moeders en so bly dieselfde metodes met slegs klein 

wysigings van geslag tot geslag in swang. Kinders wat as 

huisbediendes by blankes gaan werk, help wel met die voor

bereiding van die voedsel by die blanke huise, maar hulle 

pas tog maar weer die ou metodes toe wanneer hulle kos moet 

voorberei in hul eie huise. 

Daar is geensins die indruk geskep dat die moeders baie 

moeite doen met die voorbereiding van die maaltyd nie. 

Die kos word gewoonlik om elf-uur op die vuur gesit nadat 

al die huiswerk afgehandel is. Hierna gaan werk die moeder 

baie keer in die tuin en keer dan eers kort voor die middag

maal terug om die finale voorbereidings vir die maaltyd 

te tref. 

Daar is nie by een gesin 'n groot getal potte of kas

trolle opgemerk nie. By etlike gevalle is net een drie

voet-pot op die vuurherd met die koffieketel na aan die 

kole opgemerk. 

Die voedsel word oor die algemeen op •n baie sinde

like manier voorberei. Die kombuis waarin gekook word 

sowel as die manier waarop die kos weggeb~re word het al

tyd die indruk van sindelikheid geskep. 

Die/ •• ~ •• 
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Die eetgeriewe: 

Omdat die gesinslede alma l op vers killende tye eet, 

word daar nooit spesiaal tafel gedek by die middagmaal-

tyd nie. Die vader en moeder van die gesin eet gewoon

lik sommer op die voorhuistafel en maak gebruik van die-

selfde kleedjie of doek wat dwarsdeur die dag op die tafel 

gehou word. Messe, vurke en lepels word gebruik by die 

maaltye. Wanneer die kinders tuiskom vir die middagmaal 

word hulle kos deur die moeder direk in die borde ingeskep 

en hulle staan dan sommer by die kombuis of voorhuistafel 

en eet. Die aand maaltyd word in die somermaande meesal 

buite genuttig. Elkeen van die gesinslede ontvang sy kos 

en staan of sit oral rond wanneer dit geeet wordo In 

die wintermaande geskied hierdie maaltyd op 'n meer ge

organiseerde wyse en sit al die gesinslede rondom die 

tafel. Wanneer die gesin om die tafel vergader vir maal

tye word die gebruik om die seen te vra by maaltye nog by 

die meeste gesinne gehou. 

Die Skoolvoedingskema: 

Soos reeds in 'n ander hoofstuk7) bespreek is, maak 

die skoolvoedingskema 'n baie vername deel uit van die 

daaglikse voedsel van die kinders. Alhoewel dit maar 

alleenlik/ ••••• 
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a l l e enli~ be s~ a ~n uit br ood en ros yne, is dit t og baie 

belangrik ve r a l vi r di e kinders van buitestasies wat so 

ver moe t stap na die skoal. Die skoolhoof het meegedeel 

dat sommige van die ouers die skoolvoeding beskou het as 

voldoende vir die middagmaal en daarom word die kos nou 

met speeltyd uitgedeel in plaas van ongeveer 12-uur, soos 

die gebruik was. 

Slotopmerkings: 

Op Wupperthal behoort daar geen voedselskaarste te 

wees nie, as elkeen net die nodige aandag aan sy groente

en vrugtetuin wil besteeo As die moeders die waarde van 

'n gebalanseerde maaltyd wil insien, behoort daar geen ge-

valle van ondervoeding voor te kom nie. 
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HOOFSTUK XI 

DIE EKONOMIESE OMSTANDIGHEDE 

Die inwoners van Wupperthal verskil wat hulle ekono

miese omstandighede betref van die inwoners van sommige 

ander sendingstasies, in die sin dat geen een van hulle 

uitsluitlik 'n bestaan uit landbou kan maak nie. Behalwe 

dat daar sewe gesinne is wat gladnie 'n erf of tuin besit 

nie is die grootte van die erwe maar 30 x 30 jrts., en 

derhalwe is die kanse om uitsluitlik 'n bestaan daaruit 

te maak, maar betreklik ~in. Gedurende die ondersoek was 

daar 90 tuine en erwe op die sendingstasie wat aan die 

kleurlinge verhuur is. Die huurgeld is 4/6 jaarliks vir n 
groentetuin en 10/- jaarliks vir 'n erf met vrugtebome 

op. 

Afgesien van die feit dat uit landbou alleen nie 'n 

bestaan op Wupperthal gemaak kan word nie, is daar tog 

genoeg bestaansmoontlikhede vir die inwoners van die 

sendingstasie. Alhoewel daar tydens die ondersoek drie 

mans en een vrou was wat weg van die sendingstasie gewerk 

het, is daar geen gevalle van uiterste armoede opgemerk 

onder diegene wat hulle bestaan alleenlik op Wupperthal 

self maak nie. 

Die volgende tabel gee 'n uiteensetting van die soorte 

beroepe van die mans en vrouens op die sendingstasie. 

Tabel/ ••••• 
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TABEL NO V 

SOORTE BEROEPE OP WuPPERTHAL AANGETREF 

I 
I 
I 

Beroep Tipe van Werk Mans Vrouens. 

rydelike werkers Werk ender kleurlinge 22 I 2 
I . 

Ligte werk vir fa-
brieke 6 0 

I 
I 
i 
i 

I 
~ 

Loonarbeid (a) Tuinwerkers 16 0 

Looiery 5 0 

Huisbediendes 0 4 
I 

Ander 2 2 

(b) Fabriekswerkers 30 1 

Klerikale en pro-
1 

Onderwys 4 3 
fessionele werk 

Winkelwerk 1 I 1 

86 I Tota al I I 
! 

13 
I i 

Tydelike werkersa Soos die tabel aandui is hierdie groep 

betreklik groot en sluit 28 mans en 2 vroue in. Van hierdie 

totaal is daar 22 mans en 2 vroue wat vir die vernaamste 

deel van hulle inkomste afhanklik is van los werk wat hul-

le ender die kleurlinge doen. Die vernaamste soort werk 

wat hulle doen is die bewerking van die tuingrond van die 

persone wat 'n voltydse beroep het. Hulle inkomste is baie 

wisselvallig omdat hulle alleen werk wanneer een van die 

ander inwoners werk het wat hy nie self kan baasraak nie. 

So/ ••••• 
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I 
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I 
I 
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So kry hulle b;{lroorbeeld werk in die tuin van iemand anders 

vir 'n besoldiging van 1/6 of anders word groente en vrug

te uit die tuin as vergoeding aangebied. Hulle gaan 

ploeg oak gedurende saaityd die lande van die voltydse 

werkers en ontvang 'n klein deel van die oes as besoldi

ging. Herstelwerk aan die huise van andere bring oak nou 

en dan 'n klein inkomste mee. Die twee vrouens wat tyde

like werk doen, werk ook in die tuine van andere en doen 

oak nou en dan wasgoed van die ander kleurlinge. Een van 

hierdie vroue l~ haar ook veral toe op die droog van vrugte 

vir ander persone gedurende die vrugteseisoen. 

Ses mans doen ligte werk vir die f abriek. Hieronder 

val die toewerk van skoennate teen lOd. per paar en die sny 

van riempies teen 6d. vir 16. Wat hierdie persone maan

deliks verdien hang natuurlik uitsluitlik af van die snel

heid waarteen hulle werk. 

n Groot bydrae tot die verhoging van die inkomste van 

hierdie groep is die verwerking van die teeplant in tee wat 

dan aan die seun van die bestuurder verkoop word teen 4d. 

per pond. 

Hierdie persone voer 'n regte uvan die hand na die 

tand" bestaan, veral in die gesinne waar daar nie 'n ver

wante is wat 'n pensioen van een of ander aard ontvang nie. 

Hulle kon dan ook nie met sekerheid se wat hulle inkomste 

is nie. Omdat die bure en vriende egter so mededeelsaam 

is/ •••• , 
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i s , j_s daar b~r 'crnl l e nooi t gebrek aan voedsel nie. 

Die volgende gevalle kan di en as voorbeelde van die 

finansiele omstandighede van 'n paar van die tydelike wer-

kers: 

Geval A:- Die gesin bestaan uit 'n vader, moeder en ~es 
kinders waarvan vier nag op skoal is. Die brood
winner van die gesin sny riempies vir die 
fabriek en verdien £3. ~. o. per maand. Die 
oudste dogter is 1n huisbediende en sy verd i en 
maandeliks £2. 5. o. Alhoewel hierdie gesin 
nie 'n groot inkomste het nie, voer hulle tog 
1n redelike bestaan aangesien hulle 'n eie erf 
het en die oudste dogter oak baie kos huistoe 
bring van haar werkplek af. 

Geval Bi- Die gesin bestaan uit 1n vader, moeder en vyf 
kinders waarvan die ouderdomme varieer van 
twee tot tien jaar. Die vader van die gesin 
werk alleenlik onder die kleurlinge op die sen
dingstas ie t terwyl die moeder haar aandag aan 
die huis en haar kinders wei. Die gesin beskik 
oor 'n eie erf en dit dra natuurlik by om die 
uitgawe van die gesin soveel laer te hou. Al
hoewel die kontantgeld wat inkom maandeliks 
maar £2. 3. o. is, voer die gesin tog skynbaar 
'n heeltemal normale bestaan daarop. 

Geval C:- Die gesin bestaan uit 1n vader, moeder en twee 
kinders; 'n dogter van ses jaar en 'n baba
seuntjie. Die ouers van die moeder wat albei 
ouderdomspensioen ontvang, woon by die ·gesin 
in, Die grootouers beskik oor 'n erf waar die 
groente van die gesin gekweek word. Die vader 
doen los werk onder die kleurlinge, .en waar sy 
inkomste nie voldoende is nie, vul die groot
ouers dit aan met die £3.10. o. wat hulle maan
deliks gesamentlik ontvang aan ouderdomspen-
s i oen. 

Geval Di- Die gesin bestaan uit 1n weduwee moeder en twee 
seuns van buitestasies wat hier loseer. Die 
ouers van hierdie kinders bring elke naweek die 
kinders se kosvoorraad vir die week en die moeder 
maak oak gebruik van hierdie kos. Sy beskik 
oar 'n eie erf wat die groentevoorraad voorsien 
en die kontantgeld wat verdien word deur ender 
die antler kleurlinge te werk, word bestee aan 
klere en die nodige kruideniersware. 

Loonarbeid/ •• ,,. 
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Loona rbeid : 

(a) Volgens die tabe l i s daa r beha lwe di e fabriekswerkers 

drie-en-twintig mans en ses vrouens op die sendingstasie 

wat loonarbeid verrig. 

Naas die fabriek maak die grootste groep van die 

loonarbeiders hulle bestaan deur in die tuine van die In

sti tuut te werk. Onder hierdie groep val sestien mans . 

Hulle is in diens van die seun van die superintendent en 

bewerk onder toesig van een van die blankes op die sending

stasie die tuine en lande van die Instituut. Hulle verdien 

4/6 daagliks. 

Van die nege mans wat tydens die onders oek in diens 

was by die looiery is vyf inwoners van Wupperthal self 

terwyl die ander vier van buitestasies kom. 

Vanaf 1944 val die werkers in die looiery sowel as 

die in die skoenfabriek onder die loonwet en werk die wer

kers dus onder vas gestelde lone. Die basiese lone in die 

looiery varieer van £1.17. o. - £5.IO. o. per week. Hie r

by word dan nog die lewenskoste getel~ Die lewenskoste he t 

sedert 1944 betreklik baie gestyg en waar dit in Mei 1944 

maar soveel as 28-~% was, was dit in Januarie 1950 reeds so 

hoog as 53~-%. 

Omdat die looiery so klein is kan elke werker horn nie 

bepaal by 'n spesiale soort werk nie en moet die een soms 

help by die werk van 'n ander. Om hierdie rede is die lone 

van die hoogbesoldigdes in die looiery sedert 1944 'n klein 

bietjie/ ••••• 
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bietjie verlaag terwyl die van die laer beeoldigdes we~r 

effens gestyg het. Omdat net een persoon egter die werk 

by die masjien doen, is sy loon wat reeds die hoogste in 

die looiery was naamlik £4.15. o. na 1944 verhoog na £5.10.0. 

Anders as by die fabriek bly die aantal werkers in 

die looiery taamlik konstant. Sedert die einde van 1947 

was daar nog altyd nege werkers aan hierdie diens verbonde. 

Vier vrouens op die sendingstasie is in diens as 

huisbediendes. Hulle verdien vanaf £2. 5. o. tot £2~ 10. o. 
per ~aand. By hierdie maandelikse besoldiging ontvang 

hulle drie ates per dag en ook nou en dan klere van hulle 

werkgeefsters. Die etes, en veral die middagetes bestaan 

uit die kos wat by die maaltyd van die blanke gesin oor

gebly het en dit is meesal soveel dat een of twee borde 

wat hoog opgevul is met kos vir die gesinslede by die huis 

geneem word. 

Die skaapwagter is ook een van die loonarbeiders on

der die inwoners. Die persone wat beeste of vee besit, 

betaal 'n ~ emmer graan per bees en 2/- vir elke stuk klein

vee per jaar, aan die opsiener. Hierdie geld en graan wat 

so ingevorder word, word deur die opsiener in maandelikse 

dele aan die skaapwagter oorhandig. Tydens die ondersoek 

het die skaapwagter vier emmer graan en £4.15.o. per maand 

ontvang. 

Nog 'n ander manlike persoon word deur die seun van 

die bestuurder gehuur. Hy bestuur meesal die vragmotors 

van/ ••••• 
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van die Instituut en ontvang hi.ervoor £2.10. o. per week, 

Twee van die vrouens doen wasgoed teen 10/- per maand 

en 2/- per week onderskeidelik. 

Die volgende gevalle kan as voorbeelde dien van die 

finansiele omstandighede van die loontrekkers: 

Geval A:- Die gesin bestaan uit 1n vader, moeder en 1n 
baba van nege maande, Die vader is in diens 

Geval B:-

Geval C:-

by die looiery en verdien ongeveer £15 per 
maand, Die moeder sorg vir die erf en die 
huis, Hierdie gesin voer 'n heeltemal redelike 
bestaan en kan maandeliks nog 1n paar pond 
spaar ook. 

Die gesin bestaan uit 'n weduwee~moeder, vier 
seuns en een dogter, Die twee jongste seuns is 
nog op skool en die moeder ontvang maandeliks 
'n onderhoudstoelaag van £3.19. o. vir hierdie 
twee kinders, Die oudste seun werk in die 
tuine van die Instituut waarvoor hy ongeveer 
£5 per maand ontvang terwyl die dogter as 'n 
huisbediende werk teen £2. 5. o. per maand, 
Die ander seun help die moeder met die bewer
king van die erf en hierdie gesin voer 'n 
heeltemal goeie bestaan. 

Hierdie gesin bestaan uit 'n vader moeder en 
vier kinders waarvan die drie oudstes op skool 
is. Die vader werk in die tuine van die In-
sti tuut en verdien £5 per maand. Die gesin maak 
nie 'n baie goeie bestaan nie. 

(b) Die enigste ambagswerkers op Wupperthal is die persone 

wat in diens is by die fabriek. Die fabrieksure is daag

liks van 7,30 - 12 en van 1 • 4,20, Om 10-uur in die 

oggend en 3-uur in die middag kry die werkers tien minute 

pouse vir tee. Saterdae werk hulle vanaf 7.30 - 11,20 en 

elke vierde Saterdag het die werkers vry. Die verpligte 

aantal/ ••••• 
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aanta l dae vLr ve:clof is veertien dae per jaar maar omdat 

die veI'loftyd gewoonlik met Kersfees en Nuwejaar val, kry 

die werkers meer as net die verpligte veertien dae. Die 

vakansieloon is twee-derdes van die gewone loon pJlls lewens

koste. Betaalde vakansiedae is Kersfees, Dingaansdag, 

Nuwejaar, Paasfees en Uniedag. 

Die fabriek is heeltemal ruim met groat vensters wat 

genoeg lig en lug in laat en die werkers werk onder heel

temal gesonde toestande. Een van die blankes op die sen

dingstasie hou toesig oor die werk wat in die fabriek ver

rig word en lei oak die vakleerlinge op in die verskillende 

werke wat hulle in verband met die skoenmakery doen. 

Die aantal persone wat by die fabriek werksaam is, 

is gewoonlik aan die begin van die jaar minder as aan die 

einde van die jaar. Die rede hiervoor is dat enkele per

sone gedurende die vakansietyd en met Kersfees en Nuwejaar 

hulleself skuldig maak aan drankmisbruik en dan moet hulle 

die sendingstasie verlaat of hulle word ontslaan uit hulle 

werk. Gedurende die ondersoek was daar dertig mans en 

een meisie werksaam by die fabriek. , Die meisic werk met een 

van die naaimasjiene . Eers was daar by clt"1Ge die na aimas

jicno meisies, maar sedert 1949 het die een me isie haar werk 

hier gestaa k en vul 'n man haa r plek. 

Die voklc orlinge kry elke 6 ma nnde •n ve rhoging van 2/6 

in hulle weeklikse salaris. Hulle nnnvangs alaris is £1.2.6. 

per week en aan die e inde van drie jaar ontvang hulle die 

volle salaris. 
Neti ••••• 
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Net soos by die looiery het die salarisse in die fa

briek na 19411- ook 'n verandering ondergaan. Die basiese 

salarisse vir die verskillende afdelings in die fabriek is 

die volgende: 

Oorleersnyers £4. 8. o. per week. 

Soolsnyers £2.10. o. per week. 

Naaiers, regsnyers en oplasters £2. 2. 6. 
per week. 

As tipiese voorbeelde van die finansiele omstandighede 

van die fabriekwerkers kan die volgende gevalle dien: 

Geval A:- Die gesin bestaan uit 'n vader, moeder en 'n 
dogter van vyf jaar. Die vader is 'n sool
snyer en verdien ongeveer £15 per maand. Die 
gesin besit 1n eie erf. Algemene gesinsuit
gawes beloop maandeliks ongeveer £10. Hierdie 
gesin voer 'n baie goeie bestaan. 

Geval B:- Die gesin bestaan uit 'n vader, moeder en ses 
kinders waarvan vyf van skoolgaande ouderdorn 
is. Die vader is al jare lank in diens by die 
fabriek. Hy is 'n oorleersnyer en verdien 
ongeveer £25 per maand. Die maandelikse ge
sinsui tgawes beloop £10.15. o. en die gesin 
voer dus 'n goeie bestaan. 

Klerikale en Professionele Werkers: Onder hierdie groep 

val slegs vyf mans en vier vrouens, naamlik 1 vromwinkel

klerk, 1 manlike winkelklerk en 7 onderwysers(esse). Die 

inkomste van die winkelklerke is £5 maandeliks en 516 

per dag onderskeidelik. Die salarisse van die onderwysers 

en onderwyseresse wanneer hulle lewenskoste ingesluit is, 

wissel van £25 - £50 per maand. Hierdie groep persone en 

veral die onderwysers (esse) voer 'n heeltemal go"eie bestaan. 

Ander/ ••••• 
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Ande r Br onne van Inkomste: Afgesien van die persone wat 

voltyds of d eelt ~·dse werk verrig , is daar nog 'n groep 

persone op Wupperthal wat uitsluitlik bestaan van die pen

sioen wat hulle maandeliks trek. Die pensioene van persona 

op buitestasies word ook maandeliks aan die kantoor van die 

bestuurder uitbetaal. Onderstaande tabel toon die totale 

aantal pensioene wat aan die kantoor van die bestuurder 

uitbetaal word en die getal wat aan persone op Wupperthal 

self betaal word. 

TABEL NO VI 

~ard van Pensioene Wupperthal Tota al 

Ouderdomspensioen 38 111 

Porlogspensioen 3 

Blindepensioen 1 3 

Gesinstoelaag l 1 

londerhoudstoelaag 
I 

I 3 12 

iggaamlike Ongeskiktheid l 3 20 
I 

Die leraar betaal self al die pensioene uit en aansoek 

om pensioene word ook by horn gedoen. 

Van die vier-en-veertig persone wat alreeds die ouder-

dom bereik het is daar agt-en-dertig op die sendingstasie 

aan wie die maandelikse ouderdomspensioen van £1.15. o. 

uitbetaal/ ••••• 
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uitbetaal word. Aan die drie gesinne wat onderhoudstoelaag 

ontvang, word £3, £1.5, en £3. 9 , onderskeidelik maandeliks 

uitbetaal. Hierdie bedrag verskil by verskillende gevalle 

en word vasgestel volgens die aantal minderjarige kinders 

en die algemene omstandighede. Die blindepensioen bedra 

£2. 5. per maand terwyl die gesinstoelaag van £2.10. betaal 

word aan 'n broer en suster wat albei hulle ouers verloor 

het. Die seun gaan nog skool en die dogter neem die huis

houding waar. Die liggaamlike ongeskiktheidspensioen beloc! 

£1.15. o. Per maando 

Behalwe die reeds genoemde bronne het enkele persone 

ook nog aanvullende bronne van inkomste. Die persone wat 

slagvee aanhou verkoop nou en dan hiervan aan andere en 

varke word ook vetgemaak vir hierdie doelo ~ Paar vrouens 

verkoop hoendereiers en die wat taamlike groot blomtuine 

het verkoop ook blomme aan die ander im,,roners. Die enkeles 

wat melkkoeie aanhou verkoop die melk wat hulle nie self ge

bruik nieo 

Spaarmoontlikhede: Gedurende die oorlog het die vrouens 

van mans in die leer taamlik baie geld in die posspaarbank 

weggesito So was daar sommige persone wat byna £200 op die 

manier gespaar het. Toe .die mans egter terugkeer uit die 

leer is die geld alles uit die spaarbank getrek en tydens 

die ondersoek was daar niemand op die sendingstasie wat op 

hierdie manier geld probeer wegsit het nie. 

Die/ ••• o. 
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Die fej_t dat slegs ses persone wat die vereiste ouderdom 

vir ouderdomspeusioen ber eik het nie gebruik ma ak daarvan nie 

dui duidelik da arop dat die inwoners nie veel het om op terug 

te val wanneer hulle ophou met werk nie. 

Op Wupperthal is daar twee verenigj_ngs waarby die in

woners van die sendingstasie kan aansluit, en wat aan hul le 

'n spaarmoontlikheid bied sowel as 'n versekering in die g8 -· 

val van siekte en dood. Hierdie twee verenigings is: 

(1) Die Begrafnis-Klub. 

(2) Die Sustersvereniging. 

Met enkele uitsonderings behoort al die persone op 

Wupperthal aan die begrafnis-klub. Die stigtingsdatum van 

hierdie vereniging kon nie uitgevind word nie, maar sover 

vasgestel kan word bestaan dit reeds al jare op die sen

dingstasie. Die mans sowel as die vroue behoort aan hier

die vereniging en twaalf mans word jaarliks uit die lede 

gekies vir 'n komitee. Elke lid betaal 1/- per kwarta al 

aan die voorsitter en die geld word dan in die kantoor van 

die superintendent geb~re. Tydens die ondersoek het die 

vereniging ongeveer £80 tot hulle beskikking gehad. Die 

hout wat hulle aankoop vir kiste word gestoor in een van 

die stoorhuise op die sendingstasie. 

Vir die kis van 'n volwassene betaal lede van die ver

eniging dan 6/- en vir die kis van 'n kind 4/-. Persone wat 

nie aan die vereniging behoort nie kan ook die kis deur 

die vereniging kry en betaal dan £2 daarvoor. 

Lede/ ...... 
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Lede van di e ver eniging kr y beur te om gr afte te graweo 

Die beurt e ga an met di e r ye van di e hui se af . Drie per

sons grawe di e gr af van 'n volwassene en t wee di e graf 

van 'n kind . 

Die Sustersvereniging is gestig op inis i atie f van 'n 

paar vroue van die s endingstasie in Augustus 1948. Tydens 

die ondersoek he t derti g vroue aan die vereni ging behoor t . 

Die lede betaal 6d. om aan te slui t en dan 6d. pe r ma and T) .:; :· 

lid. Die geld word deur die voorsitster gehou. Wannee r 

daar siekte is in di e gesin van die lede, word da ar medi-

syne gekoop of die doktersonkos te word met di e geld ge-

dek wanneer di e dokt er wel moe t inger oep word . Met Ke rs-

feestyd word daar ge ld ge leen aan eni ~ e lid in die gemeen-

skap teen 'n rente van 1/- per ma and vi r e l ke £1. Dit 

bring egter baie moe ilikheid mee omda t pers one nj e betyds 

die geld terug betaa l nie . Hierdi e ver enigi ng vergade r 

elke veertien dae en by die ge l eenthe id bespreek hulle s ake 

wat di e ve r r i gtinge van di e vereniging r aak . ~ Kle in di ens i ~ 

wor d ook geh ou by di e vergaderings. Wannee r enigeen van 

d i e gemeenskaps lede siek word ga an help die l ede van die 

Sus te r svereniging met di e versorging van di e s i ekes , waa r 

nodi g . 

Die Begrafnis-klub is tot gr oot bate vir di e inwoner s 

van Wupperthal want dit hou die kost e van 'n be gra fnis l aa g , 

en omdat die inwoners nie gereeld spaar vir su l ke gevalle 

nie, word hulle dan in staat geste l om mi nstens 'n ordentlike 

begrafnis/ ••••• 
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begrafnis aan hulle oorledenes te gee. Die Sustersvereni

ging is nog baie jonk om vrugte af te werp maar die doel 

hiervan is geed en bied minstens 'n mate van vetsekering 

vir tye van siekte. 

Slotopmerkingss Die feit dat die inwoners van Wupperthal onr 

die algemeen 'n redelike bestaan voer kan toegeskryf word 

aan die lae lewenskoste op die sendingstasie. Die belang

rikste faktore wat die lae lewenskoste in die hand werk is 

die volgendes 

(1) Die afwesigheid van enige kommersiele ontspanning. 

(2) Voedselsoorte wat self op die stasie geproduseer word 

en sodoende nie nodig is om aan te koop nie. 

(3) Die gratis gebruikmaking van water en brandhout. 

(4) Die geringe huurgelde wat vir tuine en weiveld gevra 

word. 

(5) Die feit dat Wupperthal so ver van die invloede van 

enige groot dorp is, en die inwoners dus nog by 'n 

eenvoudige en goedkoop kleredrag hou. 

Die lewenskoste kan nog verlaag word as die inwoners 

net voorligting ontvang in verband met intensiewe tuinbou. 

Hulle gebruik definitief nie die beste metodes om soveel 

moontlik uit die grond te wen nie, bloot omdat hulle on

kundig is. Die voorligting wat die kinders in die skool op 

hierdie gebied ontvang, is ook maar baie gering. 

Ten slotte kan egter gese word dat in teenstelling met 

kleurlinggemeenskappe oor die algemeen geen gevalle van 

uiterste/ ••••• 
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ui terste aririoede op Wupperthal aangetref is nie. Die 

fabriek, louiery en tuine van die Instituut lewer ongetwy

feld 'n goele arl:ejdsmark vir die inwoners. Selfs die 

pensioentrekkers voer skynbaar 'n goeie bestaan op hulle 

inkomste omdat hulle nie uitstaande skulde het nie en 

hulle geld dus net so gebruik word vir kos en klere. 
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SPESI ALE MAATSKAPLIKE VRAAGSTUKKE 

Op W'upperthal, net soos in enige ander gemeenskap, 

kom daar van tyd tot tyd maatskaplike vraagstukke voor 

waaraan die owerhede spesiale aandag moet skenk omdat dit 

stremmend inwerk op die vooruitgang van die gemeenskap. 

Vraagstukke van hierdie aard is veral drankmisbruik, bui te·· 

egtelike geboortes, wetsoortredings. 

Wetsoortredings: 

Die inwoners van Wupperthal maak hulle op hierdie ge

bied baie min skuldig. Volgens die polisie en magistraat 

van Clanwilliam, verskyn daar jaarliks uiters een of twee 

van die inwoners van Wupperthal voor die hof op aanklag 

van wetsoortredings. Sommige jare kom daar selfs nie een 

geval van wetsoortreding voor nie. Die magistraat van Clan

william het verklaar dat die gemeenskap van Wupperthal oor 

die algemeen wetsgehoorsaam is en dat hulle gunstig verge

lyk met ander kleurlinge van die distrik. Wanneer gevalle 

van wetsoortredings wel voorkom, is dit gladnie van ernstige 

aard nie, en meesal maak hulle hul net skuldig aan diefstal. 

In gesprekke wat met die inwoners gevoer is tydens 

die ondersoek, is daar nooit melding gemaak van enige bekende 

of familiebetrekking wat tronkstraf vir 'n oortreding ont

vang het nie. Wat wel duidelik geblyk het uit onderhoude 

was/ ••••• 
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was dat die inwoners dit as 'n groot skande beskou wanneer 

'n persoon wel tronkstraf moet ontvang vir een of ander 

wetsoortreding. 

Drankmisbruik: 

Geen dranklisensies is op Wupperthal uitgereik nie, 

en drank word by geen geleentheid toegelaat nie. Alhoewel 

dit teen die regulasies van die sendingstasie is, word 

daar tog drank ingesmokkel. Dit gebeur egter baie selde 

omdat die inwoners maar by enkele geleenthede die kans kry 

om na Clanwilliam te gaan. 

Die invloed van die kerk is ongetwyfeld 'n faktor wat 

drankmisbruik teewerk. Wanneer 'n persoon horn skuldig maak 

aan drankmisbruik en die bestuurder kom daarvan te hore, 

word die oortreder onder sensuur geplaas. As aan die 

kerklike tug nie geboor gegee word nie verloor so 1n persoon 

sy inwoningsreg. Gedurende die ondersoek was daar een man

like persoon op die sendingstasie wat onder sensuur was as 

gevolg van drankmisbruik. Dranfilnisbruik onder vrouens is 

iets heeltemal onbekends op Wupperthal. Omdat die inwoners 

baie selde gaan uitwerk op naburige plase, kom hulle ook 

nie dikwels in aanraking met die dopstelsel nie. 

Oor die algemeen is die indruk wat tydens die onder

soek geskep is dat die inwoners met enkele uitsonderings 

baie gekant is teen die gebruik van sterk drank en 'n hele 

paar persone het dan ook hulle afkeur uitgespreek teen 

die/ ••••• 
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die persone wat hulle wel skuldi p; maak aan drankmisbruik. 

As in aanmerking geneem word watter ernstige probleem drank-

misbruik ender die kleurlingbevolking aanneem, dan verge

lyk Wupperthal baie gunstig in hierdie verband. 

Buite-egtelikheid: 

Onderstaande tabel dui aan die getal buite-egtelike 

geboortes wat vanaf 194~ tot 1949 voorgekom het in verge

lyking met die tot ale aantal geboortes. 

T ABEL NO :VI I 

BUITE-EGTELIKE GEBOORTES OP VJ\'.JPPERTHAL 

VANAF 1945.,. 191+98) 
·- -

Persentasie Aantal Buite -egtelike Jaargetal Geboortes geboortes Bui te- .egtelike 
Geboortes 

' 

1945 61 J_L1- 22.95 

1946 l+8 1 2.08 

1947 49 6 10.16 

1948 51 7 13.72 

1949 58 12 20.68 
-
1945-1949 I 277 40 I I I 

Soos/.• ••• 

-

I 

8) Die inligting is verkry by die kantoor van die superin
tendent van die sendingstasie, waar die geboortes gereg :l. s 
treer word en die buite-egtelikes uitgeken word wannecr 
die naam van die vader verstrek word. 
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Soos uit die t abel kan af gele i word wa s veertig of 

14.4% uit 'n totale aantal van 277, geboortes buite-eg

telik. Daar is byna geen off i s iele syfers beskikbaar om 

hiermee te vergelyk nie, behalwe die bevinding van die 

Kommissie van Ondersoek insake die Kaapse Kleurlingbe

volking wat daarop dui 11dat 30 persent tot 40 persent va f. 

alle geboortes oqger Kleurlinge buite-egtelik is".9) 

Wupperthal vergelyk baie gunstig met laasgenoemde syfe r s 

asook met syfers wat verkry is tydens 'n sosiologiese s trd~ « 

van 'n groep kleurling-plaasarbeiders in die distrik 

Tulbagh. Die aantal buite-egtelike geboortes vir die la a~ . 

genoemde groep is aa ngegee as 11pngeveer 50% van die to te).~~ 

aantal kinders 9 rrlO) terwyl die s yfers oor Wupperthal aan·· 

dui dat die hoogs te aantal buite-egt elike geboortes maar 

soveel as 22095% was en in die j aR r 1946 was dit s el f s so 

laag as 2.08%. 

Die rede vir hierdie betreklike lae syfer vir buite

egtelikheid ender die inwoners va!l Wupperthal kan daarin 

gesoek word da t die tug wat die kerk op sy lede toepas in 

hierdi e/,~ ~ •o 

9) Vers l ag van di e Kommissie van Onders oek insake die 
Kaapse Kleurl :L ngbevolking van di e Unie. U .G. No. 5lt- 9 
1937, par ., 69 

10) Du T oit~ J.B. ~ Plaasarbeiderso ~ Sosiologiese studie 
van 'n g~oep kleurling-plaasarbeiders in die dist rik 
Tulbagh o ( Ongr~ publiseerde tesis verkrybaar in di e 
biblioteel;: van die Universi tei t van Stellenbosch) . 
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hierdie verb8nd nog baie streng i s . Soos in voorafgaande 

hoofstukke uiteenges it is, kan 'n persoon sy inworringsreg 

verloor wannee r hy buite die huwelik met 1n vrou saamlew9 . 

In ~ierdie gemeens kap word 'n buite-egtelike geboorte ook 

nog as 'n skande beskou en nie soos in die meeste ander 

kleurlinggemeenskappe as iets all edaags gereken nie. 

Tydens die onde rsoek is daar heelwat eerste geboor te~ 

teegekom wat buit e-egtelik wasQ Volgens die leraar gebeur 

dit ook heel dikwels dat wanneer 'n paar in die eg verbind 

word, die bruid reeds swanger is. Dogters van die sending ... 

stasie wat op and er plekke gaan werk keer ook dikwels terug 

na hul ouerhuis vi r 'n buite-egte like geboorte. 

Soos reeds genoem, pas die kerk sy tug streng toe b y 

alle gevalle van hu. i te-egtelikhe i d . 1n Bruid , word vir ses 

maande onder sen.suur geplaas wa nne.er sy met haar huwelik 

alreeds swanger i s , en sy mag nie haar kind laat doop voor

dat sy weer i n ke r klike ere hers t e l is nie. Vir elke bui te·· 

egtelike kind op die sendingsta s i e moet 2/6 per maand aan 

die superintendent betaal word vi r s olank die kind op die 

sendingstasie woon. Die kerlike tug he t ongetwyfeld hier 

ook sy invloed want gedurende die ondersoek is net een ge

val teegekom waar 'n ongetroude moede r twee buite-egtelike 

kinders het. 

Ander Probleme~ 

Volgens i i e be stuurder van die sendingstasie he t daa r 

op/ ••••• 
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op wupperthal alle en rass evermenging voorgekom toe 'n 

klompie Damaras vroe~r vanaf Suid-Wes-Afrika daar ingetrek 

het. Die kerk gaan hierdie r assevermenging gladnie tee 

nie. Tydens die ondersoek is geen persone in die gemeen

skap opgemerk wat as blankes sou kon deurgaan nie. 

Die vrouens van verskillende van die mans wat in di8 

le~r was het verkl 3ar dat hulle eggenotes baie moeilik 

weer aange pas he t by die reels van die sendingstasie., u12c; • 

dat hulle hul t og weer uiteindelik heeltemal daarmee veT~ 

soen het .i 

Ten slotte kan ges~ word clat die inwoners van Wuppe :i' 

thal nie tn gemeenskap vorm waa r in mo.a tskaplike euwe l s or 
groot skaal voorkom nie. Die strenge re~ls, tug en in

vloed van die kerk kan ongetwyfGl d hiervoor ve,rantwoorde~ 1 ·~;: 

gehou wordo 
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VERMAAKLIKHEID EN ONTSPANNING 

Soos in enige ander gemeenskap word ook in Wuppert_hal 

die vryetydsbesteding vir elke inwoners bepaal deur die 

moontlikhede vir ontspanning wat daar in die gemeenskap is, 

asook deur die mate van opvoed i ng wat hy/sy geniet het . 

Daarby moet die inwoners van Wupperthal by hulle vermaakl j_J\

heid en ontspanning ook nog streng rekening hou met die 

beperkings wat deur die kerk opgele is in hierdie verband . 

So mag daar byvoorbee ld geen vergaderings gehou word s onde r 

die toestemming van die bestuurder nie en die stigting van 

enige soort klubs of verenigings moe t ook eers vooraf ge

gaan word deur die verlof van die bestuurder. Dans en darw 

musiek word nie toe gelaat nie en kommersiele ontspanning js 

verbied. 

Ons kan die ve rmaaklikheid- en ontspanningsfasilitei te 

op W'uppertha l onde r die volgende t wee hoofde indeel: 

(1) Ongeorgani see rde vermaaklikh12iC.- en ontspanning 

(2) Georganiseerde vermaaklikheid- en ontspanning , 

Ongeorganiseerde vermaaklikheid- en ontspanningsfasiliteite~ 

Elke persoon op die sendingst as ie neem na willekeur 

deel aan hier di e vorm van vryetydsbesteding. Dit was dui

delik tydens die ondersoek dat 'n indiwidu of die lede van 
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'n gesin gesamentlik die gr oots t e de el van hulle vrye 

t yd op d ie rnan ie r de11rbring . 

Die Kinders: As vrye tyd vir die kinders kan beskou word 

die middae nadat die skool uit is en saans na ete. Midda e 

na skool help die kinders gewoonlik hulle ouers met werk , 

maar hierdie werk gaan gepaard met 'n groot mate van s pel . 

Die ouers het dikwels gekla dat die kinders so lank we gbly 

wanneer hulle moet gaan water haal omdat hulle te vee l lan.g~ 

die pad speel. Onder die groot borne naby die winkel kom 

dikwels 'n hele klomp kinders saam en hier word 'n bal r ond 

geskop en spele soos 11Kat-en-muis 11 of 11hop~scotch" gespeel . 

Die borne verskaf genoegsame koelte en in die skaduwees is 

ook baie lekker sandgrond om in te speel. 

Die meisies is baie keer opgemerk met naaldwerk of 

breiwerk na skool, terwyl oor die algemeen die kinders as 

ywerige lesers beskou kan word. 

Die Volwassenes: Voor die winkel waar die bus gewoonlik 

stilhou om persone op of af te laai, word byna gedurig 

groepies kleurlinge aangetref wat daar rond sit en staan 

om te gesels. Hier is die vernaamste plek waar hulle met 

persone buite die sendingstasie in aanraking kom en waar 

hulle die nuus van die dorp, naburige plase of ander buite

stasies kan hoor. Selfs die vrouens wat op Wupperthal 

woonagtig is, gesels besonder lank met mekaar in die winkel 

wanneer hulle gaan inkopies doen. Gebeurtenisse op die 

sendingstasie/ ••••• 
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s eud ings t as i e , siekt e of die kinde r s word gewoonlik by 

sulke ge l eenthede bes preek . 

Wanneer die wa s goe d_ Maandae gewas word of wanneer die 

vrouens middae gaan hout maak, word hulle meesal in groepieE 

van twee of meer aangetref waar hulle hul werk al gesel

sende verrig. Die volwasse lede van die gesinne kuier oo' ;: 

saans oor en weer om met mekaar te gesels. 

Op Wupperthal word, behalwe die motor van een van o5 e 

onderwysers, geen ander soort voertui$ aangetref behalwe ' n 

slee met donkies nie. Hierdie slee word net gebruik wan

neer die gesinne op die saaiplase gaan saai, om die saad 

en benodigdhede vir die tydperk op te vervoer. Voertuie 

vir plesierritte bestaan gladnie op Wupperthal nie, en die 

onderwyser gebruik sy kar alleen nou en dan gedurende na

we ke om erens heen te gaan. Die ander kleurlinge op die 

sendingstasie maak gebruik van die spoorwegbus wanneer 

hulle na Clanwilliam wil gaan. Die gebeur egter baie se l de. 

Jaarliks , in Julie-maand gaan gesinne of lede van ' n 

gesin uit na een van die twee saaiplase Hartvlak of Vaal

Heuning , om daa r te gaan ploeg en saai. Hartvlak is 10 

myl en Vaal-Heuning 6 myl vanaf Wupperthal gelee. Dit is 

so goed as 'n vakansie vir die gesinne want dit is ' n al

gehele verandering. Die gesin of lede van 'n gesin gaan 

woon vir die saaitydperk wat veertien dae of meer duur, op 

een van die saaiplase. Hulle neem kos en klere saam vir 

die tydperk en woon in klein hutjies wat daar aangebring 

is/ ••••• 
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is vir die doe l. I n November wanneer dit moe t geoes word 

vind daar weer 'n herhaling hiervan plaas. 

Musiekinstrumente is gladnie op die sendingstasie 

opgemerk nie, behalwe twee of drie gesinne wat grammafone 

besit. Die een radio wat gedurende die ondersoek by een 

van die huise opgemerk is, was buite werking. 

Die ouer lede va~ die gemeenskap behalwe die onder

wysers ( esse) le hulle nie baie toe op lees nie. Aleenlik 

die tydskrifte of koerante wat deur die onderwysers ender 

hulle versprei word, word nou en dan gelees. Sommige van 

die ouers lees ook die boeke wat die kinders uitneem by 

die skoolbiblioteek. 

Die vrouens verrig meesal net die nodige naaldwerk om 

hulle gesinslede van nuwe en heel klere te voorsien. Geen 

een van die vroue l~ hul spesiaal toe op kunsnaaldwerk nie . 

Die houtwerk wat die mans doen, word nie gedoen vir ont-

s panning nie, maar word beskou as deel van hulle 

dagtaak. 

Georganiseerde vermaaklikheid- en ontspanningsfasiliteite: 

Op hierdie gebied is daar nie veel fasiliteite vir die 

inwoners nie en Wupperthal skiet nog ver te kort in hierdie 

verband in vergelyking met ander gemeenskappe van dieselfde 

grootte. In die meeste kleurlinggemeenskappe word sport in 

een of antler vorm aangetref, terwyl op Wupperthal vir sowel 

kinders as volwassenes geen fasiliteite op hierdie gebied 

bestaan/ ••••• 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



- 115 -

bestaan nie o 

Die Kinders: Behalwe die jaarliks e skoolkonsert is die 

kerk veral verantwoordelik vir die mate van georganiseerde 

vryetydsbesteding wat die kinders van Wupperthal geniet. 

Kerkfeeste, veral Paasfees, die Dodefees en basaars bied 

vir die kinders ongetwyfeld 'n mate van ontspanning. Die 

c.s.v.,waaraan al die kinders bo die ouderdom van 12 jaar 

asook die wat nag nie aangeneem is nie, moet behoort, ver

skaf minstens een aand per week ontspanning van 'n geeste

like aard en wel wanneer die lede Normaalklasse bywoon. 

Die kinders wat in die 11 Jongkoor 11 sing vind hierin aange

name ontspanning. 

Die Volwassenes: Die twee verenigings wat op die sending

stasie bestaan naamlik die Sustersvereniging en die Begr af

nisklub, verskaf alleen ontspanning wanneer die lede by

eenkom vir 'n vergadering. Die Sustersvereniging vergader 

een keer per week en bied veel leersaams aan die lede · omdat 

een van die blanke vrouens op die sendingstasie die lede 

kom toespraak oor een of ander onderwerp soos byvoorbeeld 

die voeding of algemene opvoeding van hulle gesinne. Sy 

gee ook aan die lede die geleentheid om hulle probleme met 

haar te bespreek. 

Die lede van die 11 Grootkoor" vind ontspanning daarin 

dat hulle elke Sondagmiddag by een van die siek lede in 

die/ ••••• 
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die gemeenskap ga an sing. 

Meer neg as in die geva l van die kinders bied die 

kerk en kerkfeeste aan die volwassenes geleentheid vir 

ontspanning. Dae voor die tyd word reeds voorbereidings 

getref en vir 'n hele tyd na afloop daarvan word dit neg 

in die gemeenskap bespreek. 

Slotopmerkings: Daar kan veel gedoen word om die inwoners 

van die sendingstasie te help om hulle vrye tyd baie nut

tiger te bestee. Die jongmense het behalwe die c.s.v. 
geen ander georganiseerde onts panning nie, en dit is ver

basend dat die jeug van die gemeenskap nie neg meer daar

toe neig om hulle afleiding te soek juis in dit wat hulle 

belet is nie. Di~ ouer lede van Wupperthal sal ook veel 

baat vind by 1n vereniging waarby hulle aktief kan deel

neem en wat hulle belangstelling gaande sal maak. Op die 

gebied van ontspanning en vryetydsbesteding kan inisiatief 

aan die kant van die onderwysers(esse) en selfs van die 

bestuurder vs e l bydra, want op die oomblik veer die meeste 

inwoners Yn l edige bestaan gedurende hulle vryetyd. 
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HOOFSTUK XIV 

BEVINDINGS EN AANBEVELINGS 

Enige besoeker aan Wupperthal sal homself afvra of 

die afgesonderdheid van die sendingstasie wel tot voordeel 

of nadeel van die gemeenskap strek. Alhoewel die gemeen

skapslede gereelde mediese dienste asook 'n goeie mark vi r 

hulle produkte moet ontbeer, word hulle tog aan die ander 

kant beskerm teen 'n oormaat van vreemde invloede en hier

in kan die rede gesoek word vir die eenvoudige maar tog 

gelukkige leefwyse wat op die sendingstasie aangetref word. 

Deur die fabriek en die tuinbou binne die gemeenskap 

is dit nie nodig vir die gemeenskapslede om elders be

staansmiddele te gaan soek nie. Die afwesigheid van kom

mersiele ontspanning en die feit dat die meeste vo~dsel

produkte op die sendingstasie self geproduseer word, hou 

die lewenskoste besonder laag. Dit kan egter nog verminder 

word as die inwoners net wil probeer om di~ grond beter 

te bewerk en sodoende meer daaruit te haal. 

Alhoewel daar in enkele gevalle oorbevolking opgemerk . 

is, vergelyk die behuisingstoestande op Wupperthal besonder 

gunstig met die huidige stedelike woonbuurtes van kleurlinge . 

Die mate van oorbewoning het geen merkbare nadelige uit

werking op die gesondheid van die bewoners van sulke huise 

niel ••••• 
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ni e. Daarby kos die huis e ba i e min om op te rig, en die 

enkeles wat die eiendom van die kerk is word aan die in-. 
woners verhuur teen 'n baie laer huur as die gewone dorps-

huur en veral stadshuur. 

Die klimaat is nie baie gunstig vir landbou nie en 

laasgenoemde word alleen moontlik gemaak deur besproeiing . 

Vir die gesondheid van die inwoners word die klimaat egt er 

as besonder gunstig beskou. 

Die verpligte kerkbywoning en die invloed wat die kerk

tug nag op die lede het, het 'n besondere heilsame uitwer

king in hierdie gemeens kap waar die sendingkerk nag die 

spil is waarom alles draai. Hieraan kan ans die besonder e 

lae syfers vir drankmisbruik, misdaad en buite-egtelikheid 

toes kryf. Die feit bestaan egt er dat veral die j onge r 

lede van die gemeenskap al hoe meer afvallig word van die 

reels van die kerk. Die rede hiervoor is dat die r eels 

van die Instituut in baie gevalle gemeet aan moderne opvat-

tings, verouderd en te streng is. 

Die feit dat die skoal een van di e eerste instellings 

is waarm~e 'n begin gemaak is op die sendingstasie, toon 

duidelik die erns van die stigters met die opvoeding van 

die gemeenskapslede. Verpligte skoolbesoek wor d as van-

. selfsprekend beskou en stokkiesdraaiery is dan ook tereg 

genoem as iets onbekends in die gemeens kap. 

Op/ ••••• 
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Op die gebied van ont s panning word byna niks op die 

sendingstasie gedoen nie. Die jong mense in die gemeenska p 

word ongetwyfeld hierdeur geraak en dit is moontlik die 

rede waarom so baie van hulle hul toevlug na die dorpe en 

stede neem. 

Daar bestaan geen reels op die sendingstasie in ver

band met die verwydering van nagvuil en huisafval nie, en 

hierdie toestand vereis ongetwyfeld aandag. Vleis en melk 

word verkoop sonder dat daar enige spesiale aandag gegee 

word aan die suiwer hou daarvan. Ook voel die inwoners 

dit baie sterk dat daar nie toegesien word dat die drink

water suiwer gehou word nie. 

Waar uit bostaande oorsig tekortkominge blyk, wil ons 

die volgende aanbevelings doen. 

(1) Dat daar 'n mate van selfbestuur sal wees in die vorm 

van 'n dorpsbestuur, wat die gemeenskapslede vertroud 

sal maak met plaaslike selfbestuur en by die inwoners 

ook 'n mate van verantwoordelikheidsin teenoor die ge

meenskap sal aankweek. 

(2) Dat 'n opgeleide verpleegster op die sendingstasie 

aangestel sal word wat haar voltydse dienste aan die 

gemeenskapslede kan bied. 

(3) Dat daar beter voorsiening gemaak word vir die verwy

dering van nagvuil en die suiwer hou van drinkwater, 

vleis en melk. 
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(4) Dat voorligting op di e gebied van l andbou gegee word 

s odat die inwoners die meeste voordeel kan trek uit 

die grand. 

(5) Dat beter ontspanningsfasiliteite verskaf word. 
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BYLA AG I 

REELS EN WETTE 

VAN DIE WUPPERTHAL I NSTITUUT 

1. Elke bewoner van die instituut staan met sy hele gesin 

onder alle reels en wette van die Instituut hier op 

Wupperthal en sy onderhorige plekke. 

2. Die huurjaar eindig op 3lste Mei. Elke huurder is ver

plig voor of op 31 Mei sy huur te betaal. 

3. Huise, krale ens. mag net met verlof en toest emming van 

die Bestuurder van die Instituut opgerig word, 

4. Geboue wat deur die huurder opgerig is kan, as hy om 

enige rede die Instituut wil of moet verlaat, of afge

breek word of na valuasie van lede van die Gemeenteraad 

aan 'n ander bewoner, wat deur die Bestuurder goedge

keur is; of aan die Instituut self verkoop word. Vir 

krale, pondokke, vloere, heinings of enige verbeterings 

van gehuurde gronde kan geen vergoeding toegestaan word 

nie. 

5. Die huurder mag nie meer as 25 stuk kleinvee en 3 

melkkoeie en 6 werkdonkies aanhou nie. Die wat oor bo

genoemde getalle kleinvee, beeste of donkies aanhou 

moet wei ge ld t een die volgende tarief betaal:-

Vir/ ••••• 
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Vir kleinvee 2/- pe r jaar vir elke 5 oor die getal. 

Vir beeste 2/- per jaar vir een elk oar die getal ~ 

Vir donkies 6/- per jaar vir een elk oar die getal , 

6. In geval 'n huurder sander kennisgewing langer as 6 

maande van sy huis afwesig is, loop hy gevaar om sy in

woningsreg te verloor. 

7. Die huur kan deur huurder of verhuurder gestaak word en 

wel na een maand tevore kennis te gee. 

8. Elke bewoner van die Instituut is verplig om aan alle 

noodsaaklike publieke werke deel t e neem en sy huis, 

werf, tuin en erf in beste orde te hou. 

9. yan elke huurder wat sy erf, tuine, lande ens, nie op 

bevredigende wyse bewerk nie, sal die gronde weer afge

neem word. 

10. Elke bewonder van die Instituut is met sy hele gesin 

verplig om die Godsdienste op Sondae of in die week ge

trou en gereeld by te woon en sy kinders na skoal te 

stuur. 

11. Niemand mag sterke drank of wyn inbring of laat inbring 

nie, biermaak van enige soort en dagga is nie toegelaat 

nie. 

12. Elke bewonder is verplig om hom hier en orals ordentlik 

te gedra en om hom te onthou van onsedelikheid, 

dronkenskap/ ••••• 
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dronkGnskap , vloek , l a.ste :r , s abba tskending en ander 

aanstootli lrn dinge . Ook dans en dansmusiek in die 

huise en op vloere is nie toegelaat nie. 

13. Niemand mag sonder toestemming van die Bestuurder 

vreemde mense herberg nog groot- of kleinvee van 

ander mense aanhou nie. 

14. Niemand is toegelaat om enige besigheid sonder uitdruk

like toestemming van die Bestuurder op te rig of bas, 

bossiestee of enige soort hout te Jaat maak nie. By

neste in die veld mag nie vernie l word en ook nie on

tydig uitgehaal word nie. 

15. Varke mag nie op straat of in tuine en erwe rondloop 

nie, ma ar moe t op hok gehou word. Oortreders van hier

die bepaling loop gevaar om beboet te word of sy huur

grond te verloor. 

16. Diere wat skade doen moet ge skut word met kennisgewing 

aan die skutmeester. Veroorsaakte skade moe t deur di e 

opsiener takseer word. 

17. Vir die stigting van enige soort verenigings, klubs ens, 

moet di e goedkeuring van die Bestuurder gevra word. 

Vergaderings van enige soort is sander toestemming van 

die Bestuurder nie toegelaat nie. 

18. Alle geskille en twissake, met ui t sondering van krimi

nele sake, moet deur die Bestuurder, bygestaan deur 
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die Kerk- en Gemeenteraad bes lis word. Elke party 

moet horn aan die uitspraak van die Raad onderwerpo 

Krimineel veroordeeldes verloor outomaties hul inwo

ningsreg. 

19. Elkeen wat sy verpligtinge in die uiterlike of kerk

like lewe nie nakom nie en reels, wette en bepalings 

van die Instituut oortree, sal inwoningsreg verloor en 

sal die Instituutgronde saam met sy gesin moet ontruim 

en wel binne 30 dae na kennisgewing deur die Bestuurder. 

20. Die Bestuurder verlang daarna om met elke hewonder van 

die Instituut in rus en vrede te lewe en derhalwe word 

verwag da t elkeen die reels en wette van die Instituut 

getrou nakom en sodoende rus en vrede en die nodige 

orde op Wupperthal en sy onderhorige plekke te besten

dig 

Die Bestuurder 

van die Wupperthal Instituut 

namens die Rynse S·ending-Genootskap. 
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