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III. 

VOORWOORD. 

Tot op hede is Saldanhabaai 'n plek wa~ uiters min~ aan-

dag geniet het. In literatuur word dit miskien genoem, dog nooit daar-

oor uitgewei nie; selfs in literatuur wat oor Suidafrikaanse hawens 

·hand el. 'n Wet enskapl ike studie van die omgewing is. daar nog nooi t 

gemaak nie, en behalwe vir die rapporte "lat Moller en He ere in 1729 

en Helmis in 1738 1:1a11 die ou .Politieke raad uitgebring het, ib daar 

nog nooit·rapporte oor die hawe uitgebring nie. so'n studie is dus 

gladnie oorbmdig nie. Dit is wel meer 'n beskrywende behandeling, maar 

per slot van rekening is die beskrywing tog die vernaamste taak van 

die Geografie. 

Die slcryvrnr het oral baie groot bert~dv.rilligheid om hom 

te help teengekom. Die eerste wat in hierdie verband gemoem kan word 
) 

is Mnr. Theodore Thesen, van die firma Thesen en Kie., Kaapstad, wat 

die skrywer in staat gestel het om feitlik kosteloos in Hoedjiesbaai 

te bly vir 'n tydperk van 10 p.ae, n.l. op die firma se skip, die "She-

/\ 

rard Osborn", wat in die b8.ai vasgeanker le. Die skrywer is honi baie 

dank verskuldig hiervoor, en ook nog vir twee briewe van belcendstelling 

aan persona op Hoedjiesbaai, wat hy van Mnr •. The sen ontve.ng het. 

Die stof is byeenversamel op Saldanhabaai self tussen 

12 en 22 ®aart. Na die tyd is ook nog met verslrn ie persone op Hoedj ies-

baai en Langebaan in briewewisseling getree vir verdere informasie. 

Op Saldanhabaai is altyd die grootste vriendelikheid geniet, en is 
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IV. 

oral waar moontlik die geYvenste st of o.an my verbkaf. Hier verdien Mnr. 
\ 

H.'Pa.ine, die doeane-bea.mpte op Saldanltabaai, en Mnr. J.Wheatley, bestuur 

der van die "North·Bay Cannine Company" en voorsitter van die Hoedjies-

baaise dorpsbestuur, 'n spesiale woordjie van dank. 

Wa.ar moontlik is alle dele van die baai self besoek, soos 

die walvisstasies, Oesterwal, Langebaa.n en die plekkies langs die la-

goene, asoolc twee van die eilande, n.l. Marcus en Jutten, en informa-

sie is plaaslik ingewen. 

'n Leemte wat ongelukkig nie kon aangevul word nie, is 

die verl:ryging van uitvoerige statistiese materia.al. Die bestuurders 

van die versldllende besigheidsondernemings. en fabrieke op Saldanha-

baai was nie by m~gte om die gewenste stof te verskaf nie. Vrugtelo-

se pogings is aangevvend in Kaapstad en Pretoria, maar, daar Salds.nha-

baai vir administratiewe doeleindes eenvoudig as deel van Kaapstad 

se hawe beskou word, word alle statistieke by die van Kaapstad inge-

·sluit. 

L~aste, maar nie die minste nie, verdien Prof. Dr. P.Serton 

'n rroord vPn d2J::i.1,. Dis hy 11at die onderwerp suggereer het, en onder 

wie se bekwame leiding die skripsie opgestel is. 

STELLENBOSCH, 

1 Junie,19310 
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1. 

HOOID'STUK I. 

'n KORT GESKIEDKUNDIGE OORSIG
0 

Die na.am 'Salda.nhabaai' is van twyfelagtige oorsprong. Die 

If 
ou.Pbrtugese was, sover aan ons bekend, nooit mn Saldanhabaai geweeB 

nie. In 1503 kom Antonie da Saldanha in Tafelba.ai aan, en noem die 

plek Agoada da Saldanha, d~ i. .die waterhaalplek van Saldanha.1 Dit. 

bly dan die naam van Tafelbaai totdat Joris van~ Spilbergen, 'n Hol-

landse seevaarder, in'1601 na die Kaap de Goede Hoop kom. Toe hy ver-

by die teenswoord2-ge Saldanhabaai vaar, meen hy dat dit Agoada da Sal-

danha is, en noem dit dan ook so. In Tafelbaai aangekom, vind hy eg-

ter uit dat hy 'n fout gemaak het, dog noem toe die baai Tafelbae.i, 

en hiervandaan af staan die baa.i onder bespreking bekend as Salda.n-

babaai. 2 

· Tussen 1601 en 1652 het:m daar waarslcynlik skepe aangedoen in 

Saldanhabaai, dog het die toestande daar so ongunsti~ gevind, dat ·hul-

le liewers nie daar 'n hawe -vrnu st·ig nie. Die vraterki:vessie het n.l. 

toe al 'n rol gespeel - daar was eenvoudig geen water n~e - en verder 

was die land daarageer dun bevolk, en ook was die beeld wat·die land-

skap te sien gegee het, onvriendelik. Ons hoor dan in hierdie tyd niks 

van Saldanhabaai nie. 

Die eerste maal wat ons weer daarvan hoor is toe in 1652 da.ar -

'n Franse s).{,ip ingevaar het, e!llil 'n groot hoeveelheidm robbe doodge-
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2. 

ma.ak het, we..t toe skynbriar ~ b.s ie volop da a.r was. Hulle het die vel-

. 3 le geneem en blykbaar ook van die olie uitgesmelt. In 1666 vind ons 

dat die Hollanders in Saldanhabaai •n buitepos stig, dog 'n paar dae 

later word hulle deur die Franse verjaag, en nou volg •n periode tot 

1671 wanneer dan die Hollanders en dan die Franse in besit is. van die 

baa,i, totdat die Franse, wat gemeen het om hier 'n vlootbasis t.e stig 

vir beskerming van hulle skepe wat op~ Oosindie gevaar het, dit met 

rus laat, en die Hollanders meesters word :1-n genoemde ja.ar.4 Van nou 

af het die Hollanders hier 'n perma.nente bui te:pos gehr d, l::este.a.nde 

uit 'n offisier en 4 manskappe, wat moes verhoed dat hier smolckelry 

aangaan, en wat skepe moes ondersoek we.t die hawe binnekom. 

Die Hollanders het nooit Saldanhabaai van baie groot belang 

- , 
beskou nie, dog darem so dat hulle dit in 1729 noukeurig laat opmeet 

het deur twee persona, w·at dan ook rapport uitgebring het aan die .Po-

litieke Raad, en ook 'n kaart opgestel het van die bac..i.5 Ook in 1738 

word 'n seker Helmis aangestel om rapport uit te bring oor die moont-

haba.ai 'n he.vre lrnn geme,a.k word sander om Ka.apstad skade a.an te doen. 

Die manier ~aaro:p hy die t1•aterkwessie wou opl0s, ii.ras deur at.-n _die 0oR-

telike kus van die lagoene 'n put te maak vir water. Die belangstelJing 

wat di~ Hollander.s gehad het in die baai was te wyte aan die feit dat 

" dit eo.naby hu.lle neersetting geJe het, en dus maklik as basis souN 

kon dien vir 'n vyandige troepemag om op Kaapstad te opereer. Daarby 

kom ook nog die feit dat die Hollanders nog altyd op soek was na 'n 
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beter hawe as Kaapste.d, waar hulle ba:ie las ge.had het~ van die Suidoos~ 
'l 

ters, en de.er Salds.nhabaai 'n geslote beklrnn ie wat- goed beskut is 

teen winde, was dit heel natuurlik dat hulle hier 'n oplossing vir hul-

le probleem kom soek het. By die wa.terkwessie kom egter ook nog •n 

ander kwessie waarom hulle nie 'n neersetting hier gestig het nie: 

Da.ar die seilskepe uit 'n Noordwestelike rigting na die Kaap gekom 

het, het hulle 'n hawe sover as moontlik n~ die Suide gesoek, want 

die Suidoosters virat hier gedurende die somermaande waai, het hulle 

baie las gegee ai::: hulle langes u.ie rweBkus a:Lgeseil het, en Salda:nha-

baai was dus 'n bietjie te ver na die Noorde na hulle sin. 

Die boere het nou ook al hoe verder in die rigting van Sal-

danhe.baa.i uitgebrem', en in 1743 word die SWartland gemeente gestig. 

In 1750 sien ons dat die Ka.apse distrik al gern'oklarneer is, en daar 

Saldanhs,baai ook daarin opgeneem is,rnoes die boere by daardie tyd al 

seker n.aby die baai gewoon het, want ons weet dat die Oosindiese Korn-

panie aan die Kaap die politiek gevolg het van die grense ts bepaal 

net sover as clie neerse·ctin.s vo.11 aie boe1'e bt1·ek. In 1804 weet ons se-

lrnr dat die land om Saldanhabaai al in beslag geneem is!en bewerk word 

want. Lichtenstein , in sy verhaal van die reas van de Mist na die Noor-

de, maak gewag van plase soos Geelbek, Springbokfontein en Witteklip, 

wat teenaan die baai le. 7 

Dit had egter geen groot invloed op die ekonomiese toestan-

de van Salda.nhabaai nie, want die boerdery was baie ekstensief, en daar 

is niks produseer vir die mark nie. Die paar mense wat in Sa.ldanhabaai 
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gewoon het, het gelewe van die visvangs. Die vangs was ma.ar baie klein, 

as gevolg va.n die klein aantal mense, meesal kleurlinge, wat daaraan 

deelgcneem het. Die vis is dan ingesout, ean diep die land ingestuur 

om gebruik te word as.s1awe-voedse1. 8 

In 1796 kom daar weer 'n bietjie l:ewe in die eentonige .bestaan 

van Saldanhab[..,~:i, toe da.ar 'n Hollandse vloot onder Admire.al Lucas 

insmil vir repara.sies. Die vloot was bedoel om saam te werk met 'n · 

Fl.ranse vloot, en die Kaap af te neem van die E11gelse, wat d.i t in 1795 . 

verower het. Elphinstone, die Britse admiraal a.an die ·Kaap, hoor egter 

van die vloot, en gaan neem hulle daar gevange, sander dat •n skot 

afgevuur is. In 1821 weer kom 'n paar skepe, wat Engelse setlaarspa 

Suidafrika vervoer het, onder verkeerde orders na Saldanhabaai, om cl 

die setlaars daar af te laai, sodda.t hulle na Clanwilliam kon gaan. 

" Die skepe *e 'n hele tyd in die baai, en sommige van die mense is ook 

daar afgelaai, dog niemand wou daar bly nie, omdat die land daar so 

onvriendelik ui tge sien het. Toe die skepe 0 e1as is Olli die oa<>.1 te ver--

iaat,-wett-ft~&m&fi~-ft~&P-ery-B~&het Parker, die aanvoerder van 'n groep 

emigra.nte, kans gesien om 'n goeie lewe daar te maak, en hy bly dus 

agter. Hy wou n.l. daar 'n vissery begin op groot skaal, dog toe hy 

die Britse Regering om gelde·like ste1.u1 vra vir sy projek, weier hulle 

dit aan horn, en moes by die plan maar weer opgee.9 

Die aantal bewoners van Saldarl:habaai bly dus m2"ar baie min 

tot aan die end van die neentiende eeu, want hier was niks om hulle 

d t t 1 n ·e e'" t-e maalc dat mensc hulle hier bou lrnm veBtig aan ag e rec 1, ~~ ~ 
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nie. In 1879 b.v .. se Bonwick: "Saldanha Bay has an excellent harbour 

but poor country arou~d. Without fresh water too, it is not surprising 

to 
that there are few people there." In die "Official Handbook of the 

Cape and South Africa" van 1896 vind ons dat die skrywer se dat Sal-

danhabaai 'n baie onbelangrike plekkie is, en slegs gebruik.word as 

. t t . ii kvmren yn-s asie. 

Mettertyd lrnm daar '11 bietjie meer lewe in Sald.o.:nhabaai, 

vernaamlik toe die kreef-vissery en die inmaak van krewe aan die' Wes-· 
I 

·kus begin aanda.g geniet. Die eerste kreef-fabriek word hier in die 

negentiger-jare opgerig en wel te North Bay 1 aa.11 die VJestekant van 

Hoedjiesbaai .. In 1902 word die fabriek verplaas na Hoedjiesbaai, en 

in 1914 word 'n twed~ een opgerig. Verder word die land daaromheen nou 

dikker bevolk, daar die plase kleiner word, wat betaken •n groter af-

setgebied vir die vis van die baai.Ook word die twee walvisstasies 

opgerig~n die baai, en oor die algemeen is daar dus 'n 5roter belan5-

· stelling in Saldanhabaai vanaf die begin van die twintigste eeu. In 

1911 stel. •n sindikaat van London dan ook iemand a.an om rapport aan 

hulle uit te bring oor die toestande op Saldanhabaai, soda.t hulle kon 

besluit of dit die moeite en geld sou loon om te probeer em·van· die 

plel1.: • n groot hawe te · maak. Die plan loop egter op niks ui t nie; 

die groot struikelblok was weer die feit Cl.rt da.:1.r geen water te kry 

was nie. 

In 1914 word •n kompanie gestig wat die grond om Hoedjies-

baai opkoop en laat opmeet, met die doel om daar •n groot dorp te 
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laat uitl&. Baie pogings is aangewend om die plan bewerkstellig te 
•.·.'. 

kry, dog hulle kon ma&r nie die erwe verkoop kry nie, en die kompanie 

is later weer ontbind. In 1913 bereik die spoorweg ook Saldanhabaai, 

dog dit was slegs 'n smal spoorlyn. Dit britn~darem 'n sekere ,mate. 

van verbetering in die toestande, hoewel nie baie nie.1i2 Di~ visvangs 

word ook van baie groot belang daar, en daar kon nou baie meer mense 
.·; 

'n bestaan maa.k, met die gevolg da.t die bevolking van Saldii:iahaba~i, 

veral die gekleurdes, aanrnerklik toeneem in geta.lle. Omstreeks 1920 

begin Langebaa.n, op die Oostelike kus van die ·baai, opgang maak, a.s 

'n strandplek, met die gevolg dat dit vandag die vernaamste somerva-

kansieoord is van die omliggende distrikte Darling, Hopefield, Vreden-

burg, Moorreesburg en ten dele ook Ma.lmesbury. 

2 

1 Sien ·Stockenstrom: "Handboek van die Geskiedenis van Suidafrika", 

bl 0 15 ,en ~ok Botha: "Place names in the Cape Province". 

Botha: 11.Place Names in the Cape ·province 11
• 

3 Theal: "History o~ South Africa" Vol. III, bl. 28. 

4 lbid~ bl. 165-183. 
1726-1742. 

5 Die rapport is te vind in die Resolusies van dme Politieke Raad I 
6 

Ibid. 
7 Godee-molsbergen: "Re i:zen in Zuid-Afrika. 11 Vol. II· 
8Ibid. 

9 Cory: "The rise ot South Africa" Vol.II. 
·10 

Bonwick: tlimate and Health in South Africa" (1880) bl.56. 

ii Noble: "Official Handbook of the Cape and Squth fo.frica"('96) bl.227 

12 Sie hfst. VII. 
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HOOFSTUK II. 

ALGEMENE GEOGRAFIE VAN SALDANHAB.AAI. 

(a) Liga£ng 1 Al~emene Indruk en Kusvorm •. 

Saldanhabaai is 'n groot ihham, gelee aan die wes.kus van Suid-· 

afrika, in 'n Noordweste rigting van Kaapstad. Haar ligging op die 

globe is 33"3' Suid en 17"49' Ooc;. rvre't die spoor is Saldanhabaai, d.w.s. 

Hoedjiesbaai,aan die noorde kant van die baai, 88 myl va.n Kaapstad 

af. Met die see egter . vind ono dat die .afsta.nd b2.ie kle i11Gr in - msar 

sowat 62 myl. Dit kom omdat die spoor lank nie die kus volg nie, maar 

groot draaie maak, soos·b.v. eers by Bellville, en dan weer •n groot 

draai by Hopefield en Vredenburg. Met die hoofweg is Salde.nhabaai om-

trent 105 myl va.n Kaapstad af, omdat hier nog groter draa.ie gemaak 

word, en 'n mens Malmesbury or.a moet ry. Die vernaamste punte in die 

ligging van die baai is dus dat sy aan die weste l<ant van 'n lrnntinent 

le, en in die hoogdrukgebied, die s.g. "Horse Latitudes". Ook le sy 

natuurlik in -die gematigde sone. 

Saldanhabe.ai val feitlik in twee dele, n.l. die groot baa.i 

en die lagoene. Die skeiding is naastenby •n lyn wat getrek word van-

' 
af Langebaari aan die Ooste, in •n noordweste rigting oor Schapen-ei-· 

land en Meeuw-eiland na die Donkergat walvisstasie. Die belangrykste 

deel va.n Saldanhabaai is natuurlilt die groot baai self - die lagoene 

vorm slags 'n ondergeskikto dccl. Aan die ingang vau uie baai is darr 
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twee vooruitstekende punte, North Head En South Head. In beide geval-

le is dit heuwels wat uitloop tot 'n iae i·andrug in die see. Die af-

stand tussen die twee punte ar·n die ingang ~an die baai is 4i myl. 

OnB vind egter dat die ingang na binne nog 'n bictjie smaller word, 

en so kry ons dat North Bay Point maa.r slegs 'n ietsie minder as 3 

myl van Elandspunt af is. As ons by hierdie twee punte verby is, dan 

kom ons eindelik in die groot ba<-.i, -.;at van Hoedjiesbaai na Langebai:m 
I 

'n .lengte het van 'n~ietjie meer as 10 myl, en van Ma.rcus-eiland, wa.t 

A ~ 
a.an die end van die ingang le, tot aan die oostelike kus, een van 3~ 

myl. 

Binne in di.:e groot baai, saam met die inga.ng geneem, le daar 

'n hele paar eilande, n. l. 
A 

Malgas, Jutten en Marcus. Malga.s le aan die 

noorde k.ant va.n die ingang, naby North Head, en Jutten le 'n bietjic 

noordoos van South Head, net voor Jutbaai, terwyl Marcus weer l~ ao.n 

die end van die ingang na die g;root baai, in 1 n TC6tG lyn i.ut:t HoedjieE-

punt en Elandspunt. Verder is daar ook nog twee kleinsr '1elandjies 

wat feitlik die skeiding vorm tussen die groot baai en die lagoene. 

Hulle is Schaperi-eiland en Meeuw-eiland .• L.s.g~ is van die la.nd a,fge3: 

sny slegs deur 'n vlak strook water, die grootste gedeelte waarvan 

A 

drooggele word met laagwater. 

Gaan ons nou oor na die lagoene dan tref. ons 'n heel a.n-

A 

der toestand van sake aan. Soos a1reeds _gese begin die lagoene met 

'n lyn wat Langebaan, Schapen-eiland, Meeuw-eiland en .Jmll.:er·5 o.tbaai 

verbind, en hiervandae.n strek di t vir omtrent 11 myl ui t in 'n suid-
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oostelike ·rigting. Op sy breedste plck, n.lo van Bottelary na die 

Westelike oewer, is die la.goene omtrent 2~ myl breed, as ons die deel 

" byneem wat met laagwater droogle. By die ingang is die lagoene iets 

minder as 'n myl breed, en nou hou hy 'n groter breedte tot ongeveer 

by Schryvershoel\:1 waar hy maar omtrent ~ myl breed is, en dan weer 

'n bietjie bre.er word a.an die punt. 

Groot . stukke van die lagoene worcl drooggele met 12.agwater 

verRl ho~r op drarlrngs. Dit is dan sand wat taamlik styf is, en na-

by die land kan daar maklik op gery word met 111 motor of met •n wa. 

Die grootste gebied van sand wat so blootgele word is aan die ooskus 

van· die lagoene, vanaf 'n rnyl bokant Langebaan. As 'n mens met hoog-

water opry in die lagoene, dan gee dit jou 'n aardige beeld te sien. 

Vir groot areas is die water fei tlik wit - daar waar di t baie vlak 

is, en gewoonlik droog is met 1aagwater - en dan weer loop daar stre-

pe waar die water donkerder gekleurd is,d.w.s. waar d,ie water rela-

tief diep is. Dit is d~n diA 0.g. ~iPle, w£t 'n ncns moot volg as jy 

opga.an in die lagoene. Die kiele ga.an reg op tot aan die punt, dog 

.. 
hulle word vlakker hoe hoer 'n mens opgaan. Sommige van hulle is laag 

af alreeds te vlak vir 'n gewone motorboat, daar hulle met rniddelwater 

maar slegs 2 tot 3 voet di~p is, dog daar is ander kiele wat ~ieper 

is, en 'n mens moet 'n deeglike kennis van hulle he om op te gaam in 

die lagoen2, Rnders loJp jy gevaar om jou boot op die sand t~ iaat 

loop~ Die kiele maak egter maar 1n klein minderheid uit van die lagoere. 

Ver die grootste gedeelte vRn die opDervl~k word be~l~rn deur gebied 
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' wat met hoogv~ater omtwent 2tot 5 voet onder water starn en met laRg-

water 1 ·tot 3 voet bokant die water is. ( Pie verskil in getye in Bal-

danha baai is tussen 2~ e.n 5 voet.) 

Daar is nie eintlik rotse in die baai wat geva8.rlik kan 

wees vir die skeepvaart nie. Hier en daar steek daar •n pa.ar uiit soos 

Schooner Rock en die Lynch Blinders wat naby a.an die ooskus is, dog 

hulle. is a1ma.l duidelik sigbaar ,. en is ook met laagvmter •n he le paar 

voet bokant die water. Wat die see self betref is dit nie juis •n 

beeld :van natuurskoon nie, vmnt saver jy/sien is di t een ui tge strek:t-

,.. 
hemd van diep blou. Nerens is daar 'n wit skuimpie op die water nie, 

en om dit t~ sien moAt 'n mens nA die vooruitPte~ende ~otspunte vrn 

Jut ten- en Malgas-eila.nd gaan, en verder om die b©genoemde rotse, wae.r 
-,:· 

. ' 
die klein branders so effens breek. As die suidweste wind buitengewoon 

. 
sterk waai, dan breek die brandingfu ook om die kus, maar dis uiters 

selde dat 1nmens sien dat hulle maanl:iare van wit skuim dra agter.in 
' . I 

die .see 0 • Gewoonlik is di,:.~ see pra.gtig stil, enrol selfs 'n klein mo-

torboot jie nie merkbaar nie. Egter ook kan die see sonis baie rof 1"lord 

en as die suidweste wind te sterk waai, word baie hoe brandings waar-

geneem. Ja·so rof kan die see s~ms word, in die anders RO prRgtig etil-

le baai, dat geankerde skepe een of meer van hulle ankers verloor, 

soos dan ook tewens die geval was met die "Sherard Osborn", 'n 3000-

tonner en een van die grootste skepe daar in die baai geanker,. in"' 

Novembe-I"-;· 1930. Egter het daar nog nooit as gevolg hiervan die stran-

ding van 'n skip plaasgevind nie. 
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Die grootste dorpie aan die lms van die ba!i' i is gelee aan di€ 

noordweste kant daarvan. Dit is n.1. Hoedjiesbaai. Dis die vernas.mste 

dorpie van 'n vissersgemeenskap wat om die baai woon, omdet dit die 

beste aanlegplek het vir skepe en ook omdat dit oor die beste fasili-

teite beskik vir die bou van kaaie om te dienas aanlegplek vir die 

klein motorbote wat hulle besig hou met die visvangs. Die dorpie gee 

nie veel vir die ooe te sien nie. Dis aangele aan die voet van 'n kop-

pie, Baviaanskop, 225 voet hoog, wat die uitloop is ~an 'n bergreeks. 

Die koppie deel die dorpie omtrent net in die middel deur, Ln veroor-

, 
s.aak so n moeilikheid. Dis 'n terrein van verstrooide huise en hui-

sies - die meeste is klein vaa1 sinkgeboutjies wat die meerderheid 

gel\.leurdes huisve s. Daar is nie die minste geree ldhe id in die bou va.n 

die huise nie, en hoewel die dorpsbestuur nou 'n a.anvang begin maak 

" met die aanle van strate, v10rd daar nog hoegenaamd geen simmetrie bereik. 

nie. Die dorp~i gee dadelik die indruk van arm mense, en dit is 4an 

ook die geval. 

Die volgende plekkie van belang is Langebaa.11, omtrent 15 

myl van Hoedjiesbaai af, iangs die kus, dog o:m dit te bereik oor land 

is die afstand net omtrent dubbel, daar jy by Vredenburg meet gaan 

" draai. Langebaalh is aangele langs die kaal strand en as jy daar ver,-

byry da.n gee di t j ou die idee van 'n le~ng ry huise. Hier woon b~.ld: 
.. 

baie minder mense as op ~oedjiesbaai, en ook is die k.leurlinge nie 

so oorweldigend nie. Ook Langeba;. n is feitlik opverdeel in twee dele, 

maar hierdie slag slegs deur 'n la.e sandheuwel. Die deel aan die sui-
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i 
· dekant van die heuwel word dan ook genoem Sandbaai, en dis hier 1vaar 

die mooi strandhuise stAa.n, heowel da.e,r ma.e,r omtrent 'n stuk· of 20 

va.n hulle is. Oor die algemeen maak Langebaa.n •n bet er indruk Gp die 

besoeker as Hoedjiesba.ai, omrede dit 'n strandplek is en daar dus be-

ter· huise sta.an. Die vael kleurlinghuisieE is lank nie so prominent· 

as op Hoedjiesbaai nie, en die la:rig, reguit strand gee 'n nctjiese 

voorkome a.an die plekkie. 

· Hierdie twee plekke is d.ie imigste langs dio bP,?.i Uf'.t ons 

<lorpe kan noem. Daar is nog 'n paar plekkies· langs die lagoene, ma.ar 

hulle gee meer. die idee van groot plase as van dorpe. Die vernaamste 
.• 

hiervan wat ons lean noem is Churchaven, 'n plekkie net bokant hoogwa-

termerk · gebou, aan die oostelike leant van die.lagoene, taamlik na aan 

die end daarvan. Dis 'n armsalige u.b pleklcie; daar woon omtrent 20 

famielies, a1mal in sinkhuisies, en hulle probeer 'n karige bestaan 

ontworstel aan die la.goene deur die visvangs. Hulle is byne. uitsluit-

lik basters en gekleurdes en besit 'n eie slrnol en winkel. Hulle pos-

kantoor is Langebaan. Dieselfde is die geval ~et Ge~lbek aan di e be-

ent van die l~goene, en Schryvershoek, 1n entjie om die draai aan die 

westekant, mst die uitsonderine egter dat daer in elkeen mrar omtrent 

die helfte soveel ~ense woon as in Churchaven, en dat hulle geen skole 

en winkels besit nie. Daar is nog 'n paar groot plase soos Bottelary 

en Oudepost, dog hulle vai weer in 'n nog laer kategorie as l.s.g. 

plekkies en is dus nie noemenswaardig nie. 

Die totale lengte van die kuslyn van SaldanhabaaiJ van 
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North Hea.d tot by S9uth Head, is omtrent 50 mtl. Hiepva.n is slegs 28 

myl. die. kuslyn van· die groot bae.i· en 22 .mJrl is die van die V'&.zl ~ 

iagoene •' Binne in die groot bat.':l.i is daar natuurlik nog hee lvvat klei-

ner baaie soos North Bay en ·Hoedjiesba.a.i aan die noordweste lca.nt, en 

.Salamanderhaai en Jutbaa.i aan die suidweste kant. Verder egter is die 

kuslyn·baie gereeld, en tussen H6e~jiesbaai en Lang0baa• is dit f~it-

lilc een ·reguit strand met 1 ge}i ~nham nie. Die kus van die lagoene is 

oqk be~.ie egaal. Die ongereeldste lcus kry ons aan die westekant van die 
• l . 

ba.ai, verna,amlik aan beide kante van die inga.ng. Die ongereeJd·hede 

word hier veroorsa.alc deur die feit dat daa.r berge op ciie kus a.floop, 

" 
en die veroorsaak dan dat daar inhamme gevorm word en uitstekende pun-

te oorbly. Dit b.v. is di:..e geval met North Bay Hill, vrnt vir ons No:tth 

Bay Point gee; die lang uitloop van die Posberge gee vir on8 South 

Head, en 'n ander bergreeks - ook 'n vertakking van die Posberge -

gee weer vir ons Elandspunt. Hoedjiespunt, die vernaamste uitsteken-

de punt van die baai, loop vir omtrent 1 myl die see in, en is' 'n baie 

smal landrug. Dis nie die uitloop van 'n bergree~s nie, maar meer van 

'n klein la.e plate, onmiddellik aan die kus van Hoedjiesbaai. Die punt 

" ·is maar baie smal, en die hele rug is nerens 100 voet bokant die see 

nie. 

Die kus van die groot bBai is vir 'n groot deel harde graniet. 

Dit is.die geval met die hele inga.ne, buiten North Bay en 'n dee:l vnn 

Jutbaai, waar dit sanderig is. Die graniet is taamlik gelyk geskaaf 

deur die-werlcing van die branders, en op so11unige pleklrn sta.an dit ver-
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tikaal uit bokant die see vir 'n hoogte ·vari omtrent 30to't 40 vo.et. 

·In Hoedjiesbaei'beg~n dan die sand wat regom feitlik die hele 1a~oene 
'~ '-' 

· loop.· 
\_ 

Die werklikE kus van die lagoene ie moeilik o m te gaan ves-
.. 

le, wa.n~c_ 'n gr.oot deel daar1ran. word drooggel~· ~~t laagwater. Die vraag 

' , rys nou mo et o·ns die:. hoogwat,erme·rk of die .1aagvrn.terr.aerk gaa.n neem ·ai:i 

die kusi~n? Daar li~ geen
1
prominente uitsteeksels in die lagoene nie, 

en die ba.aie "wat daar is, met d:t
1
e uitsondering van een, na aan die 

' 
ip.gang, gee ook nie eintlik die 'idee dat hulle baa.ie is nie, want hul-

le ga&n so geleidelik ·na binne, en dan ook nie ver nie, da.t hulle moei-

lilt te onderskei is van die reguit kuslBin. Di_e uitsondering is n.l. 

Rietbaai aan die Westelike kus van die lagoene, net by sy ingang. Die 

baai, as dit hoogwater is, loop byna deur tot aan die Atlantiese kus, 

ma-s.r is ui ters v1a3, en as di t we(: r iaagwa ter is, da.n trekt di t fe it-

·lilc leeg. Die enigste.punt v.rat ons eintlik daar kry: is een wa.t veroor-

saak word deur Konstabel berg aan die weslms, nie ver van Riet b~ai nie. 

---
Die kus is meesal sanderig en gelyk, dog tussen. Langebaan en Oesterwal 

is daar 'n plekkie waar dit rotsagtig is, en die landskap afdaal na 

die see. D:Lt weer is ook die geval vir omtrent 500 tree aPn die~1eskus 
I 

by Konstabelberg. Die rotse vorm hier ook ho~ kranse wat vertikaal 

bokant di.e, see uitstaan, en ook glad geskaaf is deur die see. Die kus-

.lyn van Saldanhabaai vertoon dus 'n groot mate vr.n reelmatigheid, niet-

teenstaande daar hier en daar baaie is wat 'n entjie» die l~nd indring, 

' maa.r viat;~o--ok op hulle beurt weer ;reelmatig is - dis dan ook trouens 
". 

"". 
I 

tiepies van die weskus van Suidafrika. 
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(b) Die klimaat van Saldanhabaai. 

Dis by 'n bespreking van die kilmaat waar die ligging van Saldan-

habaai sy grootste belangrykheid vertoon.Boos ons a.lreeds opgemerk 

" het, le Saldanhabaai a an die weslms van 'n kontinent op die suidelike 

.. halfrond,· Op aldrie die kontinente vind ons 'n droe deel om die ke,er-

kring en op orntrent 35° Suid 'n streek met 1n mediterane klimaat. Tus-

I\ 

sen die twee le daar 'n soort van oorgangsgebied. Ons sou die klima2t 

van Stilde.nhabaai die beste kon vergelyk met die lcus van suidwes l.~arok-

ko. Ons t11Jief hier:i.\ dieselfdc:. kondiesies aan. In die Noorde het ons 

die streelc met Mediterane klimaat en in die suide die Sahara woestyn. 

" Die gebied wat daartussen le vorn 111 oorgangsgebied, waa.r egter Medi-

terane eienska~pe nog die voortou neem.Presies dieselfde kan hier kon-

stateer word van die klimaat van Saldanhabaai en haar omgewing- ten 

· noorde daarvan le die droe kus van Namakwaland en ten suide dac:.rvan 

die westelike Ka~p-'provinsie, met sy tiepiese Mediterane klimaat. Sal-

danhabaai is dan •n oorgangsgebied, vrn.ar die eienskappe nog oorheer-

serid die is van 'n Mediterane lclimaat. vernaamlik daar sy nog so nr.-

" by die streek met tiepiese Mediterane·klimaat le. 

Die reenval van Saldanhabaai is gering, en le gewoonlik 

so tussen 10 en .i5 duim per jaar. Die reent val natuurlik die meeste 

.. 
gedurende die wintermaande. Die rc..ens begin hier later as in die Wes-

telike Provinsie, waar hulle in normale jare al in April begin, ·dog 

op Saldanhabaai al tyd eers in Mei. Dit hou C.e n aan gedurer.ide die mP. an-
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· de Mei, Junie, Ju.lie, Augustus en ·in septemQer val daar ook nog 'n biet-

.. 
jie na.-reens. Gedurende hierdie 5 maande val daa.r omtrent 75% ve.n die 

reent van die jaar, en die res val in die orige 7 maande. Van hierdie 
,/ 

maande weer is Desember en Februarie.ver die Q.roogste, wanneer daar, 

prakti~s geeproke, geen reent val nie. Dit is nou wat betref die meer 

J;'lOOrdelike. deel van die baai.:·~'Laat ons nou kyk na die suidelike deel 
··. 

en die r·ee.nval-syfers p.agaan van die stasie Geelbek aan die. ·suidelikste 

·punt van die lagoene. 

Ons kan verwag om hier 'n bietjie ander toeBtand van sake 

aan te tref, en sowel 'n bietjie hoer r·ee"nval verwag, as 'n langer 

A 

periode waaroor dit v·a.11 omre~e die stasie 11 myl verder ·s·uid le as 
.; 

Langebaan, waarvan ons die syfers soewe bespreek het. Dit is dan ook 

p~esies die gev~l. ~Y Geelbek vind. ons dat die totaa1 3 duim hoer is 

as by Langebaan. Die reent begin ook iets vroeer a.6 by 1.s.g. plek 

en in Mei val daar dus al 'n he le kl-omp. Die maksimum word ook hi er 

in Junie bereik, terwyl die reenperiode ook strek tot September, dog 

ons vind dat daar in November nog 'n belangryke hoeveelheid val. Die 

droogste maande hier is Desember, Februarie en Maart, w·at heelwat 

I 

·droeer is as by Langebaan - Dus nog 'n bewys dat hierdie reenvalsta-

.sie 'n meer tiepiese Mediterane k.limaat vertoon wat betref die reen-

val - beide die hoeveelheid en die seisoenverdeling; hier val dan ook 

/ . 
'n biet jie hoer persentasie· in die .wintermaa.nde, n. l. 77%. Hier by kan · 

ans egter voeg dat die' syfers van die La.ngebaan-stasie meer betroubaar · 

-· is, daar hu.lle strek oor in periode van 18 jaar, terwyl die van Geel-
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bek-stasie slegs stnek oor 'n periode van 3 jaar, en hier kon duL lo-
t' 

kEJle afwykingr~ gewees het. Die absolute syfers is as volg: 
I 

J E M A M J J A ·S 0 N D Totaal 
~ange baa,n: .47 .12 .24 • 79 1.68 2.59 L75 1.58 1.03 • 63 .47 .2·1 11.56 

reelbek: .34 .os .10 .34 2.07 4.54 1.911.75 :a9 .771~~57 .14 14.5 

1 duideliker uit te, 9ring . 
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Hierdie twee grafieke bring dus duidelik·uit die verskille wat 

· ons alreeds aangemerk. het. Waar 011s vind dat daar by Langebaan 
I , 

, 
n ge-

leidelike styging is in die reenval, begir.i.nende by April, sien ons 'dat 

d.a.ar by Geelbek 'n skielike styging is, wat hoer gaa.n as by Langebaan. 

· By 1. s. g .. is daar ook dan weer 'n geleidelike daling na JJesen1ber to.e, 

terwyl daar by Geelbek 'n skielike da.ling is na. Julie en nou •n meer 

geleidelike een na Oktober, vmt. laer is as die een by L8-ngebaan, ter-

-
wyl hier weer •n duidelike twede maksimum aELn te merk is in November, 

wat skielik daa.1 na Desember. Wat opmerklik is met die reenv-e.1 van 

Geelbek is dat die reenseisoen eers in Mei begin, terwy-:1 dit by Lange-

b8an, wat minder Mediteraan is, al in April begin. Dit skyn dus asof 

bier· 'n ernstige anomalie be~taan, veral as ons dink dat die noordwes~e 

winde eers't Geelbek moet bereik, daar dit mee1: suidwaarts le. Dis moont-

lik dat dit toegeskryf' kan word aan die betroubaarheid van die syfers; 

vmt op Geelbek a.Ileen vir 3 jaer gehom~ is, toe hierdie normale opge-

, stel is. 

. Soos in enige streek met 'n Mediterane klimar..t word die 

reenva.l hier veroorsaak deur die noordweste winde wat oor die oseaan 

waai. Met die verskuiwing van die wind-stelsel na die noorde ged.uren-

de die suidelike winter, word die westewind gordel wat om die aarde 

strelc, oolc na die noorde verslrnif, en vang- dan net die suidelike deel 

va.n Afrika. Langs ons weskus loop daar die koue Benguella seestroom', 

'n vert.a.kking van die "1Testerly Drift". As die winde nou oor hierdie 

stroom waai word hulle koud gemaak,en kondenseer die vog gedeeltelik. 
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Die orige vog is nou so~oud dat daar gee.n effek meer op uiteeoefen 

word deur die relatiewe koue van land teenoor see nie, en gevolglik 

kry die vo~ wat nog da~rin is dit moeilik om te kondenseer. As daar 

.. 
nou hoe berge langs die kus was, of selfs 'n ent na binne, dan sou 

dit 'n baie heilsame invloed gehad het Op die reenval, want dan sou 

die winde opgestyg het, en moes die vog noodgedwonee kondenseer. Dog 

die hoe barge is afwesig op Saldanhabaai, en vendaar die geringe reen-

val. Of die plantegroei 'n groot effek ke,n he op die reenva.l is nog 

lank nie vasstaande nie, ma.ar as dit moes waar wees, dan is Saldanhabaai 

in hierdie rigting ook baie afgeskeep deur die natuur, want daar is 

hier geen plantegroei om so'n effek te kon uitoefen nie. 1 

'n Verdere bewys wat aan ons gelewer word dat Saldanhabaai 

'n oorgangsgebied is, is die feit dat, in teenstelling met tiepiese 

Mediteranc streke, dit hier feitlik nooit aaneen reent nie. In die 

more film die weer sw.aar en dik, en daar val ml.skien 'n paar reenbuie 

agtermidda.g is alles weer opgeklaar~1 en breek die flou winterson weer 

deur die wit wolke. Die re~n is gewoonlik van'n baie sagte aard, en 

daa.r word byna nooit plasreen? o:ridervind nie. Die reent wat daar in 

.. 
die somer vai is gewoonlik suidooste r~ens, en is maar slegs 'n paar 

buie en dan is al~es weer oor. In die winter lyk dit partykeer ba.ie 

mooi vir reent - svrn.a.r, di!{ wolh:e pak saa.m bokamt die baai, en ·ieder-

een verwag 1 n sterl{ reent. Dog weldra begin die wolke minder s\'Ta.ar 

·word en trek hulle a1m2-l weg in die rigting van Kaapstad, sonder dat 

daar 'n enlrnle druppel reent geval het. 
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. As ons oorgaan tot 'n beskouing van die temperetuur ve.n Sal-

danha.baai, dan sal ons vind "dat onb gl&.dnie 'n helder beeld ka.n_ op-

stel nie, eenvoudig_ omdat daar geen syfers tot ons beAldkkinp. iR nie. 

Op Saldanhabaai Relf wnrd geen definitiew0 sifers aehnu nie, en dit 

is trni_1ens 'n gebrek wat oor die hele land sigbaar is - ons armnede 

aan betroubar.e temperatuur-syfers. Die enigste manier om 'n benaderele.. 

gemidde1de temperatuur-ey.fer te kry vir Salda~habaai is deur interpola-

sie van die gemiddelde jaar-temperature van Kaapstad en Port Nollnth, 

" wat beide aan die kus le en so verwag kan word om 'n betroubera benader-

0 0 

· de te gee. Die syfers is vir Kaapstad 68 F en vi~ Port Nolloth 57 0 !'i Ji'. 

So kry ons dan dat 8aldanhabaai deur interpolasie 'n gemidclelde jaar-

o ?. wa.t 'n goeie gematigde kilmaat a2.ntoon. 
temperatuur het vah 61 .1 F · 

Raldanha ba:ai Re temperatuur sal natuur lj.l{ st erk beinvloed 

word deur die· see. Die see besit altyd. die eienskap dat dit •n klimaat 

meer gematig maak, en het in hierdie r.igting veral invJ.ned np die tern-

peratuur. Wat in hierdie geval veral die vernarne rol speel is die knue 

Benguella seestroom wat lang~. ons, weskus afloop. 0ns sien dat beide 

in die winter en in .die somer maak die isoterme -hier •n: grnot draai 

na die nonrde .. Onder normale om~tandighede soos oor 'n groot landmas-

Ba, b.v. Rusland, loop die ieoterme ·min of·meer van nos na wes, want 

dit word knuer hoe verder ·rn mens na die Pole gaan. Dng daar die see 

altyd 1 n sterk invloed het np die teniperatuur, en dit verlaag in die 

snmer en verhoog in die winter, is di·e msoterme geneig om 'n draai 

te maak sodra hulle naby die see kom. Dit sien ons pragtig uitgebring 
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in ·was-Europa, waar die isoterme,,onder invloed van die Golfstroom, 

feitlik 'n noord-suid rigting inslaan. Dieselfde toestand vind ons 

weergegee aan die weskus .van Suidafrika, dog in 'n teenoorgestelde 

rigting, want die Benguella stroom is 'n koue stroom en verlaag dus 

deurgaans die temperatuur waar die Golfstroom dit verhoog. Ons sien 

dan dat ons jaar-isoterme oos±wes. loop tot na aan die kus, en dan skie-

lik noordwes-suidoos swaai. Hierdie toestand word nog sterker beklem-

toon in die somer, wanneer die invloed van die warm binnelande baie 

sterk is, en die isoterme reg noord-suid loop, baie naby aan die kus. 

Dit wys ons dus duidelik welke invloed die see op ons weskus en met 

name Saldanhabaai, het. Selfs in die winter verlaag dit die temperatuur, 

maar dan maak dit aan die ander kant dat die temperatuur baie meer 

konstant is, en daar dus nie intensiewe lokale verskille soos b.v. 

tussen dag en nag temperatuur of tussen een dag en 'n ander een voor-

kom nie. Die temperatuur is dus streng gems.ta~*' en ons kan hier konsta-

teer dat, na aanleiding van syfers wat beskikbaar is vir Kaapsta.d en 

Port Nolloth, die afwyking na beide kante van die gemiddelde jaar-tem-

0 0 

peratuue van 61.1 F nooi t me er as 3 F sal wees nie. YJaar die Bcnguel-

la stroom dus so'n slegte effek het Op die reenval, het dit tog 'n baie 

heilsame invloed op die temperatuur. 

Di0 winde van Saldanhabaai kam opverdeel word in twee klas-

se: (a) Noordweste winde en (b) Suidwest"e winde. Die noordiiTeste winde 

begin gewoonlik so teen die ehd van April waai en hou dan a.an tot die 

end va.n_ ~ugustus. Gedurende hierdie tyd wae.i daRr ook geen ander wind 
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nie, bui ten mi skien lokale see-windj ie s, wat nooi t 'n noemensvrn.ardige 

sterkte bereilc nie, en oolc nie lank aanhou nie. Ons. het a.lreeds a.an.,-(.-

stip, by 1 n bespreking van die reenval,waarom-die noordweste winde 

hier in die winter waai, beide in die noordelike en suidelilrn half-

ronde. Dit is as gevolg va.n die permanente gordel van hoogdruk wat tus-

{) {) 

sen-~p9 30 en 40 noord en suid om die aarde loop. Die noordelike win-

e 
de, wat egter deur die draaiing van die aarde gedjlekteer word na 

noordweste winde, is dan die gevolg van die uitstroming van lug uit 

A . ' 

die hoogdruk gebied. In die suideltilrn somer le hulle ten suide van die 

Kaap, dog in die suidelike winter as die windstelsel, na die noorde 

verskuif, dan verskuif die hoogdruk gebied ook, met die gevolg dat die 

noordweste wirJ.de ook nou meer noordwaarts waai, en net die Kaap vang 

e~ook 'n bietjie ten noorde daarvan, sod.at dit ·Saldanhabaai dan natuur-

lik.z ook van~. Die winde kan soms taamlik sterk. waai., dog nie so dat 

dit enigsins die idee kan gee van !n tornado nie. Hulle is nooit be-

sonder koud nie, en oefen geen merkbare invloed uit op die temperatuur 

nie. Verder is Saldanhabaai ook goed beskut teen hulle vanwee· die rel-

jef, en die winde sou dus nooit •n gevaar vir die skeepvaert kan uit-

maak nie. 

I\ 

'n Mens kan se dat oor die res van die jaar waa.i daar maar 

gedurig suidweste winde Hulle is die sterkste van November tot Maart, 

en waai dan feitlik elke dag. Soms hou dit aan vir dae agtereen om 

dan skifflik vervang te word deur 'n sagte see-windjie, wat ook gewoon-

--lik 'n suidwestelike rigting aanneem. Die sumdweste winde is die ge-
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volg van •n antisiklone ~at oor die suid-Atlantiese oseaan heers ge-

durende die suidelike somer. In die binnelande, onmiddellik agiter die 

kusberge is daar 1 n gebied van lae lugdruk, as gevolg van die ho~ tern-

peratuur. Die uitstromende winde van die antisiklone word dan na. hier-

die laagdrul< gebied getrek, en neem die vorm aan van suidweste winde 

op hierdie deel van die kus. Onder normale omstandighede sou ons mis-

kien verwag dat die oorheersende wind in die somer hier •n suidooste 

wind sou wees., n.l. die suidooste passaat wat dan suidwaarts verskuif 

is, en oor die hele kontinent waai. Dog dit is nie die geval nie, om-

dat die werking van die suidweste vrind hier _ te sterk is, en dit die 

suidooster vervang. 

Die winde sou, as Saldanhabaai hie so goed beskut was nie, 

waarskynlik 111 nadeel vir die skeepvaart gewees het, dog die krag 

daarvan word baie effektief gebreek deurdat die baai •n geslote bek-

lcen is, en a.~n tal kante daarve.n berge is om die wind af te keer, soos 

trouens later, by 'n bespreking van die reljef_ duideliker~ sal ui tkom. 

Die windsterkte is selde so dat dit wit maanhare aan die golwe sal 

gee, en feitlik nooit so dat dit groot brandings veroo~saak nie. 

•n Verskynsel wat baie algemeen is op Saldanhabaai is die 

mis. Dit begin gewoonlik in April, so teen die end, en hou dan aan 

tot Julie-maand. Gedurende hierdie tyd is daar byna elkc oggend •n 

dik mis oor die baai, wat uit die suidweste kom eh 10 uur gewoonlik 

opklaar. Di's maar baie selde dat die mms dwarsdeur die dag ae.nhou. 

Dit veroorsaak nie groot moeilikheid in die baai nie, dog as daar •n 
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groot verke,_r moet wees dan sal d.ilt bepaald 'n moeilikheid wees, yeral 

vir kleiner skepe en beotjies, Dit is dgier geva~rlik vir skepe buite 

die bae.i, waar dan ook al 'n he le paar op die rotse of op Soldier's 

Reef geloop het. Ook aan die ingang kan dit soms gevaarlik wees, en 

in 1930 nog·het ons 'n geval van 'n skip wat daa.r gestrand het,n.1 0 

die •1Ma.lmesbury,.', wat daar op die rotse eeloop het op hasr uitreis 

uit Engeland om mielies te kom oplaai. 

Dis nie so maklik om 'n verklaring te gee aan die verskyn-

sel nie, want dit kom veral gedurende die wintermaande voor. Die rede 

is miskien dat die lug nou meer vog bevat as in die somer, en daar dit 

kouer is, dit ook makliker ~an laat l~s in die vorm van !n dik mis. 

I 

As die warm lug van die oseaan nou in.die nag in kontak~kom met die 

rela.tief koue lug van die la.nd, dan kan dit wees da.t die warm lug nie 

1Ife'er sy vzog kan hou nie, daar die 1 ug alreeds vogt ig is, en dus word 

'n deel van die vog uitgesit as 'n dik mis. Dat hierdie.~ verskynsel 

nie gedurende die somermaande plaasvind nie, is omdat die lug op die 

wal gedurende die dag verhit word ver bokant die te·mperatuur, dog ge-

durende die nag koel dit so gou af, dn.t dit min of meer ooir.eenlcom 

met die temperatuur van ~ie lug oor die see, en gevolgl·ik bestaen da.ar 

nie baie' kans dat. daar mis gevorm sal word nie, want waa.r 
, 

twee tempe-

rature min of meer ooreenstem,daar sal feitlik nooit mis gevorm·word 

nie. 

,.. 
Resumerend' kan ons dus se dat hoewel Sa.lde.nhahaai nie •n tie-

piese Mediterane klimaat het nie, dQg 'n oorgangsgebied is tussen •n · 
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droe warm gebied, en 'n deels nat, deelb droog, ee:nati.gde gebied, ver-

toon sy onder invloed ivan die see, 'n strene gematigde klimaat, met 

koe·l somers en warm winters. Sy het 'n lae ree·nva.l, vrn.t die re lat iewe 

vogtigheid nme hoog maak nie, met die gevolg dat haar klimaat dus ook 

baie aangenaam is .:.. miskien wel 'n bietjie te droog en te warm, en met 

te min loka.le afwisseling om te kan beantwoord aan die voorskrifte 

van Huntington se idea.le klimaat, waar die menslike enereie die bes-

te uitkom, maar tog, na ons oordeel, 'n baie aangename klimaat om in 

te lew.e. Die lekkerste maande op Saldanhabaai is April en September, 

wanneer da< r feitlik geen wind wari nie, die naB:-jaar ·en lenteson net 

die regte warmte het, en wanneer dit ook net genoeg reent om die lug 

'n a·angename klammigheid te gee. 

(c) Reljef en Afwatering. 

Die reljef van Saldanhabaai is, volgens die eerste indruk wat 

jy l<:ry, as jy Hoedjiesbar-i met ddie{s:poor nader, heel eenvoudig. Dit 

is n. l. dat dit 'n vlak, gelylc wereld is, met hier en daar 'n lrnppie 

om die eentonigheid af te breek. Dog by 'n nader ondersoek, veral as 

Jn mens die reljef beBigtig vanuit die baai, dan blyk diil; dat dit vol-

strek nie die geval na alle kante toe :ts nie. Na die noordooste kant 

- die deel waardeur- die spoorlyn gaan - is dit so, dog kyle 'n mens 

random jou dan sien jy 1 n hele reeks van gae heuwels - )n mens sou 

dit nie berge kan no'em nie - al rondom jou. 

In die middel van die dorpie Hoedjiesbaai i& daar I 
n lrnp-

i 
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pie, Baviaenkop, wat die oostelike bitskietsel is van •n bergreeks wat 

sy uitloop he~ in North Head en Notth Bay Point. Gladnie dat dit 'n 

groot bergreeks teen die gesigseinder vertoon nie, maar toe is~ dit 

so dat dit die eentonigheid van die plat ~~k breek. Dis nie •n aanecn-

geslote bergreeks nie , en gee meer die idee van 'n pa.ar koppies ver
·~ 

bind deur lae, la.nguitgerekte nekke. Direk agter Hoedjiesbaai vertoon 

die berge wel 1n mate van aaneengeslotenheid, dog na aan die ingang 

" van die groot baai verdwyn dit byna heeltemal. Nerens word dan ook 

'n hoogte van •~9- 400 voet bereik nie, en die hoogste is 1n koppie 

skuins agter die spoorwegstasie, wat 392 voet hoog is. Net agter "The 

Hole'', aan die.westekant van Hoedjiesbaei, is daar •n taamlike groot 

plato; omtrent 50 voet bokant die see. Die plate is mooi gelyk lio-'op 

e. met 'n geleidelike daling na die voet van die lae heuwAJ-s daaragter. 

Nou kan jy regom die,. kub ga< n tot naby Langebaan, voordat 

jy weer by heuwels kom. Die eerste wat jy dan kry is Olifantsbegg, 

omt.rer.Lt 'n myl van die kus af, en hiurvr·nda::.t:;.1 rfou die. lrnrJpi<.:s, ·1rcrbi::-.d 

deur lae rugge, nou so a<n tot aan die bo-end van die lagoene. Hulle 

" le kort by die kus, maar loop meesal parallel daarmee, of kom altans 

nie na genoeg daaraan om uitsteeksels in die lagoene te ve.roorsaak 

nie - hulle bly omtrent so 'n myl van die li;:us af. Gaan ons nou om die 

end van die lagoene dan sien ons dat die eerste gedeelte van die skier-

eiland, vir 'n afstand van omtrent 6myl, tot teenoor 0esterwal ann die 
'; 

.oostelike ovw-er, 1n egte plato-ka1~akter. dra, met 1 n gemiddelde hoogte 

van omtrent 150 voet bokant seepeil. Daar is hier en da.1r riffies op 
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m~ die plate van geringe hoogte. Die plato da&l taernlik skerp af na 

die see, en op sommige plelcke sien 'n mens 'n feitlik vertikale rant 

uitsteek bokant die see. Op ander plekke weer daal hy geleidelik af 

na die sand wat gewoonlik daar is. 

Aan die,. end van clie plate kry 'n mens noul'Sl dme eintlike 

berge van Saldanhabaai, n.lo die Posberge, wat in bepaalde reekse loop. 

Van Konstabelkop af, teenoor Oesterwal, loop dit parallel met die wes-

kus van die lagoene. Dit ib heeltemal teenaan die kus en daal met 'n 

steil rant daa.rnatoe af. Die reeks loop tot by Vlagberg, waa.r dit op-

splits in twee dele die ·een hou a.an langs die kus tot regoor Lange-

baan,· en loop dan daar dood, terwyl die ander een in 'n westelike rig-

oor die skiereiland gaan, om eindelik uit te l~op in South Head. Ver-

der ~;~ daar ook nog 'ni~ kleiner reeks vanaf Donkergatbaai, in 'n noord-

westelike rigting oor die skiereiland, wat uitloop in Elandspunt, dog 

hier word nie noemenswaardige hoogtes ber~ik nie. In die Posberge is 

daar heuwels soos Konstabelkop en Vlagberg wat 616 en 630 voet hoog 

is respektiewelik; oak is daar hoogtes van 598, 412 voet, ens. 

Die ·posber ge daal alma.l met st eil hellings af na die .suide, 

terwyl die noordelike hellings almal baie sag is. Die eindelike rede 

hiervoor is miskien nie so duidelik aan te gee nie, en as daar 'n ho~ 

ree:aval was .sou on::i, mislcien kon gese het dat die verweringsproses en 

afspoeli'.ng van grond a.an die noordelike hellings dit veroorsaak het. 

Dog daar dit nie die geval is nie, skyn die mees objektiewe suggestie 

hier te wees dat dac-r 'n kanteling van die landskap wBs na die suide-
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like kant, en hiBrdeur word die sagter hellings veroorsaak.3 

Die enigste verweringsfaktor wat op Saldanhabaai ven belang 

is , is die reent.Ander faktore soos wind of vors of 'n groat teenstel-

ling tussen dag en nag temperature is hier geeneen in 'n gealcsentu-

eerde mate ac.nwesie nie. Waar hier dus afspoeling aangetref word, kan 

dit feitlik alles op die rekening van die wind geplaas word. Die pro-

ses meet dus hier •n baie langsame e0n wees want die reen val is so 

kle in. Ons sien dan ook nie baie lcaal kranse op die berge nie, en 'n 

ander feit is dat daar baie los grand op die berge is. 

Die afwatering van Salda.nhabaai is · 'n heel eenvoudige kwessie 

Die riviere wat daar inloop is in die ooglopend deur hulle afwesigheid. 

Daa.r is geen enkel rivier wat in die ba.ai uitloop nie. Aan die end van 

die lagoene Jtyk dit asof daar 'n paar riviertjies mag uitkom, dog in 

werklikheid is dit maar slegs die see wat so'n endjie die land instoot. 

'n Mens wonder miskien wat van al die reent word wat daar val, maar 

as jy die hoeveelheid in aanmerking neem en verder dat die a8rde so 

absoluut dor is as dit val, dan kan jy heeltemal verstaan dat a.lleen 

'n minimale hoeveelheid die see bereik, miskien by wyse von klein straa± 

tjies in· 'n ou slootjie. Die noordelike hellings van die berge is ook 

baie sa~, en gevolglik kry die reent wat daar val kans om in te trek 

i.p 0 v. af te loop. Ook hang di t tot 'n seker mate sa.am met die aard 

van die reenval, wat sag neerkom, en nie in plasreens nie, ·en due kans 

kry om in te sa.k. 
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{d) 'n Geologiese Oorsig. 

11 Saldanha Bay is an obYious example of a 'drowned valley', 

the arms of which have been buried beneath wind-borne sands 11! Di t vrnrd 

dan ook algemeen aangeneem dat· hier 'n sinking van die landsl<ap pla.as-

.. 
gevind het, en dat die vallei ws.t vroeer hier bestaan het, nou onder 

die see toe is. Hulle meen ook dat dele van die vallei wat eers onder 

water was, nou opgevul is deur waa.i-sand, en dit kan ons ook maklik 

verstaa.n as ons dink a.an die v1a·k lagoene, waa.r die proses nou nog 

in werking is. Verder word dit ook bewys deur die moerasagtige toes-

tand van die land aan die bo-end van die lagoene, en die getuienis van 

ou be~oners dat sekere gebiede wat ears moerasagtig was, nou droogge-

ie is. 

V6or die laaste sinking egter moes daar 'n tyd gewees het 

toe die gebied nog laer gestaan het as wat vandag die geva.1 is. Toe 

is daarm 'n soort platform in die graniet, wat 'ndeel van die kus uit-

maak, ge-erodeer. Die platform iS vandag 20 tot 40 voet bokant see-

peil. Ons vind dit veral aan die voet uan die barge wat in di~see 

uitloop, en verder ook vir dele langs die kus b.v~ in Hoedjiesbaai 

en langs Hoedjiespunt, waa.r di~:t: 'n lengte::\' het V8n meer as een myl~ 

Dat die land e·ers baie laer gestas.n het as wat vandag die geval is, 

word bewys deur die feit dat bo-op Konstabelberg daar 'n deposito ge-

vind word van seevoel-mis, wat alleen deur die vo~ls deponeer word 

op klippe wat uit die see steek, of op rotse wat langs die see is, en 

wat laag is. Verder vind ons ook dat daar 'n groot oesterbedding_ is, 
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en een vk. myl in grootte, tE>enoor oesterwal aan die oostelike kant 

van die lagoene. Dit bewys dus da.t die land eers diep onder die see 

moes gewees het, en later weer opgerys het, hoer as wat dit vandag 

staan, sodat die oesters daar almal doodgegaan het, en nou nag a11e.en 

6 die skulpe oorbly. Ds.ar is dus genoeg bewyse da t die land eer s hoog 

was, toe diep gesink het, weer hoog gerys het, en eindelik gesink het 

tot op die diepte van vanaag •. Die drie eilande wat ons vnndag nog in 

die baai aantre·f, was vrn.arskynlik hoe skerp punte eens op ' n tyd., Dit 

·word bewys deur die fei t da.t hulle skerp afdaal na die see, en hoewel 

daar tn bank random hulle is, le dit oak tog op 1 n diepte van 25 tot 

30 voet, en is dit maar klein. Op Marcus-eiland is hierdie toestand 

1 n bietjie versag, en sien ons dat da8r 1n mee~ geleidelike daiing is 

na die noordweste. Verder vind cims nog datN die land wat agter Hoed-

jiesbaai le eelyk is, waarskynlik as gevolg van die aksie va.n a.ie see 

toe die land hog onder water was. Dieselfde geld ook vir Hoedjiespunt. 

Laat ons nou let op die Geoloeiese formasie van die grond 

en die geaardheid daarvan. As 'n geheel vind lint> dat die gebied onder 

die Nama sisteem val, dog dat dit een van die e;ebiede iB wae.r intru-

siewe gesteentes deur die Nama sisteem deurgedring het. Malme.sbury 

skalies is die onderafdeling van die Nama sisteem wat hier voorkom, 

E!n wat oor die hele distrik van Malmesbury versprei is en wat ook nog 

op ander plekke in die Westelike Provinsie voorkom. 

Die intrusiewe gesteentes is meesal graniet - jong gra-

niet wa-t in twee fases voorkom, 'n oaere en 'n nuwere een. Die ouere 7 
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01U 

graniet vind" by Langeba.:n, M:arcus-eiland, die walvisBtasies, aan die 

punt van die HoedjieE?~-t>ldereile.nd .en ook weer by die kreef-fabrimke 
-,, . 

in., Hoedjiesbaai: 8 Later het hier deurgedring 'n nu-were fase vari die 

jong graniet, wat baie meer volop is as die ouere fase, en gevind word 

op Jutten en Malgas eilande, al langs die kuste vPn die ingang, aan 

die wcstelike kus van die lagoene waar die berge die see raak, en ook 

in Hoedjiesba8i langs die kus. Verder is dit ook ~e vind in die koppie 

agter Heodjiesbaai, vanwaar die baa.i dan ook sy naam kry, omdat die 

koppie net soos 'n hoed lyk, en dan natuurlik bestaan die kranse op 

die ander berge ook hieruit. DaBr word ool<: heelwat jong kalkklip aRn-

getref, wat meesal die holtes in die ~a~ graniet opgevul het, en Borns 

'n dikte van meer as 100 voet bereik. Die kry ons op Hoedjiesbaai sk~er-1 

eiland en dan ook weer die kus van Hoedjiesbaai, waar die platorant I 

vir 'n afstand van 600 tree bestaan uit 1n soliede massa kalkklip. 

Ook tref onA dit aHn by Oudepost aan die westelike kant van die lagoe-

ne, en verder ook nog 'n bietjie by Langebaan. Die Geologiese kaart 

wys ons verder ook nog aan dat daar 'n deposito is van resente allu-

" vium al om die baai~ Hierdie allu~ium is heel waarskynlik neergele 

tydens die tydperk toe Saldanhabaai so d~ep onder die see was. Dit kon 

alle.en ge skied het deur 'n groot r i vier wat daar moe s inge loop het, 

en die loop van so 'n rivie.r is dan ook trouens deur die Geoloe opgespoar. 

Laat ons nou die geaardheid van die·erond. besi,gtig. Die voor-

gestelde Malmesbury skalies disintregeer en gee dan vir ons 'n lemeri-

ge klei-grond, wat gewoonlik nie baie vrugbaar is nie.9 Verder kry 
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ans daar rand ook baie kalkerige gronde, veral om die noord-oostelike 

deel van die baai. Die sanderige groncl weer, m8ak hoofsaaklik sy ver-

skynine aan die oostelike deel van d·ie lagoene. Oor die algemeen is die 

oeste wat op die gr!bnde gemaak word goed, dog dis te wyte aan die feit 

dat die reenval klein is, en die grand nognie lank in bewerking isl\nic. 

(e) Die Waterk:wessie. 

Water,water ----~---die vloek vnn Saldanhabaai; nie omdat dit 

te sleg is nie, en nie omdat dit te volop is nie, maar omdat daar niks 

, 
is nie, Dit is dus meer 'n negatiewe gebrek, maar tog een wat~ so n 

realiteit aam1eem, dat dit die absolute en enige rede is waarom Sal-

danhahaai nie vandae Kaapstad heet nie. Daar het heel waarskynlik meer 

as eerunaal 'n onervare skipper die baai ingeseil, om vars water vir sy 

skip te gaan ha.al, wat teleurgesteld moes omdra&i. Ondergrondse water 

be sit Saldanhabaai en die streek daa.romheen feitlil<: nie. 'n oog waar 

die water ender eie drukking uitkom, of 'n natuurlike fontein, is, 

met uitsondering van •n pa8r plekke hoer op langs die lagoene, 'n on-

gehoorde en origekende verskynsel. Nerens word die oog verbly met 'n 

ldompie gr0en bosse of 1 11 paar borne nie - die onmislrnnbare aanduiding 

van 'n bro~ van die vername lewensstof. 

Hierdie gebrek is al in die ou tyd wel deeglik besef, 

en was die vernanmste rede waarom die kompanie nie hier 'n vlootbaeis 

gestig het aan die begin van die agtiende eeu nie. Die rap:porte van 

menE>E;! socs Moller en de Heere en Helmis was gunsti5 in alle opsigte 
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vir die mane v.an •n hawe hiar, doe alleen die water het ontbreck. Hel-

miE>~ het selfs aan die hand·gegee clat daar by Oesterwal 'n gat sou 

gemaak word, en so sou, dan 'n watervoorra.ad in die lewe e;eroep word, 

dog dit vind geen byval by die Politieke Raad nie, en dme plan word 

. . 10 
weer op die lange baan gesku1we. Alle vroee reisigers wat . 1 n. kennis 

gedra. het va.n Saldanha.baa.i, was eens·oor die waterskaarste da.ar, soos 

b.v. Lichtenstein, Barrow, e .• a .• 11 Alleen een persoon le 'n groat mate 

van optimisme aan die dag wat betre~ die watervoorraad van Saldanhabaai, 

12 en dit is w .• Raymond.. Hy meen dat by Oesterwa1 daar (n groot hoeveel- · 

heid water ms as dit maar net versamel word, en ook by Witteklip, 6 

myl noordoos van Heedjiesbaai. Verder haal hy aan hoe die Amerikaanse 

boot 1 st. Louis' in 1866 10,000 gellings ingeneem het op Saldanhaba.Ri, 

binne 'n paar dae. Dog ons moet Raymond se bewerings met •n bietjie 

sout neem, want hy wou 'n kompanie stig om' Saldanhabaai te ontwikkel, 

en sal dus geneig wees om die saal<~ te roosldeurig voor te stel. Des-

noods konekepe water inneem op Saldanhabaai, dog die klagte was al-

tyd dat die water baie gou sleg geword het op see~, waarskynlik as 

gevole; van een of ander onreinigheid wat daarin aam1esig-w:e,e is .. 

Laat ons nou aan die lig van die bestaande toestande, nagaan 

of die, waterltwessie op Saldanhabaai werklik BO 'n reele een is. Die 

..,. 
droogste deel van die baai vind ons van Noim Head om tot ongeveer by 

.stomphoek, •n entjie suid van Langebaan. Aah die westelike oewer van 

die lagoene kan ons iveer by Konstabelkop begih en omgaan tot by South 

Head. Hierdie decl van die baai het glad geen water bie. Die res, d.w.s. 
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van Stomphoek om di<, lagoene tot by Konsta.belkop, het 'n bietjie meer 

grondwater, en di t lean ook dadelik bespeur word a.an die plantegroei, 

veral a.an die oostelike oewer, .want ons sien dat daar meer en weeld~-

riger plante, soos die Australiese wattelbome en groat riete groei. 

Wat die res betref sien 'n mens dadelik da.t daar geen ondergrondse 

water ka.n wees nie. Selfs riviere en lopieB ont_breek, en buiten see-

water tS. da&r niks natuurlike water om mee te benat nie. 

Die drin1'.:waterprobleem van Saldanhabaai is dan ook een van 

die uiterste belang. Nie een s hierva.n is die mense verseker nie. By N 

Hoedj iesba.ai en Langebaan en dan verder by die omliggende plase, is 

talle Yan boorga.te al gemaak, en alma.l nog absoluut dieselfde uitslag 

- brak. Die ondergron~e water bevat so baie opgeloste soute, dat dit 

feitlik ommoontlik is om dit te drink. Vir tuinbenatting kan~ dit nog 

tot op 'n seker hoogte gebruik ·word, maa:r nou is daar weer •n ander 

hinderpaal in die weg, en di t is n. l. dat die water baie swa.k is. Teen 

groot onlrnste, deur baie diep te boor en dan 'n groat windpomp op te 

sit, kan genoeg water verkry word om 'n behoorlike tuin te voorsien, 

maar die sa.1 so baie geld beloop dat ~it heeltemal onbetalend sal wees, 

.' 
" en nerens sien 'n mens dan ook installasies van hierdie soort nie. 

Die enigste vars water we.t op Hoedjiesbaai a2,ngetref word is reenwa-

ter wat va,n die .dake opgevang word. Elke huis, buitegeboutjie, ,publie-

ke gebou, winkel, fabriek - in kort elke gebou o:p .Hoedjiesbaai - het 

so'n opv~ngtoestel. Die water loop sa2m in geute, en hiervandaan word 

dit i!1Tenkc. gcneem \Vat spesiaa.l vir die doel gebou is. Elke ou hui-
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sie het dan so'n tenk, eroter of kleiner, al na gelane van die hocveel-

heid water wat van die dak af kan opgevang word. Die tenks word van 

sement gemaak, so lugdig as moontlik, sodat die water so lank moont-

lik kan hou. Van hierdie reenwater.moet die mense die hele jaar lewe, 

en ons kan verstaan dat dae.r maar gedurig 'n skimpery en knypery van 

water is, wat maar 'n baie ongemaklike toestand van sake is. Bo-op 

die tenks is daar pompe waarmee die water kan ui tee pomp w·ord. 

In die droe jare wat. noua'l vana.f 192·6. heers het die men-

se al 'n h:ele paar maal waterskaPrste gehad. Dit veroorsaak 1n onein-

dige moeilikheid, en ook 1n aF111sienlike uitgawe. As die water opra1'1k 
.. 

dan~ word water aangebring van die Bergrivier af met die spoor. Dit 

k~n dan by die stasie gchaal word. Hier kom dan al die eerste moeilik-

heid, ·wan;¥ dit moet 'n hele afstand vervoer word, gewoomlik in para-

fienblikke. As dit nie baie sorgvuldig gedoen word hie; start baie van 

die water uit. Ook moet daar 2 pennies p~r blik van 4 gellings· betarl 

word by die stasie om die spoorweg se ohkoste te dek, en 'n verdere 

2 pennies vir die vervoer na die dorp, wat den op 4 pennies te staan 

kom, en 'n hoi prys is om vir water te betaal. Hierbi kom dan ook nog 

dat 'n mens nie kan kry soveel as wat jy wil he nie., want daar is baie 

mense wat moet kry, en ciie aanvoer is nie te groot nie. Ook is die 

water van die Bergrivier gedurende die stravrwe somerma:::::-ande 8.s die wa- · 

ter van Hoedjiesbaai opraak, gladnie geed en vars nie. As die water 

van die rivier te sleg word, socs trouens al tweekeer voorgekom het 

in die -Iaaate paar jaar, dan moet die water aa.ngebring word van Kala-
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baskraa.lstasie af, wat clie koste per blik verhoog met 1 pennie. Dit 

is dan die drink:Waterprobleem soos dit vandag bestaan op Hoedjiesbaai. 

- 'n taamlike ernstige een. 

By Langebaan is die posiesie wat hierdie probleem betref 

ietwat ·bet:er, doe meer hiervan later. By die walvisstasies heers die-

selfde toestand van sake; daar is geen water in die nabyheid nie -

dit moet aangebring word van Oesterwal af. By Oudepost, langs die wes-

telike oewer van di e lagoene is daar wel vars wate~, dog dis in 'n 

onvoldoende hoeveelheid, en hoewel dit omtrent die helfte nader is as 

die water van Oesterwal, sou dit nie betaal om die water daar~andaan 

te lcry nie, want die lcanaal is daar baie vlak, en daar sou dus 'n iang 

kaai moes uitgebou word, by die punt waarvan die motorbote Gou kon aan-

1~. Ook is dit nie.seker of die hoeveelheid ~ater uat so verkry word 

genoeg sal wees nie~ 

Die walvissta.sies kan onmoontlik nie gebruik w:er-F.l:--v m8.ak 

van reenwater nie, want hulle het respk. 250 en 150 ton nodig per dag, 

d.woso 50 1 000 en 30,000 gellings., Die aangewese plek vir bulle om hier-

die hoeveelh~id water vandaan te kry 1 was oesterwal aan die ooskus van 

die lagoene, omtwent 2 myl suid van Langebaan af, en tussen 3 em. 4 

myl van die stasies af in 'n smidoostelike rigting. Dis die sterkste 

water langs die hele Saldanhabaai, en ook , gelukkig vir die walvis~ 

stasies. die naaste gelee a.an hulle. Dit maak deel uit van die plaas 

'Panorama' en die Donkergatstasie het daar omtrenG een morg grond ge-

koop, waarop daar twee baie sterlc oe is. Die oe is standhoudend en 

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



37. 

en a1twee se ~ater loop uit in een dam, &pe&ian1 vir die doel eemaak. 

Die dam is nou nie juis 'n pronkstuk nie, want dit eeemeer die idee 

van 'n groot gat in die grond. Die~wal1e daarvan is somar vanN., grond, 

dog ·dis darem sterk en hbu die 11Pter baie e;oed binne. Binne in die 

gat .tm daar 'n groot tenk neergelaat, reeoor die een o~g. Die tonk 

is orntrent 20 voet diep en hou 300 ton water, en iB d2tr om die pomp 

van die uater te vereemaklik, wan4 dit maaJ.c. dat die water meer e5aa1 

verdeel is, en ook bly dit nou baie skoner en is ook·vryer van grond, 

sodat die pomp en die pype nie verstop raak nie, en die water ook vir 

gebruiksdoeleindes skoner is. 

.. 
As ons dink dat daar net twee oe is v'Jat hierin uitloop, 

en dat daar daa.gliks 50, 000 eellings water uitgepomp word as die wal-

visstasies {n volle swane; is, da~kftn 'n mens . , n ide e vorm van hoe won-

derlik sterk die water moct wees. Uit die tenlc word die water direk 

in die motorbote gepomp, v;at dit na die walvisstasie moet neem. Die 

see is daar baie vlak, en daar die bote 'Omtrent 7 voet water trel\. ai::, 

hulle volgelaai is, kan hulle nie naby die oewer lrnm nj_e. Daar moes 

toe 'n kaai van omtrent 200 tree lengte gemaak wordo Dis maar 1 n swal\. 

konstruksie van pale en planlrn, maar beantwoord tog ba~ie goed aan sy 

doel. Die pyp loop dan hierlangs tot aan die punt, waar die m~torbote 

ae>nl~ en volgepomp word. By die stasie ·word die 11ater in teriks gepomp 

sodat die bote dadelik weer kan gaan haal. Die kreef-fabrieke het kon-

trakte met die Donkergatstasie om dwarsdeur die jaar aan hulle 1n &e-

kere hoeveelheid water te lewer; doe dis nie baie nie - miskien een 
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of twee bootvragte per vraek per fa briek. Donkergat sou Beker noe be ic 

meer water kon kry op die stuk grond uat hulle in besitting het, dog 

tot dusver was dit nogpie nodig nie. 

Die ander eta.sie het nie grond in e iendom nie, dog het die 

res van die plaas gehuur teen f,250 per jaar, met die uitsonderine van 

nog 'n stukkie grond wat aan •n per soon in La.ngebaan behoort. Sal.aman-

derbaai-stasie bei::sit nou natuurlik al die regte,,.insluitende die wa-

terregte, op die gehuurde grond, en, om hulle te vrywaar, het hulle 

'n opsie op die plaas as die huur verstreke is. Die stasie se water 

ie omtrent 250 tree van die see af, dus baie verder as die vah Danker-

gat, wa t vlak teen die strand le. Hulle kon nie oe gelcry het waar die 

water onder eie drukking na bo vloei nie, en moes gevolglik d~ep boor-

gate maak .• Hulle het twee sulke boo5gate laat maek, en vir 50 voet 

~ 

pype lnat sak in die grond af. Die water wat hulle gekry het is baie 

stark, en dis e;evind dat een van die boorgate genoeg was om in hulle 

behoefte te voorsieno Die ander pyp het hulle net toegeslaan en dit 

sal lean gekonnekteer word sodra ·da.ar 'n waterskaa.rste ontstaan in die 

een gat. Hulie stelsel werk 1 n bietjie anders as die van Donk~rgatsto.-

sie, want hulle pomp-appara.at' is reg bo die boorgnte. Hulle het nie 

'n kaai nie, m&ar die pyp loop ond~r dieisee.. deur tot by 1 n groo:t tenJr 

wat op 'n stellasie staan, ook omtrent 200 tree van die wal af. Hier-

die tenk kan 6,000 gellings water hou en word van die land af volgepomp 

Diemo·rorboot kom dan da1:i.r teene.2n le en die kraan van die tenk word 

oppgedraai en so word die boot volgemasJc. 
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Hierdie stelsel is bepaald meer omslagtig as die van die Don-

ker~atsta.sie, maar in 'n ander- opbil,; if::;; SalamandErbaai weer bet er af, 

en dit ie n.l. 4ie versekering wat hulle het van 1n konstan~e water-

voorraad as gevolg van die boorgate wat hulle het. Daar sal nie lig 

hiermee iets verkeerd ga.an nie en dis ook baie onwaa.rskynlik dat die 

watervmorrsad sal opgee. Met Donkerg8t is dit ·egter anders. Hulle het 

geen boorgate nie, en met diG oe kan baie ma.klik iets verkeerd gaan. 

Bulle };:e.n miskien verstop r?ak of die -rrn,ter kan ve-rderaf 'n plek vind 

' waardeur hy makliker. sy weg na die oppervlak kan baan.. Die sal be te -

ken dat di0 stasie ge0n water kan kry nie, wat weer op sy beurt 'n groot 

verlies sal beteken, vernaamlik as die walvisvangc in volle swung is, 

en die walvisse ophoop om bewerk te word. Dit het tot nou ~oe nognie 

gebeur nie, dog die moontlH:;:heid is daar en die vooruitsig is ernstig 

genoe g. 

Vir 'n distansie van een myl langs die kus op en omtrent 

1n kvrart myl na binn.e, sal daa.r 1vaarsky.nlik oral water gekry uord as 

daar maar net voor geboor word. Die w-alvisstasies is dan ook nie die 

enigste wat water hiervandaan kry nie. Daar is 1 n prive.at onderneming 

in La.ngebaan wat die dorp voorsien van water van Oesterwal af. Die water 

is enige tyd net so sterk as die van die walvisstasies. Weer is hier 

'n sterk oog waar- die water ender sy ~~~ druk ne, bo kom. Oor hierdie 

oog .is daar 'n groat sernentgat gemaak, en omtr0nt 200 tree hiervandaan 

op 'n sandkoppie is 'n waterhuis gebou. Daar is dan 'n sterk windpomp, 

'1at die water uit .die sementgat in die ·waterhuis pomp, en hiervanclaan 
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loop dit dan met pype af na Langebr•r.n, Dit is, soos reeds gese, 'n 

privaat onderneming, en in Langebacn moet 'n mens die 1mter kpop. 'n 
0 

Vaste inwoner ¥an die plek bctaa.l 5 sielings per maand vie 3 parafien-

bliklrn water per dag. As hy meer wil he dan moet hy ook me er betaal. 

Die water is nie ~angel& na die huise nie,. buiten in 'n paar gevalle, 

en daar is net 'n paar plelcke waar di t kan gehaal irnrd, sodat die hoe-

veelheid wat elke persoon kry va.n hier uit gekontroleer kan word. per-

eone wat nie 'n m8rddelikse vaste som bet&ffil nie moet die water koop 

teen een pennie per parafienblik. 

Die bestuurders van die walvisstasie is baie optimisties 

omtrent die w-atervoorraad van Oesterwal, en is van mening dat dasr 

geno~g wnter sal wees om in die behoefte van 1n matig groot Gtad te 

voorsien. illlie water moet dan voor geboor word en almal versamel uord 

A 

in Gen sentrale opvangdam. Van hier sal dan pype moet aangele word 

na Hoedjiesbaai, waar die nucleus van die hawe sal ontstaan. Die eer-

ste beswa.ar wat teen hierdie skema in te brine; is, is dat diit bEi.ie duur 

sal wees. Om soiets 'n werklikheid te maak sa.l baie geld vereis, en 

die element van onsekerheid wat daaraan verbonde is, clra daartoe by 

dat enige privaat persoon of kompanie wat die nodige ~eld tot r:,y be-

&kikking het, hui11erig sal wees mn die skema aan te pak, As 'n begin 

sal dit baie goed te pas kom, maar of daer eenoeg water snl wees om 

in 'n matig groot stad se behoeftes · te voorsien, staab,. sterl{ te betwy-

fel. Soos dinge nou staa.n word daar daagliks omtrent 901 000 gellings 

water verkry van Oesterwal sf. Dis egter nog maar 1n baie geringe hoe-
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ve~lheid, as en~ dink dat 'n klein stadjie soos Stellenborch daaglikG 

omtrent 600 1 000 gellinec· water gebruik. Hierteenoor sta8n Kaapstad 

13 met 1n verbrui~ v~n 9,245,000 .gellings~ per dag. Dit is dus absoluut 

ondr-·nkbaar dat Oestenwl in hicrc'lio behoefte snl lean voorsicn,., dog, 

" soos reeds gese, sal dit inderdaad baie goed diens doen as 1 11 begin, 

en na:mate die stad dan aangroei sal daRr altyd ander planne gemo.ak 

lean word. 

Da3r is al oor meer as ean slrnma nagedink om Saldanhabaai 

met water te voorsien, dog hierdie slrnma io noe F ltyd. oor dio hoof ge-

sien as gevole v:::m die groot onkoste wat dn.rraan vorbondE: is, wc.nt die 

boor gate, 01:nranedamme, pompe en. 'n pyplyn van omtrent 18 myl, sal •n 

enorme som bedra, maar ook as eevolg van die dubbele e,lement van on-

sekerheid wa.t daarby betrokke.is. Miskitn is daar nie eens meer b2ie 

17ater in die o:nmidde4ke nabyheid van Oesterw-al nie, buiten die wa.t 

daar nou gekry word nie 1 en diit kan wees dat die boorge.te die. een die 

ander/s al afsny, en dat op die ou end ook nie eintlik 'n grater resul-

taat bereik word bie. 

" Verder op langs die lagoene is daar orals. water 1 maar ne rens 

is dit so op een plek e;ekonsentreer fl£. op Oesterwal nie. Dit word ver-

tel dat jy selfs op die sand wat deur die gety drooggel~ word langs .die 

lagoene 'n paar voet af kan grewe 1 en dan kom jy op pragtige vars wn-

ter·. Sulke p1el~ke soos Zeebrugge, Bottelary, Ge~~lbrHc-, Schryvcr&hook, 

Chrirchaven, ens. , het almal volop var~ uater, mee&Gl fonteine. Dit 

~rs dan •n streek van die natuur om die water te gee juib a~n die deel 
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wat die onbel~ngrykste 8treek is van die baai. Hoe ontsaglik meer sou 

dit nou nie vi~ Aaldanhabaai betaken het as die water liewers gekry 

is om Hoedjiesbaai nie. Wa.ar dit is, is dit van geringe betekenis, 
.'\ 

en waar dit moes gewees het, is dit nie. 

In die ver lede is daar aih herhaa.lde male skema 's opge haal 

om Hoedjiesbaai van water ts voorsien, en ons sal hier 'n paar daar-

van beskryf. Die interessantste miskien is 1 n skema l1at op Hoedjies-

baai sou toegepas word. In die middel, van die dorp is daar, soos 

reeds gemeld, 'n taamlike aRnsienlike kop. Die ·~lan het toe ontstaan 

om die w.ater wat op die berg val op te ·dam in 'n reeks terasse wat 

daar sou gebou word. Aan d1e voet van die kop sou daar 'n sentrale 

kalksteen-filtreerapparaat in5erig word, en dan sou die water in 'n 

groot ontvangdam loop, uaaruit dit dan in die dorp gedistribueer sou 

word. 

Hierdie byna patetie9.e p1an laat 1 n mens al dadelik insien 

heo groot die behoefte aan water op Hoedjiebbaai moat wees. Dit is 

natuurlik 'n hopeloos onpraktiese plan, wHnt, 800S iemand tereg opge-

merk het, sou dit skaars die inr;oners van 'n groat dorp elkc oggend 

met 'n koppie ~ee kon vnorsien. Dit is dan ook nooit tot uitvoer ge-

bring nie. Die voorstanders van hierdi~ skema was plasslike persone, 
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dog hulle kon nooit buitesjraners met kapitaLl tot hulle beskikking 

genoeg interesseer om die plan a. n te pak nie. 

'n 11vede skema wat al herhaalde male aandag geniet het, is 

die van dia opdamming van die Bergrivier. J'2.re gelede is d.it a.l as 'ti 

'n moontlikheid beskou, on in 1797 bespre~R 6arrow al die moontlikheid 

danrvan'.14 Omstreeks 1911 kom heirdie skema sterk na vore, toe •n 

Londonse sindikaat met £250,000 tot hulle beskikking, ge-interesseerd 

raak in Saldanhabaai. Een van dme eerste dinge wat hulle aandag geniet 

het was die l<Wessie vi:1.n •n gereelde toe.voer, van water vir Hoedjiesbaai, 

eh die Bergrivier skema geniet die sterkste aandag. Die plan sou dan 

wees om die rivier Op te dam bokant die area waar dit te brak is, d.w.s. 

1 n goeie afstand van die mending af. Hier sou dan •n groot filtreer-

apparaat ingerig word, pyplblne sou aangele word na Hoedjiesbaai, waar 

gebruik sou moes gemaak word van ontvangdamme. Natuurlik sou hier •n 

groot kapitaal moes ingesteek word, dog dit was die maatskappy gereed 

om te doen. Daar was egter tegniese moeilikhede in die we.g. Die rivier 

het sanderige walle, en die oou baie sterk uitgemesi;el moes word om 

hulle te be~aar van inkalwe. Buitendien is die waterafvoer in die so
o 

mer ook maar baie swak, en word~ dit baie gebruik hoer op langs die ri-

vier. Verder, veral as dit 'n droe warm jaar ifi,. word die water van die 

rivier baie gou sleg, en dus sou d.it uiters sorgvuldig moes filtreer 

word. Ook andere moeilikhed~ kom daarby,:sodat ook hierdie skema ein-

~elik op die lange baan moes geskuii~e word. Hierdie skema lyk tog die 

moontlik:ste van almal, en as ~nedjiesbaRj_ eendag rn gereeJde tnevoer 
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dog hulle kon nooit buitesjmners met kapita<.l tot hulle beskikking 

genoeg interssseer om die plan a. n te pak nie. 

'n ~~ede skema wat al herhaalde male aandag geniet het, is 

die van dia opdamming van die Bergrivier. Jure gelede is Qit al as 1a 

'n moontlikheid beskou, en in 1797 besprellt 5arrow- al die moontlikheid 

dar..rvan·.14 Omstreeks 1911 kom he irdie Sl\.ema st erk na vore, toe 'n 

Londonse sindikaat met £250,ono tot hulle beskikking, ge-interesseerd 

raal\. in Saldanhabaai. Een van dme eerste dinge wat hulle aandag geniet 

het was die loves8ie van 'n gereelde toevoer, van water vir Hoedjiesbaai, 

eh die Bergrivier skema geniet die sterkste aandag. Die plan sou dan 

wees om die rivier op te dam bokant die area waar dit te brak is, d.w.s. 

'n goeie afstand van die mending af. Hier sou d~n 1n groot filtreer-

apparaat ingerig word, :pyplb{ne sou aangele word na Hoedjiesbaai, waar 

gebruik sou moes gemaak word van ontvangdamme. Natuurlik soe. hier •n 

groot kapitaal moes ingesteek word, dog dit was die maa.tskappy gereed 

om te doen. Daar was egter tegniese moeilikhede in die weg. Die rivier 

het s&nderige walle, en die sou baie sterk uitgemesi;el moes word om 

hulle te bew.aar van inka.lwe. Bui tendien is die waterafvoer in die so
c 

mer ool\. maar baie swak, en word~ di t baie gebruik hoeir op langs die ri-

vier. Verder, veral as dit 'n droe warm jaar is,. word die water van die 

rivier baie gou sleg, en dus sou dif uiters sorgvuldig moes filtreer 

word. Ook andere moeilikhed~ kom daarby,isodat ook hierdie skema ein-

~elik op die iange baan moes geskui1~e word. I-Iierdie skema lyk tog die 

moontlikstP. van almal, en as ¥nedjiezbaRj_ eendag 'n gereetde toevoer 
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van water mag kry, dan Pal dit seker hiervl!.ndao.n kom. T-Tierdie skema 

het bepaR,lde voordele ba die van OeEiterwal. P.en van die elemente van 

0nsekerheid wat ds..ar b· 1y 1.f<l.go bAntaem, n.L. r-f daar ~n gew·,egsame 

hoeveelheid water is, kan in die Bergrivier skema verwyder wmrd, deur 

vooraf uit te reken hoflYe0l water daar beskikbaar is , en dan te sien 

of dit betalend is of nie. Verder is die distansie wat die water moet 

aangevoer word ook baie korter, n.l •. 15 myl i.p.v. 18 myl, wat •n 

taamlike besparing scl beteken. 

Uit alles wnt ons nou hier beskryf het, blyk dus duidelik 

dat darn feitllik niks natuurlike water is op Saldanhabaai nie, altans 

nie op ctie deel waar dit nodig is nie, en dat daar dus 1 n aktuele water-

probleem bestaan, vole dus as vanself hieruit. Die moontlikheid dnt 

daar in d1e nabye toekoms 1 n verbeterine in hierdie toestand van sa-

ka. sal kom, is hoogs onwartrbkynlik. 

( f) Die Plantegroei. 

Die algemene indruk wat· •n m~ns in hierdie tyd van die jaar 

(Maart) van die plantegroei rondom S2,ldn.nhabaai kry, is dat dit 1 n 

'. 

kaal dorre streek is - ylgroeiende, lae, vael bossies bedek die veld, 

met ·groot· wit kalJcklippe om die· ruimtes tussen .in op .te vul. Van groot 

borne ie daar feitlilc geen sprake nie, en waar hul1e nie geplant word 

.. 
nie, en goed vnor ge~0rg w0rd nie - water iR baie skaarB en die reen-

val iP .glad te min vj_r bn0m~rnei - P&l jy nie bome aant~ef nie. Die 

veld is vael en kaal. 
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Langs die lagoene op is daar iets melr plantegroei, want hier 

iB daar ietP meer ondergrondse ~ater, en onmiddellik agter die strand 

vind 'n mens uitgestrekte kweekplate, met Port Jackson of Australie-

se wattelbome tussenin. Agter die vind jy ook nog 1n strook weelde-

rig-groeiende riete - die gewone soet riete. Die berge is almal vael 

en Kaal - die ou beskrywing. 

Gedurende die lentemaand~n die eerste somermar·.nde vertoon 

die la.ndskap darem i&twat gunstiger, want dan is d~e bossietjies almal 

·green, en verder·is die veld, en veral die laere hellings van die ber-

ge, bedek met weelderig-groeiende vygies, wat 'n rooi mantel nor die 

aarde trek as hulle in die blom is. Ook is die agterland bekend vir 

sy buitengewone rykdom aan veelkleurige blonnne o Die oorgrote mee·rder-

heid van die jaar egter vertoon die plantegroei 'n somberheid wat moei-

lik sal wees om te oortref. 

1 Vide Schonken: "Dorre Suidafrika", wat 'n groot vnnretander iP van 

die teorie dat ·die plantegroei wel 'n effek het op die rec"nval. 
2 n· .J.J:te RyferR kom uit die nffisiele Jaarboek No. 5. 

3 Vide Dr. Shand: "Geology around Stellenbosch", waar 'n soortgelyke 

werking op die Jonkershoekberge voorgestel word. 

4 du Toi t: n geology of South Africa", bl. 356. 

5 du Toit: "Report on the Phosphates around Saldnnha Bay". 

6 Dis my eie gevolgtrekking,. nac1at die feite aan niy verhaal,is: 

7 Let. opt Dis nie ou graniet in die sin van ou en jong graniet nie, 

maar alleen 'n ouere fase VQn die jong graniet, 
' 

8 Vide 5. 

9 Juritz: "Agricultural Soils of the Cape Province", bl. 79. 

iO · · p i·t· k R d. t 1"'?,.. 1"'42 Sien Resolusies va.n o 1 i0 e a.ri ussen , ,,o en ., ~ .. 

U, Sien hier Godee-Molsbergen: "Reizen in Zuid-Afrika 11
, Vol. Ir, en 
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Barrow: "Travels into the Interior of So.uthern Africa 11
, Vol. II. 

12 Sien W.Raymond: "Saldanha Bay Harbour 0
• (1867). 

13 -
Sie 11 0fficial Municipal Yearbook 11

, bl. 475 en 476. 

14 Sien Barrow:. 11 Travels into the Interior of Southern Africa, 

Vol.II, bl. 262. 
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HOOFSTUK IIIc 

DIE FASILITEITE WAT SALDANHABAAI BIED AS HAWE. 

"Seeha:fen sind naturliche Einschnitte und haben die Aufgabe 

die £rzeugnisse ihres Hinterlandes a.uszufuhron und die von ctJrIDl beno ··

tigten G\iter ei~zufuhr~n"~" 

Pas ons die definiesie wat Hassert aa:ri 'n ha1ive st,el, toe pp 

Saldanhabaai dan lrnm/:n1s onwillekeurig tot, dme gevolgtrekking Ci.at ons 

Salda.nhabaai nie ve.ndae; 'n ha.we. kan noem nie. Di t is egter so vanse lf-

sprekend dat ons nie daarby hoef stil te staan_nie, maar liewers die 

kanse .ondersoek wat daar op Salda.nhabaai bestaan, sodat sy eendag aan 

die definisie van Hassert sou kon voldoen. Terloops kan ons egter net 

hier aann1erk dat Saldanhaba.a.i geen geproklameerde ha.we. van die Unie 

van Suidafrika. is nie, ma.ar dat sy sorteer onder Kaapstad. Dnar is 

wel 'n doeane-beampte op Saldanhabaai, dog hy doen geen invorderings-

werk nie. As 'n skip iets wil kom af1aa.i in Saldanhahaai, wat ma.er 

ba.ie selde gebeur, da.n moet sy eers die invoerbe lA.stine in Kaapstad 

beta.al, en kan da.n die goed op Sa.ldanhabaai kom aflaai, nadat die doe

ane-beampte op Hoedjiesbao.i telegrafies daarvan in kennis gestel is. 2 

Die vereistes vir 'n goeie ha.we is velerlei. As ons 

hulle apart gaan beskou dan sal O.ns sien dat Saldanhaba.ai a.an die mees-

te hiervan beantwoord, en a.an baie van hulle beter beantw9ord as eni-
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ge ander Suidafrikaanse hawe. Wat die na.tuurlike gesteldheid van die 

ha.we betref, vergelyk dit gunstig met sulke klassiek€ voorbeelde van 

hawens sooe Rio de Janeiro, Sydney, New York, San Fransisco, en andere. 

Elke hawe het natuurlik in een of ander rigt1ng 'n gebrek - geen een 

is absoluut perfek nie - en by Saldanhabaai vind ons die gebrek nog-

al buitengewoon.geaksentueerd. Dog la.at ons liewer eers kyk na die 

gunstige punte van die hawe. 

Volgens Hassert is een van die eerste vereistes van 'n hawe 

dat dit maklik bereikbaar moet wees, beide van die land en van die see 

uit.o Van die land uit sien ons dat daar feitlik niks in die weg staan 

van die verkeer op• Saldanabaai nie. Daar is geen Hoe bergreekse om 

te oorkom nie; die land is gelyk en paaie en spoorwee kan maklik en 

A ...... 

goedkoop aangele word . ., As salda.nhabaai die posiesie moes ingeneem het 

rrat Kaapstad vanda.g beklee, d.w.s. dat sy die brandpunt was van Suid-

·-· .. afrika se ontwikkeling,en dat die spoorwee v~n hieruit moes gegaan 

het dap kon sy ewe maklik as Kaapstad, •n verbinding met die binne-

lande verkry het·, en fei tlik langs dieselfde. weg, n. lo oor Tul bagh, 

Worcester en die Hexrivierberge. Haar kanse in hierdie rigting is dus 

diesAlfde as die van Kaa.pstad. Verder kan Saldanhaba.Pi ook maklik van-

uit die see bereik word, want daar is 'n bree ingang wat nie gevaarlik 

gemaak word deur riwwe, uitstekende rotse of hoe swelle nie. Hier word 

ook geen moeilikheid ondervirid vanwee buitengeuone seestrome nie, wnt 

die skepe verby die ingang kan dryf nie, of wat hulle miskien te na 

aan die land sal laat loop nie. Wat die gety betref vind ons dat die 
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tiiestand hie~ewe gunstie is. Sa.ldarihabaai vorm feitlik 'n eeslote bekken1 

en die gevolg is dat die getystroom wat by die ingang inkom, verdeel 

word binne in die hawe. Die maksimum verskli tussen hooe en laagwater 

met springgety is nie meer as 5 voet nie - voorwaar baie gunstig, vmnt 

di t maak 4Jiie aanle van kaaie sove01 goedlcoper, da.ar di t nie no dig is 

om hulle meer as 6 voet bokant hoogwa.termerk te bou nie. Ook het dit 

as gevolg dat . daar groter _aanleeplek is vir skepe, wa.nt daa.r besta·an 

nie die vrces dat as die water miskie~ laae word hulle op die grond 

kan loop nie. 

Van versanding is hier geen sprake nie, want daar is geen 

rivier wat in die baai uitstroom nie, en y;sbedekkine komnatuurlik ook 

nie hier in a~nmerking nie. Soos reeds gemeld word daar by die ingang 

geen hoe swelle a.angetref nie, en dit spreek dus vanself dat·binne in 

die baai hierdie g~vaar oak nie sal bestaan nie. In 'n vorige hoofstuk 

is .die winde bespreek wat hier op s~-ldanhabaai waai, en toe is daar-

op gewys hoe pragtig die ha:rrn besJi;:ut is daarteen. As ha.we het sy nie 

die minste las van winde nie, want juis omdat Ealdanhabaa.i •n geslo-

te bekken is en dus feitlik omring is deur die land, word die mag van 

die wind afgelrner va$lle lcante. 'n °Skip k:il,n dus, wat die wind betref, 

met die grootsteveiligheid anker werp in Sald~nhabaai, sender die vrees 

dat 'n skiilike suidweste wind horn op die 101.nd sal dryf. Daar word 

b.v6 vertel dat 'n skielike sterk wind al een van die ankerkettings 

van 'n skip afgeruk het, dog dit het nog nooit vooreekom dat skepe op 

die land geslinger is nie. Ons sien dat by alle Suidafrikaanse hawens 
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enorme somme geld al spnndeer is om hulle veilig te maak teen hierdie 

gevaan, n.l. deur breekwaters te bou. Hier ~m dit nie nodig om 'n en-

kel pennie in die rigting te spandeer nie - die natuur het self hier 

haar breekwaters gebou, en die gevolge daardeur bereik is beter as 

wat ooit deur artifisiele breekwaters sa.l kan bereik word. 

'n Ander noodsaaklike vereiste vir 'n go~ie hawe is dat dit 

' A · A 'n groot bekken moet he waar skepe voor anker kan le:. Ook hier ver-

keer Saldanhabaai in 'n besonder gunstige posiesie. Binnekant die in-

gang, d.w.so in die eintlike bekken, is da~r omtrent 4 vk. :my:le, d.w.s. 

omtren~ 2550 aJckers, waar di t die per is as 5 vade.m, en waar groot ske-

pe dus kan anker werp. As ons hierby reken dat in die ingang daar nog 

'n verdere 1500 akkers is, nadat groot ruimte oorgelaa.t is in die mid-

del vir die deurgang V9,n skepe, d:,,,n sien ons wellc 'n geweldige opper-

vlakte, relatief gesproke, ons hier het, elke vierka.nt duim waarvan 

geskik is vir skepe om te anker. Gebrek a.an ruimte sal daar dus nooit 

in Saldanhabaai ondervind word nie, en die handel wat daar deur New 

York gaan sou ook maklik deur Saldanhabaai kon gaan, sander dat daar 

sou moes geld spandeer word om artifiaiele bekkens te mank, as dit 

tegnies moontlik sou wees. By hierdie berekening is die lagoene heel-

temal buite rekening gela~t, en as daar 'n uitbreiding van die hawe 

nodig sa.l wees, so.l dit heel w~,a,rskynlik pl:;u~svind deur die lagoene 

dieper te maak, en sci> s~.1 da.ar nog 'n groter oppervlak kan bygevoeg 

word tot die beBt&e,nde: ee:n. Du£- :nic :::.110nn vir die t<~cnb~1'oordig0 nic 

1urrr ook vir die toekoms bied hierdie hawe groat ontwikkelingsmoontlik-
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hede, wat betref die grootte van die gebied waar enige skip met vei-

ligheid sal kan &l8.nle. 

Een 'ella.a vs.n die vernae.mste punte w@.ervolgenfl ons die ge-

skiktheid van 'n ha.we kan'beoordeel is natuurlik.die diepte daarvan. 

Laat ons nou eens nagaan lvatter kanse daar op hierdie gebied in Sal-

d&nhabaai gebied word. Die eerste wa.t ons natu:urlik in 9,anmerking moet 

necm ms die diepte ~an die ingang, Die gemiddelde dieptc kan ons hier 

neem op omtrent 15 vadem, d. w. s.o 9 O voet. Tot t een&t&n die kus aan be i-

de kant e kry ons 'n diepte van ,tus:::,en 5~ en 8 vadem, ·en dis nlleen 

vir 'n distansie van 100 voet van die kuste dat daar nie eenoeg water 

is vir die grootste skip om in te vaar nie. Om die drie eile.nde is die 

diepte ook heeltemal genoeg tot op, die rotse. Die ingang word natuur-

lik vlakker na. binne, en teenoor Marcus sal daar maar 'n gemiddelde 

van omtrent 10 v&tdem wees.Neu sien ons dat die ber-·klcen taamlik vinnig 
·'-" 

vlakker w<i>rd, sowel na die noorde as na die suide en ooste knnte. Tog 

bly dit nog heeltemal genoegR en 5 vadem kan as die gemiddelde geneem 

word vir die oppervlak van 2500 akkers. Oor die grootste deel daarvan 

d.w.s. die deel wat teenoor die ing~ng le, is die water dieper, maar 

na die kuste word dit vlakker, doe oral kry ons nog 'n~iepte van om-
1 

trent 4 vadem, d-ow.s. 24 voet. Dit is tot op 'n afsta.nd va.n ongeveer 

100 tree v~.n die ltus af. By sommiee plekke, vera.1 a.an die kus van die 

teenswoordige Hoedjiesbaai, kom dit nader, dog op a.nder plekke weer, 

soos b.v. a.an die noordkus van Hoedjiesbaai, sien ons dat die vlaij: 

water verder van die land af strek. Di t is dan oolc die geva.l oral wa.ar 
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daar 'n strand is, d.w.s~ regom tot by Langebaan. 

Aan die antler kant weer sien ons dat die rotsige ·kus d!hep wa-

ter het tot naby die rotse, d.w.s. die kus aan beide kG.bte om die in-

gang. en aan die noorde kant om tot by/Ba.viaa.nspunt · in Hoedj iesba.ai. 

A • 

Ha.ssert se dat die water nie te dmep meet wees nie en ook nie te vlak 

nie. As di t te 'vla,k ~s dan kan die skepe nie imkom nie, en as di t te 
\ 

diep is dan is di t weer moeilik om te anl<:er, vr~nt d9,n meet die anker 

te diep neergelaat word·, en kry dan miskien nie grond nie. Volgens sy 

mening is die .beste diepte vir 'n havrn tussen 15 en 100 voet. In Sal-; 

danhapaai vind dms dus 'n baie goe·ie gemiddelde, n. l. van omtrent 25 

tot 70 voet in die bekken. Die ingang is. hee lwat die per, rnaa.r tog sal 

die gemiddelde hier oolc nog ender 100 voet wees. In sommige plekke is 

dit wel tot 120 voet en mee.r, dog dis die uitsondering. Dus, ook wat 

die diepte betref vind ons dat Saldanbaba.&ti ba:me gunstmge voorwaardes 

0 

bied. As bier 'n groot bawe meet ontstaan sal dit waarskynlik eers op 

Hoedj iesba2.i wees. Die · inham wat "The Hole" beet en net agter Hoedj ie s-

punt ·le, sal die eerste mntwilckel, . want bier ms daar die a11erbeste 

beskutting, en ook is die wa.ter daa,p diep tot aan die rotsige kus. 

Net agter "The Hole" vincl ons 'n gelyk/IJlatofnaa.~ daPr. 'l'.1 matig groot 

dorp kan G.a.ngele word. Die,,plato word na die noordooste ond0rbre.ek 

A 

deur Baviaankop, wat 'n taamlike ernstige bindernis vorm. Dit le net 

agter die teenswoordige Hoedjiesbaei dorp en die helling daarvan loop 

afR tot in die see. Dit sal dus die neiging he om •n moontlike stad 

op te splits in twee. •n Dergelyke hindernis t~ef ons nie weer ar:;n om 
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die deel van die bafi wat hier in aanmerking kom nie, en die land iE> 

verder pragtig gelyk. 1n Baie groot stad souN maklik hier kon ontstaan. 

w~,t betref kaaie sRl dims vvind do,t dit oor die grmotste gedeelte van 

die baa i nie no dig sa.1 we es om hulle b~iB diep in te bou nie, daar die 

see diep is tot baby die land. Vir die bou van pakhuise bestaan daar 

ook oorgehoeg ruimte. Vfaar hier moeilikheid ondervind se.l word is op 

die kus van "The Hole", want hier vind ons dat dQ.ar 'n steil rQ.nt is 

op n~ die plato, met 'n hoogte van tussen 30 en 40 voet. Hierdie rnnt 

sal op een of ander manier verwyder moet vvord, want dit s&l orunoontlik 

vrnes om daar 'n p~khuis bo-op te bou en 1 n l{G.8.i aan die voet da~.rvan 

en dan die twee te la.at sar-mwerk. Gelukkig is dit marAr vir 'n klein 

entjie wat hierdie rant aanhou, en 1n deel van die kus van "The Hole" · 

hoewel rotsagtig, het betreklik gelyk grond daaragter. Verderaan is die 

kus sande.rig, en hier is weer een van die nadele van die hawe, want 

dit maak dat die.strand vir omtrent 50 tree taa.mlikgeleidelik dieper 

I\ 

word, en dit sal weer as gevolg he dat lang kaaie sal moet gebou word, 

of dat die hawe op bep~.alde plekke dieper sG 1 moet eem~.ak word; beide 

prosesse sn.l eeld lrns, m:a.ar tog lank nie soveel geld ~a die kunsmo.tige 

hawens v~.n Kn.apst/j.d of Port Elislil.beth nie. Dus, in vergelyking met die 

ander Suid~.frikaa.nse hawens kom Sa:f:.danhabaai hier ook b~.ie gunstig 

uit. 

Soos alreeds eemeld, kan S111danho.b~.ai malclik bereik word vD.n-

uit die ___ binnelande. · Daar is hier geeh· besondere verkeershindernis wat 

in die pad staPn nie, en die kanse is ewegoed of liewers ewesleg as die 
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van Kaapstad. Die verkeerswee van saldanhabaai word in •n lD.ter hoof-

stuk bespreek, en daa.ruit sal blyk dat, vir die onontwikkelde toestande 

wa~rin die baai verkeer, die verbinding met die 'buitewereld besonder 

gunstig is. Sodrn. Saldanhaba~.i egter 'n gunstige posie,sie :;i,s ho.we in-

geneem het, dan sou sy natuurlik die spoorwegnet van Buid~frika daar-

heen getrek het. Een lyn sou waarskynlik dieselfde rigting gevolg het 
;) 

as die teenswoordige Kaapstad - Johannesburg lyn, en sou by Tulbagh-

kloof net noordwes i.p.v. 6uidwes gedraai het. Daar is hier egter ook 

die moontlikheid van 'n ~ede lyn, wat die no?rde dan waarskynlik heel-

wat nader aan Saldanhabaa.i sou gebrine; het. Dit is n.1. van Saldanhabaai 

op tot by Klaver; dan in die vallei van die-Regt;e-;re-3:€1:-ee-P.ge- Doornrivier 

op oor die Roggeveldbe~ge en oor Fraserburg na De At!r. Hierdie lyn 

sal natuurlik deur •n baie dorre streek loop, wat ekonomies nie die 

aanleg van 'n spoorweg sal regverdig nie, maar dan sal dit darem weer 

die voordeel he dat dit heelwat korter is as die teenswoordige lyn. 

Daar Suidafrika egter nognie 111 ~lnd is soos b.v. die Verenigde state 

nie, waar daar 'n groot bevolking is en •n hoe ekonomiese ontwikkeling, 

enj;vaar spoed een van die groot vereistes is op, die lang spoorlyne, 

en ook nooit die kans staan om die oo'it te word nie 1 is dit twyfelag-

tig of hierdie voordeel ooit 'n re,ele een sou geword het. Da.a.rby kom 

ook nog dat tot op hede een spoorlyn heeltemal genoeg was vir die eise 

wat Suidafrikaanse ~oestande stel aan die verkeer~ Die voordele wat 

Saldanhabaai dus bied in verhouding tot die verkeer met die binnelande,. 

is,-:ln vergelyking met Kaapstad, niks. 
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Tot dusver het ons geGien dat al die eienskappe va~hawens wat bespreek 

is, in Saldanhabaai se guns is. Nie een van die vereistes, tot dusver 

gestel, sou kon maa,k dat Saldanhabaai in 'n ongunstige lig te staan 

kom, wat betref_sy geskiktheid as 'n hawe nie. Maar laat ons verder 

gaan en ook ander vereistes in oenskou neem. Daar is bov. die kwessie 

van die agterland in die onmiddellilrn omgewing _van Saldanhabaai. Soos 

no·g sal aangetoon word ms die ontwikkeling van daa.rdie gebied nog maar 

baie iaag, en ons sou kon se datm dit ten dele nog in die stadium van 

geslote gesinshuishouding staan. Verder sal ook nog aangetoon word 

da.t kanse vir uitbreiding en 'n meer intensiewe gebruikmaking van die 

grond ook ruhe baie groot is nie. Da.ar is nie kans vir •n hoer ontwikke-

ling as die graanbou nie, want die klimaat is te ongunstig. Al het 

Salda~habP.fli o:ntl1ikI\.c ~tot '11 g:coot he.we, w2.t cl1:\11 :;.B.t \1ur lil: tot [evolg 

sou gehad het dat die ommiddellike agterland ook smu ontwikkel het, 

dan nog sou dit nie baie intensief gewoes het nie, eenvoudig omdat dit 

nie so ·kan wees nie o Hier sie$on_s dat Ka8.pstad in 'n beter posiesie 

is, want haa.r onmiddellike agterland is baie beter geskik vir 'n in-

tensiewe omtwikkeling; iets wat dan ook al ten de le bewer};:stellig is. 

Wat die res van Suida.fr~ka betref, as dms die dan as agterland gaan 

beskou, dan staan hierdie twee hawens op dieselfde voet - albei baie 

veraf, wat beteken 'n hoi transportkoste, en ook •n betreklik arm ag-

terland. Dat Saldanhabaai bov. nooit 'n twede New York kan word - •n 

hai1e waardeur feitlik die hele land se hahdel gedryf word, hoewel ons 

" hier-tussen hakies kan se dat sulke ha.wens soos Portland, Boston en 
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0.4<> 
'hiladelphia aan die .w-e-ekus ook in die laaste jare sterke ontwikkeling 

aantoon, io voor die hand liggend, want dit word ons l)ragt ig beuys deur 

die feit dat die hawens Bort Elisabeth, Oas London en Durban 1 n groat 

I 

persentasie van die handel van Kaapstad wegneem. Met L>-1 sy pragtige 
' 

havrn-fasiliteite, en al was daar ook water, soe. Saldanhabaa.i tog nooit 

hoer ontwikkel het as Kaaps:tad nie, want die hoe landtransportkoste 

tel te sterk. Dit bring ons dadelik weer op die kwessie van die water-

voorsiening van Saldanhabaai iets wat alreeds in 1n vorige hoofstuk 

breedvoerig bespreek is. Die watervoorsiening is van so'n aktuele be-

lang, en is ook so vanselfsprelrnnd, dat Hassert dit nie eens opneem 

in die lys van vereistes wat hy aan 'n eoeie hawe stel nie. Hier by 

S~laanhabaai vorm dit egter die groat gebrek. Geen stad, nog minder 

'n hawe kan sander 'n goeie hoeveelheid vars water klaarkom nie. Dit 

vorm. die grondvereiste van die omtvriklceling, en hi_er word dmt juis 

nie aangetref nie.~&~g~t~~~ ~ie • .Die watervoorsiening en die planne 

wat alreeds in daardie rigting gemaak is , is breedvoerig bespreek, 
' 

en dit sou oorbodig wees om weer daarop in te gaan~ One kan egter hier 

aanvoer dat ditt- noual te laat is vir soiets om 'n volslae sukses te 

wees. Kaapsta.d is die erkende en gevestigde ha-1-ve, en dis hooes twyfel-

agtig of Saldanhabaa.i met al sy natuurlike voordele, dP.arin sal slaa.g 

om Kaa.pstad daardie posiesie te ontneem. 

Uit die bespreking blyk dat daar wel deeglik ook punte is 

wat teen Saldanhabaai weeg, die sterkste wearvan is die lcwessie van di1e 

water. Egter blyk di~ ook uit die bespreking d~t Saldanhabaai 1 n uit-
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stekende handelsentrum soe gewee s het, die poortli van Suidafrika, 11aar-

deur 'n groot de el van die handel kon gegaan het. As passasiershe;we 

sou sy nie baie voordele, gehad het bokant Kaapstad hie, want one mees-

te passasiersverkeer gaan na Wes-Europa, en op 111 a.fstand van 6000 

myl sal 69 myl meer of minder nie baie verskil me.ak. nie. Dis hier lank 
... 

nie die geval wat bns krp in die verkeer oor die Engelse kanaal nie, 

vvaar die mee s voo:rui tgeskuifde hawens a.s passasiershawens gebruik word, 

soos b.v. Dover en Calais, juis omdat spo~hier 1n absolute vereiste 

is. 

As oorlogshaJ'Ve sou Snldanhabaai baie gesl~ik wees in een op-

sig. Dis n.l. die pragtige stil hawe waar reparasies kan aangebring 

word aan die oorlogsvloot. Verder sou 'n vloot ook met die grootste 

A A 

veiligheid in die wereld daar kon le, sender dat hulle bang hoef te 

wees da.t vyandige skepe hulle daar sal kan aa~val, want die ingang is 

nou, en 'n paar skepe sou dit goed kon bewaak. Ook sal 1n paar batte-

rye aan die noordelike en suidelike punte van die ingang 'n vyandige 

vloot ba.ie maklik kan weghou. 'n Nadeel wat ons eeter vind by die baai 

as~ oorlogshawe, is dat as die vloot eerunaal da.arin is, dan kan •n 

paar vyandige slrnpe di t ma.klik bloklrn er, terwyl die res van die vyan-

dige vloot die onbeskermde kuste van Suidafrika sal kan aanva.l. As 

. 
oorlogshawe he.t Saldanhaba.ai dus smvel voordele as nadele. · 
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HOOFST.UK IV 

DIE BEVOLKING. 

Die bevolking van Saldanhabaai bestaan uit •n heterogene massa -

nie kosmopolijdes nie, mna.r vir~Suidafrikaanse toestande, tog 'tvonder-

lik deurmekaar. Beskou ons eerstens Hoedjiesbaai, dan sien on~ dat 

daar offisieel 200 witmense is en iets meer as 900 gekleurdes. In werk-

likheid is die toestand lank nie so eenvoudig nie, en sal dit uiters 

moeilik wees om 'n definitiewe skeidingslyn te gaan trek tussen blank 

en gekleurd. Volgens hi·erdie opgawe is al le persone van gemengde bloed 

,. 
ingesluit by die gekleurdes. Dog hier kan ~ns ook nie weer gaan se al-

mal nie, want die mengsel gaan van baie 11it en min gekleurd, tot min 

wit en baie gekle~rd. Tussenin kry 'n mens alla grade wat daP..r maar 

moont-lik te verwagte m;YJ. Die bevolking van Hoedjiesbaai is inderdaad 

baie sterk vermeng. Die oorsaak hiervan is moeilik na te gaan en ook 

nie aangenaam om te konstateer nie, maar as vernaamste oorsaak van die 

basterbevolking word algemeen op Hoedjiesbaai aangeneem die uitlanders 

op die skepe wat nou·en dan die baai inkom. As verdere en meer gereel-

de faktor geld die Nore wat op dme Walvisbote werk en ook die wat op 

die walvisstasies werksaam iso Die persona sal miskien in die harnas 

gejaag word deur die'bew:ering, maar dis die opienie van meeste van die 

vooraanstaande ingeeetenes van Hoedjiesbaai, en word hier slegs as 

sulks gekonstateer. Dog die blahkes van Hoedjiesbaai self is ook nie 

ontbloot van a11e blaam nie, en 'n goeie persentasie van die baster-
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bevolking kan op hulle rekenine geplaas word. Hoe dit ook alsy die 

basters is daar en sal nmoit dar.r kan uitgewis word nie. Dat hulle so 

in d.ie ooglopend is, is vanwee die geringe getal van die bevolking van 

Hoedjiesbaa.i. In Kaapstad b.v. sal daar duisende ba£:.ters aangetref 

word, dog niemand sal dit boseer opmerk nie, want die res van die be-

volking verswelg dit eenvoudig. Op Hoedjiesbaai kan niemand help om 

dit raak te sien nie, want elke persoon ken elke ander een. 

van die blanke bevolking is •n taamlike persentasie Jode. 

Die res bestaan omtrent om die helfte uit Afrikaners en Engelse, dog 

Ehgels is die taal wat oorwegend gepraat word onder die blankes. Dit 

is natuurlik omdat Eng~ls die besigheidstaal is. Onder die viGsers 

hoor •n mens meesa.l Afrikaans, maar waar hulle in •n winkel instap, 

praat hulle Engels. 'n Vierde element wat nag by die bevolking van 

Hoedjiesbaa.i kom, is omtrent 100 kaffers wat in die lokasie, aan die 

westekant van die dorp op die plato, woon. Sommige van hulle werk in 

die kreef-fabrieke, andere weer op die walviastaeies gedurende die wa~ 

visseisoen, dog die meeste werl<. rond by die boere waar hulle gewoonlik 

veewagters is, of anders aanneem-werk doen soos b.v. land. skoonmaa.k. 

Hulle ie natuurlik heeltemal ontstamde naturelle, en kyk op Saldanha-

baai as hulle permanente verblyfplek .. Vir die doel lel1e meeste van 

hulle dan ook saam mej kleurlingvroue, en so word 'n verdere baster-

element in die lewe geroep. Die ekonomiese en intellektuele ontwikke-

ling van die bedolking sal ons in •n later hoofstuk bespreek.1 

Op Langebaan is die toestande minder gestanc1a.rdiseerd 
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as op Hoedjiesbaai, Die bevolking wat p~l daar wool'ilagtig is, is baie 

minder. Daar woon 150 blai<.i.kes en omtrent 350 gekleurdes. Hier tre f 

ons ook 'n basterbevolking aan, dog dis lank, nfue sm in die ooglopE?.nd 

A 

as op Hoedjiesbaai nie. Snaaks om te se maar die besighede is hier 

meesal in die hande van Afrikaners, en die Jode word e;emis. Afrikaans 

iE dan ook die taal wat meesal hier gehoor word, in teenstelling met 

Hoedjie& baai. Die kafferelement is hier ooli:.: he el temal afwesig, want 

hoewel die walvisstasies soveel nader is aan La.ngebaa.n as aan HoedjieB-

baai, gee die kaffers wat op die walvisstasies werk tog die voorkeur 

aah l.sog. plelc,of trek anders liewers die binnelande in. 

Die ander plekkies le.nes die lagoene op, n. l. _Geel bek, 

Bottelary, Schryvershoek en Churchaven, · ifl geen dorpe nie mGar eenvou-

dig klein 1fissersplekkies, waar die bevolking 'n karige beste.en maak 

deur vis te vang in die lagoene. Dit is uitsluitlik kleurlinge wat daar 

woon, buiten op l?hurchaven, wat 1 11 poskantoor en ook •n vvinkel het ·wat 

deur blankes bedien word. Churchaven het omtu;.o1mt 20 famielies, en die 

res e lkeen omtrent die helfte a.s bevolking. Tradiesie wil he dat Church-

aven sy ontstaan te danke het aan •n pe.ar Skotse matrose , wat na 'n 

muitery weggeloop het van 'n skip in Saldanhabaai, en hulle toe hier 

kom vestig het. Hulle het met kleurlingvroue gemeenskap gemaak, en 

toe ontstaan daar 'n basterras wat vandag nog daar is, dog wat langsa-

merhand sy basterelement verloor, va.nwee die feit dat daar nou alleen 

ondertrouery met kleurlinge plaasvind. Op die ander plekkies is die 

bevo-lking sui~er Kaapse gekleurdes, miskien die .Emiwerste langs die 
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he le baai, omda.t hulle weg is van alle kontak met die blankes. 

Dit is nou feitlik die hele bevolking_wat daar om Saldanha-

baai woon. Natuurlik is daar ook nog mense op die plase om die baai, 

"' tenminste die wat daar teenaan le, en op elke plaas woon daar natuurlik 

. 
'n boer met sy .famielie, en dan ook 'n klompie~ kleurlinge wat as werk-

"' volk diens doen. As 1n geheel geneem kan ons dus se dat daar omtrent 

2,900 mense om die kus van Saldanhabaai woon. Hiervan is ongeveer 400 

blankes (suiwer) en die re,s is Kaapse kleurlinge, basters en naturelle. 

Van die vorm die Kaapse kleurlinge ver die meerderheid. 
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HOOFSTUK V . 

. -
DIE INDUSTRIE VAN SALDANHABAAI. 

( 8~) Die Wal vis-industrie. 

Dit is die vernaamste industrie van Salda.nha.baai, wat betref 

die omset en die waarde va~ die eelewerde produkte. Die walvisse word 

natuurlik nie in Saldanhaba?-i eevang nie, dog die baai dien slags as 

basis vir die industrie. Die vanggebied iB ongeveer 'n halwe sirkel 

vvat Saldanhabaai as sentrum ne.t.en •n straal van 100 myl .. --
,,,,"'.,.,. -
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Die 11alvisva'a""'Nierr:' seil dan reg ,...._ 

......... ._____ - ·- .. --
vir omtrent 50 

of meer myle, en dan begin hulle eli>ek na walvisseq Die rede waarom die 

walvisse so gereeld ?P ons weskus Pe.ngetref word, is omdat die koeie 

noordwaarts kom as hulle wil kalwe, en d8,11 bly hulle gewoonlik vir 'n 

paar maande in die warmer waters totdat die kalf groot is.1 Die ual-
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visse gaan gewoonlik in pare rond; alleen die sperm-walvis trek rond 

in skole van 10 of 20 stuks bymekaar; elke skool het 1n paar~ bulle 

en verder keeie en kalwers. Die koeie is die beste om te va.ng, omdat 

hulle die meeste vet besit, en dus die meeste olie lewer. Tot 'n pa.ar 

jaar gelede is ook die kalwers geskiet en ingebring, dog dit word nou 

deur die wet verbied. 

In Saldanhabaai mm twee walvisstasies, een op Salamanderbaai 

wat aan Hans Elefssen behoort, en een op Donkerge.tbaai wat aan Lrwin 

en Johnston behoort. L.s.g~ is 'n Suidafrikaanse firma, terwyl e .• s.g. 

'n Skotse firma is, hoevrel dio grondl~n· daarvan 'n Noor was. Daar moet 

'n bepaalde rede wees waarom die twee kompanies juis Saldanhabaai uit-

gekies het om die stasies op te sit, want hulle is ver van Kaapetad 

af, en die kole en prowiand moet alle8 hiervahdaan kom. Die eerste 

rede hiervoor hang saam met die baai self. Die grond daaromheen is nog 

baie goedkoop en hier was dus nie 'n groot kapitaaluitgawe nodig nie. 

Verder kom daar ook nog by dat die baai so prag~ig stil is; die wal-

,. 
visbote kan daar voor anker le gedurende die tyd wanneer daar nie gewerk 

word nie, sander dB,t daar enige gevaar bestaan, en ook lean hulle daar 

le sonder dat hulle enigiets hmef te betaal. Somtyds is die vangs baie 

,. 
groot en dan moe~ die W<='-lvisse eenvoudig bly le totdat hulle bewerk 

kan word. Ook in hierdie, opsig is Saldanha.baai besonder geskilc, want 

die see is pragtig stil, en da~r die walvisse nie vasgeanker kan word 

nie, is dit 'n abeolute vereiste, anders word hulle op die land gegooi. 

Ook 'n ander rede kom hierby, en dit is dat die ~anggebied hoofsaaklik 
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" wee en noord11es s:an SRldanhab~ai le. Die bote wat hulle het opereer 

die goedkoo:pste as hulle nie langer as 'n week van hulle basis.af weg-

bly nie. As so'n stasie nou verder suid gele het dan sou dit rneen dat 

die kompanie of teen 'n hoer produksiekoste rnoes werk, deur die bote 

langer as vir een vrnek van die basis af wee te stu.ur, of anders sou 

hulle die vaarders minder kans moes gegee het om te vang, want hulle 

rnoet dan langer reis. As die smasie verder na die noorde gele het dan 

sou dit bepaald 'n voorsprong beteken het wat 1.s.g. punt betref, dog 

dam word die vervoerkoste van die kale en prowia.nd weer soveel hoer. Dus 

kan ons sien dat Saldanhabaai bepaalde voordele geniet wat betref die 

vestiging van die industrie daar. 

van die twee walvisstasies doen die een op Donkergatba.ai 

die meeete werk, en in Saldanhabaai emplojeer hulle 11 walvisvaarders, 

terwyl. die ander stasie 7 bote gebruik. Die iValvisbote is baie rnooi 

skepies en uiters sterlc gebou. Hulle is nie baie groot nie, wany dan 

sou hulle te rnoeilik wees om te hanteer as hulle op jag is agter •n wal-

vis aan. Hulle maksimum snelheid is omtrent 15 seemyle. per uur, wat 

heeltemal voldoende is om 'n walvis te kan jaag. Die roer van die skip 

is so hali' onder horn ingebou, sodat die ski!? verbasend vinnig kan draai 

in 'n baie klein sirkeltjie. Alles word so~ effektief rnoontlik gemaak 

vir die jag op rralvisse, Dit kos tussen £25 1 000 en £30,000 om so'n 

A , 

walvisboot te laat bou, en daar le dus hierin alleen 'n geweldige kapi-

taal opgesluit. Die bote word almal gedryf deur stoom, en die kole-

verbrllik is o~geveer 80 ton per week, Die kole word in Kaapstad gehaal 
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deur 'n boot wat elke kompanie Bpesia?l vir die doel a.anhou 1 en dit 

word dan afgelaai in twee ou bote wat spesiaal daarvoor in Hoedjies-

baai vasgeanker le. Die wa.lvisbote kom maa.k dan hier vol. Voorheen is 

die bote na Kaapstad gestuur oin te bunker, dog hiermee gaan te veel 

tyd verlore, en so is toe op hierdie plan gekom. 

Elke vvalvisboot het 'n bemanning van 11 persone aan boord. 

Uit gegewens omtrent die nasmonaliteit van die persone, wat by die 

doeane-beampjl'e op Sald.anhabaai gelcry is, wat die persone moet aa.n- en 

afteken, blyk dit dat gemiddeld 5 pereone uit die 11 gekleurdes is en 

die ander Nore. Die kaptein wat terselfdertyd ook die skutter is, is 

lj 
alt~ 1 n Noor; so ook die eerste offisier en die eerste en twede inge-

nieurs, en d.an ook nog een of twee van die bemanning. Die kleurlinge 

wat hier werk kom van Langebaan en die omliggende streke, en gewoonlik 

word probeer om elke jaar weer dieselfde mense te kry. Die kaptein 

van die ualvisvaarder, beide wat betref die hanteer van sy skip en drie' 

skiet van die walvis, moet goed-geoefend wees. Ook die res van die 

bemanning moet ervare manne wees, en baie lrakker eh werkea.am. Die be-

ta.ling van die bemannine; geskied op 'n bonu13-baei~, plm: 1 11 VHf!te n·-

larie.. Die kaptein kry 'n goeie salaris, en d::m kan dit wees dat hy 

tot £10 bonus ontvang op 'n walvis. Die eerste offisier kry 'n rela-

tiewe kl-einer bonus, dah die eerste ingenieur, en so dwarsdeur tot by 

die laagste en mees onervare seeman, ·wat miskien net 'n paar sielings 

ontvang. Die rede vir die bonus is natuurlik baie duidelik. As da.ar 

alleen 'n sa.laris was, dan sou die bemanning hulle nie baie uitgesit 
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bet nie, want dan het hulle daar niks by gewen nie. Nou vrnrd hulle eg-

ter aBngespoor deur die~ feit dat hulle 'n bonus ontvang, en d.at dit 

van hulle eie ywer afhang hoe groat die s.lbm geld sal wees 1'1.at hulle 

verdien. 

Die i:mlvisbote is so ingerig dat hulle vir 'n week veedsel 

ek koilllvoorrade kan inslceep. Hulle bly dus nooit langer as 'n week uit 

nie, al het hulle dan ook geen walvi&se gevang nie. Gewoomlik bly hulle 

egter ma.ar omtrent 4 dae uit. Die bate seil wee of noordv.res van Sal-

danhabaai vial 'n afstand van 50 of meer myle, en begin dan rondsoek 

vir walvisse~, dog gaan nog steeds vorentoe. Rulle gaan selde verder 

as 100 myl van die basis af weg, •·rnnt die walvisse is nie saver van die 

basis te kry nie. ; Bo in die mas van elllce boot is daa.r •n balie vasge-

, 
maak, die s.g. 0 crmv s nest", waarin die persoon sit lvat meet uitkyk 

vir walvisse. Sien hy 'n i1alvis dan is alles op die b<il?t dadelik in 

rep en roer; die grootste moontlike vaart van die skip word uit haar 

gehaal. en die walvis word agternagesit. Die skutter ga:n staan voor 

by sy gelaaide geweer, en sien toe dat alles in orde is vir hom om te 

skiet, sodra. hulle nagenoeg aan die walvis kom. Die harpoen is •n swaar 

yster bout, met 4 weerha.ke vooraan. Dit weeg ongeveer 200 pond en kos 

omtrent £10. Die geueer gebruik een pond kruit om die harpoen 50 tree 

ver te skiet. Sodra die skip nou so tussen 30 en 40 tree van die wal-

vis af ms, le die skutter aan en trek dan af. Die beste plek om die 

walvis te skiet is kart agter sy kop. Dit gebeur maar baie selde dat 

•n walvis somar da.delik doodgeskiet word. Vooraa.n die harpoen is nog 
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1 11 bommetjic we.t binne in die walvis ontpihof en bedoel is om hom dood 

te maak. Aa.n die harpoen vas is da.ar 'n dil{ tou, wat eeweldig sterk is. 

Gaan die walvis nou aan die spook da.n word hy moeg gemaa.k, en so sta-

digaan doodgemaak. As hy nou dood is, word hy deur sterk stoomkatrolle 

aangetrek na die skip. Korn hy lahgsaan dan word daar 'n gat in horn 

gesteek, en word hy opgepomp met l);lg om hom maklik~ te kan laat drywe. 

Alles word natuurlik gedoen met stoom. As daar nou gf:noeg lug in die 

walvis is, dan word die gat toeges'top, en nou word hy aan sterk ys-

ters, apesiaal vir die doel op dek geplaas, deur gate in die sy aan 

die kant van die skip aan sy stert vasgemaak. Die skip gaan nou verder 

op jag om nog walvisse te soek. Die skutter van die sldp is J.me :pE-pe-

persoon na wie d¢4 meeste opgesien word, en as hy nie geed is nie, dan 

wo;rd "die· bemanning baie gou ontevrede, want elke walvis wat hy mis skiet 

beteken soveel minder bQnus vir hulle. 

Gewoonlik kry •n boot twee tot vier 1valvisse met een rit, 

daar hulle nie baie volpp is hier rond hie, dog dit' het ook al gebeur 

dat •n 'boot van Ir1vi11 en Johnston met ag Wf' lvisse gelyk ink.om. Die wal-

visse l7ord na die stasie geneem, daar word 'n merlc op gesit. om te kan 

sien welke boot dit ineebring het, en sodra daar genoeg voorrade in-

geskeep is gaan die boot maar weer voort op sy jagtog. Feitlik alle Eoor 

te -vvalvisc.e word hier a.engetref : ons kry die fin, blue, set, hump-

back en sperm rmlvisse hier. Van hierdie tvalvisBe is df>e blue die groot-

stc soort, en hier is een gevane wat 97 voet lank is. •11 "Blue-MV'hale" 

is 27--voet lank as hy gebore word, en groei~ baie 'gou uit totdat hy 
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sy normale grootte van omtrent 90 voet bereilc. Die natuurlike tuiste 

van die Walvis is in die kouer del~, nol. in Artica eh Antartica. In 

e.s.g. gebied is hulle egter al teen die end van die laaste eeu byna 

heeltemal uitgeroei, en vir 'n paar jare het~ die vvalvisvanes dan ook 

feijrlik stilgestaan, totdat die ryk vanggebiede van Antartica bekend 

geraak het, en van dag vind die~bedryf sy vernaamste uiting daar. Dat 

die wal visse ook sover noordwa.art s a~ die Suidafr ikaanse waters hJil.lle 

verskyning maak, is soos reeds gemeld bloat te danke aan dme feit dat 

:f\~~\. 0\\\ ons waters warmer is, en da.t die walviskoeie daarva.n hou om 

hier te kom kalwe: Di:s ·~ enorme distansie om af te le as 'n mens dink 

daaraan, en tog doen hulle dit tweemaal per jaar. Daar is nog geon we-

tenskaplike navor:sing in hierdie rigtine gedoen nie, ma.ar ecn ding 

is tog seker,n.l. dat die walvisse nie die hele jaar hier bly nie, dog 

vir 'n selrnre tyd weer wegga8n na die Antartiese watere. Dit wil natuur-

lik lank nie "' se dat al le walvisse opkom om te kom kalwe nie, 11ant dan 

sal daar ~lad geen walvisse wees in die suidelike waters nie. party 

kom miekien nie baie hoog op nie, en-andere miskien eladnie. Toe is dit 

opmerklilc dat diG seisoene daar en hier nie saamval nie. Waar die sei-

soen op Sald.anhabaaim strek van April tot ongeveer Oktober, vind ons 

dat die verna8mste seisoen in die suidelike waters strek vam Septem-

ber tot Maart. Dit bewys al dadelik dat wanneer die na.lvir:;se hier by 

ons gevang word, daa.r nie so baie van hulle in die suidelike waters ms 

nie. Natuurlik word daar dwarsdeur die jaar in Antartiese watere Vial-

visse gevang, dog die grootste en voordeligste vangs [_;eskied geduren-
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de genoemde maande. 

In 1929 is hier by Sa.ldanhabaai · byna 2000 walvifi»se gevang, 

waarvan meer aB 1100 deur Irwin en Johnston, en meer as 800 deur Hans 

Elefssen en Kie. As ons dink aan die bonusgelde wat op hierdie rrn.lvis-

se uitbetaal is (naastenby £40 1 000) dan blyk· dit d:1idelik dat daar 

groot geld in die walvisvangs moet steek. Soos reeds gemeld is daar 

'n definitiewe seisoen elke jaar waarin die walvisse eevang word, en 

dit strek van omtrent 15 April tot Oktober of November. Vir die res 

van die jaar word daar geen walvisse gevang nie. Die Nore gaan dan ge-

woonlik terug na Noorwe~ vir 'n welverdiende vakansie, om die volgende 

jaar weer uit te kom, en die gekleurde arbeiders word a.fgedank tot die 

volgeride seisoen. Gewoonlik het hulle dan oak genoeg geld om die res 
. . 

van die jaar met niksdmen deur te bring. Gedurende hierdie tyd word 

die bote ook goed nagesien en geverf, want dit betaal om die vaarders 

in die bes moontlike kondiesie te hou_, sodat hulle hulle werk deeglik 

kan doen wanneer dit van hulle vereis word. 

As die vaarder sy walvisse gelos het by die stasie, het hy 

daar verder niks me er mee te doen nie, en pro beer hy net so gou as moont-

lik kole en prowiand inskeep, om 'n verdere tog te kan onderneem. Die 

walvis is nou klaar om die proses van die uithaal van die olie te deur-

gaan, en is nou heeltemal in die hande van die walvissta.sie .. Eers 

word die w~lvis uitgesleep uit die water op 1 n groot hout platform. 

Hier word hy aangeval deur kaffers met lF!ng messe en byle. Groot repe 

vet (»blubber") word van horn afgeslag, totdat net die vleis en bene 
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oorbly. Die vet word nou opgehys op· 'n platform wat oor 'n reeks 

groot potte gebou is, en dan afgelaat in die potte. Hier wlilrd dit gekookl 

Wl.E't· 
om die olie te gee. Die een stasie kook die ¥et/\ st oorn wat hulle inblaas 

deur stoompype vrnt al om die rante ;van die potte loop. Die ander stasie 

kook. dit mejr water. L •. s.g. manier is beter want daar uord so meer 

olie uitgekook, dog dit_yer~is weer rneer water. Die "blubber" word vir 

8 ure aaneen gekook om sodoende al die moontlike mfuie daaruit te kry. 

Al twee die rnaniere van lrnok gee water af, dog die water is natuur lil\: 

l:ik mvaarder as die olie. Is al die olie nou ui tgekook, dan dryf dit 

bo-op die water en word dit afgepomp in groot tenks, elkeen waarvan 

500 ton olie kan hou. Die wat oorbly in ~ic pottG is vuilgoot ~n rster. 

Die vleis en bene van die \valvisse word na 1n a.nder deel 

van die f'abriek geneem, en ondergaan daar dieselfde proses as die vet, 

met die uitsondering dat dit vir 12 ure aaneen gekook word i.p.v 0 8. 

Nou is a11e olie wat hierin was ook uit en die oorblyfsels ga.an na 'n 

ander deel van die fabriek. Die vleis-olie is net so goed as die vet-

olie:p. en word tesame daarme e in die se lfde tenks gegooi. As die rial vis-

seisoen in volle swang . is, kom dit baiekeer voor dat die walvisse 

blok,, en dat die vaarders dus me er in bring. as wat dade lik ver~1erl\: ka.n 

word. Dan moet die visse soms vir 'n week in die baai 1£ en dit gee 'n 

aaklige stank af, dog dit word beITeer dat die stank baie heilsaam is, 

daar die kaffers altyd in 'n beter koBdiesie van die stasies af weg-

ga.an as wat hulle da.ar kom. 

Die olie is verreweg die vernaamste produk van die l7alvis, 
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dog dis nie die enigste nie, uant daar is ook nog twee ander,taamlik 

belangryke, by-produkte. Die eerste is 1valvis-kunsmis of walvis-guano. 

Di t ward gemaak nadat al die olie ui t die vle is en bene gekool<. mt'.· 

Dit vvord eers drooggemaak in 'n lang pyp wat stadig ronddraai, en aan 

die end warm gemaak word. Die warm lug trek dan deur die silinder, en 

haal so alle vogtigheid ui t die vleis en bene. Uit die pyp val dit 

in 'n groat meule, wat dit goed fynmaal; dit word dan in 200 pond sakke 

geplaas en is klaar om weggestuur te ·word. Die een stasme meng die 

beenmeel en vleismeel, en die ander een hom~ dit apart. Dit word egter 

gevind dat dit beter ia om die twee te meng, want dan besit dit 'n 

hoer voedingswaarde vir plante, en behaal so ·•n ooreenstemmende hoer 

prys. 

Die twede by-produk wat ons hier kan noem is balein. Dit is 

'n soort been -v1at in die bek en kakebeen vap. die walvis gekrb'[ word. 

Buiten die sperm, het al die walvisse wat hier gevang word balein in 

9 
hulle bekke, ,en daar word gewoonlik 'n paar honder.d pond balein uit 

'n walvis se bek gehaal. Vroeer was daar 1 n haie groat a,anvraag vir. 

balein, omdat hulle toe nie artifisiele produkte in die plek daBrvan 

kom vervaardig nie, en loe is tot £2000 betaal vir 'n ton balein. van-

dag het,iq die waa!ftde daarvan egter baie afgeneem omdat daar artifisie "le 

produkte in die plek daarvan vervaardig wmrd. Di t rrnrd gebruil<. om kamme, 

!<.nope en ander artiekels. soos nagemaal<.te volstruisvere van te maak. 

Die grootste mark vir die balein is in Frankryk. 

Op die een walvisstasie werk omtrent 150 arbeiders, e~ 
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op die ander een omtrent 200. Dit is nat~urlik gedurende die seisoen 

wanneer die walvisse gevang lvord. As die vaarders stil le dan is alles 

by die stasie ook stil, en.1.~ dan bly daar alleen 'n paa.r mense oor om 

toe te sien dat alles in die haak bly. Van die groo't getal arbeiders 

is daar by elke stasie omtwent ~-0 Nore, wat opt re Ela~ opsieners en des-

kundiges. Die res is byna uitsluitlik kaffers met hier en daar 'n Knap-

se gekleurde tussenin. Die arbeiders wat hier uerk is min of meer per-

manent, en kom elke jaar weer terug; d.i. natuurlik die meeste. Die res 

word aaggevul uit 'n oorvloed van rekrute, sodat daar nooit •n gebrek 

,a.an arbeidskragte is nie - daar is 'n groter aanbod as aanvraag. Die 

kaffers wat hier werk is kaffers wat uit die binnelande getrek het. 

As hulle eers by die walvisstasies werk gekry het, dan kom hulle t;reer 

terug. In die interim wanneer daar nie op die s$asies gewerk word ndie, 

gaan soek hulle werlc by die boere in die omgew-ing. Die kaffers word 

baie goed behandel op die stasies, dog hulle moet ook baie hard ·werk 

vernaamlik as die walvisse blok.. Hulle loon is 2/6 per dag met vry kos 

en inwoning. Die leas -vvat hulle lcry is dieselfde rantsoen van vleis em 

mieliemeel wat 'n ka.ffer op die myne kry, n. l. ii pond mie liemee 1 en 

i pond vleis per dag. Dan het hulle ook nae vrye sinkhuisies waa.rin 

hulle kan woon. Verder werk hulle bepaalde ure op •n dag, en as hulle 

oortyd we1rk dan word hulle 4 pennies per uur beta.al. Di t a1·1es werk 

mee dat die kaffers baie tevrede is, en rnaak van hulle willige arbei-

ders wat graag weer terugkom, en ook a.nder saambring. Die lcleurlinge 

vat hier is doen eewoonlik die meer geskoolde werk, soos die dryf van 
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lcrane of ambagswerk in die rrnrkwinkels. Hulle ivomd 'n aansienlike hoEir 

loon betaal, en kry ook beter lrns. Die paar Nore 1rnt hier is kry goeie 

kos, en ook 'n vrye passeat na Noorwe~ elke jaar; hulle is dan ook al-

mal valananne en tree alleen op as opsigters en deskundiges. 

Die masienerie wat ons in die l7alvisstasies aantref is 

alles van 1d·ie nuutste, en word ook altyd vernuut en in baie goeie orde 

A 

gehou, daar di:t goed beta.al om dit so te he. Die voorgemelde tenks waar-

in die olie gestoor word is enorme konstruksie.,:s van yster, em kanj3lk-

een 500 ton olie hou. Die een stasie besit 6 sulke tenks, en die ander 

een 8. Hulle is baie stewig gebou, en rus op sterk fondameilte. Daar is 

'n sentrale pomp-apparaat wat die olie in die tenks pomp, en dan weer 

een wat d.ie olie daaruit pomp .• As 'n tenk vol is moet dit deur die 

doea.ne-beampte verseel word, en die sec·1 mag allae.n in sy teenwoordi.g-

heid weer gebreek word. Die water om die walvisstasies is nie diep ge-

noeg vir die groot oliebote wat uit die suide opkom om die olie in te 

skeep en:te vervoer na Europa nie. Hulle gaan dus voor anker le in 

Hoedjiesbaai. Elke saasie het 'n boot wat spesiaal aangehou word om 

kole en prowiand na Saldanhabaai te brir1g vir die walvisva.arders. Jr.s El-

" daar nou 'n olieb<ilot voor anker le in Hoedjiesbaai, dan gaan haal die 

stasies se bote die olie, en neem dit na Hoedjiesbaai, om daar die 

groot ·bote vol te maak. Dis 'n taamlike omslagtige manier, dog dis al 

wat ender omstandighede gedoen kan word. So word die tenks dus leeg-

gemaak en die olie vervoer na Europao Die olie van die sperm-walvis 

kan nie in tenks vervoer word nie, daar di:t te dilc is om daarin gepomp 
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' 
te w!Drd. Di t ma::i.k dus dat hierdie'!l' olie nie baie gewild is nie, daar 

die vervoerkoste soveel hoer is, want dieGolie moet in ystervate ge-

gooi word en sm vervoer word. Die groat ·mark vir sperm-olie is Glas-

gow in Skotland, en al die Suidafrikaanse sperm-olie gaan hierheen. 

Die ander olie gaan na Holland, Engeland, swede, Denemarke, Italie 

en V. s.A. 

Die olie-kompanies in Europa het saamgesluit tot een groat 

trust, en die olie-produksie word dus eweredmg gedistribueer, al na 

gelang va.n die behoefte van 'n land. Ook werk die trust in die rigting 

van 1 11 beperking van die produksie, al na gelang die behoe~te aan olie. 

Gedurehde die afgelope paar jGar was die produksie van olie oor die we-

reld buitengewoon hoog, met die gevolg dat de.ar meer op die mark is 

as wat dit kan absorbeer. Die gemiddelde prys van olie is tussen £25 

en £30 per ton, dog teen die end van 1930 kon slegs £19 per ton behaal 

word, as gevolg van die~feit dat die aanbod grater was as die vraag 

na olie. Verder is daar nog genoeg iblie in voorraad om in die. behoe&te 

van 1931 te voorsien. Dit had as gevolg dat besluit is om alle walvis-• 

vangs in Suidafrikaanse watere stop te sit, en vir die 1931 seisoen sal 

daar gladnie walvisse op Saldanhabaai gevang word nie. Daar is ook 

gerugteN dat die vangs in Antartiese watere stopgesit sal word. Dit 

bal dan beteken dat die prys van oiie weer sy normale hoogte sal ber0i~ 

Vir die pl&aslike kompanies heteken di t baie dat daar nie geva.ng word 

nie, wa.ny hulle staan die kans om van hulle beste arbeiders te verloor, 

"' en verder meen dit dat ook die skepe renteloos le. Die beEtuurder van 
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een van die stasies het dan ook verklae.r dat By kompanie liewers teen 

A 

'n verlies van 'n paar duisend pond. sou wil uep,k as om stil te lE, 

want op die a~nhou sal dme verlies in werklikheid tog heelwat meer be-

dra. Dog dis die besluit van die trusts in Europa, en die kompa,nies 

\ 

mo et hulle eenvoud<iig; daaraanrs oaderwerp .• 

Die walvisolie word 3ebruik vir die maak van seep,kuns-

botter, en in sekere ge~a11e ook vir smeerolie. Die aanvraae daarvoor 

is. goed onder normale omstandighede en die pryse rrat behaal »ord lewer 

groot winste vir die betrokke kompanie, dog dan moet die mark nie toe-

gegooi word nie. 

Die ekonomiese betekenis van .die twee walvisstasies vir 

Saldanhabaai is besonder groot, en dit kan die beste beoordeel word 

as ons dit beskou uit die posiesie van uat die toestande sal wees as 

hulle nie werk nie. Eerstens het ons die groot klomp mense \vat dan uit 

die werk is.· naar is omtrent 90 manne op die walvisvaarders. Hulle is 

omtrent almal inboorlinge van Langebaan en dan ook van die klein vissere-

plekkies hoer op laill.gs die lagoene. Verder is da.ar ook nog die klompie 

kleurlinge wat op die stasiee werk, em ook vam bogemelde plekke is. 

Origens het ons die groat klomp kaffers wat daar .werk, en wat nou wel 

nie inboorlinge is van Sa.ldanhabaai nie, maar wat tog nou daA.r uoon. 

Hierdie mense is fei tlik almal afhanklik van die rrnlvisstasies vir 

hulle lewensbrood. Gedurende die seisoen moet hulle genoeg verdien 

om hulle oor die res van die jaar te help - 1 11 ander vorm van lewens-

bestaan het hulle nie. Vissersbote besit hulle nie, en kan hulle ook 
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nie op ijie bate van Hoedjiesbaai gaan werk nie, want daar is a1·oorge-

noeg. ·Die boere van die omliggende streke kari hulle oolc nie opneem 

nie, veral nie nou nie, want die oe ste is baie mvak, en elke boer pro-

beer klaarkom met so min werkvolk as wat hy maar moontlik kan. Via- hier-

die menae sal die feit dat die walvisstasies nie• vanjaar gaan werk nie 

ontsagiik baie betaken, en vir hulle sal die vernaamste probleem wees 

hoe om hulle kos in die hande te kry. 

Verder word daar by die twee stasies saam ongeveer £1800 

per ma2nd aan lone uitbetaal. Die meeste van hierdie geld word tog· 

maar weer in Langebaan uitgegee, en dit sal ontsae;lik baie beteken 

vir die handelaars van Langebaan as hierdie bedrae, of a1tans 'n groat 

deel daarvan, nie ma.andelikc deur hulle hande gaan nie. Die vleiskon-

trak van die stasies is in hande van 'n persoon op L;:ngebaan. Tesame 

konsumeer die stasies tussen16,000 en 17,000 pond vleis per weeE. van 

hierdie vleis word baie by die boere in die omtrek gekoop - die orige 

kom b"an Suidwes •. Di t sal betelrnn dat die boere van die omtrek nmu nie 

'n willige lokale mark he·t vir hulle vleis nie, en hoewel vleis natuur-

lik nie,die eintlike boerdery is hie~ nie, is dit tog 1 n betalende sy-

lyn en betaken dit feitlik eoveel getd uit die sakke van die boere •. 

Terloops kan hier aangemerk word dat dit tot op 1 n paar jaar gelede 

die gebruik was om die kaffers walvisvleis as rantsoen te gee, en hulJe 

het nogal daa.rvan gehou, dog die kompanies het toe umtgevind dat dit 

hulle beter smu betaa1 as hulle die olie uit die vleis smelt, em die 

oorblyfsel gebruik om beenmeGl ·van te maalc. en dan vir die kaffers 
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beesvleis te koop. 

Uit die bogemelde kan ans dus enigsins '11 denkbeeld vorm van 

die groot ekonomiese betekeni6 wat die walvisstasies vir Saldanhabaai 

het en sander enio,·e twyfel kan ans hier konstatecr dat as hulle nie ,, c. -

hier sou gewees het nie, die omgewing nag baie meer agteraf sou gewees 

het es rrnt vandag die geval is. 'n Verdere effek van ·die stil.le van dje 

stasies wat ans hier kan noem, is dat dit 'n groot afname sal beteken 

in die hoeveelheid vis w-at daa.r op Saldanhabaai sal gevang word. Eersten: 
I t ~ . • i , l 

wat betref die kleiner vmsse wat die baai inlrnm agter die walvisse a.an 

om daar stukke van a.f te vreet, of om anders by die stasies te gaan 

kos soek. Die snoek en kabeljoue kom weer agter die klein vissies aan 

en di t sal dus oak hier 'n v.erminder ing bt~teken. Verder sal di t ook 

moeiliker wees om klein visslies te vang, wat as a.as moet dien in die 

kreef-vangs. 

Soos ons weet is die stasiee gelee aan die westelike kus 

van die baai net om Elandspunt. Waarom nou juis hierdie deel ve,n die 

baai gekies is, is nie baie duidelik nie. em die pers~ne geraadpleeg 

daarooirl, kon ook nie definitiewe informaaie verskaf op hierdie punt nie. 

M.i. sou Hoedjieebaai ewegoed geskik·gewees met vir die bou van wal-

visetasies 1 indien nie beter nie, want die water is daar di~per, dog 

die mceilikheid wat hier Wa.R.r="kynlik in die weg gestaan het, was dat 

die grand daar destyds aan 'n kompanie behoort het, wat dit miskien 

nie vir hierdie doel wou verkoop nie, of anders 'n baie hoi prys daar-

voor gevra het. Die waterlrn'essie het seker ook hier 'n belangryke rol 

L_ 
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gespeel, want, nou is die stasieG soveel nader aan hulle watervoorraad. 

In ve:rgelyking met die produkeie van olie in Antartica, is 

die produksie op Saldanhabaai nie om van te spog nie, maar op sigself 

vorm dit tog 'n taamlike bedrag. In 1929 b .• v. is daar teaame 40, 000 

vaje olie deur die kompanies geproduseer, wat beteken ongeveer 61 700 

ton. ( 6 vate gaan op 'n ton, en vate is die algemene me.at wa8rmee gere-

ken word as dit gaan oor olie.) Dit is beskou as 'n goeie jaar, en 

die gemiddelde jaarlikse produksie sal eerder minder wees as meer. 

Die guano wat hier geproduseer word gaan meesal vir ui tvoer, er... a llffun 

'n baie klein persente.sie word inheenis verbruik. Die lande waarheen 

dit uitgevoer word is veral Mauritius en Kalifornie, waar dit in vrug-

teboorde gebruik word, en eevind word om 'n uitstekende bemesting te 

wees. Die vernaamste afneme·r van balein is Frankryk, wat dit feitlik 

a11es neem, en daar dan die verskillende produkte uit vervaardig. 

Die vmterkwessie op die 11alvisstasies is een van s.ktuele 

belang, dog dis alreede bespreek. Soos gemeld is die waterverbruik 

150 en 250 ton respk. op die twee stasies. Die rede vir hierdie-\l'&r&Bfr-

verskil is omdat die een stasie haar vet in water kook en dus.eo~eel 

I: 
meer wa.ter gebruik as die. ander een, wat dit in stoom doen. Die onkos-e 

" 

aan die water beteken 'n aansienlike verhoging van die produksiekoste, 

want daar moet spesiale bote voor aangehouhi. word, en die grand waarR 

die water verkry word moes ook gekoo:p ot gehuur word. 2 

(b) Die kreef-industrie. 

Dit bestaan uit die vang en inmaak uam krewe. Daar bestaan 
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twee kreef-fabrieke op Saldanhabaai, n.l. die North Bay cannine Com-

pany, en die Salda.nha Bay Canning Company. Altwee het hulle fabrieke 

op Hoedjiesbaai, n.l. op die rotsagtige kant van die ba~i. Die fabrie-

ke is so half oor die see gebou, omtrent 6 voet bokant laagwatermerk~ 

Dan het elke fabriek trvee k~1aie wa.ar die motorbote kan aanle vir die 

af1aai van die krewe. 

Die vangs van die krewe geslded meesal deur kleurlinge op 

Hoedjiesba.ai woonagtig. Da.ar is egter ook 'n ai:•ntal witmense in die 

bedryf. •n Kleurling wat getoon het dat hy taamlik selfstandig is, 

maa~ epplikasie na die kreef-kompanie vir •n motorboat. Die boot wo~ 

dan deur die kompanie gekoop en beta.al, en aan die kleurling gegee op 

die huurlrnopstelsel, . strekkende oor •n vasgestelde periode. So 'n boot 

lrns ge"IToonlik tussen £400 en. £600, en kan omtrent 30 ton dra. Die rede 

\1aarom die kompariies aan die kleurlinge die bote gee, en nie lierrer 

self die mense huur om daarop te werk nie, is omdat die kleurling nou 

voel de.t hy die eienaar van die boot is, al is dit ma.a.r nomineel so. 

Dit gee aan hom 'n spoorslag om beter te yt1rnr vir 'n groter vangs ·-

hy doen al die werk om mense te kry om sa.am met horn te werk, en em 

kom daar baie mee:r krewe in as vrn.t da.ar sou ingekom het as die kleur-

linge eenvoudig dagloners lVas. 

'n Vername bepaling·van die ooreenkoms tussen die fa-

br ielc en die vanger, iEi dat al die krewe teen 1 n vooraf bepaalde prys 

moet verkoop 1rnrd a.an die fabriek wat die bote verskaf. Die North Bay 

Cannirig Company alleen het sowat £20,000 uitstaande aan ~ote, en die 
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ander kompanie seker niks minder nie. Dis 1 n groot kapitaa1 so op di0 

oog, maar mettertyd word dit tog inbeta.al, hoe11e1 dit rnaar etadig gam. 

Daar is baie min va.n die kleurlinge wat hulle absoluut a.an die kontra.k 

hou, en sommige jare betaal hulle niks af nie. Die kompanies tree egtEr 

nooit drasties op nie, want dit sou die gees onder die vangers bena-

deel, en gevolglik sal die hoeveelheid krene wa.t hulle vang, afneem. 

Sommige van die bote word nooit afbetaal nie, en dit beteken soveel 

kontanjr wat die kompanies moet afskryf; en to'g vind hulle dat dit nog 

meer ekonomies werk. Om die kompanies 'n soort van houvas te gee, word 

'n nominale rente van 8% per jaar gehef op di.e kapitaalkoste van die 

boot, dog dit word nooit ingevorder nie. 

Dit is dan nog maar net wat die blote bote betref. Die 

verdere toerusting van die boot word op dieselfde manier verkry. Dit 

is nl. die nette en 'n paar klein roeibootjies of bakkies. Elke boot 

het omtrent 15 kreefnette en 2 of 3 bakkies aan boord. As 'n boot ten 

,., 
volle toegerus is, dan is die volgende stap om die bemanning van die 

boot te huur. Dit is gewoonlik nog 6 persone. Die eienaar tree op as 

skipper en die ander persone staan onder horn~ In uitsonderlike gevalle 

betaal die skipper 1 n loon aan die bemanning, dog die gewone prosedu-

re wat ook hier gevolg 11ord, is dat die bemanning werk op 'n bonus-

basis. Die skipper doen die ,afrekening by di:e fabriek, en die bemannillg 

ontvang dan elk 'n sekerepersentasie van die geheel. 

Binne Saldanhabaai self is,,, oak ba.ie kree f I dog in die 

grootste deel van die ba8i is dit deur regerings-proklamasie verbied 
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om hulle te vang. Die geoied ten ooste van 'n lyn wat 'n baken op 

North Head en Elandspunt verbind, is die gereserveerde gebied. Die 

rede van die reserva.sie word aangegee dat dit is om die aanteel van 

die krewe te beskerm, dog plaaslik word dit as 'n hopelose ma.atreel 

beskou~ As 'n mens die gewoontes en leefsw~ae van die krewe nagaan 

dan kan jy ook insien dat die ma.atreel nie ahn sy doel beantnoora nie. 

Die klein krefies broei ender die skowwe op die rug van hulle moeder 

uit, en daar i2 'n bepaalde tyd van die jaar :wanneer die krefies uit-

kom. Die vissers weet baie goed uanneer dit is, eh. vir die1: beskerming 

van hulle bedryf gaan hulle gedurende hierdie tyd nie te na a.an die kus 

nie, want die wyfies gaan so na as moontlik aan dme rmtse as hulle 

kleintjies begin uitkom. Verder i3 daar ook die feit dat die kreef 

nie baie rondtrek nie, en dus nie bepaalde teelgronde het eoos sommige 

visae nie o Die enigste rondtrelt wat hulle doen is om naby die kus te 

gaan a.a hulle ~il teel. ·om hierdie redes dua was die konservasie van 

die grootste deel van Saldanhabaai due oorbodig aan die kant van die 

regering. 

" Soos dan reedt?J gese gaan die groot bote uit met 'n bem~nnirg 

van 7 aan boord om kreef te vang, en daarby ook nog 'n paar bakkies 

en kreefnette. Di'e nette wat gebruik word is ovaal-vormig, toe aan die 

een end, en va.s aan 'n hoepel aan die ander and. Die hoepel is omtrent 

2 voet in deursny. Die boot wordm nou 'n paar honderd tree van die 

• 
kue. af gea.nk.er, en twee bakkies gaanm uit, elk met 3 man as.n boordo 

Hul-le gaan tot naby die kusm en la.at dan die nette sak, met 'n vis, 
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gewoonlik •n makriel of 'n masba.nker, om as aas te dien vir die k'.ll'ewe, 

vaegemaak in die middel. Aa.n die hoepel is ook 'n ry kurke vas om te 

wye w&.t:tr die net is, en ook om dit reguit te hou. So la.at elke boot 

miskien 5 nette sak. Na !n tydjie ha.al hulle die nette op, en gooi 

die krewe in die boot, en herhaal dan die proses totdat die bootjie 

vol is. Nou gaan hulle dit leegmaak in die motorboot, en kom dan terug 

om meer te vango So gaan hulle a.an totdat die krewe nie meer wil byt 

nie, of totdat die motorboot vol is. Soms bly hulle .vir twee dae uit. 

Die, skrywer het gesien dat 'n groot boot inkom, gelaai met 6000 k.rewe, 

17at die bemanning in 'n dag en 'n nag gevane het .• 

Ae die viesere nou lank genoeg uit was dan kom laai hulle 

die krewe af by die fabrieke. Hier word die krewe sorgvuldig uitgetel, 

want beta.ling geakied by die 100. Alle:::::-en krewe·van 3~ duim van agter 

begin 
die voelere tot by die p~ft~ van die stert word getel vir groot krewe, 

en die gewone prys hiervoor is 10 eielings per 100. As die krewe kor-

ter is as bogemelde ma.at, dan word twee vir een getel.Nou is die kreef 

uit die hande van die viesers, en ondergaan dit die proses van inmaak 0 

Net sooe hulle afgelaai word, word hulle in groot bakke gegooi, en die 

1vord dan in 'n stoomketel gestoot. Hier 1rord hulle gekook om hulle dociil.d 

te maak, en aodat hulle kan eag word en maklik mee gewerk kan word. 

Hieruit kom hulle op 'n groot tafel, waar dme sterte afgebreek word, 

en die res weggegooi word. Die vleis word dan uitgehaal en in fz-pond 

blikkies gestop. Die blikke gaan clan deur 1 11 masien wat dit toemaak, 

en op 'n lane eindlose belt gaan dit weer deur 'n soort van stoomke-
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tel, waar dit vir •n kuartier gekook~ wo1·d. Nogeene word die blikke 

toegemaak deur •n maeien, en ook skoongemaak. Hiervandaan kom dit weer 

in 'n stoomketel waar dit vir 40 minute gekook word.·Nou is die proses 

van inma,ak oor, en die kreef is klaar om op die mark te kom. Na •n 

paar dae word elke blikkie weer noukeurig getoets, om te sien of daar 

nie mislden 'n lekkasie aan is nie. Dan '\ITOrd dit in kassies gepak, wat 

elkeen 96 !-pond blikkies hou, en weggestuur Kaapstad toe, met bote wat· 

spesiaal vir die doel aan.e;ghou word. 

Daar is nie 'n speeiale seisoen waurin die fabrieke werk 

nie; hulle werk dwarsdeur die jaar, dog daar ms natuurlik mahnde waari-:r\. 

die vissers meer krewe vang as anders. Die maande is van Februarie tot 

Mei, en dan weer Oktober en November. Dan skyn dit asof die kreT1e meer 

volop is, en dan kom die uyfies ook baie meer in die nette, wat die 

beste betaal, ~omdat hulle die grootste sterte· het. 'n Hindernis in die 

Februarie-iei seisoen is/dat die snoek dan ook ba.ie volop is, en as 

daar snoek is om te vang, dan sal 'n viGser hmm hie uitsit om krewe te 

vang nie, al betaal dit horn beter. Die r~dc hiervoor sal ons uiteensit 

as ons die vi::,sery op S~ldanhabaai bespreek. 

~Nog •n taamlike hindernis wat in die pad van die kreef-indt&-

trie staan, is dat juis gec.urende hierdie tyd die mis soms baie dik is, 

en dit gewaagd ie om so naby die Mnd te gaaru}. Ander tye is die see 

weer te rof, en kat1 dafar ook nie met die klein bootjies so naby die 

rotsagtige kus gegaan word nie. 'n Verderc moeilikheid rrat hom in die 

laaete tyd sterk laatN vmel is die skaarste aan masbankers wat as aas 
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meet dien. Toe ons daEr was~ was ~aar juis gedurende die laaste paar 

dae 'n ekaarste aan aas. Alles word dan gedoen om dit in die hande 

'---
te kry, en oral in die baai sien 'n mens dan klein bootjiee wat hulle 

"' daarop toele om die aas-viBse te v:ang. 

"' Die vernaamste vanggrond van die krewe. le nie in Saldah-

habaam nie, maar wel so'n entjie om North Head en Soutit 'Head. In Jut-

"' baai wa t nog binnEi die ingang le, \vord taamlik haie krewe gevang, maar 

die vernaamste is maEr in KreefbaLi, net om South Head, om Schooner 

Rock, regoor North Head, en dan in die klein baaitjies net om die punt • 
./ 

Krewe kan natuurlik nie in die opp~ see gevang word nie, en die viss~ 

moet hulle nood;rtenc;.ig bepa.a.1 tot die; klH> tra<':.r a.ie AGebamboeR grotil~ 

Die kreefvangs is 'n industrie wat uitsluitlik behoort 

aan Hoedjiesb&ai. Die twee inmakerye is altwee daar, en die mense in 

die beliiryf werksaam, met die uitsondering van 1 n panr vissers wat op 

Ilangebaan bly, is ook almal daar woonagtig. Buiten 1 n paarn opsieners 

is die arbeidere in die iilmakerye werksaam, almal gekleurdee. Die oor-

grate meerderheid hiervan is weer vrouens, want hulle doen die werk, 

sooa b.v. die uithaE 1 van vleis uit die sterte en die instep in blikk:ireBJ:I 

baie beter as die mans, en hulle v.rerk ook heelwat goedkoper .• Die ge-

middelde loon in die fabrieke is omtrent 2/6 per dag. Elke fabriek 

emplojeer omtrent 150 mense. As da.ar hie krewe is nie, dan le hulle 

Btil, maar sthdra die bote inkom met kreef, dan bla.as daar 'n groot 

fluit, en is a11es weer in rep en roer. 

Die gemiddelde jaa.rlikse produksie van elke immakery 
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is oIQ.trent 6000 kaesies, ellc waarvan 96 -~-pond blikkies bevat. Die 

produkeie skommel wel, en 'n paar jaar gelede het een van die fabrieke 

in die beste seisoen, n.l. Februarie tot Mei, slegs 700 kassies inge-

maak. Ver le de jaar weer·( 1930) v1as die krewe volop 1 , en is daar 151 000 

kaseiee van Saldanha.baai versend. Die Suidafrikaanse mark vir ingemaak.,.. 

te kreef is maar baie gering, en slegs omtrent 1% van die kreef van 

Salda.nhabaai word in die inheemse mark verkoop, Al die ander word uit-

gevoer, vry van enige uitvoertarief. Die grootste afnemer van krewe 

ie Frankryk, wat gemiddeld omtrent 80% van die krewe van Saldanhabaai 

neem. Die res gaan aa Engelanl:i, Italie, Holland en v ... S,,.A . ., Die inmakerye 

het elk sy agent in die verskillende lande, en die kry dan vir hulle 

die bestellinge. Sodra daar 'n bestelling is da.n word die kassies in 

die groot motorbote gelaai, wat epeeiaal vir die cloel aangehou word, 

en die neem dit dan na Kaapstad. Hier le hulle somar langs die mail-

bote, en so l1·ord die kassies met die mins moontlike moeite na hulle 

beetemming uitgevoer. Die inma.kerye plalc nie self kartonne op die blik-

lcieB nie, daar hulle vind dat die maatskappye inN.dme buiteland liewer 

~elf die kartonne na hulle eie smaak wil opplak. Alle bestealings moet 

vry a.an boord in Kaapetad gela.1:;,i word, en dit kos die inmakery omtrent 

15/- om 'n tou ingemaakte kreef na Kaapstad te vervoer, d.-w.s. omtrent 

6 pennie3 per kassie - dis dan ook ao/goedkoop as wat 'n mens dit sou 

kon verwag. Die rede hiervoor ie omdat die imm.akerye hulle eie bote 

daarvoor gebruik, en due nie 'n hoi vervoertarief hoef te gaan betaal 

nie. J[e_rder doen die bote ook nog ander transportwerk, wat die pnkoste 
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verbonde aan die vervoer van die kreef na Kaapstad feitlik uitwis. 

Ilie gewone prys wat behaRl word vir die krewe is 80/- per kassie. Die 

heeltemal •n goeie prys, en ae dme kompu:nies dit kan kry, dan betaal 

die be!dryf ui ts-eekend. Dog in d~e afge lope ja.ar vaar hulle baie slegtEr 

en kon hulle skaars 60/- per kassie kry. Daa± is twee redes hiervoor. 

Die depressie het natuurlik ook ey invloed hier doen geld, en gemaak 

d$.,t die prys va.n krewe ook gedaal het. Dog daar is ook •n baie meer 

blywende rede, waardeur die industrie gevaar loop om die neksla~t.~e-

gedien te word. Dit is die kompetiesie wat ondervind ward vanwee· Ja-

pan. Hier is dau.r 'n soort krab wat ook imgemaak word, en wat 'n baie 

lekkerder geur hetiq as ons krelve. In Japan word die industrie deur die 

staat onderateun, en gevolglik werk hulle teen 'n baie laer produksie-

koste, en is so instaat om 'n smaakvoller produk goedkoper op, die 

mark te plaae. Die Japanese krab is 'n paar jaar gelede ook op die 

mark gesit, dog toe nas dit onsuksesvol s.e gevolg van die feit dat hul-

le tegniek verkeerd%" was .. Dit het gemaa.k dat die kra.b in onguns gekom 

het - 'n poeiesie wat dit vir 'n paar jaar bly benou het, dog nou weer 

heeltemal reggemaak het. Dis vernaamlik in Frankryk dat die Japanese 

, 
krab one industrie so n heftige opposiesie gee, en dis juis daar wanr 

one heil opge·sluit le •• Wat betref afstand van dme mark is ons beter 

af as Japan, en ons ~ervoerkoste kom due baie iaer, dog teen die beter 

ru-produk en die laer prudukeiekoste sal hierdie voolftdeel nie kan op-

weeg nie. Dis natuurlik nie alleen Saldanhabaai se immakery wat hier-

deur--getref word nie, want ons weet oral langs die weskus tot by Wal-
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vmsbaai is van die irunakerye, en almal voel:: die heftige Ja.pa.nse kom-

petiesie. Daar word dan ook pogings aa.ngewend om 'n ander mark te open, 

en vir die teenewoordige is alle oe gevestig Op Suidamerika, vernaam-

lik Argentinie en Brasilie, waar daar nou gepropagandeer word vir Suid-

afrikaanse kreef. Of dit egter suksesvol,\ gaan ·wees moet die toekoms 

ons nog leer. En dan weer al is dit suksesvol, om daar 'n mark geopen 

te kry:, rys die vra.ag nogmaals of dit 'n blywende een eal wees, wamt 

m. i 0 sal die Japanse kompetiesie mahr hier ook weer ay rol speel .• Wat 

die afstand betref het Suidafrika hier 'n geweldige voorsprong, rrnnt 

die afstand vap Kaapstad na Rio de Janeiros is slege omtrent 3000 myl, 

terwyl die afetand van Yokoh0.ma na Rio meer as 11, 000 myl is. vandag 

egter is daardie voorsprong nie van so'n aktuele betekenis nie, want 

ons het geen direkte lyn op Suidamerika nie, em ons vrag sohecntoe ga.an 

meesal met twee Japanese lyne, (net ecn sedert begin Mei 1.1.)en dit 

sal baie maklik wees vir die Japanese lyn om sy vragprys op ons kweef 

hoer te maalc, wat n:atuurlik ont:. voorsprong wat betref die afstand heE: 1-

wat klainer Gal maak. Suidafrika se heil op hierdie gebi&d eal nie l~ 

in die feit dat sy naty die mark is nlia, maar wel dat s~ harr tegniek 

cal moet verbeter, en sodoende haar produksiekoste verlaag. 

Di0 inmakerye behoort aan Suidafrika.E;.nse kompanies, geves-

tig in Ka:pstad., &n hulle &tel dan bebtuurders a.an op Saldanhabaai om 

sake re.g te hou. Baie ruimte vir die uitbreiding van die industrie 

word daar nie in Saldanhabal-.i gebied nie, vvant vir elke immakery be-

taal dit die beste om naby sy vanggrond te~wees. Dit iB omdat die kre-
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ken hulle niksnie, ·want as hulle doodgar n dan uord die atert b;:tie gou 

sleg, vanwee 'n seker stof rrnt daar dan afgegee word. Ook is dit dan 

baie moeilik om mee te werk, want die vleis gaan vassit aan die dop, 

en is uiters moeilik om·uitte kry. Die a11erl&ngste wat 'n boot kan 

uitbly met sy krewe is twee dae, en as hulle langer uitbly, dan word 

ook meeste van die krewe 1rat hulle eerste gevang het weggegooi. Dus 

l<:an dae.r nie groot bote uitgestuur word om t.erug te ·kom na 'n week of 

so, as hulle genoeg krewe het hie, en vandaar die feit dat ons 'n hele 

string inmakerye het langs die waskus op. Daar ib b.v. een op Pater-

nester, een op Lambertsbaai, twee op Hondeklipbaai, en dan •n paar op 

Luderitz en Walvisbaai. 

Die l\Tort h Bay Canning CO. i~ al 1 n baie ou kompanie, ge-

' stig in, 1897, eere in North Bay, dog in 1902 is dit verplaas na Hoedjies-

baai. Die ander inmakery is in 1917 gestig, en is vandag grater as die 

ou een. Daar word geen by-produkte gelewer nie, en die enigste is dat 

u.ie boere om Saldanhabaai 'n deel van die lywe van die krel7e kom· haal 

vir die voer van varkens; die ander spoel ecnvoudig 1veg in dae see, 

en diel'l as aanlokking vir kleiner visse. 3 

(c) Die visnywerheid. 

Visvangs vorm al sedert die bestaan van •n bevolking op Saldan-

haba<-i, een van die vernaamste maniere waarop die mense 111 lewe maak. 
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Selfs lank voordat daar al 'n gevestigde bevolking op Saldanhabaai was, 

is die rykdom van v•s wat daar in die baai isJal bekend, en in die 

boekie van Raymond:"Saldanha Bay Harbour", vind ons die.volgende uit-

treksels wat hy uit die ou relrnrds van die Kaap de Goede Hoop gemaak. 

het .: April 181>&., 1652: Received a Supply of fresh fish from Saldan-

ha Bay; better in flavour and more delicate than in the mother country. 

December, 1652; Some of our people 1vent to Saldanha Bay, and caught 

10, 000 fish; could the nets heve been drawn whole on the shoiee, 20, 000 

5 4 Ander persone soos Theal, would have been caught e.t a single caot 11
• 

Barrow 6 en Lichtenstein wat se: 0 Het Zuidelik deel van de baai was 

zoo vischryk dat Stoffberg(een van die lede van die ekspediesie -B.U.F.) 

in een middag genoeg ving om 16 ve.ten te vullen":J 11 is almal een s om-

.. 
trent die groat hoeveelheid vis. Dus vanaf die vroee tye is Saldanhaba~ 

bekend vir sy groot rykdom aan vis, en dis dan ook om hulle met hier-

die b6d.ryf ·beEoig te hou de.t die ee:cste mern~e hu1le hier kom vet,tiB bet. 

A 

Soos ons alreeds gese het is daar orals langs die baai 

plekkies waar die inwoners 'n karige lewensbcBtaan aan die see ont11ors-

tel deur die visvanga. Ook op hierdie gebied neem Hoedjiesbaai die voor~ 

tou in. Hier is dit waar on§ groot getalle mense vind wat hulle met die 

bedryf besig hou, en dit nie allecn pleeg om self-ver6orgend te kan 

wees nie, ma.ar om dit 'n bron van inkomste te maalc. Laat ons dus eers 

die toestande op Hoedjiesbaai in oenskou neem~ 

Die vernaamete soort vis waarvoor daa.r geyvrnr wmrd is 

die snoek. Die snoek-~eisoen daur va.n begin April tot Julieo As die 
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A 

snoek inkom dc.n wilrd die kre .... fvangs 6elosll, en alleen hierop toegele; 

Dit ekyn of die snoek tasmlik verband hou met die waai van die noord-

weste winde. Sodra die windgordel hoog genoeg na die noorde verskuif 

is om ons auid:vrnste kus te vang, dan kom die sno&k in. Di3 1 n emigre-

rende vms, en as die winter begin 'n end kry vertrek hy weer. In die 

iaaste jare begin die snoek a1 sterk verminder in Saldanhabaai, en 

trouens lQngs ons hele euidweste kus. Die oorsaak hiervoor is nog on-

bekend. "In der Kapkoloniefist es, trotz eifrigen 'Kachforschens, noch 

immer nicht gelungen das ratselhafte-"V°erschwinden des Gnuk aus Kusten-

·~ gebiete~,in denen er ehemals haufig war, :zu erklaren" •8 'n Eienaardi~e 

verskyneel, wat aedert 1929 1vaargeneem is omtrent die enoek, is dat 

hy nou eerste sy verskynine; in Simonat'.3-d maa.k, en eers 'n week of wat 

.. 
later in Saldanhabaai aankom, terwyl hy altyd vroeer eerste in SaJdan-

habaai l!HiJX·ste aangekom het. Die rede hiarvoor is ook nog onbekend, 

dog die algemene mening ie dat die snoek nou in 111 meer weswaartse rig-

.ting trek, en due die kus eerete meer suidwaarts raak. Voorheen moes 

hulle dus meer noordwes getrelc,.. het. Dit kan miskien 'n effek he op 

die sterk vermindering van die vis in sekere plekke, daar hulle die 

kus dan in 'n breer front kan ra.ak, en dus me er evreredig versprei is 

daarlangs. 

Vir •n iang tyd word daar ernstig, uitgekyk vir die snoek 

op Saldanhabaai, en die toerusting word in orde gebring. Sodra die eer-

ate tekens van die via gewr.ar word ie a11es in rep en roer, en die 

kreefvangs word dadelik gestaak". Dis JlOgal eienaardig, vernaamlik as 
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'n m6ns dil'ink dat q.ie kreefvangs baie rnee::r betalend is, maar daar N.iB 

darern goeie rede hiervoor. Eerstens het ons die feit, dat die viBsers 

altyd kontant geld by hulle het a~ daar sno8k eevang word - dit sal 

direk nader verduidelik word. Hieby korn ook nog 1 n sielkundige rede. 

Die bevolking van Saldanaabaai is vissers in rnerg mn been, en daar is 

baie meer plesier in om snoek te vang met 'n hoekt en lyn , as om krere 

op die sieldodende manier met nette uit die see te haal. 

Dieselfde bote wat in die kreefvangs gebruik word, ~~~~ 

word ook hier gebruik. Die bemanning bly ook dieeelfde. Die enig5te 

verandering wat daar nou plsaavind is dat die eienaar van die boot 

nie,,.. verplig is om sy va.ngs aan 1 11 bepaalde persoon te verkoop nie. 

Die meeste van hulle gaan wel kontrakte aan met persone a.an wal, rnaar 

hulle staan ondergeen verpligting om dit te rnoet doen nie. Party van~ 

die bote wat aan witrnense behoort word uitgestuur onder1 'n gehuurde 

skipper. Die bemanning van die bote wmrd by die etuk betaal vir die 

enoek wat hulle vang. Voorheen, toe die snoeh nog baie volop was, Wha 

die beta.ling 2 pennies per snoek. Toe lwn een man, as hy 'n goeie van-

ger wae, in dio bGste maand, n.l. April ~ot die helfte van Mei, tot 

250 enoek op een dag vang. Gedurende die 1aaste 6 of 7 ja.c r kan .'n per-

soon egter lank nie meer so baie vane nie, en as hy nou 100 snoek op 

een dag vang, dan word dit as ba.ie goed beskou. Die gevolg Trns dat die 

kopers heelva t rneer rnoes betaal vir die &noeke, en dm gerrone prys vaud.s..§, 

is 4 pennies per enoek. Die bemanning van die boot sta.e11 onder die 

verpligting om al die snoeke wat hUlle va:n.g aan die eienaar van die 
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boot te oorhandig, met die uitnondc:;ring van 4 snoeke, i7Ht genoem rrord 

tteet-vis", en wat elke viGGer vir horn kan necm van sy vangs, en waar-

mee hy kan doen wa.t hy wil. Dit ie dan hierdie snoeke wat aan die pri-

vaat nwnee op Roedjiesbaai verkoop word, en die vissers van kontant-

geld voorsien. Die feit dat elke pereoon dan kontantgeld by hom het, 

anders [~8 wanneer hy krewe vang, is d.an ook 'n rede waarom die snoek-

vengs groter byval vind as die k~eefvangs. 

Die snoek, word meesal in die opp see gevang, dog di~ bo-

te bly selde langer as een dag uit. In die baai self kom daar nooit 

snoeke nie. Daar is 'n hele klomp klein kaaie langs die kus, en hier 

word die snoeke afgelaai uit die boteo Hitrword hulle ook ingesout en 

winddroog gemaak, of anders vars aan die lorries verkoop, of ook, wat 

genoem vord "vars gevlek 11
, Die lorries waarvan hier gepraat w&rd kom 

van die omliggende streke soos IJalmesbury, Moorrees.burg, Hopefield, 

ens., dog ook va.m Tulbagh, Worcester, Robertson en De Doorns kom van die 

lorriesBulle koop dan die snoek, by die base van die kaaie en vishuiae 

teen omtrent £4 per 100. Aan die begin as die snoeke skaHrs is, uord 

selfe tot ~7-10/- per 100 betaal. Na die 15de Julie weer is die snoeke 

in 'n baie slegte kondiesie, en is die hoogste prys wat behaal word 

slegs £1-10/- per 100. Dis dan hier waar die vissers geldmaak,~en die 

kopers 'n bietjie verloor, want die van hulle wat kontrakte het kan 

snoeke inbring solank hulle die maar in die ha.nde kan kr&1 teen 4 pennies 

::,tulc. 

a. 
F~::itlik get;n t:.noek ,,ord hiervc..nda~n na Ktri_,psto.d of oor die 
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I\ 

die res van Suidafrilca geetuur nie, en ons kan dus se dat a11es plaa.s-

lik verkoop word, ho(wel die lorries dit ver na binne neem. waar, onder 

die motorvervoerwet van 1930, die lorries van ander distrikte n&e meer 

sal toegelaat word om te kom snoek laai in Saldanhabaai en dan by die 

klein maat te verkoop nie, sal dit 'n nadelige effek he op die bedryf, 

, 
want daar ~al nou nie meer son gereelde mark voor wees hie. Al wat 

b~v. Worcester, Robertson, ens. se mense nou sal kan doen om snoek in 
' : 

die hande te kry, sal ~ees om dit met die trein te laat kom, dan by 

.. 
stasie op lorries te laai, en weer te verkoop soos vroeer. Afgesien 

nog van die feit dat die vis hierdeur in 1 11 baie slegter kondiesie ver-

koop sal moet word, as gevolg van die oorlaaiery en lank wag, en die 

hoer transportkoste wat daarby kom, is daar ook nog die feit dat vir 

hierdie kleinhandel die lorries ba.ie hoe lisensiee sal moet uitneem, 

wat Sal IDaak dat baie minder persone in die tussenhandel deelneGm -

wat weer meen 'n kleiner hoeveelheid snoek wat verkoop word, en 'n sty-

ging van die pryse, ae gevolg van die ontbreking van 'n geBonde kom-

petiesie. 

Nog 'n vorm waarin die snoeke verkoop word, is in die s.g. 

snoek-mootjies. Die snoek, nadat hy effene drooggemaak is, word opgescy 

in stukke, omtrent 3 duim breed; elkeen van hierdie stukke ism dan •6 

mootjie~ As die snoeke mooi vet is dan is daar altyd 'n goeie verkoop-

kans vir hier-die vorm, want die boere koop dit baie vii? ra.ntsoene vir 

hulle arbeiders. Vroeer dae is baie van, Se.ldanhabaai ae snoek uitgevoer 

na Maurttiu:s, via Kaapstad. Die uitvoer het gegaan in kotters, wat ge-
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woonlik euiker in ruil teruggebring het. Doe sedert~ die uitbreiding 

van die plaaslike mark, veral na die Suidwestelike distriltte, nord 

daar nie meer hiervoor ingegaa11 hie, en vandag is die toestand so dat 

die aanvraag :1.J.tyd uie B,ct:nbod oon:ref. Ons sou miskien kon dink dat 

dit vir die mense van Worcester en Robertson beter-~ou wees om liewer 

hulle snoeke in Kaapstad te kom haal, maar dis eenvoudig so dat Kaa.p-

Btad hulle nie kan voorsien nie, want die groot lokale mark absorbeer 

eenvoudig a11es uat om Kaapstad gevang word. Hierdie mense moet dus 

noodgedwonge, hulle snoeke in Saldanhabaa.i gaan haal, en die ekonomies-

geografiese faktor van die groter afstand speel hier geen rol nie, want 

lierrnr 'n klein profyt as glad geen profyt nie. 

Hoedjiesbaai is den.die vernaamste plek vir die snoek-

vangs. Ook by Lange::baan word 'n bietjie snoek gevang, dog die gaan net 

vir pla.aalike gebruik, en die visbereplekkies langs die lagoene bepaal 

hulle uitsluitlik tot die lagoene, en hier kom nlilo1t snoek in nie. 

Ook by die snoek geld die skaarste aan a.as, wat ons aan!fetref het by 

die kreefvangs, dog hier kom <lit lank nie so baie voor nie, want die 

klein vis kom nmu baie die bae..i in, as gevolg ve.n die vreee wat hulle 

het vir die snoek_; oodat die aa.s nou baie meer gereeld in die hande te 

kry iB. 

. Laat ons nou oorgaan tot die ander soorte vis lvat hier ge-

vang word vir ekonomieae motiewe. Die enigste noemenmvf!Rrdige aoort 

iE ~ie kleinere visse, n.l. die·makriele, masbankers en harders. Die 
' 

visse wmrd altyd in die baai,. self gevF>-ng, waar hulle dwvarsdeur die 
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ja<.1r inkom. Daar is nieJ' 'n bepaalde seisoen waarin ons kan ee dat hier-

die visse volop is nie. Hulle is miskien vir 'n tydjie baie volop, en 

verdwyn dan skielik weer, om oor 'n tyd weer net so volo:p te wees. 

Dog ons kan darem s& dat as die walvisstasies werk dan is di~ vi6 baie 

meer volop in die baaj, want nou kom hulle in agter die walvisse aan. 

As die krewe skaars is, en daar in nie snoek n~e, dan 18 die vissers 

hulle daarop toe om hierdie~soort vis te ua.ng. As hulle vir verkoopo-

doeleindes ge.vang word, da.n l7ord hulle nie met l!>n hoek en lyn gevang 

nie, maar wel met 'n net, die s.g. ttomgooi-~een". Dis 111 lang net wat 

uitgesit word van kleiner bootjies, en dan gesleep word. Die punte word 

• dam namekaar toe gebring, en nou rrord die~ lj.ele i1et uitgetrek, en die 

visse uitgegooi. As die harders volo:p is in die baai, dan word duisen-

de van hulle gevang op een dag. Die visse word meeeal in die nag ge-

vang, en terwyl sommige van hulle gehou word vir aas, word die ander 

verkoop om ingesout te 1irord .. Dis die eienao.rs van vishuise op die land 

wat optree as die kopers. Harders, wat maa:r taamlik .sl{aars is, gaan ge-

woonlik tot~ 12/- per 100, terwyl masbankerqen mr.kriele vir 1/6 tot 

4/- per 100 verkoo:p word. 

A 

Die visse word dan geneem en in pekelwater gele, om so goed 

deurtrek te word van sout. Na dit uord hulle in bosse ingery, en op 

paa1-ste11asies gehang om goed droog te word. Al hierdie werk word deur 

kleurlingvroue gedoen, uat 2/6 per dag verdien en oak 'n :paar eetvis 
• 

lcry, wat gewoonlik by die winkels verruil word vir ander eetware, teen 

een pennie per vie. As die visee droog is, word dit ingepak in streep-
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sakke en oor die he le land geetuur. Baie word ook plaaslik aan d.ie boe-. 

re verkoop, en lorries kom haal ook baie. Die boere koop dit vir rant-

soene vir hulle werkvolk. Die handelaars sorg dat hulle 'n ·ordentlike 

pDofyt maak, en vir ordentlike groot harder a TTord nooi t minder as £,1 

per 100 gevra nie, terwyl masbankers en makriele ~e prys tussen 7/6 

en 10/- per 100 is. Ook vir hierdie Goort vis lis daar altyd 'n gereel-

de aanvraag. Die kleintjiee,word drooggemaak en verkocp as bokkems, 

vernaamlik onder die boere van die omliggende streek. De..ar is verskil-

lende soorte bokl<:ems; die me es ge-riilde is die harderbokkem::-, terwyl 

die masba.nkerbokl<ems nie baie aftrek lcry nie. 

Ook oor die res van die baai word baie ingegaan vir hier-

dlile soort visE>ery, en op Langebaan b. v o is daar ook 'n pe.ar vishuise. 

Op langa die lagoene is dit dan, soos reeds gemeld, die enigste bestaans·· 

middel van die bevolking van die klein visGersplekkies sooa Churcha-

ven, Geelbelc, Schryversl<loek, e .a o Die klein visse hou bame daarvan om 

op te gaan in die lagoene - die water is lekker uarm en vlak, en daar 

is volop koo vir hulle om van te lewe, in die vorm van see-plante. 

Ook is daar geen groot visse om vir hulle die lewe onaangenanrn te rnaak 

nie. Die kleurlinge vang hulle baie, meesal met nette, en bewerk hulle 

op dieselfde manier as mp Hoedjiesbaai. Alleen hier is dit 'n baie min-

der kapitalistiese berdyf, en vorrn dit nog 'n aoort vs.n huishoudelike 

industrie. Die menae hier lewe no'g in 'n toestand van geslote 0esinb-

!:".lie!!ouding. Do.ar il.'\ eeen orcicntlik& paaie na hierdie plekke ;nj.e 1 en 

die kleurlinge is baie arm. Die enigste manier waaeop hulle nog hulle 

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



97. 

vis van die hand lca.n sit, is deur dit te verkoop a&n/Jie lorries en 

viskarre,~wat meeste van Darling se kant af kom, en dit dan rreer op die 

plase gaan verkoop. Daar is nie 'n groat aanvraag hi er ni~vant die mark 

is klein, met die gevolg dat die industrie nie hier kan uitbrei nie. 

Ook floreer dit nie, r.rant die mense nrat die vis dae.r kom haal betaal 

daar enigiets voor, daar hulle goed we et dat die lagoene-be-vvoners dit 

aan hulle moet verkoop, anders bly hulle daarmee opgeskeep sit. 

Ander soorte vis word nie in Saldanhabaai' op groat ska.al 

gevang nie. Visse soos galjoen, geelbek, silwervis, ens., word nou en 

dan gevang, maar dan a.lleen in klein hoeveelhede, om aan privaat per-

sone aan die land te verkoop. Dit vind meestens plaas in Langebaan, wat 

" 'n taamlilrn populere strandplek is vir Malmesbury, Moorreesburg, ens. A2 

A 

daar baie mense in Langebaan isN. met die vakansies, dan le die vissers h 

hulle daarop toe om .hierdie soort vis te vang, en vars te verkoop a2.n 

_die besoekerB. 

(d) Die Voelgua}10-versameling . . 

A 

In die ingang van Saldanhabaai le daar drie eilende vraarvan ons 

alreeds melding gemaak het. Dit is n.lo Jutten en Malgas aan die weste-

like punt van die ingang, en Marcus in die middel van die oostelike 

punt van die ingang. Die eerste twee is 'taamlik groat eilande, bestaande 

uit 1ae, witterige rotseo van 1 11 distansie af lyk hulle na vaal,plat 

rotse. Marcus lyk ook sill, met die verskil da.t die baie kleiner is a.s 

die twee eeregenoemde. In Saldanhabaai en langa die omliggende kuste 
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ie da~r baie soorte seevoels. Hierdie eeevoila maak. d~n hulle tuiste 

op die eilande waar hulle met ruB gelaat word, en eoek d~n hulle kos 

in die baai, en langs die omliggende kuste. Die eilande is deur die 

regering ge:proklameer as voel-reserwea, en niemand word toegelaat om 

daarop te gaan bonder 'n behoorlike verlofbrief nie. Die doel van die 

reservering is om die voels 'n kans te gee om daar te kan aanteel, en 

ook om die guano daar te maak. 

Op Jutten word meesal pikkewyne aangetref. Die voels hou 

oor die algemeen soort by soort, en bepaa.1 hulle so tot sekere eilande. 

Die pikkewyne i~ emigrerende voels. Hulle kom gewoonlik in Februarie om 

te:tsa kom broei, en bly dan tot die end van ituli&., d.w.s. totdat die kle:la 

tjieB al taamlik groot is. In die tyd uord daar baie guano~ gemaf'k, 

wat dan bymekaar gemaak word en aan die boere verkoop vvord vir bemes-

tingsdoeleindea. Die guano word anngetref bo-op die klippe, en verder 

in gate daar rond. Op die eiland bly daar permanen~ 'n opsiener met sy 

famielie; hy is 'n regeringedienaar, en moet toesien dat a11en mp die 

eiland gaan volgens regulasies. Die bymekaarmaaktyd van die guano is 

van Januarie tot Maart. Dan is daar omtrent 30 kleurlinge werksa.am op 

die eiland, wat die guano bymeka.arskraap, en in sakke gooi. Dit is da.n 

wat by die boere bekend etaan as Goewernementeguano. Elke jaar word 

bier 'n goeie paar duisend sakke bymekaargemaak. As al die guano· nou 

versamel is , uord die kleurlinge ueer Trnggestuur, en bly allC:: en die 

opsigter met Ay famielie agter op die eiland. Die eiers van die pilcke-

wyne mag nie hier ui tgehaal word om in die handel te lcom nie hulle 
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moet almal uitbroei, en die~ eiers wat in Kaaptad te koop a:'ngebied 

tnbrd, kom van Dassen3=eiland. As die broeised>soen aanbreek, is hier 

duisende voels op die eiland, en waar jy ook al~ kyk word die oog be-

groet met die eienaardige, rondspringende pikkewyne. Ellrn pikke;ryn-

wyfie broei op twee eiers, en sodra die kleintjies groot genoeg its om 

vir hulle self te sorg, vertrek die ouer voele, om kort d~arna ook deU' 

·die jongeres gevolg te word. 

Op Malgaa kry ons die malgas-voel, of soos hy hier bet~r 

bekend is, die duiker. Malgas is 'n kleiner eiland as Jutten, dog hy 

lewer baie meer guano, omrede die feit dat die voels groter is en ook 

me er volop is as die pikkewyne. Die duikere is ook emigrerende voe'ls, 

en hulle kom gewoonlik in September·, wanneer dit hulle broeityd is. 

Die duiker io 'n groot voel met 'n wit bors en donkervael vlerke. Ons 

kry verskillende soorte diukera (a) Cormorant of witborsduiker, wat 

die grootste is; (b) Malga.s-duiker, wat iets kleiner is en me'er vael 

aa wit; (c) Rooibek-duiker; (d) Bank-duiker, wat die, kleinste is, en 

en ook taamlik skadelik, daar hy baie klein krefies vreet 0 Al hierdie 

soorte word op M~lgas aangetref in groot geta11e. Die eelfde regulasien 

~at by Jutten van krag is, geld ook hier, en dieselfde prosedure word 

ook gevolg by die insamel van d~e guan~. Alleen hier is daar 50 kleur-

linge \VBrksaam gedurende die maande Januari1e tot Maart, want die pro-

duksie i~. soveel groter. Va.n hierdie eiland Imm da.ar dan ook omtrent 

dubbel die hoeveelheid guano wat daar van Jutten af kom. Die bestand-

dele is dieselfde, en dit word alles as een soort verkoop. Op Malgas 
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word verder twee soorte voels aangetref wat baie skadelik is. Dit i8 

n. l. die meeuw en die ibis., Beide soorte maal<: geen guano nie, dog hul-

le is soort van paraeiete,~want hulle vreLt die ·eiers fen die kuiken-

tjies op~}), en verder maak hulle die kuikentjies dood. Hulle is dai1-r 

in groot getalle, ez: maak dat daar in werklikheid.baie minder nuttige 

voels iB as wat daar kon geweea het. Die persone.nat op die eiland 

bly het die opdrag om lmlle sover a a moontlik uit te roei, dog di t 

" bly:k nie baie effektief te wees hie. Marcus-eiland le heelwat oos va.n 

bogenoemde t~ee eilande, en is ook baie kleiner. Hier word beide pikke-

wyne en duikers s:angetref, dog nie in groat getalle nie, en die guano 

'l'fat hier bymekfaargemaak r1ord is gevolglik m<hk b&ie minder. Dit kan ge-

cien word aan die. fe it da t gedurende die versamelrna:ande hier net 10 

kleurlinge werkeaam io. 

Ao al die guanm nouJS! versamel io lrnm daar kottero \r~)Q. 

van Kaapatad af om dit te lrnm haal. Dit io natuurlik 'n regeringc;bedryf, 

en word so,. veronderstel om nie eintlik 11ino in te sit nie. Uit Kaap-

stad word dit dan versprei onder die boere, op die sisteem van hoeveel 

'n man nodig het. Die nodige informasie word aan die regering verstrek 

deur die veldkornet va.n elke wyk, en hiervolgehs kry elke boer dan 'n 

gedeelte van sy applikasie. Die. guano gaLn feitlik a11es na boere in 

die weetelike provimsie, en dan veral na die graan-distrikte; daar dit 

heskou word as 'n uitstekende bemesting vir kleingrane. Die produksie 

van die guano ekommel baie soms is dit hoog en soms weer laag, al 

na gelang van die aanta.1 voels 11at die eiland besoek. Gedurende die laas 
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te paar jaar kan ons egter die gemiddelde jaarlikse produksie op 15,000 

sakke stel, d.w.a. 1,500 ton.9 

(e) Kleiner Industrie 

By al die eroter i'l\4ustrie van Saldanhabaai wat one nou ber;preek 

het, kom da.ar ook nog 'n paar ander by wat van minder belang is, maar 

~at ook tog van notieeie kan geneem word. 

(i) Die grawe van graniet en kalksteen. 

Die graniet uat daar op Saldanhabaai gegrawe vord, in·veral op die 

kus van Hoedjiesbaai, en dit word gedoen deur 'n private mompanie. 

vroeer 1ms. die induS.trie daar van me er belang. In die laaste jare, ver-

al gedu:btsnde 1929 en 1930, neem dit baie af, waa.ralcynlik ae gevolg van 

die depreeieJie •. Die grootste afnemer van graniet was altyd die tremmaa.t-

I\ 

skappye van Ka.apatad, wat dit gebruili:. hetN. by die le van hulle lyne. 

Die graniet ie per spoor na Kaapsta.d vervoe1;,_ ~®r i.tip&~t, dog as gevolg 

van die afname in aanvrn.ag-, ie di~ produksie feitlik heeltemal etop-

gesit in 1930. 

Die kalkateen word ook alleenlik in Hoedjie~baai gegrawe, 

was,r daar vir 'n distansie llian ongeveer 600 tree aan die kus 'n laag 

kalkoteen uitsteek, met 'n dikte van omtrebt 30 voet. Die ka.lkateen 

is sag a.a di t ui tge_haal 1vord 1 en kan dun maklik be1rerl: nord. Na. bloat-

stelling aan die lug lfOrd dit egter baie gou hard, en vorm dan 'n uit-

oteke~1de bouateen. Dit gaan weer hoofsaa.klik na Kaapate.d, hoelvel daar 

hev lwat pla.aslik verbruik word. In Kaa.pstad iB b. v. die s17e-e-3=-e-E: Mu-
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sewn en Poskantoor gebou van hierdie lrn.lkete€n. In die laaste jare eg-

ter merk ona hier die aelfde agterui tgang aan a.a by die grenietgrmvery. 

Die gevolg is da.t die meeete van dit. kalksteen wat nou gegrawe word, ge-

maal word, en· ·aan die boere verkoop word vir landboudoeleinde3, die 

e.g. "Landbou-kalk. 

(ii) Kalkbrandery. 

In die opgehewe etrande van SaldanhabaBi tref one oral skulp-

afBettinge a.an, somi:; tot 'n dikte van 7 voet, dog dis allee:n op een 

plek waar dit in genoegsame hoeveelheid aangetref word om gewerk te 

\ 

word, en dit is n.l. by Oeaterwal, aan die ooetelike oever van die la-

goene. Dii!! 'n laag oeetere wat daar doodgegaan het, Bodat net die ekul-

pe nou oorbly. Ona het alreeds uiteengesit hoe dmt gekom het dat hier-

die laag oeetera daar ia. Die ekulpe vorm 'n uitBtekende pleiaterkalk 

a~ di t gebra.nd ie. Daar ia 'n skepie wat:N die l"lknlpe ui thaal met 'n 

groat soort van graaf1 en w~t dit dfm vervoer na die brandery~ 0mtrent 

2 myl ten noorde daarvan aan die nelfde newer van die lacnehe. Hier 

word die ekulpe dan ge brand. Die 'k"al:k i~ nie bekend nie, en di t word 

dus nie op Rroot Ekaal gewerk nie. Die enigate afnetgebied ie die boe-

re 1vat in die omtrek van die baai 11oon, E:n dan verderaan tot by Vreden-

burg, Ropefield en Darling. Die feit dat hier geen apoorverbinding be-

etaan nie, en die groot afstand na die r::>;tasie, Langebaanweg, wat om-

trent ? 5 myl van die bra.ndery a.f me, maak dat die indu.Strie nie 'n grod: 

toekoml! het nie. 

Oral rondom Saldanhabaai is daa.r fosfaat-afsettinga. !n 1~"6 
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ie 'n eindika~t gestig om die fo~faat te ontgin agter hoedjiesbaai en 

io daar ool{ begin werk, dog dit het geblyl{ dat die for.date alleen in 

•n gekri3talia6erde vorm aangetref word, en eera met ewawel~uur aa.l 

moet behandel word voordat dit bruikbhar sou wee~ in die landbou. Die 

pro~ea is duur, en die sindikaat het toe opgehou met werk. Dis die ge-

va.l met r.aeeste van die fosfa,atafaet tings daa.r, en die kanse da t di t 

in diJ; toekoraa ontgin asl word is nie baie rooskleurig nie, tenuy •n 

goedkoper proses ontwerp vord om dit bruikbaar ta maak. 

1 Sien: Schultze:"Die Fiacherei an der Wentkuote suaafrik:as", bl.43. 
I) 

"eien aa.nhangsel B vir enige statiatiese materiaa.1. 

3
f!ien aanhangsel C vir 'n paar eyfers omtrent Fra.nkryk se 8.ande&l in 

ans k:reefhandel . 
.1. 
.-w.Raymond: "Raldanha Bay Harbour", bl.~5. ·, 

fi ~heal: "Hietory of f-1outh Africa" Vol. III, bl. P 7. 

6 
Barrow: 5ravelc into the interior of Routh Africa" Vol.II, bl.260. 

ry . 
· Goaee-Molobergen: "Reizen in Z.A. 11 Vol. II 

8 Rchultze: "Die Fiacherei an der WeBtku3te Rudafrikas" bl.4g~. 
9 Rien aanhangsel D vir ayfera omtrent guano-versameling. 
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HOOFSTUK VI. 

DIE BOERDERY OM SALDANHABAAI. 

Bloat van die natuur afgaande bOU niemand 'n gunetige indruk van 

Saldanhabaai as boerderystreel<:: kry nie. Oral EJien 'n mens lae boss.iea, 

dun versprei oor die landskap, en daartu5sen le grotere en kleinere 

st ukke 1'tri t kalkklip. Op die oog lyk di t da.n of die~ omgewing van Sal-

danhabaai 'n uiters onvrugbare stre8k is, dog dit is verrewe~ nie die 

geval nie. Die, grond is van 'n sanderige geaardheid, en taamlik ondiep. 

Die sand is meesal alluwiale afsettings, en ac. 'n mens daa.rdeur grarf, 

dan kcm jy op 'n harde ka.lklaa.g op sommige plekke, en op ande~weer 

op •n laLg Malme5bury ska.lies, a.ltwee waarvan natuurlik vir die boer-

dery in die onverweerde toe stand nikb beteken nie. Die ]~a.lrnesbury eka-

lies gee 'n lemerige Brand as dit opbreek, en saam met die kalkgrond 

vorm dit 'n baie goeie graan-grond. Die vrugbaarheid van die streek le 

dus veral opgesluit in die ondiepe sandlaag, gemeng met die lemerige 

grond. Dat dit blywend kan wees is dus hoogs onwaa.rskynlik. 

Die V8rnaamste produk van hierdie streck is kleingraan. 

Hiervan weer is die vernae.rnste kor ing, met rog as t•vede, en da.n harver, 

wat slegs 'n bykomstige rol s1)eel. Die vorm wa.t die boerdery aanneem, 

is die van ekste11sie11e la.ndbou. Die plase is nog baie groot, en a.s-8:~& 

'n plaas kleiner as 1000 merge is, da.n word die eienaar nie as •n groat 

boer beskou nie. Met die groat plase kan •n noukeurige wisselbou deur 

die boer toegep~s word. Ons kry dan ook baie boere hier wa.t hulle plase 
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in drie opverdeel, en dan elke stuk slags al om die derde~ jaar saai. 

Op hierdie manier kan dit verk.ry word dat die grondvrugbaarhedd tot 

op 'n groat mate be1vaar bly, en dat die grond sy uitgegewe kragte weer 

kan terugkry. Die gevolg is dan dat die boere min bemesting toepas. 

Die~ meeste van hulle gebruilc alleen hulle kraalmis as bemesting, en 

een boer het vertel dat hy nog nooit 'n enkel sale guano vir sy graa.n 

gebruik het nie. 

Onder normale omstandighede, d.ir.s. met 'n re~nval van 

tussen 10 en 15 duim, is diL gemiddelde opbrengs per sak tussen 15 en 

20 sakke, wat, in vergelyking met Malmesbury, Moorreesburg en Pilcetberg, 

waar swa.ar bemesting toegepas word,· baie gunstig is, de: ar die gemiddel-

de vir hierdie streke op slegs ttissen 12 en 15 sakke per sak saad ge-

stel word ender normale omstandighede. Maar ons moet nie Saldanhabaai 

se posiesie te rooskleurig smen nie, want ons moet onthou dat hier 'n 

' spesiale toesta.nd van -sake aa.ngetref word. Die boerdery word hier nog 

baie ekstensief gedryf, en gevolglik kan die groot wisselboum toegepas 

uord. Ook is die grond nog maar vir 'n betreklik kort tyd onder bewer-

king, en dit maak dus dat hy nog deel van sy oorspronklike vrugbacr-

h8id bevat. Sodra hier meer grmnd onder verbouing geneem sal word, sal 

gevind nord dat met dieselfde bemesting die opbrengs per eenheid •n aan-

merklilce daling sal aantoon, want dan kan die grond nie meer so uit-

geruil word nie. Hier is boere wat vir Suidafrika.e.nse toestande grmot 

boer, en 3000 sakke koring lrnrd in normale jare nie as 'n uitstaande 

groo_t_ oes beskou nie. Die boer0 rrnt soveel produseer vorm egter 'n kle:in 
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minderheici, en die gewone produksie is maarN tussen 1000 en 2ono sa.kke. 

Dis natuurlik nie alles lrnring nie - 'n erect deP.l hiervan j s 

want nok h:iervonr ie die kl5.maat en !=lander; ~e ~eaa:rdhe~d van die a,.-r:nd 

goed geskik. Dat die grond nog in staat is om sulke goeie eoete af te 

~erp, nietteens$aande die geringe reenval, getuig van goeie bewerking 

aan die kant van die boere. 

Iets wat hier maar min voorkom, dog wat in ander graanstreke 

some sulke groot verwoe'sting aanrig, ie die roes. Dis weer waar die ge-

ringe reenval tot voordeel van die graanproduksie strek, want dele wat 

•n droe klimaat het is baie minder onderhewig aan roes. Nog nooit was 

·die roes dan ook hier so~ erg dat hele oeste aaardeur ~ernietig is nie. 

verder is daar ook baie kalkerigheid in die grond, en dit word beweer 

da.t kalkerige gronde beter weerstand bied aa.n die roes a.s die lemerige 

gronde van die meeste graandistrikte. •n Ander ding wat hier egter 

mee te kampe is, is die waai vanjdie sand. In hierdie rigting 11ord ver-

a.l skade aangerig as die graan aan die opkom i's. Een ·boer het vertel 

dat toe hy op 'n seker oggend van sy plaas af wegry, was 'n stuk land 

waarop hy 60 sakke koring gesaai het, net mooi aan die opkom, en begin 

groen deurslaan. Toe hy die aan-:;d by die huis kom we.a daar geen graan-

tjie op die hele land te sien nie, ,,.en die gevolg was dat hy die jaar 

tot kaf moes koop vir sy diere. Dit is wat die suidweste·wind kan doen. 

Dis •n sprekende voorbeeld van watter enorne afmetings die waai van sanl 

some aanneem. Hierteen is ds.ar ook geen middel van be&tryding nie, en 

elkeen·moet maar toesien dat sy goed so verwoes word. Dis dan al erri-
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stige plaag waarmec-; die graanboere hier te ka1npe het, buiten die droog-

te natuurlik. 

a Die grmnd is trel baie vrugbaar., ma.s.r soms baie brak, as 

gevolg van die soute· wat opkom uit die as.rde deur die verdamping, en 

die feit dat daar dan nie 'n groot reenval is om dit weg te was nie. 

Dog die groot heeveelheid kalk wat daar in die grlbnd is, ma.a.k dat die 

brak nooit ernstige afmetings a,a,nneem nie. Oral in die sa2iland sal •n 

mens hope kalkklippe sien le, wat daar bymekaar gebrlhng is om nie in die 

pad te wees by die be\'Terking van die grond nie. Bit vorm dan some ·•n 

taamlike ernstige hindernis. 

Wat die reenval van die streek om Saldanhabaa.i betref, was 

dit tot •n paar jaar gelede taamlik re~lmatig. Sedert 1926 is datr nog 

altyd •n reenval gewees wat goed onder die normale is. Dit had dan as 

gevolg dat die oeste baie swakker was, en boere wat gewoon was om tus-

sen 2000 en 3000 sakke graan te wen, het in die laaste jare nie meer 

a.a 600 sakke gewen nie, en dit met dieselfde saad. Die swak oeste, te-

same met die depressie wat sedert 1929 beers, en die feit.,. dat in die 

goeie jare bier veels te hoe pryse betaal is vir grond, maak dat die 

boere-gemeenskap nou in 'n uiters benarde toeetamd verkeer, en bank.rot-

skappe is aan die orde van die dag. Baie ander boere treer wat diep in 

die skuld is by die banke en 8.;A. N. T .• A.M., word nou deur hie'rdie mense 

slegs as bestuurdere op die,..plaee aangeho~, teen •n vaste salaris, want 

die besigheidemense sien in dat as huile die boere nou in die sleg tyd 

tyd gaan uitverkoop, hulle self baie geld sa.l verloor, want daar sJ._1 
'' 

L__ 
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nie kopers wees nie, en die plase sal baie swak prpse behaG.J.l)ns kan 

verwag dat oor •n jaar of twee as diage eers weer beter gaan, daar nog 

meer ban.krotskappe sal wees, want dan sal die besigheidemense hulle 

geld bet er kan realise·er. 

Ook die bele ·uitk)kop die.landska.p gee •n mens nie die 

idee van groot voorspoed nie. Die opstalle op die plase is nie baie aan-

treklik nie, en die ge boue is gewoonlik maar van •n agtere.f tiepe, 

met •n paar verwe.e.rloosde bloekombome daa.romheen. D&e plaaspa.aie is ge-

woonlik sand en baie swaar om te ry. Vir die ±ntensivering van die land-

bou hied die streL·k nie baie kanse hie, tensy die hele wese van die 

boerdery verander word. Die bruikbare grond is feitlik al alles skoon-

gemaak uan oerstruikgewasse, en word nou om die beurt gesaai. Die enig-

ste manier waarop hierdie streek as •n geheel 'n grater o·pbreng's sal 

kan lewer sal WlJes om die grond vir langer periodes in gebruik te neem, 

en gevolglik die plase kleiner te maak. Die enigste manier waarop dit 

sal kan gedoen word· sal wees -om kunsmatige bemest·ing toe te pas. Hier 

bestaan daar weer die geaaar dat die ea.ad kan doodbrand, want one moet 

onthou dat die grond baie los islen die re~al baie gering is vir ko-

ringproduksie, en dus sa.l die misstof ba.ie maklik die saad kan verstik . 

. 
Tussen hakies kan ons net hier me~d dat die gewone reenval vir koring-

produksie in die. Westelike Pro·vi'ns·ie' geatel word op tussen 15 en 25 

duim, en Saldanhabaai kry elegs tussen 10 en 15 duim. Vir besproeing 

is hier feitlik geen kans nie. Die Bergrivier is wel daa.r, ma.ar sy we.-

terafvoer is gering, en as daar besproeing toegepa.s word, sal d.it waar-
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skynlik hoir op lanes die rivier geskied, sodat hierdie streak ook nie 

baie nux daarvan sal trek nie. Verder tel die afstand ook teen die on-

derneming. Besproeiing deur middel van va.ngdamme bied ook nie baie kan-

se nie, aant die grond is te los en ge lyk, sodat die 11ater nie lig saem · 

loop im darrJl'lle nie. Hoewel bogemelde beeld van die ontwikkeling van Sal-

danhabaai op landboukundig gebied miskien aan die danker. kant geskil

der is, is dit tog veilig om te voorspel dat in die nabye toekoms die 

streek baie min kanse bied vir die ontwikkeling van 'n intensj_ewe, we-

tenskaplike landbou, met 'n groot produksie. 

Graan-boerdery is, ~hoewel ver.reweg die vernaamste, tog nie 

die enigste tak van boerdery tTat hier gedryf word nie. J'.ls streng bylrnms· 

tige saak kry ons b. v. beesboerdery. Die beeste wat e.a..neehou word is 

nie van 'n goeie ras nie, en hoewel hulle meesal deurgacn vir Friese, 

is dii tog •n basterras,, Elke boer hou so ongeveer 30 beeste aan. va.n 

die getal verkoop hulle miskien •n p&ar elke jaar, rneesal vir die wal-

visatasies, en slag ook •n paar vir eie gebruiko Van Augustus tot ·No-

vember word daar ook taamlik baie room weggestuur, d.wos• as die koeie 

net gekalf het. Die room ga~n n~die romery op Darling, en dis dan na

tuurltik net die boere tvat naby die spoor woon, wat dit kan doen. So 

word daar in genoemde me.ande onge'Vieer 70 kanne room elke oggend opge-

laai tussen Hoedjiesbaa.i en Hopefield. Na N6vember. droog die koeie weer 

almal op, uant hulle word nie gevoer nie, en dan begin die veld ook 

baie skraa.l rs.ak. Die beesboerdery 4>s dus ggen betalende sylyn hier nie, 

en •n _mens weet self nie eintlik waa.rom die beeste aa.ngehou word nie, 
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buiten om mis te mask, en di~ veld af te vreet. Jy sou dit selfs kon 

ver·gelyk met die beesboerdery in Indie, waar elkeen probeer. om maar 

" soveel beeste as moontlik in sy besit te he, afgesien van die kwe.li-

teit of waa.rde daarvan, en waar dit selfs· as 'n sonde beskou word om 

i •n bees te slag; reele ekonomiese waarde het die beeste due gladnie. 

Die beeste loop meesal in die bergagtige grli>nd, en die weiveld u:Cl.t de.e.r 

is, is nogal beeltemal geskik vie bulle, buiten dat dit maar baie skraaJ 

gedurende die somermaande is, wanneer daar geen sras is nie, en die 

bossies ook maar droog is. 

· Iets •at baie meer ekonomiese waarde het bier rond, is die 

sicaapboerdery, 'flat 'n betalende sylyn ui:t:maa.k, vernaamlik vir menae wat 

groot grond bet. Tog kan ons nie die streek\gaan beskou as da.t di:t: 'baie 

geskik sou wees vir skape nie. Die veld is baie lmrd, Gn verder Jo:re;p 

. ; 

die bossies baie van die uol ui t, sodat die wolgeha.lte . swak is. Die 

tiepe sltaap uat hier aangehou word, is dan ook nie da.aro:p gemik om 

goeie \'fol te lewer nie. . Die mense hou die ekape me er aan om aan die 

slagters te verlcoop as slagskape, en sommige boere verkoop tot 250 jaar-

oud hamels elke jaar.Baie van hulle hou tot 800 skape aan, en hoewel 

. die wolgeha.lte snak is, vorm dit dan ook nog •n i1'lk.omste wat nie te ver-

smaad is nie. Die skape loop op die grond wa,t nie gesa.ai of gebrak w·o~d 

nie, en sodra die oes a:fgesny is , kom huile ook op die stoppel1ande, 

waar daar baie kos vir hulle te kry is in dit· vorm van halms en pitte 

wat verlore gege.an het by die insameling van die oee. Die sk.ape is 

meeste van die tyd in goeie kondiesie en beha.a.1 ook goeie pryse. Dog 
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dieselfde klagte is ook hier in te bring, n.l. dat die boerdery nie op 

'n wetenskaplike basis gddryf word nie, en dat dear •n baie beter vleis 

ra·s hier sou kon geteel word deur lVetenskaplike kruising. Dit is •n ge-

brek w-at by die hele landbou van pierdie streek nan toepa.ssing is, en 

dit wys op •n onontwikkelde gemeensk~p. Dit is da.n dadelik ook somar 

die rede vir die ekstensieire vorm u:at die boerdery aanneem. Die mense 

het nog die groot plase van ouds, en hulle besef nie dat dit vir hulle 

beter sou wees om kleiner stukkies grond beter te bewerk nie, en 'n be-

hoorlike bemesting toe te pas nie, as om groat plase ekstensief te ver-

bou, en 'n ooreenstem:mende la.er opbrengs per eenheid van grond in ge- . 

bruik, te oes nie. Die meeste boere is nog besiel met die tradiosenele 

gees van "r.ay va.der en grootvader het geweet om op hierdie manier •n be-

staan te maak, en'wae.rom sal ek ook nme voortgaan om so te boer nie". 

Die wetenskap met al sy uitvindings en verbeterings, bet Vir hulle geen 

waarde nie, en konserwatisme is die meee in die ooglopende kenmerk van 

die he le gemeen11Pap. Tgti.sal wel seker hier ook •n veranderimg bring, 

dog tot op hede is dit nognie aan te merk nie. Egter ka.n ons nie die 

ekstensiewe boerdery a.11aen a.en die hand hiervan verklaar nie. •n Groot 

falctor l'fat hier in a.anmerking moet geneem word is die klimaat. Met •n 

reenval van ongeveer 12 duim per ja{3.r, is dit maklik te verstaan dat 

die boerdery nog in so'n ekstensiewe toestand is, veral as ons dink dat 

dit •n korings~reek is. Maar selfs met •n reenval van 12 duim per jaar 

is daar tog tot op, •n sekere hoogte verbetering moontlik, en hoelVel 

die boerdery hieT llOOit 60 intensief Sal ~8.ll Word as in Streke met Se ' 
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wZ5 duim reent per jaar nie, kan dit, a.s die plase kleiner gemaak word 

en daar 'n bemesting toegepas lVord \!Vat op deeglike proewe rus, welseke!" 

lik hier ook meer geproduseer word, so dan nie per eenheid nie, dan 

tog as •n geheel. 

1 ?ien Huntington en Cushing: "Principles of Human Geography" bl. 340. 
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die goed op te laai, is eenvuodig.nikE>. Die graan moes 'n hele afstand 

gedra 1vord deur mense, of so nie dan moes die trekdiere afgehaak lvord 

, 
en die wa op die kaai geetoot word. So n aflaaiery was dus 'n hele pro-

' 
ses,~wat lank geduur het. Vir die koper weer WPS dit moeilik, we.nt in 

Kaapstad moes die graan uitgelaai word uit die bote, en dan of op die 

train om na die meule geneem te word, of nnders op waens ( dne.rdie dae 

was daar nog geen lorries nie). Die hele proses was due 'n langsame en 

kostelike een. Daarby komPok nog dat Stefan hier die monopolie van die 

vervoer had, waardeur hy druk kon uitoefen op die boere, en hulle betaal 

rrat hy wou vir hulle grane, want verkoop hulle nie a.an hom nie, dan 

kon hulle eenvoudig gladnie verkoop nie~ Ander mense suu wel gewillig 

gewees het· om die graan te koop 1 maar dan sou hulle nie geweet het hoe 

om di t in taapsta.d te k.ry nie e Daar Stefan toe ook nog die Winkels op 

Hoedjiesbaai gehad het, kon by vra wat hy wou vir sy artiekels, e-n die 

hoe pryse eenvoudig toeskryf aan die hoe koste van vervoer, wat glad-

nie so was nie, want dit ga.an oor see, wat op sigself a1 goedkoop ie, 

en hierby kom ook nog die~ feit, dat ss die bote nie kruideniersware 

en ander benodighede sarungebrin6 het op hulle terugreis nie, hulle een-

voudig leeg sou moes teruglcom, wat dan die vervoerkoste op niks laat be-

loop. Langebaan was in daardie tyd ook afhanklik van daardie vervoer, d~. 

die plekkie r;as toe nog va.n so 'n geringe betekenis dat dit feitlik nie 

in a.anmerking kom nie. Vandag is die verkeer na Kae.pstad so te se stop-·· 

gesit, en is die enigste boot rmt nog gereeld ~a Kaapetad reis dim nCAf.1-

nuck11
1 wat die ingemaakte kreef vervoer. As 'n spesiale guns neem sy 
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ook soms passasiess mee, dog is nie daarvoor bedoel nie. Verder neem 

sy niks na Kaapstad nie. Nou en dan bring sy 1 n bietjie kruideniersware 

en ander winkelbenodiehede saam, dog dit gebeur maar min, hoewel dit 

natuurlik heelwat goedkoper sal wees om dit langs hierdie wes te ver-

voer, as met die trein. Die moeilikheid in verband met die oplaai in 

die Kaapstadse dokke, en dan weer die e.!fl&ai by Hoedjiesbaai, slcyn die 

groot moeilikheid te wees. Daar is ook nog ander bote wa.t hiervandaan 

op Kaapstad vaar, n.1. die kolebote van die v1alvisstaaies. Gedurende die 

7 me.ande wat die walvisstasies werk loop hierdie bote, een vir elke sta-

sie, gereeld op en neer na Ke.a.pstad. Verder is da.ar geen oorseese ver-

binding met Kaapstad nie. 

In 1913 bereik die spoorweg Sa.ldanhabaai. Dit raak die bae.i 

alleen by Hoedjiesbaai, die uiterste noordpunt, en die verste van die 

sentrum af, ma.er dan trouens die belangrykste deel, en die enigste plek 

waarheen die spoor kan loop om 'n behoorlike vragR te kry. Die spoor-

weg ·wat in gemelde jaar geopen word, was 1n sma.lspoorlyn, wat met die 

Kaapstad-Malmesbury lyn aangeslui t hej' by Kala.baskr2,a1. Dit het groot 

moeilikheid veroorsaak, want graan wat vanhier na Kaapstad gestuur 

word, moes by Kalabaekraal oorgelaai word, en dieselfde gebeur met kale 

wat van Kaapstad af kom vir die we%~~ee~es±ee.kreef-fabriekeo Dit het 

dan gebeur dat 'n lading geed 2 tot 3 dae neem om Kaapstad te bereik. 

Tog was dit dadelik 'n hulp vir die mense van Hoedjiesbaa.i. Die boere 

kon nou in die oop mark kompeteer met hulle grane, want die spoorweg 

is oop vir alma.l, en hoewel hulle nou 1n hoer uervoerkoste moes dra, 
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beteken dit tog ook dat hulle 'n hoer prys kry vir hulle grane •. Vir 

die kopers is dit ook beter sch, want elke groat meule het eewoonlik 

sy private lyn, en so kan die graan met eenmaal se oplaai, direk tot 

by die meule geneem word. Dit dien ook as spoorsla.g vir 'n groter pro-

di:e.ksie, want daar is nou meer kopers, en daar is dus nie so'n beperkte 

aanvraag waarnB. geskik moet word in d!he produlcsie nie. Elke boer was 

nou in die geleentheid gestel om te produseer soveel as hy maar kon, 

want daar was nou dadelik meer as een koper in die veld. Ook vir die 

vissersbedryf beteken die opening van die spoorlyn taamlik bt:tie, want 

die kon nou hulle gedroogde vis stuur oor die hele land, direk van 

Saldanhabaai af. Vir die res van die baai beteken dit ook iets, dog 

lank nie so baie nie, want dmt het ggen direkte aansluiting met die-ef}Sl?-

spoor gehad nie. La.ngebaan se naaste spoorwegstasie is La.ngeba.an-road, 

21 myl daarvandaan. Tog is dit slegs sedert die spoorlyn daar kom dat 
' 

La.ngebaan dgg? kom as •n vakansieoord, want, al kom daar nie baie men-

se met die spoor daarnatoe nie, beteken dit tog dat die vakansiega.ngere; 

nou verseker is van •n baie beter behandeling daer, uat betref die daag-

likse benodighede. Ook die boere om daardie deel van die baai kon toe 

begin graan produseer, want, al was hulle ver van die stasie af, tog 

was dit beter as niks, en 20 myl is nog heeltemal •n redelike afetand. 

Oor die algemeen het die spoorlyn darem nie so'n wonderlike betekenis 

vir die baai gehad niepant die gaval was nie soos b.vo met •n verafge-

lee binnelandse deel nie, waa.r absoluut geen verkeersweg voor die tyd 

bestaan het nie, en 11aar· die aenkoms van die spoor,veg dadelik •n nuwe 
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ekonomiese vista voor die bewoners laat ontrol nie. Op 88.ldanha.baai Teas 

daar toe alreeds 'n vorm van verkeer, n.1. oor die see, en die spoorweg 

bring alleen hier 'n verbetering, omda_t dit 'n gereelde diens in die 

leWe roep, wat nie yir private wins gedryf word nie. Soos ons alreeds 

gese het uas die spoorlyn van 1913 'n smalspoor. Die diens was ook nie 

baie frequant nie, en alleeruQ.ttveemae.1 per week kon passasiers opgeneem 

vord. Goederetreine was meer volop, al na gelang van die seisoen. Die 

diens was baie stadig, en di t veroorss.ak grooe oponthoud by Ke,1e.ba.s-

kraa1,~waar dit by die bre~ spoor aansluit. Al vroeg begin die mense 

wat deur die lyn bedien word, n.l. die w-oonagtig op Hoedjiesbaai, Vre-

denburg, Hopefield en Darling, 'n beweging op tou sit vir 1n bree' lyn. 
r. 

Die regering gee hieraan gehoor, en in 1926 is die bree lyn voltooi tot 

op Hoedjiesbaai. \ffler bring dit vera.ndering, dog ook nie te veel nie. 

Die bree spoor stel die boere in staat om nog meer te pro-

duseer, want nou kan die gre.an gouer vervoer word, en kan ook baie 

meer opgela.Ed word. Die diens word ook nou meer gereeld, en elke dag 

loop dae.r 'n trein ne. Kt:Hlpstad, wat 'n paar passa,sier.swaens a.anhet. Nog 

het die niense gevoel da.t dit nie genoeg is nie 1 en so is op algemene 

• ae.ndrang in Januarie 1.1. •n verder diens vir passaeiers ingestel, wat 

4 mae.l per week op en neer loop tussen Hoedjieebaai en Kalaba.skre.a.1. 

Dit is net een wa., en word gedryf deur 111 petrolmasien. Dit versnel die 

diens aanmerklik, en stel persone van Hoedjiesba.ai in sta.at om in een 

dag die terugreis na. Kaapste.d te me,ak. Saam met hierdie bus neem dit om-

trent 6 uur or.a die afstand van 88i myl na Kaapstad af te le. 
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om aan te toon dat die spoorweg van Saldanhabaa.i nie sleg gebruik word 

· aangesien die ontwikkeling nog so klein is, kan ons hier 'n paar nie, 

syfers aangee. One maak 'n vergelyking tussen die jare 19Z9, 1930, en 

begin 1931, en a.an alleen vir die maande Desember, J~nuarie en Februa.-

rie. 

1~929, 1930 1931 
In Uit tota.al In UIT Tota al In Ult Totaal 

r.l).,.H? 70 217 167 225 392 

~:~12.:0 180 270 160 273 453 
171 .105 276 240 165 405. 

Dit toon aan tot op 'n seker hoogte watter besigheid daar op 

Hoedjiesbaai gedoen word oor die spoor. Van die totaal lVa.t hier wegge-

stuutr word is daa.r nie ba.ie graan nie, want langs die lyn op is de.ar 

baie systasies waar die boere hulle gra.an op die trein laai. Alleen die 

boere in die onmiddellike nabyheid van saldanhabaai bring hulle graan 

hierheen. Die res van die produkte wat van bier vervoer word is meesa.1 

vis en kalksteen, en ook •n bietlie eraniet. Vir ka.lksteen is daar in 

die laaste tyd 'n baie kleiner e,anvraag, eh ook so V4lr graniet. Die 

taamlike groot styging wat daar aan te merk is ih die maande Nov. en 

Des. 1930, teenoor dieselfde maande va.n die vorige jaar, is vir •n 

klein deel te wyte a8:n die feit dat da::" r gedurende 1930 •n bietjie meer 

laniboukalk van Hoedjiesbaai af tveggestuur is. Grotendeels egter is dit 

toe te skryf e.a.n die feit dat daar baie meer graan weggestuur is, en ode 

•n bietjie meer-vis. •n Reusehandel ns, buite is dit nie, en as b.v. 

die ingemaa.kte krewe met die trein weggestuur sou word, dan sou dit 

baie-¥roter gewees het, maar daar die krewe vir uitvoer gaan, is dit 

bale beter en goedkoper om dit met die motorboot na KaRpstad te stuur, 
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11ant die oorlaHrery/in die dokke geskied somar van die motor'boot af in 

die skip. Die handel op Hoedjiesbaai is ook nie baie groot nie, dog ook 

dit toon •n styging aan. Die artiekels wat inkom is hoofsaaklik ver-

bruiksware, klerasie en bou-materiaal - ook nog vissersbenmdighede soos 

lyn, hoeke, nette, ens. Dat ons hierdie drie maa.nde kan ga.an beskou as 

die normale vir die jaa.r, is nie ui t te hou nie, en hulle is mi skien 

•n bietjie ongelukkig gekies, ·n.l. jlitis wanneer die boere hulle graan 

wegstuur. Vir die jaar sal die syfers heelwat laer~ wees wat betref die 

artiekels wa.t van hier versend word. 

Die toestande op Langebaan is heel anders, iirant hier sal 

. o.ns vind dat die artiekels wat _ink.om, heelwat laer is as die wat versem 

word. Buiten graan is daar geen ander produk wat van Langeba.an-road ver-
1 

send vrnrd nie. Natuurlik kom hier dieselfde artiekels in, buiten die 

groat hoeveelheid vi.ssersbenodighede. Langebaan se posiesie in verhou-

ding tot die verkeersmoontlikhede, is dan ook baie ongunstiger as die 

,. 
van Hoedjiesbaai, want sy le smvat 21 myl van haar stasie af. Daar is 

geen gereelde regeringsdiens tussen Langebaan en Langeba.an-road nie, 

buiten die pos-lorrie nie. 

Wat die paaie ve.n Saldanhabaa.i betref, sal ons vind dat dit 

in •n goeie toe stand is. Daar is nie ba.ie geba.ande wee wat deur die Af. 

delingsraad gemaak is, en deur hulle onderhou word nie, dog vir •n ge-

bied soos hierdie, wat nog betreklik onontwikkeld is., is dit genoeg. 

van Vredenburg na. Hoedjiesbaa.i is die pad gebaan; en ook een na Hope-

field hiervandac.n, en ook ecn ve.n Langebaan na Hopefield. Vir die res 
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loop dal! r baie paaie 1 soos b. v. die een lant.;s die l<.us tusf:'-en Hoedjies-

baai en La.ngebaan en van hier al orn die lagoene; ook nog een vam Lange-

baan na Darling, en verder tn hele paar oon die skiereiland. Geeneen 

van die is gebaan nie, en hulle lean nie maklik deur 'n motor gery word 

nie 1 maa.r hulle dien tog as muddels va.n kommunikasie, wamj hulle word 

wel deur karre en waens gery. 

Die verkeerstoestande van Saldanhabe8i kan ons dus oor die 

algemeen as taamlik gunstig beskou. Die van Hoedj.iesbe,ai is natJjlurlik 

die beste, want hier vind ons die aansluiting van die drie vernaamste 

vorms wat die verkeer aannaem. Vlat die res van die baai betref is dit 

minder gunstig - Langebaan het wel nog 'n behoorlike pad, maar die~ res 

het nie eens dit nie. Tog is dit nie slegter as baie van ons binneland-

se gebiede nie, en daar dit so onbelangryk is, het dit miskien nie be-

. 
ter verkeermiddels nodig nie. 'n Bete~ verkeers-sisteem sou d~t odk nie 

so baie baat nie, want, soos alreeds uiteengesit, kan die gebied nie 

baie me er produseer nie, en dus ook nie be.ie meer mense onderhou nie. 
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EOOFSTUK VIII. 

DIE SOSIALE OIJ~STANDIGHEDE. 

Soos ons a.lre0ds in 'n vorigt hoofstuk, aangetoon het, is daa.r 

drie definitiewe strata. ih die bevolking van Hoedliesbaa.i : ble.nkes, 

basters en suiwer Ka.apse gekleurdes. Daa.r bestaa.n hier •n hoe mate van 

vermenging, en laat one probe er naea.en w:elke invloed die vermenging het .1 

Bui ten die persone wa.t in die be sighe de en hote lle werk, is die mense 

meesal besig met die visvangs, en hier kry ons dat blank en gekleurd 

naas mekaar op dieselfde v.issers~oot is, en dieselfde beta.ling ontvang. 

Hier kry ons dus 'n skimp van die, vir sommige gevreesde, ekonomiese ge-' 

lykstelling. Dat dit hier baie goed werk kan nie ges~ word nie, want 

hoewel die lewensstandaard van die gekleurdes miskien minima.al da.ardeur 

verhbog word, is di t tog ba.ie duide lik da.t die lewensstandaard, rasse-
; 

sent'iment en blik op die lewe van die blankes baie gedaa1 en verander 

het, ja selfs byna. tot op die~ basis ven die gekleurdeso Vir die stu-

dente van die ekonomie, en die voorsta.nders van die eosia.listiese be-

ginsels van absolute ekonomiese gelykheid, sal dit mislcien 'n onrusba-

rende verklaring vrnes. Nog vir die blankes, nog vir die gekleurdes was 

die verm.enging dus heilsaam - inteendeel kan ons se 'dat dit vir die 

blankes agteruitgang beteken het, en die gekleurdes feitlik onverskill:igl 
I 

gelaat het. 

Die gekleurdes van Hoedjiesbe.ai is sonder uitsondering 

Kaa.p_se gekleurdes, en is meesa1 besug in die visviitngs, of werk in die 
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kreef-fabrieke. Waar dme hele gekleurde bevolking 'n lewenssta.ndaard 

hetwat iets hoer staan as die van die kleurlinge op plase, kan ons dit 

toeskryf a.an die feit dat beide die man en die vrou :ln sta.at gestel 

word om te werlc - die een as visser, en die and er of by die kree f-fa br ie-· 

ke, of by die vis-huise, en s~ 'n totale loon verdien wat ho~r is as 

die normale. Hierby kom ook nog die feit dat die mw.n geen dagloner is 

nie, en dat daardeur miskien 1n gevoel V8.n groter selfsta.ndigheid ont-

wikkel word, wat heilsaa.m inwerk op die verhoging van die lew-ensste.n-

daard. Daar is ba.ie gegoede kleurlinge, en sonunige wat selfs eiena.r:·rs 

is van groat vissersbote n¢~ net nominele e ienaa.rs nie, maar rrn.t werl'!-

lik in besit daarvan is. Dit oefen ook weer 'n invloed. uit, hoewel nie 

baie merkbaer nie, want dit dien ss spoorsla.g vir die minder gegoede 

kleurlinee om vorentoe te beur en hulle posiesie te verbete~t Dat bier-

die toe stande nie st erk.er deurwerl<:, en 'n algemene, duidelike irerhoging 

van die lewensstandaa.rd van die hele kleurlinggemeenska.p bewerkstellig 

nie, is toe te skryf a.an die feit dat die gel'rone kleurling ambiesieloos 

is, en heeltemal tevrede is om voort te leef in sy toestand. 

Wat ans veral opgevetl het in Hoedjiesbaai, was die feit 

dat ope~lil{ daar nie baie sruneloping tussen blank en gekleurd is nie. 

Niet~eensta.ande die bevolking so sturk verbaster is, skyn die kleurling 

in die openbaar nog 'n baie deferensiele houding in te neem teenoor 

die blanl~e man, en l.s.g.o nog in elke opsig as sy meerdere te. beskou. 

Dit is voorw·aa.r vreemd, as ons dink aan die ekonomiese gelykstelling 

wat do.ar bestaan, en dis dan ook 'n goeie bewys vir die argument van d:ie 
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sosi.alis, n.l. dat, eltans in die nab~re toekoms, die kleurling, niet-

teenstaande ekonomiese gelykstelling, tog rrel terdee die Witman as sy 

meerdere sal beskou. 
• 

Die intellektuele omtwikkeling van die. blankes in Hoedjies-

baai lHat veel te wense oar.Die gewone witme.n is byna tote.al ongeletterd, 

en ltan ternouernood sy eie naam teken. Dit het~atuurlik weer betrekking 

op die vissersbevolking. Vir die res is die geleerdheid maar soos dit 

in gewome agteraf plekkies is .. Die e&sensiele ppnte van die besigheiil 

wa:arin 'n persoon betrokke is, verstaa.n hy goed, ma.ar van wyer studie 

" en 1 n kennis va.n die bui tewereld is daar byna. eeen sprake nie o Dieselfce 

geld ook vir die meerderheid van die boere daar rond - fettlik ongelet-

terde mense in die lig van ons hedendaagse ontwikkeling. Die bietjie 

belang wat dar1r nog is bui te die boerdery, word gewy aan die poli tiek, 

en verder kom dit dan ook nie. Die manse leef feitlik nog almal in die 

stadium waar hulle hulle verbeel dat as jy die Bybel ka.n lees en jou 
. I 

naam kan telcen, jy die toppunt van intelJ.elctuele ontwikkeling bereik 

het - altans hoog genoeg gegaan het om 'n deeglike Visser-of boer uit 

te maak, as jy ma.ar net in die wyse voetstappe van jou vader wil volg. 

Die akool op Hoedjiesba.a.i is 'n laerskool, wat net tot by 

standerd VI onderwys gee. Die staf bestaan uit drie persone, en die aa.rr 

tal kinders varieer gewoonlik tussen 60 en 70. By monde van die hoof 

van die skool kan ons hier aangee dat die gehal te werl{ iTat gelewer word 

baie swek is, en da.t die intelligensie onder die normale is. Die kinQe.r.s 

is ambiesieloos, en, volgende op die voetsta.ppe ve.n hulle ouers, meen 
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hulle da.t as hulle genoee het om va.n te lewe, hullm niks meer noclig het 

nie. Die werk wat daa.r gedoen word, nl. die visvangs, eis geen hoe· in-

tellektuele ontwikkeling nie, en daar is dus geen spoorslag om na. iets 

hoer!\ in die lewe te strliWe nie. Meeste van die kinders sit net in die 

sk<Dol totda.t hulle 16 jaar oud is, en gaan dan visvang. Die aa.nta.l kin-

ders wat van die omliggende plase af i~om, toon 'n gestadige agtorui."17-

gang aan, ·want die boere besef dat dit nie salt help om hulle kinders na 

-n.te, 

so'n skool te stuur" waar hulle afgetrek word, i.p.v. opgehef ~~ tc;~:rN. 

t.e 
\~ word ~\~, en elke persoon we.t dit enigsins ka.n bekostig stuur sy 

kinders na Hopefield of Vredenburg vir hulle opleiding. 

Die inte llektuele ontwikkeling van die gekleurdes lveer, 

is miskien iets bokant die norma.le, van die kleurling op die boerplaas. 

Daar is •n kleurlingskool wat deur die Engelse kerk eestig is,en deur 

hulle be he er word. Di t het •n sta.f va.n i3 onderwyseresse, en da.ar is on-

geveer 150 kinders op die register, dog die b]JWoning is baie swak, en 

daar is gewoonlik nooit meer as tweel:-derde van die kinders aanvrnsig nie 

Die enigste kekk wat op Hoedjiesbaai aahgetref word is 

die Engelse kerk, wa.t ska.a.rs 70 lede tel, en waarvan nog 'n goeie klomp 

l(leurlinge is. Hoedjiesbaai val onder die Ned. Ger. gemeente van Vre-

denburg, en as sulks word daa.r eenmaa.1 per ma.and •n diens gehou deur 

die le~raar van Vredenburg. Verdere inrigtings om die mense intellektu-

eel op te help, soos debatsverenigings en dergelyke, bestaan daa,r een-

voudig nie, en die behoefte daarvoor w~rd ook· in die geheel gladnie ge-

voei.- nie, want die mense sien nie die nut daarvan in nie . 
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Hoedjiesbaai het 'n dorpsbestuur, bestaande uit 6 lede, wa.t deur die be·' 

lastingbetalers gekies word. Die bestuur is daar om toe te sien d11t a±-

les ordelik gaan in die dorp. Hulle kan belastings hef, verbeterings a.ari 

bring, voorgestelde huisplanne goed- of afkeur - in kort alles wat 'n 

gewone dorpsbestuur by magte is om te doen. In Hoedjiesbaai het hulle 

•n belasting van it pennie per 1£ vaste eiendom gehef, en hierdie geld 

. " bestee hulle daaraan om 'n prirnitiewe sanitere stelsel in 'lr1erl{ing te 

hou, en verder om nodige verbeterings aan te bring. As ons egter dink 

dat die belasbare eiendom va.m Hoedjiesbe.ai slegs omtrent £8000 is, dan 

kan ons insien dat daar nie eintlik ba.ie uitgevoer kan w·ord nie - trou~' 

') 

Gns 1•rat kan 111 mens vandag doen met £40? Tog dmen hulle de.rem hulle besl 

eh is vernaamlik die toe stand van die paa.ie al baie verbeter .. Vir 'n 

paar jaar gelede het Hoedjiesbaai geen paa.ie gehad nie, en vandag is 

hoofWeg en 005., 'n pa.or systrate al gegruis. 

Die dorp is min of meer opverdeel in twee de le. wa.ar jy 

inkom a.an die rloordekant, d.w.s. van Vredenburg se kant af, Kry jy eer-

stens die huise van die blankes, en dan 'n entjie verdera.an die winkels 

en hotel, wae.r ook nog baie huise van blankes sta'an. Dan kom 'n mens· in 

die gedeelte van Hoedjiesbaai wat plaaslik al baie opepraak verwek het. 
I 

Dit is n.l .. die plek waar die gekleurdes se huisies staan. Dit sta.an 

absoluut op die beste deel van die dorp, ri.1.·aa.n die voet van Baviaan"" 

kop, en ontsier die hele omgewing. Dit is almal klein sink-gebnatjies 

~at 'n mens die idee gee van vuilheid en onreinheid. As daar rnaar sim-

metrie was, da.n sou dit al dadelik •n baie beter indruk gema.ak het, 
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maar die huisies staan in enige moont like vorm en ry, so deurmekaE:r sea 

jy dit nou maar kan kry. Die ingesetenes van Hoedjiesbaai~ is ba.ie on

tevrede oor hierdie toestand va.n sake, en sou dit eraag verbeter sien, 

dog is op die. oomblik onma,gtig om daar iets aan te doen,· daar die grond~ 

saam met die huisies meestens behoort aan die kreef-fabrieke, w-at dit 

dan aan die kleurlinee verhuur, om so nog 'n beter houvas op die· kleur

linge te verkry, want as hy nie wil werk nie, se hulle sy huur op. Bul

le is nie gereed om die eroot kapita.al wt:tt hierin gesteek is, somarso 

te gaan verbelir nie. Die ligging van die huisies bier en nog verderaan 

op die plato, word dan ook plaaslik aEngevoer as die rede 11ae.rom die 

plan van die Londonse sindikae..t va.n 1911 misluk het. Die sindikaat sou 

den gesien het dat dit te veel geld en moeite sou kos om hierd~e deel 

van die dorp te verplaas, en hoevrel hulle instemmig l.1as om die watersk&' 

ma aan te pale, sou hierdie moeililcheid vir .. hulle te veel geskyn het. · 

Op die keper beskou l)llc hierdie bevrnring oordrewe, i1ant geen aindikaat 

wat die plan ernstie geneem het, sou hom deur so 'n bykomstige sa.lcie 

1aat afsien het daarvan nie, dog dis 'n bewys van die feit dat die ,tee~ 

woordighe id van die kleurlingdorpie bi:ane Hoed.j ie sba,ai gladnie e;ewens 

is nie. Hierby l<JiJ,n ons voeg dat na die tyd die dorpsbestuur van Hoed-

jiesbaai stappe gedoen het om die kleurlingdorpie op die ple.to vervvy-

der te kry, en vandag staan dit verder agter op die plate, aan die ag-

terkant van die koppie. 

Die grootste deel van die waterfront van Hoedjiesbaai ia 

kroongrond, en is dus onder die bestuur van die dorpsbestuur. •n Deel 
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egter behoort nog a.an Stefa{i Bros. van Kaapstad, vmt eers. baie groat bo-, 

lange geha.d bet in Saldanhabaai. Vandag egter het hierdie firms. fi~e-e-± 

hulle heeltemal teruggetrek van die ba.ai, en die deel van die kus wat 

nog aan hulle behoort, saam met die ke.aihe wat hulle da.ar laat bou . het, 

yerhuur hulle nou, vernaamlik aan Jode, wat da.ar lae.t vishuise opsi t het 

en so deelneem aan die vishandel. Die deel lvat nog aan Stefan behoort 

is n.l. vanaf die kreef-immakery van die SeBoC11C. in •n noordwaartse 

rigting, tot ongeveer waar die strand begin. Dis nog 'n goeie 150 tree, 

en is 'n belangrylce besitting. As daar aan die res a:an die kus, wat aan 

die regering behoort, enige verandering wil a.angebring word, moet die 

dorpsbestuur eers hulle goedkeuring daa.raan heg. Hulle is nie by magte 

om die grond te verkoop nie, ma.ar we l~ om di t te verhuur. Hulle doen dit 

dan gewoonlik op jaarterrnyne, rna.a.r dan word gespe6ifiseer de.t die huur-

der. daar verbeteringe moet aanbring, ter ~va.arde va.n nie. minder as 'n be-

paalde som nie, te wete in die vorm van vishuise en kaaie. Vir diE huur

der is dit 1 n gevaarlike proposiesie, want sy huur kt:m opgese l·1ord as 

die jaar om is, maar aan die ander kant weer sal dit,nie so lig gebeur 

nie, want dan sal die dorpsbestuur hom moet vergoed vir sy verbeterings, 

en hiervoor het hulle nie die geld nie. 

Laat ons nuu verder gaan en die toestap.de op La.ngebaan :in 

oenskou neem. Hier woon baie minder mense as op Hoedjiesbaai. Die geklar 

des veral werk meesal op die ·walvisstasies, en die blankes· is meesal 

handele.c:.rs, hotelhouers of losieshuishouers, . a.nder mense wat geldelike 

belange het daar, en ook 'n paBr renteniers. Daar is hier 001{ hee lwat 
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basters, dlhg die persentasie is se1<er la.nk nie so~ hoog e.s op Hoed.jies-

baai nie. 

Langebaan is vernaamlik 'n ve.kanaieoord, en met vakansietye 

is daar baie mense. Daa.r is twee hotelle, .en •n hele paarl: lesieshuise. 

Daar is geen dorpsbestuur op Langebaa.n nie, en die paaie wat daar ge-

maak is, is deur ·die Afdelingsraad gemaait. J.,e.ngebae.n wmrd so genoem, o!IJo! 

dat dit gelee is ae,n •n lang, reepit strand van fyn, wit sand.,.As feit-

like voorstad van Langeba.an vind dms sa.ndba.ai, waar da.ar 'n lclompie 

mooi strandhuise staan van die ryk mense wat sohhentoe kom vir hulle va9 

kansies. Die kleurli'ng deel van die dorp is in J .. angebaan baie beter ge-

lee as in Hoedjiesbaai, h.l. 'n hele end agter die kus, so half in die 

veld. Baie van die huise van Langebaan ste.Pn die hele ja.ar, buiten in 

vakansietye, leeg, en is gebou alleenlik met die oog op ~ie verhuur 

daarvan. Die ander plekkies langs die lagoene op is van so min belang, 

en is ook al op ander plekke bespreek, da.t dit nie nodig is om hulle 

weer te noem nie. 
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SLOT· - 1n BLIK IN DIE TOEKOMS. 

Ons bet nou Sa.ldanhabaai bespreek uit alle gesigspunte wat vir 

ons van belang is. Vir Suidafrika as 'n geheel, is daar, prakties ge-

sproke, geen beso11dere voordeel in die baai opgeslui t nie. Die hawe van 

Saldanhabaai ms die enigste natuurlike hawe wat one hvt langs ons kuste, 

en dit kan geklassifiseer word ender die beste wat daar is. Waarom is 

daar dan geen voordeel· in vir Suidafrika xtie ? Eenvoud.ig om die feit det 

Kaapstad vandag daar is. Duisende ponde is alreeds spandeer aan die ha-

wewerke daar, en om Salda.nhabaacJJ nou te gaan ontwikkel om Kaapsta.d se 

plek in te neem, sou onprakties en onekonomies wees. Waar die mense op 

Saldanhabaai kla dat Kaapstad al hulle kanse weegeneem het, en vandag 

haar ui terste doen om te verhoed da.t Saldanhabaai sal ontwikk_el, is reg 

in soverre dat di t vrn.e.r is, dog dis slegs heel natuurlik dat daar oppo-

siesie van die kant van Kaa:petad sal kom, siende de. t de.ar so baie geld 

in opgesluit l~, sowel publieke as private geld.Besigheidsmense~at mis-

kien 'n moontlikheid eien om Saldanhabaai te la.at 011twikkel, meet met 

hierdie feit goed rekening hou, voordat hulle hulle geld hier gaan in-

steek, want die kanse is goed dat hulle dit sal verloor. 

Om Saldanhabaai naas Kaapstad as hawe te laat ontwikkel, 

sal onsin wees, vrant ons kommersiele posiesie reeverdig dit eenvoudig 

nie. Dit is .'n geval Yfil1 of die een of die ander, en hoewel daar sulke 

pragtige natuurlike fe.siliteite op Sald.F·nhabaai is, moet die een feit, 

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



130. 

n.l. dat Kaapstad al tot •n groot hawe ontwikkul het, altyd in die oog 

gehou ~~~\ ivord. Saldanhabaai se agterland tel hier teen ha.ar, in so-

verre dat dit ge~'n voordele bied bokant die van Kaapsta.d nie. Daar le 

•n hoe platorant kort agter haei; wat die kusva.lkte, wat a/1reeds baie ol'i-' 

glinstig is, baie ema.1 maak. Die uitvoer lVat oor Kaapsts,d gae.n lean baie 

maklik oor een hawe gaa.n, en hier is nie in die verste verte sprake va.n 

dat die toestande wat in die oost~like Verenigde State beers, ook hier 

sal deurgang vind nie. Hier. ka.11 nooit 'n Portland of 1n Boston opkom 

naas •n NewYork nie. Ons land is te arroPiervoor - te arm aan ligging, 

.. te arm aan reen val, aan steenkool en aan yster. Sover as daar in die 

toekoms kan geslhen vrp11d, sal Kaapstad ooreenoeg wees vir die Suidafri-

lcaanse handel, sa.a.m met die ander, reeds ontwiJtkiUde ha.wens rrat ons het. 

· verder sal da.ar vir die ontwikke.ling van Sald.anhabaai die kl 

operasie van die Dept. va.n Spoorwee eM Hawens nodig wees, want hawewer-

ke sal moet opgerig word, en die verkeerswese sal baie verbeter moet 

word. Hier sa.l da.ar ook groat maeilikheid wees, want genoemde dept. sal 

r1ie maklik tot samewerking bew·eeg kan word nie, siende dat hulle aok 

baie groat geldelike belamge in die Ka.a.pstadse ha.we het. Met 'n groat ma 

mate van sekerheid kan ons dus konstateer det, es dinge bly soos dit 

vandag is, en daar nie 'n wesenlike verandering kom in Suidafrika, wat 

die hele ekonomiese stelsel omverwerp nie, dan sal Saldanhabaai nooit 

ontwikkel tot 'n hawe va.n enige aansien nie. 

We.er daa.r nog 'n floue moontlikheid bestaan vir Saldanhabaai 

is as Suidafrika~ •n a~rlogshawe nodig krg:. Die geskiktheid van die baa.i 
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om in hierdie rigting diens te doen is a1reeds bespre0k, en dit scum 

oorbodig wees om \veer da.arop in te ge.an. Tot op hede was 'n oorlogshawc 

nognie nodig vir Suidafrika nie. Di t 111ord meegebr ing deur ons liggine, 

wa.t as vernae.mste kenmerk het isolement. One gevaerlikste teenstander, 

juis omrede die rassevrDP.gstuk wat ons hier het, ii:: Japan, wat oneeveer 

9000 myl van ons af le. Vir 'n oorlogskip is dit onmoontlik om saver 

van sy basis af te opereer, en hiervandaan hoef o:ns due niks te vrees 

" nie. Wes-Europa le ongeveer 6000 myl van ons a.f, en v.s .• A. 7000 myl; 

twee distansies wa.t dit ook onmoontlik maak. Ons naaste bure iE Brasi-

lie en Argentinie, elk omtrent 3000 myl van one af. Selfs hierdie dis-

tansies is ook al ver vir 'n oorlogskip, en politieke oorweginge bring 

dit mee dat ons hiervandaan ook niks te vreeB het nie. Dog da8r bettaan 

altyd die moontlikheid dat tegniese verbeteringe hierdie ee-isoleerde 

posiesie van ams lean e.fneem, en dan se.1 Suidafrika wel deeglik haar kui;;-

te moet beveilig. Terwyl ons so'n lang kuslyn het om te verdedig, sal 

ons waarskynlik twee oorlogshawens nodig he. Hier staa.n sa1de.nhabaa.i 

dan •n goeie kens om die westelike hawe te word. Die oostelike hawe sal 

waa.rskynlik St. Luciabe.ai wees.· Dog dis a.11een 'n vae moontlikheid, waar-· 

aan nie ba.ie aandag hoef bestee te word nie. Dit is vanselfsprekend dat 

so'n moontlikheid sal berus op die veromderstelling dat Saldanhabaai 'n 

behoorlike wa.tervoorsiening sal kan l~ry, vrn.t nog geensins •n uitgemaak-

te ·saak is nie. 

M · ie" di' e enigste htilil vir sa1cianhaba.ai opgesluit in die •• 0 l. • 

feit dat sy haar pla.aslike bronne ontwikkel. Hier egter word dae.r in se-
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kere ta.kke ook. nie baie k.anse v:ir ontwikkeling gebied nie. Dear is b.1r. 

·die kreefindustrie. Soos alreeds ui~eengesit betaal dit vir a~P& die 

kreef-fa.briek die beste om naby sy vanegrond te wees. Daar hier ternou-1 

ernood meer krewe krn gevang word as uandag, ts hier nie moontlikhede 

vir uitbrefiding nie. Die walvis-industrie sa1 seer selcer nog l<:an uit-

brei, dog hier vmnd ons weer dat die heftige kompetiesie van die Antar-

tiese w·atere die bedryf baie ska.de aa.ndoen, en as die vangs stopgesit 

wo.rd, dan geld ddlt eerste vir Suidafrilcaanse wa.tere. So-t- is die ontwik-

kelingsmoontlikhede in hierdie rieting ook ni!3 groot nie. 

llet di·e visnywerheid is di t egter hee 1 anders. Hier word ka.n-

se gebied vir •n baie groot ontwikkeling. Die opna.me tva.t gema.ak is met 

die "Pickle", het getoon dt:':.t ~e'l:ft in die watere om Sf4 ldanhabaai daa.r •n 

oorvloed vB.n betalende vis is. "The depth showed that the 200 fathom 

slope extends outward very considerably off Saldanha Bay 1 indicating a 

. large fishing area in this region". 1 Solank die riY'verheid egter . 'n 

lcleinbedryf bly, se.l die ontwikkeling nie groot wees nie. Wat nodig is, 

is dat dit •n kapitalistiese bedlryf word, met groot bote wat 'n ent die 

see invaar. Se.lda.nhabaa.i sal pragtig dien as sentrum waar die vis bewer~ 

kan word. Dit sal natuurlik .as gevolg he da.t die kleinbedryf doodgedruk 

word, want die kapitalistiese massa-produksie metode Sal •n baie goedl:o-' 

per en rneer eenvormige produk op die mark kan plaas. Maar dit sa.1 ook 

as gevolg he die emp!ojeer va.n •nN.ma8sa arbeiders - seker baie meer as 

wat vandag 'n le•ve maa.k deur die visvangs. Met die mark sal daa.r seker 
/I 

I 

oot nie moeilikheid ondervind w~rd nie, want,. afgesien van ons plaas-
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like mark, wat 'n goeie afnemer is, en ook ruim kanse bied vir uitbrei-

ding, vera.l in die binnelande, het ons nog AustraliEi wat in die laaste 

jare 'n a.a.nsienlike hoeveelheid Suidafrikaanse vis geneem het, en ool{ 

baie me er sa.1 kan neem. Ook in a.nder lande 1 vernaamlik die Suid-Europek 
I\ 

lande, was ons vis mn vissery-produkte nog altyd in goeie guns, en dae.r 

bestaan ook geen rede wae.rom die mark nie sal kan uitgebrei word nie. 

'n Ander rigting waarin daer uitbreiding moontlik is, 

is in die ontginning van die fosfaatafsettimgs van sa1danhabaai. Tot op 

/ 

hede was dit nog onbetalend, omdat die fosfaat aa:angetref word in hard.e 

massa 'e, wat dan eers met kommersiele s?Tawelsuur moet behandel llOl'd Oh~ 

dit bruikbaa.r te maak in die J.andbou. D_is 'n duur proses wat onbetalend 

is. Voortdurend word egter eksperimente gedoen om 'n ander proses uit 

te vind, en dis moontli~. dat ons in die nabye toekoms 111 geodkoper een 

,. 
sal he. Die groot fosfa::tafsettings van se.ldanhabaa.i kan dan ontgin word, 

en di t sal die plelc ook baie vorentoe help. Dat da.ar •n mark vir die fos 

fate eal wees, sts.a.11 nie te betwyfe 1 nie, want dis baie nodig in la.ndbou 

Word hmerdie dinge voldonge fe ite, dan ts di t seker a.a.t 

sa.1danhabaai 1 n periode van bloei sal deurmaak. Te ver sal sy nie kan 

gaan nie, want dis nie fndustrie wat hulle leen jot 'n baie hoe ontwik-

keling nie. Vissery nog miskien wel, maar nie fosfa.at-011.tginning nie 1 

vrnnt dis •n stz:eng tyd.elike industrie. Na so 'n kort skets van die toelccmi. 

moontlikhede sien ons in dat Saldanhabaai se kanse nie baie rooskleurig 

is nie, en dit alles omdat sy aanvanklik niem genoeg vars w·ate~gehad 

het nie, en dit vandag nognie het nie. 
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Aanhangsel A. 

P R 0 C L A M A T I 0 N. 

BY HIS EXCELLENCY-THE RIGHT HONOURABLE VISCOUNT 
GLADSTOUE,A MEMBER OF HIS MAJESTY'S MOST 
HONOURABLE PlUVY COUNCIL KNIGHT GRAND -cnoss 
OF THE MOST DISTINGUISHEb ORDEH OF ST.MICHEAL 
AND ST. GEOHGE, HIGH COW.tMISSIONER FOH SOUTH AFP.ICA 

GOVERNOR-GENERAL AND CO:MMANDER-IN-CRIEF IN AND 
OVER THE UNION OF SOUTH AFRICA. 

134. 

Under and by virtue of the powers in me vested by section tvrnlve 
, 

of the Customs Management Act, 1S13, I do hereb.y proclaim, declare, 

make knowm, and direct as follows:-

That the following ports, viz.:St. Helana Bay, Hondeklip Bay, 

Lamberts Be.y 
1 

Saldanha Bay, Hout Bay, Port Beaufort, and Struys Bay 

shall be ports for export only and subject to the following limitations: 

(a) No goods shall be exported from an:y of the said ports in 
any ship which she.11 have on boa.rd goods liable to duty, 
except under the supervision of an officer of the Cus
toms, the expenses of whose a.ttenda.nce, when required at 
emther of the said ports, shall be{sa.tis:fa.ctor1~i1y guaran
teed by the master or age~t of the vessel. 

(b) That every ship taking in cargo for export at the ports 
sha.11 have previously passed export entry and obta.ined 
clearance at such ports a.s may bedirected by the Commis
sioner if Customs. 

GOD ShVE THE KING. 

Given under my hand and the Great Seal of the Union of South 

.Africa at Durban this thirtieth day of June, One thousand Nine hundred 

and Thirteen. 

(SGD) GLADSTOIIB. 

Governor-General. 

By ·Command of His Excellency the 
Governor-General-in-Council. 

(8GD) J.C.SMUTS. 

Dis net om die posiesie van die baai te le,at uitkomo Hierin sien 

ons duidelik die ondergeskikte posiesie wat Saldanhabaai beklee. 

Aanhangsel B 

Da.ar geen definitiewe syfers kon verkry word omtrent die ul:tvoer 

van vmlvisolie van Saldanhaba.ai nie, het ons die uitvoer van Kaapstad ~ -
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kry in die jaerversla.e van die "Cape Tonn Chamber of Commerce", en gee 

di t hier weer. Di t slui t die wal visolie in nat ui tgevoer w~.t tii t.§~11\l'9$~ 

word van Hangkl~p af. Tog vorm l.sog., relatief ge&proke, me.er 'n klein 

hoeveelheid, en kan onderstaande :tabelle ons enigsins •n beeld gee ye.n 

die uitvoer van Saldanhabaaise walvisolie, en die waarde daorvan, af-

gaande van die veronderstelling dat ongeveer vyf-sesd.e van d.ie onder-

eta.ande ui tvoer diE· vnn SP.ldanha.be.ai is : -

Je.ar 

1927-1928 

1928-1929 

1929-1930 

Hoeveelheid 

62 244 va.te , 
56,772 vate 

44,785 vate 

To.ta.le we a.rde. 

£283,626. 

i,262, 67?. 

Volgens hierdie tabel lyk dit dus of daar 'n afname in die 

produksie is, dog dis geeb a.ngswekkende verskynsel nie, daar die wal-

visproduksie die neigine het om hie baie konstant te wees nie, dog O,Ih 

en afgaan vertoon. So kan dit wees de.t die volgehde seieoen wanneer daar 

weer gevang word, daa~mis.kien 'n styging sal wees 

Die waarde per ton kan ons uit die iaeste tabel bereken: 

(6 vate gaan op •nt~n) 

Jaar Tonne Waarde pet Ton. 

1927-1928 10, 374 £28. 

1928-1929 9, 462 £28. 

1929-1930 7, 464 £26. 

Die tva.arde van oliehet dus taamlik konstant gebly, hoe-

wel ons in 1929 al •n daling kan bespeur, wat in 1930 skielik tot beneoc 

£20 per ton gegaan het, vir redes alreeds a.angestip. 

Vir die verduideliking van die bestemming van die walvisoli<~ 
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kon geen efeonderlike statistiek vir Kaapstad in die hande gekry word 

nie. Hier sa.1 ons dus. die tota.al vir Suida.frika aaneee, wat ook tog 'n 

gocie leiddraad sa.l kan gee 

Waarde van i'iTaarde uitgevoer na 
Je.ar Totaa.1 S.A. Gr. Brit. Nederl .. Duitsl. 

1925 £471,119 £132, 856 £295, 257 

1926 £287,217 f.154,839 £132,378 

1927 £330,538 £ 41, 623 £286, 386 

1928 £466£958 £ 43,728 £172 986 I £248,843 
' . ? D 

&35ij837 
;;, 

f,105 187 1929 tSittt~-9-Se- £173, 860 
J I 

Bierd~e drie lande vorm dus verreweg die vernaamste afnemers 

van ons wa.l visolie. Vo or 1928 was di t a.11een Gr. Brit ta.nj ie en Ueder-

land wat ams olie neem, dog in 1928 kom Duitsland ook skielik op, te.r..: 

wyl Gr. Brittanjie se aa.ndeel baie a.fneem. l{ederland is nog altyd die 

gereeldste afnemer van ons olie. 

Aanhangsel C. 

Dit het nog moeiliker gegaan om kreef-statietieke te kry -

daar kon nie eens vir Kaapstad afsonderlik verkry word nie. Dia egter 

de.rem goedgedink om die verkrygbare syfers te tabelleer, en daardeur 

ui t te bring watter groat rdil Frankrylc speel by die uitvoe:r van ons 

kreef : 

Jaar Waarde uitgevoer Na .Frankryk Persentasie. 

1925 g,234, 867 £156, 34:9 66 

1926 i,175, 625 £ 93,550 54 

1927 £202, 817 £119~584 59 
' 

1928 £222, 426 £161, 800 73 

19F9 £218,381 £163, 838 75 

Dit kan ons 1 11 beeld gee van die groot aandeel wat Frank-

ryk neem in one kreef-uitvoer. Vir ·saldanhabaai ie hierdie syfers noc 
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aan die lrnnBervrn.tiewe kant, n.l. die grootte van die :persentasie .van 

die uitvoer na Frankryk,..,uant in.werklikheid is dit heelvrn.t hoer,~dog 

dit gee ons •n goeie idee van die oorweldigende posiesie we,t Sit inneom • 

.Aanha.ngsel D. 

Om statistieke v~m die guenu-verse.meling te kry, ~is fettlik 

onmoontlik, cle.ar die regering dit wil laat publieJc maak. nie, omdat daEir 

dan ontevreden{leid onder die boere me..e ontste.an, ooal die bepealde aan-

tal salcke wat hulle l::ry. In Schultze: 11 Fischerei an der Westkuste Sud-

e.frikas", het ons egter 'n klornpie ou syfers gekry, wat die verhouding 

wat ons a.a11gestip het oor die hoeveelheid gue.nm wat optelke eilaw:J. ~.,..( r-

camel word, te.amlik goed uitbring, met die byvoee;ing dat daar nou meer 

guano op die eilande versamel word, omdat daar nou meer voels kom, en 

ook omdat daar nou beter met odes gebruik word. 

1898 1899 1900 1901 1902 

la-lga.s 776 ton 875 ton 608 ton 485 ton 689 ton 

Jut ten 108 165 144 51 388 

Marcus 78 121 60 17 88 

Ons sien dus de.t op Malgas die meeste guano versamel word, 

baie minder op Jutten en die minste op Marcus. Vandag is clie verhou-
•. 

ding nog ongeveer dieselfde, net die verskil dat dae.r nou meer t.111ano 

versamel ~ord op Jutten , as wat die bostaande verhouding aantoon. , 
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