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V 0 0 R W O 0 R D 

Hierdie verhandeling maak t·n de el ui t van 'n omvang

ryker studie oor die mantskaplik-ekonomiese toestande van 

•n aantal sendingstasies vir Kleurlinge in Kaapland. 

Die eerste deel van die ondersoek gaan alleenlik 

oor die sendingstasies wat hoofsaaklik in Wes-Kaapland 

gele~ is soos onder andere Genadendal, Elim, Mamre, Saron 

en Pniel asook ander soos Haarlem, Amalienstein, Wilpperthal 

en Bethelsdorp. Die beheer oor hierdie sendingstasies 

is baie verskillend. By sommige is die betrokke sen

dingkerk nog die allenige eienaar wat in verskeie op-

sigte streng beheer uitoefen op die inwoners van die 

sendingstasie, terwyl in ander gevalle die Kleurlinge zeeds 

deur wetgewing eiendomsreg en •n mate van selfbestuur ver

kry het. Die doel is dan oo~ om deur noukeurige gemeen

skapstudies van die verskillende tipes onder andere die 

sukses al dan nie van die bestuurstelsels te vergelyk 

om na te gaan in hoeverre die toekenning van sel.fbestuur, 

en die manier waarop dit geskied het, tot voordeel was 

van die inwoners. 

Die tweede deel van die ondersoek sal gaan oor die 

groep sendingstasies in NoordN~s-Kaapland nl. Steinkopf, 

Komaggas, ·concordia, Leliefontein en Pella, waar omstan

dighede in meer as een opsig verskil van die sendingsta

sies wat ender die eerste groep val. 
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Daar word gevoel dat 'n -deeglike ondersoek van die 

maatskaplik-ekonomiese omstandighede van die sendingsta- 

sies op hier di e tydstip baie waard evol kan wees. Die 

sendingstasies he t belangrike o·pvoedkundige en vormende 

werk gedoen i n die verlede en doen dit vandag ook nog 9 

alhoewel deur baie waarnemers beweer word dat ba ie stasies 

in 'n toestand van ag teruitgang is~ Moontlik sal die on-

dersoek kan lig werp op die oorsake van die beweerde ag-

teruitgang o Verder kan 9 met die oo g op die oprigting 

van neders ettings vir Kleurlinge en die verskaffing van 

groter beheer oor hulle eie sake ook op baie ander gebiede, 

soos dikwels ge propageer word, 'n studie oor die sukses 

al dan nie van die verskillende bestuurstelsels waarde

vol wees. 

Erika Theron. 

(HOOF VAN DIE ONDERS OEK.) 
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H 0 0 F S T UK I. 

' INLEIDING. 

Soos deur die hoof van die ondersoek in die voor

' woord reeds uiteengesit 7 maak hierdie gemeenskapstudie 

van dj.e sendingstasie Elim 'n deel ui t van 1 n omvangryke:j: 

opmeting oor sendingstasies in Kaapland. In die voor-

woord is ook kortliks die doel en behoefte van die on-

dersoek gemeld. 

In verband met hierdie gemeenskapstudie is allereers 

verlof van die bestuurder van die sendin~stasie verkry om 

'n sodanige ondersoek in te stel. Vervolgens is 1n vol-

ledige werkskema opgestel om as leidraad tydens die on-
1) 

dersoek te dien. Die gemeenskap is vanaf Junie 1946 

vir vyf agtereenvolgende universiteitsvakansies besoek 

omrede verskeie kontakte opgebou moes word om die gewenste 

inligting te verkry. Die feit dat die ondersoeker op fn 

plaas ongeveer 20 myl vanaf Elim opgegroei het, het betE,,

ken dat hy met die gemeenskap sowel as met verskeie van 

die inwoners goed bekend was. Die nodige kontakte kon 

dus veel gouer gemaak word. 

Af gesien van die inligting ingewin deur middel van 

1n besoek aan elke huishouding by welke geleentheid 'n 

sekere aantal gegewens van elke gesin verkry is, is van 

1) Die werkskema sal by die finale verslag, wat deur die 
hoof van die ondersoek opgestel sal word, as bylae byge
voeg word. 
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2 

die volgende persone waardevolle hulp ontvang: 

Die bestuurder van die sendingstasie. 
Die skoolhoof e~ sy personeel. 
·Mnr . S. Will, vroeere eienaa.r van die winkel op 

Elim en nou nag aldaar woonagtig. 
Die winkelier te Elim. 
Die voorsit ters van die verskillende verenigings 

en sportklubs. 
Die polisieamptenare . 
Die dis triks geneesheer sowel as sy twee voorgangers o 
Die Gesondheidsinspekteur. 

Verder is van verskillende dokumentere bronne ge-
oo:r_ 

bruik gemaak soos bv. /die werk en geskiedenis van die 

sendingkerk (sien bibliografie) asook van gegewens ver-· 

kry by die magistraatskantoor t e Bredasdorp~ 

Probleme i.v.m. die insameling van die gegewens: Alhoewel 

die insameling van die gegewens tot 'n groot mate verge

maklik is a.g.v. die feit dat die ondersoeker reeds vooraf 

bekend was me t verskeie kleurlinge in die gemeenskap, het 

daa.r nogtans probleme voorgekom wat die ondersoek gestrem 

het, die belangrikste waarvan die volgende was: 

1. Die bestuurder van die sendingstasie was onwill ig 

om meeste van die gevraagde inligting te verstrek. Ook 

het die onders oeker nie verlof gekry om die kerkboeke na 

te gaan nie. 

2. 'n Groot persentasie van die bevolking bestaan uit 

oues van dae. Hulle was nie altyd bevoegd om die juiste 

gegewens te verstrek i.v.m. hulle kinders en die werk wat 
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hulle doen of oor hulle eie ekonomiese omstandighede nie , 

3, Baie manlike gesinshoofde was tydens die besoeke 

elders werksaam, Die gegewens i,v.m. hulle ekonomiese 
• 

omstandighede moes gevolglik deur hulle eggenotes, ver·

wante of bure verstrek word wat in baie gevalle op s kat-

tings berus het. 

4. 'n Aansienlike aantal bewoners van die sendingsta

sie was huiwerig om gegewens te verstrek uit vrees dat 

hulle r egte en voorregte ingekort of dat dwang op hulle 

uitgeoefen mag word. 

5. 'n Ander probleem wat ondervind was, is die ver

bloeming van buite-egtelike geboortes, misdaad, tuberkulo

se ens. Die kleurlinge hou nie daarvan om hieroor te 

praat nie, Daar moes gevolglik van skattings, in mede

werking met die skoolhoof 7 gebruik gemaak word, 

Oor die algemeen egter, was die kleurlinge geinteres n~ 

seerd in die ondersoek en het verskeie van hulle besond. 8J..'· 

ywer aan die dag gele om behulpsaam te wees. 

'n Samevatting van die vernaamste bevindings en aan·~ 

bevelings word nie in hierdie studie ingesluit nie. Dit 

sal deur die hoof van die ondersoek in die finale rapport 

gedoen word, 
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'N KORT GESKIEDKUNDIGE OORSIG 

Die jaar 1924 kenmerk die honderdjarige bestaan 

van Elim as Morawiese Sendingstasie. Van gewone 

boerplaas voor 1824 het Elim in die afgelope 124 jaar 

ontwikkel tot een van die mees aantreklike en skilderag

tige sendings.tasies in Suid-Afrika. 

Die moontlikheid sowel as die noodsaaklikheid van 

sendingwerk onder die inboorlinge in Suidelike Afrika, 

het eers in die ne~ntigerjare van die sewentiende eeu 

sowel as aan die begin van die agtiende eeu onder die 

aandag van die Protestantse Kerk op die Europese vaste

land gekom. Behalwe briewe en beskrywings van ds. Petrus . 
van Kalden (predikant aan die Kaap vanaf 169? tot 1706) 

en Valentyn (,, Beschrijvinge van do Kaap de Goede Hoop") 

handelende oor die inboorlinge aan die Kaap, is ook brie

we in Europa ontvang van drie protestantse sendelinge 

nl. Ziegenbalg, Plutschau en Johann Georg Boving, wat 

die Kaap aangedoen het op hulle send.ingreis na India. 

Aanvanklik is daar nie veel gehoor gegee aan die 

versoeke van genoemde persona nie, aangesien die Protes

tantse Kerk destyds aktief deelgeneem het aan sendingt.re·rk 

in ander w~relddele, Na Ziegenbalg se tweede besoek 

aan die Kaap in 1715, het hy by sy aankoms in Europa per

soonlik gepropageer vir sendingwerk aan die Kaap. 
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Uiteindelik het .twee lede van die Hervormde Kerk 

in Holland, van Alpen en de Bruyn, daadwerklik begin op

tree en hul toevlug regstreeks na Graaf Nikolaas Ludwig 

von Zinzendorf, wat in 1722 die verstrooide en onderdruk

te lede van die Morawiese Broederkerk op sy landgoed 

versamel en van huise voorsien het, geneem. Op Herrnhut, 

soos die nedersetting geheet het, het Graaf Zinzendorf 

sendelinge opgelei en hul dan uitgestuur na heidense lande. 

Die eerste persoon wat na die Kaap gestuur was, is 

Georg Schmidt, en sy naam leef vandag nog in die hart 

van elke lid van die Morawiese Kerk in Suid-Afrika. Op 

9 Julie 1737 arriveer George Schmidt aan die Kaap die 

Goeie Hoop, en op 23 April 1738 vestig hy hom op Baviaans

kloof in die Caledonse distrik - vandag bekend as Gena

dendal. 

Voor 1824 het die Morawiese Kerk in Suid-Afrika al

reeds gemeentes gehad te Genadendal ( in die Caledonse 

distrik), Mamre (distrik Malmesbury) en Enon, gele~ in 

die Oostelike Provinsie. Alhoewel die getalle van die 

gemeentelede destyds baie klein was in vergelyking met 

die ledetalle van vandag, was daar nogtans 'n duidelike 

groei te bespeur. Die Morawiese Kerk het toe begin dink 

aan die stigting van 1n vierde sendingstasie, hoofsaaklik 

om die volgende rede : 

Van genoemde drie sendingstasies was Genadendal die 
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oudste en grootste, en baie aansoeke is ontvang om op 

hierdio stasie te woon. Die stigting van 'n vierde sen

dingstas.ie sou derhalwo 1n verstandige stap wees. Som

mige van die aansoeke om op Genadendal te mag woon kon 

dan na die nuwe sendingstasie verwys of oorgeplaas word. 

'n Logiese uitvloeisel uit hierdie doelwit sou tereg 

dan wees dat die nuwe stasie nie ver vanaf Genadendal ge

le~ moet wees nie. 

Toe die voorgenome plan van die Morawiese Sendelinge 

bekend word, het verskeie boere in die omtrek van Gena

dendal hulle plase te kope aangebied, dog geeneen van 

hierdie plase het aan die beoogde verei.stes voldoen nie. 

(Wat hierdie " beoogde vereistesu was, kon nie met seker

heid vasgestel word nie, maar dit is baie waarskynlik 

dat water, grondvrugbaarheid, ligging, grondpryse ens. 

die belangrikste faktore was.) 

Op 12 Mei 1824 het Bis$op Hallbeck, die destydse 

superintendent van die Morawiese Kerk in Suid-Afrika en 

'n kollega, eerw. Stein, die plaas Vogelstruiskraal(sowat 

28 myl vanaf Kaap Agulhas) van Johannes Petrus van Schonke 

namens die ,, Zending-Direktie der Broederkerk" gekoop. 

Biskop Hallbeck sowel as eerw. Stein het hierdie plaas 

as uiters geskik vir die voorgenome doel beskou. Die 

eerste sendeling wat tot die nuwe sendingstasie beroep is, 

was eerw. Bonatz. Eerw. Thomson, 'n kollega van eerw. 

Bonatz, het laasgenoemde v.ergesel na die nuwe sending• 
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stasie om met die .veelvuldige werksaamhede behulpsaam te 

wees; 31 Julie 1824-, die datum waarop die twee sendeling8 

op Voge1struiskraal gearriveer het, kan beskou word as die 

begin van die nuwe sendingstasie. 

Die grootte van die plaas Vogelstruiskraal was des~ 

tyds om en by 3,000 morge en daar is hoofsaaklik met 

volstruise en perde geboer, terwyl vrugte _en groente vir 

eie gebruik gekweek is. Die opstal het bestaan uit 'n 

goedgeboude woonhuis met vyf vertrekke. (Hierdie woning 

bestaan vandag nog; op die tipiese Kaaps-Hollandse midde~-
L T 

gewel staan die volgende opskrif ANNO 1796 .) Dan was 

daar 'n nuwe gebou wat as skrynwerkerswinkel sowel as 

perdestal diens gedoen het, 'n watermeul met 'n val van 

elf voet, 1n klein smidswinkel en twee veekrale. 

Die eerste taak van die s endelinge was die beplanning 

vir die aanle van die nuwe sendingstasie, met spesiale in

agneming van 1n geshikte terrein waar die kerk later gebcu 

moes word. Daar is ook voorlopige regulasies opgestel 

met die oog op toekomstige bewoners. Behalwe buitegeb'oue, 

begin die sendel:f,nge in 1826 met die bou van 'n nuwe woon·· 

huis vir hulself, en in die daaropvolgende jaar word 'n 

terrein vir 'n begraafplaas afgesteek, 1n pad daarheen 

aangele en met akkerboompies aan weerskante beplant. In 

die volgende paar jaar word die grense van die sending-

s tasie .aansienlik uitgebrei. In November 1831 koop die 
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,~ending-Direktie" 'n aangrensende plaas genaamd Platte

rug, waardeur die plaas met 'n addisionele 3,000 morge 

goeie wei- en saaigrond ryker word, terwyl daar in 1854 

':h deel goewermentsgrond bygekoop is wat 'n sterk stroom 

fonteinwater bevat het; die sendingstasie was voortaan 

voorsien van 1n oorvoldoende watervoorraad. 

Die eerste gesin wat verlof gekry het om hulle op die 

nuwe sendingstasie te vestig was afkomstig van Genadendal 

en het bestaan uit vyf lede. Aan die einde van 1824 het 

die gemeente bestaan uit drie nagmaalsgaugers, een gedoop

te volwassene en agt gedoopte kinders. Spoedig, na die 

aankoms van genoemde twee sendelinge, het meer persone 

verlof gevra om hulself op die nuwe sendingstasie te ves

tig sodat daar in April 1825 op planmatige wyse grond 

uitgegee is waarop huise gebou kon word. Aan die einde 

van Oktober 1825, was daar reeds agt huise opgerig -

die begin van die huidige Kerkstraat. 

Op Hemelvaartsdag, 12 Mei 1825, het eerw. Bonatz aan 

die inwoners bekend gemaak dat dit die begeerte van die 

Sending-Direksie is, en dat toestemming van die goewer-
1) 

ment verkry is om Vogelstruiskraal te verdoop tot Elim. 

Die sendingstasie is sedertdien onder die benaming bekend. 

1) Sien Exodus 15 vers 27 en Exodus 16 vers 1. 
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Aangesien die stigting van Elim sender staatsonder-

steuning geskied het, is die Morawiese Sending tot .Y11_ndag 

toe nog die allenige eienaar met die reg s;oos 'n boer op 

sy plaas, om grond aan nie-blankes te verhuur volgens 

hulle spesifieke voorwaardes. ~ Wet .2E Sendingstasie~ 

~ Meentreser•.·m s (Wet 1£2. ~ .Y.§11 1909) is derhalwe nie 

~ toepassing ~ Elim nie. 

Soos in bykans elke hoofstuk in die volgende bladsye 

behandel sal word, het ~ Morawiese Sending volle behe et 

.2£! elke aspek in die gemeenskapstruktuur. So byvoor-

beeld, mag geen vereniging op die sendingstasie gestig 

word alvorens die kerk toestemming daartoe verleen het 

nie; l~asgenoemde liggaam verplig bv. elke ouer om sy 

kind te laat skoolgaan, verplig lidmaatskap van die Kerk 

ens. 

Mylpale in die Geskiedenis van Elim: 

Vervolgens word kortliks op sekere mylpale in die 

geskiedenis van Elim gewys. 

Die Sendingkerk: Die Kerk was vanuit die staanspoor die 

middelpunt van alle bedrywighede. 

Op die eerste dag na die aankoms van die sendelinge 

op Vogelstru'iskraal, aldus op 1 Augustus 1821;., is die 

eerste kerkdiens deur die sendelinge gehou. Hierdie 

diens is bygewoon deur 34 persone, waaronder sommige in- 8 :\~ ~ 1111. <:} /, 

woners van Genadendal wat met die sendelinge saamgekom~ 

\" ~ 
"' . '·'· 
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het, enkele kleurlinge v:oonagtig in die omgewi ng van 

Voge lstruiskraal, twee slawe en enkele boere van omliggen

de plase. 

Aanvanklik was al die· dienste in die opelug gehou , 

maar na die voltooiing van die tweede woning van di e 

sendelinge is die ou woning tot kerk verbou en ingewy op 

9 Maart 1828. Hierdie gebou was betreklik klein - 46 

voet l ank en 15 voet breed, maar dit het voorlopig aan 

die nodigste vereistes voldoen. Op 24 Maart 1831 vind di e 

eerste kerklike huwelik tussen Hendrik Onverwacht en Chris

tine Michels op Elim plaas. 

Op 18 Oktober 1835 is die huidige kerkgebou f eeste

lik ingewy; sowat 600 mense het die plegtigheid bygewoon. 

Die Sending-Direksie van die Morawiese Broederkerk het 

onderneem om die koste verbonde aan hierdie gebou, te dek~ 

Op 26 Januarie 1860 het die inwyding van die kerkorrel 

plaasgevind en Pieter Pfeiffer, destyds onderwyser aan diG 

plaaslike skool, is aangestel as die eerste orrelis. Die 

orrel het £130 gekos en die gemeente bet onderneem om di t 

self te bet aal. Op 24 September 1865 vind die inwyding 

van 'n vleuel aan die oostelike kant van die kerkgebou 

plaas; die koste daaraan verbonde was £801 en is afbet aal 

deur die gemeente self asook d.m.v. donasies van goedge

sinde vriende in Suid-Afrika, Duitsland, Engeland, Holland 

en Switserland. 
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In 1885 word die vyftigjarige bestaan van die ker k

gebou gevier; vir di~ geleentheid was feitlik die he ls 

sendingstasie met blomme versier, terwyl sowat 800 mens e 

die plegtigheid bygewoon het. Tydens die feestelikheid 

is die kerk ook voorsien van nuwe hanglampe en vloermatte . 

In 1914 is die ou kerkhorlosie van Herrnhut deur eerw, 

Lemmerz op die noordelike gewel van die Elimse kerk gein

s talleer. 

,, Zo doet het oude klokwerk van Herrnhut wede:r 
dienst te Elim~ als een nadrukkelike verma
ning aan de leden van de gemeente, de tijd 
uit te kopen.112) 

In 1924 is twee ruim konsistoriekamers aan die noord

en suidvlerk van die kerk aangebou; die jongste verbe te-· 

ring is die installering van elektriese ligte. 

Die Skool : Naas die geestelike bearbeiding van die 

kleurlinge het die sendelinge hulle sterk beywer om die 

jeug 'n goeie opvoeding aan te bied. Al~eeds op 23 Augus-

. tus 1824, slegs 'n paar weke na die aankoms van die sende

linge op Vogelstruiskraal, is 'n skool geopen met vier 

leerlinge op die rol. Die sendelinge het aanvanklik self 

die onderrigwerk waargeneem, Aan die einde van 1842 word 

'n kleurling, Alexander Hans, aangestel as die eerste 

voltydse onderwyser, Sy opleiding het hy aan die Gena-

dendalse Kweekskool ontvang, 

2) Elim (1824 - 1924) bls. 10, par. 3. 
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Na die voltooiing van die nuwe kerkgebou is die ou 

boerewoning, wat tot 1835 as kerk diens gedoen het, as 

skool gebruik. Weens die toename in die Elimse bevolkin~ 

en die gevolglike toename in die aantal kinders wat die 

skool besoek het, is daar in 1877 en 1896 onderskeidelik, 

twee nuwe skoolgeboue opgerig, destyds bekend as ,,de 

kleine school" en ,, de grote school". Weens gebrek aan 

ruimte kon hierdie twee geboue nie vergroot word nie en 

in 1913 is 'n ruim nuwe skoolgebou voltooi. In die daar

opvolgende jare is daar telkemale nuwe klaskamers by hier

die gebou toegevoeg. Die huidige skoolgeboue vandag 

bestaan uit 8 ruim klaskamers, een afsonderlike klaskamer 

vir houtwerk en 'n ruim sopkombuis wat in 1947 voltooi is" 

Verandering van die loop van die Rivier: In 1909 het 

die manlike bewoners van die sendingstasie 'n Sloot van 

1295 voet lank, 16 voet breed en ~ voet diep gegrawe en 

sodoende die loop van die Nieuwejaarsrivier verander. 

Hierdie taak is aangepak omrede die tuine en landerye 

gedurigdeur blootgestel was aan oorstromings in die Winter

maande. Nie slegs is skade a.g.v. verspoeling hierdeur 

beeindig nie, maar is •n groot stuk addisionele tuingrond 

beskikbaar gestel vir verbouing. 

Die Meul : Soos reeds vermeld, was Vogelstruiskraal in 

1824 alreeds in besit van 'n watermeul toe die plaas van 
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J. P. van Schonke gekoop is . Spoedig is besef dat die 

meul op 'n verkeerde plek staan~ en is dit na 1 n geskikte 

terre in verskuif. In Ja1'.luai-•ie 1900, is 'n r.ieul wat .1.nat 

petrolkrag aangedryf word, aangekcop. Die waarde van 

die meul word bE: sef wanneer in aanmerking geneem word 

dat Elim t aamlik ve-:,." ver-1..ryderd is van naburige dorpe en 

dat vervoergeriewe, veral in die verlede, 1n groat pro-

bleem gevorm het. 

Die Werf : Die werf vorm die gedeelte van die sendingsta-

sie wat deur die blankes bewodn word. Behalwe vir die 

aahplant van borne, die aanl@ van blomtuine ens. is daar 

in 1896 1n blommeskuur. opgerig waarin die sewejaartjie ... 

blomme, wat op groot skaal op die Elimse berge en heuwels 

aangetref word, gestoor sowel as verwerk kan word. In 

1898 is 'n nuwe winkelgebou opgerig en in 1901 en 1902 

onderskeidelik, is twee ekstra wonings vir die leraars 

aangebou. Hierdie huise moes gebou word omrede die sen-

delinge nie meer die ou gebruiklike en tewens oak tradi-
3) 

s ionele . ,, gemeenskaplike huishoudingsvorm" wou navolg nie. 

Die totale aantal geboue op di e werf bestaan t ans ui~ 

sewe woonhuise, 'n poskantoor, 'n losieshuis, 'n winkel, 

3) Dit was die gebruik van die sendelinge an ander blanke 
bewoners van Elim om almal saam in een lokaal.te eet, saam 
alle huishoudelike benodigdhede te koop ens. Voedsel is 
derhalwe in een kombuis voorberei en gemeenskaplike sowe l 
as persoonlike benodigdhede bv. klere, is aangekoop nadat 
gesamentlik oor die noodsaaklikheid daarvan beslis is. 
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'n slaghuis, •n skuur, die kerk en die meul. Al hierdie 

geboue is besonder stewig en aantreklik van voor~oms. 

Pos geriewe: Vir ruim tagtig jaar · was die sendelinge sel:f 

verantwoordelik vir die sortering en uitdeel van die pos. 

In 1905 is daar egter 'n poskantoor gebou en 'n voltydse 

posmeester aangestel. Sedert 1906 beskik die gemeenskap 

ook oor die gerief van 'n telefoondiens. Vir die af-

gelope vyf jaar is daar ook 'n spoorwegbusdiens tussen 

Elim en Bredasdorp; hierdie bus besoek Elim drie keer 

per week. 

Polisiediens: Sedert 1916 beskik Elim oor tn polisiediens. 
4) 

Die doel hiervart was slegs dat die Strandveld ender meer 

gereelde toesig van die polisie geplaas kon word, en weens 

die sentrale ligging van Elim is laas genoemde aangewys 

as die sentrum vir die polisiestasie van genoemde area. 

4) Die gebied en omtrek waarin Elim gelee is, staan bekend 
as die Strandveld. 

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



H 0 0 F S T U K III 

BEVOLKING 

Volgens di e s ensusopnames van 1921, 1931, 1936 Gn 
1) 

1946 , was d i e bevol king van Elin as volg . 

TABEL NO. I 
~ -- - ---.----.~..-:-'I ~~-.-· · - ·-- - - ~-=--:-

BLA:NKES .ASIA.TE KI.0EURLI NGE : ALLE BASSE 
- - - ~- -- . --- .:..r--r-- -

'46 136 131 t21 t46 t36 2 21 ~ 146 : 36 •21 '46 '36 '31 , ~21 

M 
,-

565 ~ 
~--

11 g 10 12 - - - - _ , 573 - 500 
v 9 4 7 7 - - - - 538 ' - 542 - 551 

-, 

·~~ ---~ ~- ·- -
~._.....,~ 

----~ 
,~ 

Tot, 20 12 17 19 l - - 1,003 1,103 11 01.JO . 1,024 1,115 - . 'L fjhc, ~· -
• :> - '· · 

- - --· -· . . .~:>,l!::or'IO'.""' 

Soos h i er d i e t a bel aandui , was daar 1 n geringe t oe

name van 5.3% van die Elims e bevnlking t uss en 1921 en 1936~ 

terwyl danr 'n afname van 8.1% t e bes peur is tussen 1936 

en 1946 . Di e bevolking van Elin he t derhalw.e vir die 

afge l ope ! 25 j aa r min of mee r konst ant gebly . Die ge-

ringe afname van die bevol king tussen 1936 en 1946 knn 

moontlik toegeskryf word aan d i e f e it dat meeste van di e 

j onger kl eurlinge na skoolverlatint; e l de rs gaan werk. ' n 

Ba i e groot gedeelte van die kleurlinge werk in Kaapst~d 

en di~ i s duidelik, vol gens die plaaslike s koolhoof , da t 

hierdie neiging toeneem . Die wiss elvalligheid van die 

boe rderybedr yf op Elim sowel as die ongewildheid van plaas -" 

werk , speel 'n belangrike r ol in die verband; origens het 

die stad natuurlik 1 n gr oo t aantrekkingskrag vir ver al d i e 
I 

1) Di e syfers vir 1921, 1931 en 1936 is verkry uit: 
Bevolking , U.G. No . 21, 1938. Tabe l 10, . bls. 57, en di e vi~ 
I9i+6 ui t: -(-' Spesiale Artikel~ Bevolkingsensus, · 7 Mei 191+6 ~1 
Deel II. uitgegee deur die i rekteur van Sensus en Statis~ 
tieke. Par. 2, bls. 29. 
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jonger kleurlinge. 

Daar is egter ook nog ander bronne waaruit bevol-

kingstatistiek oor Elim verkry is. Tabel No. II toon 

die bevolkingstatistiek aan soos verkry uit: 
2) 

1. Die Kerkalmanak van 1945, 1946 en 1947. 
2. Opname van die ondersoeker, April 1948. 3) 
3. Opname van die planslike winkelier, 1947. 

TABEL NO. II 

v 
BLANKES · KLEURLINGE ~ 

Jaar Bron M v Totaal M v Totaal Totale J 
. bevol·~ · 

king. 

1945 
; 

1,649 ' 1,649 ·' Kerkalmanak 
l - - - - -

1946 · Kerkalmanak - - - - - 1,509 1, 509 
1947 · Kerkalmano.k ~ - - - - - 1?309 ; 1,309 
1947 Plaas like Wi~ : 

kelier - - -
146~ 

- 1,096 1, 096 
1948 Ondersoeker 11 I 11 22 489 951 9730 

Volgens bogenoemde tabel is die totale bevolking van 

Elim, s oos verkry uit die Kerkal manak, heelwat hoer as dib 

van die 1946 sensusopname sowel as van die plaaslike win-

kelier en van die ondersoeker. Die r ede hiervoor is die 

feit dat dit die gebruik van die plaaslike kerk is om per-

sone wat elders woonagtig , maa r nog l ede van die Elimse 

kerk is, by die totaal in te sluit. 

2) Die Morawiese Broederkerk in Suid-Afrika gee j aarliks 
1 n Kerkalmanak uit waarop o.a. die sieletal in elke ge
meente aangegee word. 

3) Hierdie opname van die totale aantal kleurling inwoners 
is uitgevoer tydens die r antsoenering van sekere skaars 
artikels. 
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Die rede waarom die bevolkingstatistiek van die 

plaaslike winkelier hoer is as die van die ondersoeker 

kan waarskynlik daaraan toegeskryf word dat sorr.unige 

kleurlinge doelbews aan eersgenoemde verkeerde inligting 

verstrek het om s odoende op 'n hoer kv;ota van die skaars 

artikels, veral voedselsoorte soos bv. rys, suiker ens . 

aanspraak te maak. 
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DIE ROL VAN DIE KERK 

Die feit dat die Morawiese Sending die allenige e ie-

naar van E:lim is en gevolglik die mag het om alle gemeen

skaps bedrywighede te r eguleer, beteken dat die sending

kerk nie slogs verantwoordelik is vir die godsdienstigo 

bearbeiding van die Kleurlinge nie, maar horn ook op alle 

ander terreine in die gemoenskap laat geld. Die sending-

kerk m .. a.w., vorm die spil waarom al die gemeenskapsakti-

witeite draai. 

Die Amptenare van die Sendingke~~: Die enigste amptenare 

van die plaaslike sendingkerk is die leraar/bestuurder, 

die hulpleraar en die Kerkraad. Laasgenoemdo liggaam 

wat, behalwe die twee leraars, uit 18 persone nl. 9 mans 

en 9 vroue bestaan, tree eintlik meer in 1n raadgewende 
1) 

as amptelike hoedanigheid op. · . 
Die eerste leraar, wat ook die bestuurder van die 

sendingstasie is, dien as die sknkel tussen die plaaslike 

gemeente en die Morawiese Sending. Hy is •n persoon van 

ongev·eer 55 j a2r, is afkomstig van Dui ts land en staan. reeds 
--------,--,·--
1) Die mans en vroue het dieselfde pligte. Die vrouens 
neem die kollektes op in die deel van die kerk waar die 
vrouens sit, terwyl daar elke week om die beurt •n manlike 
en vroulike lid van die Kerkraad die kerkgebou moot veeg, 
die kerkklok moet lui ens. Hulle vervul m.a.w. ook die 
pligte van 1n koster. Met kerkraadsvergaderj.ngs het hullo 
gelyke stemreg. Hulle word deur die gemeentelede per 
stembriefie verkies vir •n tydperk van drie jaar. 
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vir die afgelope nege jaar in diens van die Elimse ge

meente. Sy opleiding as sendeling het hy in Duitsland 

ontvang, waar hy ook o.a. die doktorsgraad in die Teolo

gie behaal het~ 

Die hulpleraar, wat terselfdertyd ook die hoof van 

die plaaslike skool is, is 'n kleurling en 'n Elimer van 

geboorte. Dit was tydens die ondersoek baie duidelik 

dat hy die kleurlinge goed verstaan. Ook is hy in noue 

voeling met hulle onmiddellike belange en hy is gevolglik 

baie gewild op Elim. Sy belangrikste plig behalwe preek

beurte, is aanvullende werk i.v.m. die plaaslike admi

nistrasie van die kerklike finahsies. Eintlik verrig hy 

slegs deeltydse werk. 

Die maandelikse salaris van die eerste leraar is £20 

terwyl die ,hulpleraar Jn vergoeding van £22. 104 per 

jaar ontvang. Beide die eerste leraar en hulpieraar1 

in hulle hoedanighede as sendeling/bestuurder en skool

hoof onderskeidelik, het vry huisvesting. 

Die Administrasie en Finansies: Aangesien die eerste 

leraar, soos hierbo vermeld, die skakel tussen die plaas

like gemeente en die Morawiese Sending is, berus die ad

ministratiewe verantwoordelikhede uitsluitlik by horn, 

ofskoon die hulpleraar aanvullende werk in hierdie ver

band verrig. 

Die administrasie van die kerklike finansies resorteer 
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onder die Algemene en Plaaslike Kerkkas en die Sendingkas. 

1. Die Algemene Kerkkas: Die fonds van die Algemene 

Kerkkas bestaan uit die betalings wat ingevorder word 

vir kerk- en trougelde, kerklike sertifikate bv. doop-

seels ens. Onder kerkgelde word verstaan, gelde wat 

betaal word deur alle Nagmaalsgangers d.w.s. alle per

sone wat lede is van die plaaslike kerk, asook dour alle 

persone vanaf die agtiende lewensjaar. Die jaarlikse 

bedrag vir mans en vroue is 7/- en 5/- onderskeidelik en 

die betaling van hierdie gelde is verpligtend. In die 

geval van behoeftiges in die gemeenskap, is die kerkraad 

by magte om gedeeltelike of algehele vrystelling te ver

leen, mits sulke persone aansoek daaryoor doen. Doelbe

wuste ontduiking van die betaling van kerkgeld kan, by 

herhaling daarvan, beteken dat inwoningsreg op die sen

dingstasie verbeur word. Die gelde wat vir huwelike in

gevorder word, bedra 5/- terwyl die vir kerklike serti

fikate 1/- is. Die kerkgelde is die belangrikste bron 

van inkomste van die Algemene Kerkkas. 

Uit die Algemene Kerkkas, wat jaarliks wissel tussen 

£250 en £300, word onder andere die salarisse en pensioene 

van die leraar en sy assistent betaal, die kerkadministra

sie gedek, lenings verskaf vir die opleiding van leraars 

en onderwysers, die koste van die jaarlikse Kerk-konferen

sie bestry en oak die huur van die administratiewe geboue, 
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wat die eiendom van die Morawiese Sending is, betaal. 

Die totale bedrag van die Algemene Kerkkas gaan, soos 

in die geval van alle Morawiese sendingstasies, na die 

Superintendent van die Morawiese Kerk te Genadendal en 

die uitbetalings word, op voorskrifte van die Kerk-Kon-

ferensie, deur horn gedoen. Die fondse van die Algemene 

Kerkkas is natuurlik nie sterk genoeg om die spesifieke 

uitgawes te dek nie en die Morawiese Kerk moet derhalwe 

die tekort aanvul. 

2. Die Plaaslike Kerkkas: Die fondse waaruit die Plaas ~ 

lilte Kerkkas opgebou word, bestaan uit die gebruiklike 

kollektes tydens die eredienste en die opbrengs van die 

jaarlikse kerkbasaar. Die basaar-opbrengs wissel gewoon• 

lik tussen £150 en £250 ... afhangende van die tuin- en 

graanoeste,asook die he8rsende markpryse, terwyl die to~ 

taal van die kerkkollektes jaarliks ~ £80 bedra. Die gel

de van die Plaaslike Kerkkas word uitsluitlik vir plaaslike 

doeleindes aangewend bv. die opknapping en instandhou van 

.die kerk- en skoolgeboue~ die oprigting van nuwe geboue, 

elektriese lig ens. Die totale bedrag word as voldoende 

beskou vir die doeleindes waarvoor dit aangewend word. 

J. ~ie Sendingkas: Hierdie fonds word opgebou uit die 

verpligte jaarlikse betaling van 1/6 deur alle manlike 
·.. lewens jaar. 

inwoners van Elim, geldig vanaf die agtiende I asoo~ uit 

die huurgelde wat ingevorder word vir tuine, landerye, 
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2) 
groat- en kleinvee. Die jaarlikse betaling van 1/6 gee 

aan die persoon die reg om grond van die sending te huur, 

'n huis op Elim op te rig en gratis gebruik te maak van 

die natuurlike bronne op die sendingstasie bv. grand, 

klei en riet vir boudoeleindes, hout, water, gruis ens. 

Die totale som van die Sendingkas wissel jaarliks 

tussen £90 en £120 en dit word aangewend vir die betaling 

van die wegbelasting van die Elim-plaas, vir die instand-· 

hou van drade, kampe, waterwerke ens. Ook die Sendingkas 

soos in die geval van die Plaaslike Kerkkas, word as vol

doende beskou vir die doeleindes waarvoor dit aangewend 

word. 

Die totale bedrag wat dus jaarliks deur die amp

tenare van die kerk geadministreer word, beloop tussen 

£600 en £700. 

Kerkstatistiek: Die onderstaande tabel toon die kerkstn~ 
3) 

tistiek aan van die afgelope tien jaar. 

2) Vir die spesifieke voorwaardes waaronder grond en 
weiveld gehuur word, sien Hoofstuk v. Die Ekonomiese 
Omstandighede. 

3) Statistiek verkry van die hoofkantoor van die Mora
wiese Kerk te Genadendal. 
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TABEL NO. II!.LIDMATE EN SIELETAL VANAF 
1938 - 1947. 

Jaar Nagmaals,;. Nie-Nagma~ls- Tota al gnngers gangers ) 
(Siele-(Lidmate) t al) 

19385) 1,012 1,389 2,401 
1939 - - 2,404 
1940 1,009 1,415 2,424 
1941 902 1, 520 2,422 
1942 815 1,446 2,261 
1943 724 1,395 2,119 
1944 624 i, 269 1,893 
1945 544 1,105 1,649 
1946 g14 995 1,509 
1947 95 81l1- 1,309 

' 

Soos duide lik blyk uit die bostaande tabel is daar 'n 

skerp daling van 1092 .(45.5%) wat betref die sieletal, 

517(51.1%) en 575 (41.4%) betreffende die total e aantal 

nagmaalsgangers (lidmate) en nie-nagmaals gangers r espek-

tiewelik, vanaf 1938 tot 1947 te bespeur. Hierdie daling 

k2n toegeskryf word aan die feit dat die huidige sendeling 

op Elim , die name van persone met hulle gesinne wat elders 

werksaam of woonagtig is en nie gereeld die verpligte 

jaarlikse kerkgel de betaal nie, geskraap het as lede van 

die Elimse gemeent e . 

4) Hieronder word die kinders, pers one wat nognie aan
geneem is nie en diegene wat onder die kerktug staan 
(sien latere paragraaf) ingesluit. 

5) Die syfers van die twe ede en der de kolomme is nie in 
die besit van .die hoofkantoor nie. 
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DIE DIENSTE 
LEDE EN DIE 

WAT DIE KERK AAN 
GEMEENSKAP BIED . 

SY 

Soos daar deurgaans in hierdie verhandeling op gewys 

word, bied die sendingkerk dienste op alle terreine in 

die gemeenskapsbedrywighede. Vir die doel van hierdie 

hoofstuk sal slegs die dienste wat op die godsdienstige 

aspekte betrekking het, nagegaan word. 

Dienste van suiwer godsdienstige aard: Behalwe vir die 

twee eredienste wat daar op Sondae plaasvind, word daar 

op elke Woensdagaand tn sangdiens en op Saterdagaand 'n 

biduur gehou, asook Sondagskoolklasse op Sondagnamiddae . 

Alhoewel, volgens die eerste leraar, ruim 80% van 

di.e kleurlinge gereelde kerkgangers is, kan ta.ie van hulle 

wat in die omgewing van Elim werksaam is, nie so gereeld 

die dienste bywoon nie. Daar is ook ander wat of net na 

die aand- of die oggenddiens kom. Gewoonlik is daar by 

die hoofdienste 1n gehoor van tussen 350 en 450 teenwoor

dig, d.w.s. tussen 30% en 40% van die totale aantal in

woners van die sendingstasie. 

Die opkoms na die sangdienste sowel as die bidure is 

nie so goed as in die geval van die eredienste nie, aan

gesien dit slegs 'n groepie ouer persone is wat hierdie 

byeenkomste bywoon. Die bywoning van die SondagskoolklaS •a 

se is egter heeltemal bevredigend. 

Die Bediening van die Sakramente : Weens die feit dat die 
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Elimse kleurlinge reeds van kleinsaf in gedurige kontak 

met die kerklike bedrywighede is, het hulle ongetwyfeld 

'n beter besef van die beteken1s en geestelike waarde van 

die kerklikesakramente as bv. die deursnee plaaskleurling. 

Die Doop: Die doopplegtigheid, wat een keer per maand 

plaasvind, iS 'n besondere gebBurtenis in die lewe van 

elke ouer. Die kleurlinge glo vas daaraan dat, sodra 

tn kind gedoop is, hy, vir 'n tydperk altans, gevrywaar 

is V-nn s onde. Om hierdie rede dan, maak die Morawiese 

Kerkorde nie slegs vir kinder- en volwassedoop voorsiening 

nie, maar wel ook vir nooddoop. 

Kinderdoop geskied slegs in gevalle waar die betrokke 
6) 

ouers in volle besit van die kerklike voorregte is. 'n 

Buite-egtelike kind word nie gedoop alvorens die ouers 

trou en/of in besit van die kerklike voorregte herstel is 

nie. Ouers wat hulle kinders deur ander kerkgenootskap-

pe laat doop, met die doel om die kerktug te ontduik, 

verbeur sodoende hulle lidmaats~ap van die plaaslike ge

meente sowel as inwoningsreg op die sendingstasie. 

Nooddoop word toegepas ingeval 'n buite-egtelike kind 

ernstig siek word en die betrokke ouers nognie getroud of 

in die kerklike voorregte herstel is nie. Di t staan . 

egter die ander ouers ook vry om~ ingeval hulle kinders 

siek word, die leraar te versoek om hierdie spesiale doop ~ 

6) Sien paragraaf oor die Kerktug. 
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Volwassedoop geskied slegs nadat die doopkandidaat 

vir 'n tydperk van drie weke, onderrig in veral die leer

stukke van dj_e doop en die nagr:w.al ontvang het en hy be

lowe het dat hy 'n christelike lewe sal voer. 

Die Nagm.a.~: In die reel vind daar se~ nagmaalsvierings 

per jaar op Elim plans. Elke nagmaal van die Morawiese 

Kerk het . •n besondere betekenis o Dit word nie slegs in 

verband gebring met geskiedkundige ~eite uit die Bybel 

nie, maar veelmeer met gebeurtenisse uit die geskiedenis 

van die Morawiese kerk. Daar word in die plaaslike ge

meente gepoog om hierdie feite tuis te bring by elke 

nagmaalsganger. Ook word daar by elke nagmaalsviering 

opnuut aandag gegee aan die juiste betekenis van die be~ 

sondere dag vir die Morawiese Kerk. 

Dit word van die vrouens verwag dat hulle by hierdie 

gele 0nthede, in plaas van hoede, wit kopdoeke sal dra, 

alhoewel van die j onger vrouens deesdae minder gewillig 

is om dit te doen. Hierdie gebruik was vroeer geldig 

by alle kerkdiensteo 

Die Aanneming: Die Kerkorde bepaal dat enige inwoner van 

Elim aangeneem kan word sodra die agtiende lewensjaar be

reik is. Die plaaslike sendeling moedig aspirantlede van 

die kerk egter aan om te wag totdat hulle minstens twintig 

jaar oud is, aangesien hulle dan ryper is en •n beter besef 

van die betekenis van die aanneming hat, 
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Vir drie agtere~nvolgende weke voor die aannemings-

en voorstellingsplegtigheid, ontvang die katkisante on

derrig i.v.m. die betekenis van die aanneming sowel as 

in die Bybel- en KerkgeSkiedenis. Die voorstelling vnn 

die nuwe lidmate vind dan tydens 'n openbnre godsdiens

oefening plaas volgons die ,, Formulier voor de Konfirmat ie". 

Die totale aantnl ingeskrewe katkisante wissel j aarliks 

tussen ongeveer twintig en derti~. Wanneer 'n persoon 

aangeneem en voorgestel is, is hy nie slegs 'n lid van 

die kerk nie, maar is daardeur ook 'n seniorstntus bereik. 

Die Huwelik: Die gemiddelde aantal huwelike per jaG.r 

wissel van vier tot vyf. Eintlik staan die huwe likspleg

tigheid bekend as die ,, huweliksinseening". Ve:ral omdat 

die sendingstasie geisoleerd is, is so 1n funksie baie 

gewild. Die kerkgebou is gewoonlik goed gevul en f ami

liebetrekkinge en vriende kom ver nfstande om dit by te 

woon. Die huweliksinseening lrnn alleenlik geskied indien 

bej_de bruid en bruidegom gedoop, aangeneem en onbesproke 

van karakter is. Ingevnl bruid en bruidegom onder die 

kerktug stann, kan hulle geen aanspraak maak op die kerk

like eerbetuigings of voorregte nie, bv. die gelui van 

die kerkklok, die orrelspel ty.dens die verri [S tinge, 'n 

tapyt voor die preekstoel ens . Dit is ook 111 vaste 

gebruik en die kerk verwag dit ook, dat wnnneer 'n paar 

voor die magistrant trou, hulle onmiddellik daarna na die 

plaaslike leraar kom om hulle huwelik te laat inseen. 
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Huwelike wat voor die magistraat voltrek word, kom baie 

selde op Elim voor. Sodra 1n lid van die Elimse kerk 

sy huwelik in 1n ander kerkgemeenskap laa~ voltrek met 

die doel om daardeur die kerktug te ontduik, verbeur hy 

sy lidmaatskap van die plaaslike kerk on gevolglik ook 

inwoningsreg op Elim. 

Volgens die hulpleraa r speel bovermelde kerklike 

reels sowel as die bepalings i.v.m. die doop, 1n belang

rike rol om buite-egtelike geboortes teen te gaan. 

Die Begrafnis: Elke gedoopte inwoner van Elim het die 

reg om in die plaaslike kerkhof begrawe te word. Oor 

alle ander gevalle beslis die kerkraad. Anders as bv, in 

die geval van die blankes en kleurlinge op die platteland, 

is die verwante van die gestorwene nie verantwoordelik vir 

die keuse van die draers van die lyk nie, Die manlike 

kerkraadslid, wie se diensbeurt dit is, moet ses persone 

vra vir die uitvoering van hierdie taak en niemand mag 

weier tensy 'n grondige rede aangevoer kan word nie. 

Die kleurlinge is besonder gesteld op 'n " groot 

be e;rafnis" en die opkoms na die kerkdiens sowel as na die 

begraafplnas is dan gewoonlik ook groot. 

Kerkfeaste : Die vernaamste kerkfeeste op Elim is Paas

f ees, Kersfees, Kinderfees, Pinksterfees en Middernagfees 

op Oujaarsdagaa~d. 

Al die · kerkfeeste behalwe Paasfees en Kersfees, neem 
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die vorm van gewone eredienste aan. Eersgenoemde Kerk-

fees is 'n heel bosondere gebeurtenis op Elim en die ver

rigtinge is versprei oor 'n tydperk van tien dae, Daar 

word vanaf die Sondag voor Paas-Sondag elke aand 'n diens 

gehou by welke geleonthede die lydens geskiedenis van 

Christus behandel word. Op die Saterdagoggend voor Paas

Sondag word die begraafplans deur die mans skoongemaak 

terwyl die vroue elke graf met blomme versier. Die vol

gende more om ses-uur kom die hele gemeente voor die kerk

gebou byeen en gaan vandaar dan in optog na die begraaf

plaas met die leraar en die kinders aan die voorpunt, 

gevolg deur die blaasorkes en die kerkkoor en dan die res 

van die aanwesiges. Hier word o.a. die name van almal 

wat in die afgelope jaar gesterf het, afgelees terwyl die 

blaasorkes en kerkkoor verskeie male optree. 

Om tien-uur volg die feespredikasie in die kerkgebou 

en na afloop van die diens kry elkeen teenwoordig tee 

en beskuit. In die aand word daar 'n afsluitingsdiens 

gehou terwyl die formele afsluiting van die fees-verrig

tinge die daaropvolgende Woensdag plaasvind deur die 

jaarlikse skool- of kerkbasaar. 

Paasfees is die groot fees van die jaar. Honderde 

kleurlinge, veral di~ wat in Kaapstad woonagtig is, asook 

verskeie blankes van die omgewing van Elim, woon die ver

rigtinge by. Die hele gemeenskap verkeer in 'n egte 

feesstemming en geen moeite word deur die inwoners ontsien 
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om verwante en vr·iende van voedsel en verblyfplek te voor

sien nie. 

Kersfees word met die gebruiklike kersboom in die 

kerk gevier en gewoonlik vind daar by hierdie geleentheid 

ook 'n kers-voorstelling plaas. .Anders as in die geval 

van bv. die N.G.-Kerk op die omliggende dorpe, word daar 

geen kersgeskenke aan die kinders uitgedeel nie. 

Kinderdienste en Sondagskool: Dit was tot die einde van 

1946 die gebruik op Elim dat die onderwysers beurtelings 

op Sondagmiddae 'n kinderdiens hou. Vanaf 1947 word daar 

egter gereeld op Sondagmiddae Sondagskool gehou. dour ses 

van die onderwysers. Vir die doel is die kinders in 

ses groepe verdeel. Dit word van elke ouer verwag om 

sy kind(ers) na die Sondagskool te stuur. 

Huisbesoek: Dit was vroe~r die gebruik van die leraar 

om gereeld huisbesoek te doen~ In die meeste gevalle 

word tans slegs die siekes en oues van dae deur horn besoek 

en dit is 'n oorsaak van ontevredenheid by die inwoners 

van die sendingstasie. Die leraar beweer egter dat sy 

ander werksaamhede te omvangryk is en dat huisbesoeke der

halwe beperk moet word. 

.Ander dienste: Die kerk neem nie direk deel aan die 

verenigingSlewe in die gemeenskap nie. Weliswaar verleen 

die kerk sy toestemming tot die stigting van verenigings, 
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die gemeente word aangeraai om daarby aan t e slui t en die 

lede word d,m.v. aankondigings tydens die eredienste 

herinner aan die vergaderings. Ook verleen die kerk 

nie direkte steun aan die siekes en armlastiges in die 

gemeenskap nie. Slegs d.m.v. algehele of gedeeltelike 

kv.rytskelding van kerkgelde word diesulkes bevoordeel. 

Dit is die gebruik van die leraar en sy gade om die sie

kes te besoek en waar moontlik, .med isyne aan hulle te ver.

skaf. 

Verpli0tings ell Tugmaatreels deur die Kerk opgele: 

Behalwe vir die reedsvermelde gevalle waar die kerk

tug toogepas word bv. doelbewuste ontduiking van die 
7) 

betaling van kerkgelde ens . is daar ook nog ander gronde 

wat tugmaatreels .regverdig. In gevalle van wangedrag 

op maatskaplike gebied bv. dronkenskap, oproerigheid ens. 

sowel as doelbewuste oortreding of ignorering van die 

kerklike ordes, word ook tugmaatreels toegepns. Dit is 

die plig van elke lid van die gemeente om, indien hy ken

nis dra van enige oortredings wat in stryd is met die 

voorgeskrewe reels, dit sander versuim by die plaaslike 

kerkkantoor aanhangig te maak. Aangesien wangedrag van 

enige aard die eer om aan die nagmanl deel te neem, die 

verlies van die gebruikmaking van die kerklike voorregte 

of selfs die be~indigigg van inwoningsreg kan beteken, 

is die kleurlinge oor die algemeen baie gesteld daarop om 

7) Sien hoofstuk XII. Spesiale Mantskaplike Vrnagstukke. 
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aan die eise vnn d'i e kerk te voldoen. Nogtans is daar 

gedurigdeur persone wat onder die kerktug stnan. Die 

gemiddelde aantal vir die afgelope drie janr is ~ 20, 

d.w.s. iets minder as 4% vnn die totnlo aantal lede vnn 

die kerk. 

Die Mornwi ese kerk onderskei drie grnde vnn tug: 

1. Vermaning : Indien rn persoon rn daad begnnn of 'n 

lewe voer wnt, volgens die mening van die kerkrand, tot 

nadeel strek vnn die persoon self sowel as vir die ge-

meenskap as geheel, word hy vermaan asook anngernni om 

vir 'n tyd nie aan die nagmaal deel te neem nie. 

2. Algehele uitsluiting van die nngmaalstnfel en die 
Kerklike voorre..&.te: In gevalle van bv. bui te-egte-

like geboortes en die ontduiking van die betaling van 

kerkgeld, kan so 'n per soon verbied word om aan die nag

maal deel te neem en kan hy op geen kerklike voorreg bv. 

die ge lui van die kerkklok tydens die huwelik en beBrnf

nis, die toetrede tot die dooptafel ens. aansprnnk maak 

nie. Hierdie vorm van tug word meer algemeen as die 

ander twee toegepass 

3. Verbeurins van inwonings reg : Wanneer rn persoon, ten 

spyte van waarskuwings en ander t ugmaatreels volhou om 

oortredings te begaan wat indruis teen die kerklike ordes 9 

word sy inwoninGsreg horn ontneem . Volgens die plaaslike 

leraars is hierdie tugmaatr eel vroeer dikwels toegepas, 

terwyl dit tans selde, indien ooit, voorkom. Trouens 9 
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hierdie vorm van tug is in die afgelope tien janr nognie 

toegepa~ nie - !ll.§. weens die Y§rsagting ~ ~ kerkordes 

nie ~ wel weens die feit dat daar ge.:in ernstige oor

tredings voorgekom het nie. 

Die plaaslike polisieamptenare skryf die geringe 

aantal oortredings wat daar op Elim voorkom, uitsluitlik 

toe aan die bovermelde tugmaatreels asook aan die invloed 

van die leraars. 

Die Kerkgebo11: Die hulpleraar het tereg verklaar dat 

die kerkgebou die sieraad van Elim is. Hierdie ruim en 

aantreklike gebou het die kenmerkende T-vorm van die 

Morawiese Kerke en pastoriee. Dit is besonder stewig ge

bou, is voorsien van ho~, dik mure met drie gewels, 1n 

rietdak, voldoende en ruim vensters en deure sowel as sterk 

banke met rugleunings. Die vleuel regoor die preekstoel 

is voorsien van 'n galery met 'n orrel en ruim sitplek 

vir die kerkkoor en die blaasorkes. Die sitplekke binne 

die kerkgebou is in twee afdelings verdeel - een afdeling 

vir die mans en vroue onderskeidelik. Aan weerskante van 

die preekstoel is daar spesiale sitplekke vir die blankes 

van die gemeenskap. By twee van die drie hoofingange is 

daar konsistoriekamers asook pakplek vir die nagmaals

apparaat, koppies, pierings, skinkborde ens. Die gebou 

is van elektriese beligting voorsien. Die kerkraad dra 

sorg vir die skoonmaak van die gebou. 
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Slotopmerkings: Wanneer die huidige ordeninge en r eels 

vnn die Elimse kerk vergelyk word me t die wat in die vorige 

eeu in swnng was, is dit opvallend dat dit min of meer 

onver anderd gebly he t~ Ook is die gesag van die kerk, 

volgens verskeie be j anr de inwoners van die gemeensknp 9 

in hoofsaak nog dieselfde . Hulle is egter van mening 

dat som.rni ge van die jonger kleurlinge 7 veral die wat 

elders werksaam was en hulle weer op Elim gevestig het, 

nie kerkvas genoeg is nie . Hierdie bewering vind aan

sluiting by die van die eerste leraar nl , dat ongeveer 

20% van die kleurlin~e nie gereelde kerkgangers ie nie. 

Nogtans is die gunstige invloed vnn die sendingkerk, op 

godsdienstige sowel as op maatskaplike gebied, nag altoos 

baie duidelik waarneembaar. 
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DIE EKONOMIESE OMSTANDIGHEDE 

Die ekonomiese omstandighede van die bevolking van 

enige geme enskap word hoofsaaklik bepaal deur die werk en 

werksomstandighede wat die betrokke gemeenskap bied. Dit 

is vanaelfsprekend dat die meeste inwoners op sendingsta-

s ies 1n bestaan uit landbou sal maak en dit is ook die 

geval op Elim. Afgesien hiervan, is daar verskeie inwo

ners wat ook nog hulle inkomste aanvul deur op plase in die 

distrik en op naburige dorpe te werk terwyl daar ander is 

wat geheel-en-al van die inkomste van hierdie laasgenoemde 

tipe werk leef. Soos in alle gemeenskappe, is daar ook 

nog 1n aantal klerikale en professionele werkers asook 

persone wat werk van 'n ongeskoolde aard verrig. 

Alvorens oorgegaan word tot 1n uiteensetting van die 

ekonomiese omstandighede van die inwoners van die sending

stasie word eers kortliks die ligging, grondvrugbaarheid 

en klinnnt, wat natuurlik 'n belangrike rol speel 

:i.v .m·. die boerderybedryf, behandel. 

Die Ligging, Grondvrugbaarheid en Klimaat van Elim. 

Die deelname van die kleurlinge aan die boerderybedryf 

op Elim, hang baie nou saam met veral die grondvrugbaarheid 

en klimaatstoestande van die betrokke gebied. Die ligging, 

alhoewel miskien minder belangrik as die grondvrugbaarheid 

en die klimaatstoestande, speel ook 1n rol in die verband. 
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was Elim bv. nader aan die grense van 'n stedelike sentrum 

gelee, sou bepaald 'n groot aantal kleurlinge by een of 

ander industrie werksaam gewees het. 

Ligging: El i m is gelee in die Strandveldgehied van die 

Bredasdorpse distrik; hierdie gebied vorm eintlik die 

suid-westelike gedeelte van genoemde distrik. Alhoewel 

die sendingstasie as taamlik verafgelee voorkom, vorm 

dit nogtans 1n soort :iJ middelpunt 11 tussen verskeie omlig

gende dorpe. Die spesifieke mylafstande na die dorpe is 

die volgende: 

Bredasdorp 
Napier 
Stanford 
Hernianus 
Gansbaai 

24 myl 
20 myl 
28 myl 
42 myl 
26 myl. 

'Die afstand van Elim na Kaapstad is 123 myl. 

Die Grand: Die totale grondoppervlakte beslaan ongeveer 

6,500 morge. Die grond , alhoewel nie besonder vrugbaar 

nie, is hoofsaaklik saamgeste l uit die Bredasdorp-formas ie 

en die Bokkeveld-serie; die algemene benaming vir hierdie 

grand is ,,ru~nsgrond 11 • Daar word vrugbare alluwiale 

grand in die vleiagtige dele, wat hoofsaaklik vir tuinery 

aangewend word , aange tref. 'n Aans ienlike gedeelte van 

die plaas bestaan uit heuwels en bergagtige gedeeltes wat 

uitsluitlik as weiveld dien vir die groot- en kleinvee . 

Die Elimse grond is oor die algemeen taamlik suur en 
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koud. Die oorsaak hiervan is miskien tewy te aan d ie h oe 

persentasie s and wat die grond bevat s aam met die ho'@ 

re~nval. Eintlik is die grond, alhoewel ba ie geskik vi:

tuinery, minde:r vrugbaar as G.ie 7 me er in di e onmidde1l:U::e 

omgewing van Bredasdorpo 

Elimaa tst oE.:~; t ~~de ~ Di e klimaatstoestande i s heel temal 

gunstig. Die jaarlilrne r eenvaJ. kan op gemiddeld rS: 20 dm .. 

gestel word - ongeveer 'n dui m of twee ho~r as die gemiQ-

delde vir die res van die distrik, Die reens verskyn in 

die winter- sowel as in die somermaande. Die somerre'E.'.· u~ 

val is in som.mi ge j are selfs hoe r as die winterreenval~ 

In 1936 bv. was die reenval vir die winterseisoen (April 

tot September) 8.60 dm., terwyl dit in die somerseisoen 

(Oktober tot Maart ) 10~26 dm, was. (Hierdie gegewens 

geld egter vir di e hele d i strik.) 

Dit gebeur ba i e se lde a.at sterk winde en haelstorms 

voorkom. Mist ige weer ~ wat veral in die lente voorkom , 

is geneig om die graan te laa ·t r oes ~ 

DIE I NKOMS TE EN VERfl IENMOONTLIK
HEDE OP DIE SEND INGSTASIE . 

Die inwoners van El im maak 111 bestaan deur werksaarr. 

te wees in die volgende be:roepe : 

1. Landbou 

( i) 
(ii) 

(iii) 

graanboerdery 
veeboerdery 
tuinboerdery 
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2. Loonarbeid 
( i) 

(ii) 
(iii ) 

plaaswerk . 
dot:ltydse plaaswerk 
ander loonarbeid~ 

3. Arnbagswe!'k 

4. Klerikale en professionele werk 

5. Sake .. ,ondernemings. 

DIE LANDBOtJERS 

Die landbouers kan in die volgende vertakkinge van 

( die bedryf ingedeel word: 

,--~·~~~~--~~--~~~~-~ 

Bedryi..,re 

Tuinboere 
Graan- en tuinboere 
Vee- en tuinbov~e 
Graan- en veeboere 
Graan- tuin- en 

veeboere I 

Aantal 

1 00 

15 
10 
8 

5 

Soos bos taande gegewen.s acmdui ~ 1~ die land bouers 

hulle oor die algemeen nie toe op net een soort boerdery 

nie, maar het hulle meecal benewens hulle tuinboerdery, 

wat die grootst0 i1.t1?.erdorileid ui·i~ d:i.e aard van die omstandig-

hede beoefen, ook belange in ander vertakkinge van die 

bedryf. 

Alvorens oorgegaan word tot ~n uitvoerige uiteenset-

ting van die ekonomiese omstandighede van die tuin-, vee-. 

en graanboere (verskeie waarvan ook deeltydse loonarbeid 
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'Verrig) SA.l ecrs ~ n beskr:r·wing l:;Gt;oo word van die ht:(l.: T'~ 

voorwaardes van die grond wat vir almal geld. 

Voorwaardes W...§§.::'O~'}.d 9r grond en v.JGi ve~.~>iuur word: D:LG 

grond en wei veld word 0::1der s pes ifieke voor\.vaardes va::i di.G 

sending gehuur . 

Die jaarlilrne betaling van 1/6 deu1~ elke manlike kleuri-
1) 

ling vanaf sy agtienae lewensjaar, gee horn o.a. die reg 

om tuine, lande en weiveld (vir groot- 8n kleinvee) van 

die sending te huur. Die huurgelde van saailande bedra 
2) 

2/6 per morg per jaar of 51- per sak graan wat gesaai word~ 

terwyl die huurgelde van die tuine 1/6, 2/6 en 3/- per 

jaar bedra. Die ligging, grondvrugbaarheid en grootte 

van die betrokke tuin bepaal die hoeveelheid huurgeld. 

Die jaarlikse fooi vir grootvee bv. beeste, perde en don

kies, is ses pennies per kop terwyl daar vir elke 100 skape, 

£1 . 15/- per jaar betaal moet wordo Die huurgelde wat die 

sending vir die tuine , lan.de en weiregte verg,is derhalwe 

baie gering, soos ook duidelik sal blyk ui t die onderstaa:u.·~ 

de voorbeeld van •n landbouer wnt ~em~n gdeboerdery toepas: 

Jaarlikse huU:rgelde: r~ s d i 
-

Huurgelde vir tuin A 1 6 
tr " " B - 2 6 
" " II c - 3 ... 

Weireg II lf O sknpe 2 12 6 
" " O beeste - r::;' -Huurgeld vir 6 morg saailand - 15 -

3 19 6 

1) Vroue word onthef van die betaling van hierdie gelde. 
2) Dit is die gebruik dat op twee morge grond een sak graan 

gesaai word. 
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gens die huidigc wolm21·k:1 op .:. :2100 gestel word . 

Di e sending lo.at elk8 :bocr toe om s C\ eel l and A en/c:·:L' 

tuine te huur as·1.-1at hy v12rkies. In gevo.l 1n pers oon ~~y 

grond egt er z1eg ··Jows:;.~l: 7 lrn.n c1 i e sending die hoeveellle id 

huurgrond inko:':'t" Is die sending egte:r:- tevrs:le met die 

wys e waarop di e bc troki;:e boer· sy grond be-werk
9 

ma g sy 

grond horn n ie ontneem of inge ko:rt wo:t•d nie e Di t gebeur 

d an ook dikwels dc:tt dieselfde l a:r:.c.l of tuin vir verskeie 

geslagt e aan dieselfde familie behoort . In s u l ke gevall9 

word d ie grand, s oos algemeen bekernl ~, oo~cgedra aan die 

familie. 11 

Die s ending het in die geval van die _g raanboe~, Yn 

kommissie bes tnande ui t vier klEmI'linge benoem - bekend 

as die "La ndlrommis sie 1'? Oi.11 toesig te hou en advies u i t 

t e bring wa t betref die g: aanboerdery. Die lidmaa t skaps:-. 

tydperk van hierdie komi t ee is cnbeperk . Sodra iemnnd 

'n l and wil huurJ moet by eerstens in aan::-aking me t die 

landkommissie kom" ILLe:.-:die persone neem d ie aspirant~ 

huurd e r d an na d ie l u.nd '~re.t hy vo or.nemens is om te huur~ 

a dvisee r h orn hoe hy clie grond moet b ev-terk, welke grnan-

gewas hy behoort te saai ens. Die huurder ontv-ang dan rn 

skrifte like bewys van c11c bestul:.rcler va n die s endingsto.s ie 

d a t verlof a an horn toege::>taan word om die betrokke l and 

te huur. Wanneer hy hi.erdie huurbewys aan die l andkommissJ.e 
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toon, vergesel hulle hom na die betrokke land en gee die 

· grond formeel aan horn af ~ Die sending verplig die kleur

l i nge om grond op die 1.-r;se te huu:- en di t word verwag da t 

elke huurder die bevele van die landkommissie sal uitvoe :r.· .. 

Wanneer daar geskille ontstaan wat betref die lande, 
3) 

weiregte eno o moet die plaaslike bestuurder s aam met die 

l andkommissie op di.e saak i ngaan en .die geskille ui t die 

weg ruim. Ook gebeur dit dikvlels dat die bestuurder en 

die landkomrn.issie of enkale l ede van die kommissie ontmoet 

om samesprekings te voer i,v.m. die graanboere, l anderye 

ens. 

Die sending het al die l ande i n blokke onderverdeel~ 

d.w.s. elke blok of gedeelte grond bestaan uit 1n aanta l 

afsonderlike l ande. Geen persoon mag 'n hele blok huur 

nie . ma::i r wel afs onderlike lande in die betrokke blok. 

Daar bestaan ongeveer tien blokke en elke blok is opgedeel 

in 1 n vaste aantal lande - afhangende van die ligg ing en 

ruimte. Sommige blokke bestaan uit twintig aparte l ande. 

Elke blok het sy eie norr...me r 9 bv . Blok C9 land 10~ asook 

1n trekpad om s y grens e met •n breedte van 15 voet; niemand 

'gaan derhalwe oor 1 n ander persoon se lande na sy eie nie. 

Soos in die geval van die graanland.e-,is die tuine ook 

in blokke onderverdeel o Daar is 13 blokke en e l keen bo-

staan uit 'n aantal tuine . Die hoeveelheid tuine wat 1n 

blok vorm, word uitsluitlik bepaal deur die ligging van die 

3) Sien die par agraaf onder ,~ kle invee 11 • 

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



4-2 -
betrokke grond gebied a Sommige blokke bestaan tot selfs 

uit 100 tuine. Die tctale au.ntal tuine op Elim is :i 600. 

Vir die beheer cor die ..t.ui~~r_y bestaan daa r 'n Tui,n~· 

kommissie . Dieselfde p.rosed11:::-e i o v 0 m. die huur as in die 

geval van die lande, word by die tuine gevolg e Die 

grense van elke tuin is omring deur 1n leisloot en die 

lede van die tuinkommis sie~ of soos meer bekend as die 

tuinopsieners, moet sorg dra dat regmatige leibeurte 

aan elke tuinboer toegestnan word o Aangesien daar 1n 

voldoende watervoorraad op Elim is~ vind die reeling van 

leibeurte eintlik net in die somerme.o.nde plaas. 

Die sending het 9 wat betref die kleig~~' 1n ekstra 

tank aan die l andkommiss ie opgedra a Di t gebeur eer1 keer 

per jaar, gewoonlik vanaf Kersfees tot einde Maart , dat 

allG lande oopgestel word vir die kl einveeo In hierdie 

tydperk mag enige per:::-icon sy kleinvee op enige l and l aat 

wei . Vir die re8 va~ die j qar egter , gewoonli k vnnaf 

April tot voor Kers fees ) is olke huurder weer in volle 

,, bes it" van sy lande a Die landkommissio sien toe dat 

daar reg · geskied aan hierdie re'el i ngs . Wannee r die lando 

,, toe 11 is, mag die kleinvoe, veral die skape 9 in die veld 

wei mits daar Yn wagter by elke trop ism 

Vir die grootvee is daar afs onderlike kampe aange ·~ 

bring. Die hierbo gemelde betaling van. ses pennies per 

kop word o.a. aangewend om die kampe in stand te hou, ve~c o.1 

wat betref die c~heining 7 hekke ens. 
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Kennisgewings i.v~m. die oopstel vandLe l ande word 

tydens die eredienst,3 sowel as op 'n kennis gewingsbord 

voor die kantoor ve.n O.io bestuurder onder die aandag vnn 

die kleurlinge gebring ~ 

DIE GRAANBOERE : 

Alhoewel die El imse g1·ond nie besonder geskik is vir 

graanboudoeleindes nie, is danr nogtans 21 graanboere , 

drie waarvan vroue is wat na die sterfte van hulle egge·

notes die boerdery met behulp van hulle .seuns voortge:-:j_t 

het. Sommi ge van hierdie graanboere saai baie min 8Il 

hulle is terselfdertyd ook veeboere. Die graan wat hulle 

saai word hoofs aaklik as veevoer gebruik ~ meesal in die 

vorm van groenvoero 

Verskeie graanboere het beweer dat vroe~r,voor die 

be gin van die dertigo.i: J are, akkerbou 1 n me er belangrike 

plek in die l andboubedryw-ighede ingeneem het as tans. 

Met die vers kyning vnn dJ.8 d.epressie het etlike graan

boere 'n ander heenkome begin soak. Sommige van hulle 

was genoodsank om tuinboeJ~e te word of om op die omliggen ... 

de plase te gaan werk~ Die lae pryse wat vir die graan 

aangebied is en die gebrek aan kapitaal,was veral die 

stremmende f aktor e . Baie lande wat vroeer bewerk was? 

is tans begroei met bo~sies en grns, 

Omvang vnn die graa~nJ2_.qgg. Di t is du.ide lik dat die pas 

af gelope oorlog die omvang van die akkerboubedryf aan-
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merklik belnvloed het • . Die ralatiewe skaarsheid aan 

bemestingstowwe en gci .i.:Lngsukke het ve rske:L e boere genood·~ 

sank om minder t e s aai ~ 

Die belangrikste grau~gowasse wu t verbou word~ i a 

koring, hawer, gars, rog en ert jj.es o Laas genoemde dr ie 

gewasse word hoofsaaklik vir eie gebruik verbou terwyl 

eers genoemde twee die eint like inkomste moet verskaf,. 

In drie gevalle is daar boere wa t tot 15 sak koring en 

hawer respektiewelik s aai; die r es wisssl van drie tot 

tien sak van albei gewa~s e ~ Gewoonl ik is die hoevcelheid 

hawer wat ges aa i word meer as die hcoveelheid koring . 

Eersgenoemde gewns kan me t minder bemestingstowwe kl nar·· 

lrnm as l aas genoemde, terwyl ho.we r ook meer bestand is t een 

droogte, r yp ens o? dj_t word beweer dat hawer s-; t aa ier 11 

is as .koring . Die gese.mentlike hoeveelheid gr aan 9 veral 

koring , wat t ans ges aa i word ? \..rord in hoafsu:ak bepc>.al 

deur die kwo t a bemestingstov/'vJe uat ver·kry kan word . 

Koring skiet gemi dcleld van agctot tien sak per sak 

terwyl die van hawer iet .. N·e.t hoe !' is, nl. van t waal f tot 

vyftien, Di e gemidde l de opb:rengs per sak van koring en 

hawer in die omgewing van Bredasdorp1 is gewoonlik om en 
4) 

by 20 en 30 respektiewelik ~ Die kleurlinge beweer egter 

dat die rede hiervoor nie slegs in die beter gehalte grond 

van die blankes gesoek moet word nie, maar wel ook in die 

4) D l· o S'Oor·:- l<c)1~ 1· 11 ... R.' 0.:1 i' ~ a'w.'':I"' ' ""'J- r' P."'aa1' WO""d ·· ' O 1 - u - • ~ , - •..; >"!o. u IS J~ • .l. 9 . J_S 0.i.{ V an 
belane nanges ien die vorskeie soorte gewoonlik verskillend 
skiet. 
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feit dat die blanko bo ~ro r.n l100r 1' .. wota. b0mc stingsto1:",.·r-i 

ontvang. Vir e elJ. s ak ·:;30.d1;.:0ri11 t:~ j _3 mins tens drie saklrn 

bemesting nodig en ln ~i e IDfiGsto gevalle het die kleu~-

linge slegs een sak on·~~ ong; die totaal wat gesaai ward 

moes noodwendig ingekr1mp w·ord ~ Dj_e klGt:.rlinge vind di t 

ook moeilik om die bementingsto1,rwe te b.~stel q Ook het 

hulle nie die kontakte wA:i~ c1 ie blankes het om bv. bemes-

tingstowwe ,, langs ander we~" te vind nie. 

Die totale koringopbre.:igs het in 19L:-6 en 1947 onder"" 

skeidelik 1,050 en 1,900 so.k becl:rn, terwyl di~ v:Lr ho.war 

1,200 en 2,100 vir dieselfde t·ivCP, jar e be~LOop het. Die 

ho~r . opbrengs van 1947 kan toege skryf word nan die 
5) 

,, beter graanjaarn sowel as aan die ietwat hoer bemes ·· 

tingkwotn wat ontvang :i.s ,, in Gu:nstige koringjanr beteken 

e gter nie noodweadig 1n gunstige h :::i.werjaar nie. 

Die met ode en tyc"~ van grand L'f-:rvrerking saam met klimaa "ts·· 

omstandighede 9 bep3.al -Got 'n groot mate 7 soos hieronder 

aangedui sal word, di.e cos-opbreng3~ 

Grondbewerking~ Ten s pyte van die fei-C dat die r.leeste 

graanboere op Elim be~eer dat lrulle die waarde van deeg-

like en oordeelkundige grondbewerking besef ~ is daar niG 

veel wat hierdie beleid in die praktyk uitvoer niee D±o 

grond word in die reel vlak geploe0 en in baie gevalle in 

5) In alle graandistrikte syieel die spesifieke j aar sn 
belangrike rol wat betr0f die grno.:;.1opbrengs o Die we8rs
omstandighede bvo ro'envalJ tempEJJ.•atuur~ droogte ens:3 is 
belangrike faktorB in hierdie ver·band. 
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as onde r s pes if' :i Gh:e weers c·E3 t .'J.n c': i e;hed e o Ook baat dJ. t 

nie vee l on die lande t e fJJ. ~>Jt; rbda t die onkrul d a l r eods 

r y p s aad afgewe rp het nle . Di t is gevlnd dat somrni ge 

gr aanboere huls elf bind aa:n ' n b·s pa nl de tyd van grond-

bewe rkj_ng t erwyl and e r -il\roe1, lJ"';i' r pl0eg wanneer huJ.le die 

t yd daart oe het - afgesien v~n _ di e f e it of dit wel die 

gewens te t yds t i p is~ 

we rk ui ts t e l totdo.t hu l l •::: l) i:_\ ' ") id. ~=lur gf'[1 ceg b8 t . nang<J "" 

s ien hullo nie oor die n od i go Lnpl.i.nente Gl'l t r8kvee beskik 

nie en dit gevolr; lik van hulle bure moe t leen of huur . 

Die wi_~s e]-~ou_s t_~ l s q_l d . w~s . een jaar koring~ e en j nn~ 

hawer en e en jaar bro.ak , word deur di e mee s te boere gevolg . 

In die laas genoc~md e l';eva l word di_e erond nie ge s aa i nie 

maa r moet di t ~ 9 r uB 11 o Op hie r die ·wys e word die grond der-

ha lwe nie aan f,'I ' G o i; ~;lr:aal~w ui t _r:..-u.tt:L'l:i_g blootge s tel nie . Dio 

braakl ande word d m1 i::J_ cl j e wj .ut<=: I'111c:~c.md e geploeg Q Die 

me este graanbcere nu1n· v c-! ·r 0 :.::1 -::?~; e :L.:tr.:di::: s od a.t s omoige daa .> 

Van kan bl":' ~-. 1· · ] E,~ , , . -., '.-.L'll'!C• 'f' ( i i'-=-1 r, ·, 1r j (-.• "" ( ·:::. ··:: a" ]0 "v!OJ"d . C~~ ~ , . v\I C ll.1.-.... I....• ~ - t. \: • U- - '-'~ ~ • J . ( ;i ._• l G. .• • fJ N0Btans 
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die l ande j o.ar na j.::.i. ::.i.:r9 

Saai t ycl gesJ..:: i sd cs s·.-:o onl:~ E. ·v-ana f M .. ::d tot Junie 0 \.'"::.or·· 

en geeg. 

n Od; g :"e ·t~ ]0

. !'1 11·1 ,,...,..., .) e··-, <' '"'JV} v·~, .. ' -'! 8·Il ~ 'I rlr- · ~P' ..L .. .&. ., - Vt...1.o.. __ r<'I ··'· "· d- · ·J ... tct. ... ) J . L . !I .l ... . ...... <....1 Vo9 'n eg 

en 'n dorsmasjien o Sl~GC 1 ~ pa~r ~oere beskik oor s aai.-

en snymo.s j i ene . I n d i e iliGP-.S t E>. [f3"i7o.1J.G wc:cd me t di e hs,nd 

mente waarvan die kleu:::O:L:in~ e geb:eu:i.k r:w.a.l;: ) kan hoofsaaklik 

toegeskryf word a an die fei t dat hulle di t nie kan bekostig 

om die add is i onele impl1m0nte ao.n tG lcoop nie. 

Die sending he t tot oms tree}.:,_, t:ie:n jaar gelecl e 9 oor 

'n dorsmas j ien beskik en het onde::i.•neem om die g:raan v an . 

die kleurlinge uit te dors. Hierdie dorsmasjien met 'n 

tr.ekker, is t oe deur ' n groep h:l eurling-graanboere ~ wat 

'n maatskappy gevorm he t, -11 0.n die s ending gekoop, Binne 

dnkele jare was d ie masjien afbataal en die winste wat 

daarna afgewerp i c.; kon ender ciic~ oienaars verdeel word, 

afhangende van cUo 'bo.d~r.c:;.e; ·14 ::..'. ·i; e l ke boer op die koopsom 

van die mas j i en inl .ctaa J. list~ D:Lc oe s te v an ve rskeie 

blanke boere in die (i!ltgcw:i.ne v ar:;, ~:~5m \'/Ol"'d a angeneem en 

W8ens die f eit 
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da t d ie arbeid gewo~1li~ ~cur diA vador sn seuns verrig 

word , is die uit gawe w~t b0tr~f di~ arbeiJ~kcste in di8 

bronne v an u i tgawe is die 1.;8me.s ti!1t;::; towwe, ~.:10.d, grac:i.n, ... 

s akke en di2 vervoerl{•)st o !:.:-: d.i8 mark. Noe;tans het 

v e rs ke i e boere beweor c5 .::t t r·.::tlJ.c lnkoms te nie veel me e r as 

d efin i ti ewe inli gt.L~g va:"..1. Jl:;..;ll0 .1:o.l::oms te en "c1i tgu.we V•3I'-

s kaf n ie aangesien nie \.'Cl' 1ran tx::::tc d:Lt e.a11tel:er.. :r:.:io 0 

d -; -~ 
··'" 

C', !t 

Die volEende drie g:':"ira1lo l:m1 as tj_pl.ese voorbeelde 

dien van die finnn~iole omstand i ghecl.G 1.~ :::.n die graanb0ere. 

Geva l A Hierdie boe:r J.::; in voorbPeld vu..n ie:rnand 
wat graanbou op baiG klein ckanl to~:pa.c; on dio i.nA• 
kon ste moet dus noodwendig o1J an.de:;: L'lnnie:re aangevul 
word. Die gesin bestaan ui ·t die vader, moeder en 
vier ki nders, drie i,m.arvan no es op Llkool is . Die 
hoevee l heid graan wat gesaai ·t ... :or·d'.I word hoofsaaklik 
vir eie gebruj_k aant;ewend. ., Indien daar sor:m1ige j are 
'n s u r plus koring is ., ;,, .. o:::·d dit van die hand gesito 
Die hnwer~ en gnr~-wpb:r.enz::; word as vee- en varkvoe r 
gebruik. Ve1~der wo:r:d dL1.ar ger:~.:i.ddeld sewe va .. ke p8r 
j aar verkrx> 11 vir '!:. pli·O~ terw:·<L die twee tuinG we. t 
bewerk we rel. c.nk ' n w:ldis ione~:_ 8 :l.nko1:1ste van ;! £15 
beteken. Dit ~'J~_yk d e.::.-'.:; die .i·".'1J'J.:Lkse gesinsinko:t:J.ste 
die ui t gaw8 mst ongeveGr £10 t";0.:'.'1 kontant klop • 

.Qeval '?,~ D:l_c g<:J:;:;n te :·::i ta;;.;:1 tL~t die vader ? moeder 
en V· i' e•· c-·e·-- ·1·· .;~ .. ' -'(.· . • .,.--·-v·f·r:: j')10' ~JT' c>ir"o l i'c t eri 1~r1 .. \,,) ll.J. 0~· .,(\•.._ .. \\1...d..• _ _.,,_ .\..b .t-' .. .J.Ll . ..J .:l ,, J J... 

een [281JJ'.1 f'.y 1radcr bE:h1lt:··;ci.Ct::.:i j_.; Eiu t die boerdery <0n 

die and.er E~ 8!1 :i.n Jj c:·.::l.» ,_~: \' ;n'. rl L·:0 pJo.a [.; liks wj_nke ·· 
lier . Alhoe-we .l d~.8 1-;8.:;i.1_:.~-,buci.-:· :~:cr1 T!.i tsll:!.itlik op 
gr aanb0erde 1·xr +osJ r: · ':/f" r•d ··1 r· ,,.,.., ·-r • ' ~ "1 i''l in lY'W'er> ~ . ·l v , .>..J':! t.: .. ~ ....t.c .. ..... . - .i.' ..... - ''- __ J. ..... . ··-.... 1 
d ie opb:;i:eng~~ \.7c.:n·"/t:.ll J~ .. L c::.J:' g~,!:~~-·~L:.L: r1.nng9wencl ·~J' <J'.<:·d,, 

Daar Y•ord J'r .. , .. ,., ·1· ·1 .• O"<J•"."~"'"I 0'-"'· '"".,..c• .... ·1 .. -:rcy..1.·~-·ng .. ... ; ('),.. r•-,1.-w . o u. .l ~ · · · . 1\ .tJ _ ·v . \ ...... ~ .i.. , (.., ..1- "'-' u .. '\. .[.).."-. .J.. ~ v ··- '-"' . L. ·J ......... _.,. 

hawer en d. r-:1.E~ ~[,:k ;:s~I·;:.; [:;':')~ :,;.::.::!. \ Jei-c ~ n bruto wins vnn 
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GE?..Y.§1 Ct H:i. ;:.,:r·c1ie cc:.:i in b2::.:tac.m uit 1n vadeJ~ 1 moede r en SCJ.:J kindi:i:r::-i w·<rn:t'V.:tn t'tmo seun:> die 
gesinshoof be h1.11 p;;o.am :1.s m0t die boerclc:)·cy . Daa r 
word j aarlik;:; or::.gsvf~er J. I) sal~ lrnring, 20 sak 
hawer en 6 ~- · ak gar.s ger.~::i.a :L ~ Nndat die p:roduk-
siekos te af ge trek is~ h~n die ba t e op ! £ 250 
ges t e l word. Hierdie t;i=::) tn ·~-.:cm. 1 n redGlike be
staan veer en wo-r·d .!l[~ ~\·c-J ~·.:~- h<.."";kou .1 Van::>elf
s prekend wo~crl di0 lcw<·> l'.:.~·;l::r_,;:: b:; l.n.:ig gehou deu:r 
di e annhcu v2n pl1J:!:<.11Y::'<:J ·~:r~ ~1::.n b<)vto:·l-ciri.g vs.n tn 
tul'·1 01•i' p-~-~l'' ·Yn :t·'d ,.,_, ~. · t•h ··--; ;c (r· --·>-1Td l1J·.•- crr:::. "on • L • .. o-·.._.;, "•~-- -· u .... .;, ,,, ,.-;_ , _<J. '·"'-' •~'-'.)/ .. · '' o"'""" ---·-
derd) ui t;~ 1u~i_ t~dk c''.e.:,;):· ,_-:_::_e i, c::-''.C'.t:' 811 fy tm~a seun.:.i 
ve~crig ., 'l'c::n tydP. ".•,"1-) ... 'l~J.,.1-;.. c>..c'. · ;::.i0 ".:"i::~s c::.1.d ~H'8 we.~·:( 
nan die g::~aDn1J•i"-1·r·C. .. ::.:'y '· " '.' ;)'., .":i ,; :~.::; ~-::."i.1::-:'"' d. 1.1 .:-3, l1_;J. 
Saal. en oes·1-i:-(l d -.. _;) ·1·1 " ·'-,··,:, -, r . -,·1 , .. , , •; !'")<"'" ·--·y· l ·· ( .. .. -- : V J f) .. t .• t -lo ~ • · ' - · I) 1, 1 

. ... .. _ . \o...' l . • L• .) .. "I - ·-· j, J 1\!•...,J • . ~. -· 1' 
dl. e o·n11· grye·nde p" .J ~. c•r-· ·/ :"i"·"'" L G.~ .. , ,_, (.'•:'o ' -j n·· :-..O(J"" l-, i "' .. l b-'- -' -<...t.0·.J J .-.~v.1 ~ -·'' f:_o'• "--- .... -"- --'- -' . L · --'-' 

tuin bewerk . 

DIE VEEBOERE . 

Di e veeboere is oor dj_e alzemeen d i e ~ecs we l g8ate1de 

groep onder die l andhouers,, V8 (-i boc~rdu.,:y ?_.:lJ. ver.·-:i.J. .skEtap, ... 

boerdery, het i n d.i.e afgeiope j are meer w.i:cisgewend gewol'd; 

die wolmark wa s geed en die pryse v an veral slagskape het 
6) 

ongekende hoogtes be r eiko No gt ans is die veeboerder y -

en veral die sksapb9er derybedryf op Elim gestadiglik 

besig om agteruit te gaan . Die rede hiervoor le miskien 

opgesluit i n die feit dat dieselfde trop skape nie deuren-

tyd op die Elimse grm1d kan aard n i.e en gevolglik moet 

daar gedurigdeur sknpe varkoop 0n ~okoop word. Di e bla:nko 

6) Sor:u.:ii ge van di .. e T·:~l.·IJ:'.'-'1..' ~;J,.c~ '.l_,·:·c-c•( • r .. b-:: I: J11n~: in o·~'.l &!~L£sSG 
veeveiling tct £:;~ :1 .i:.:/~ ,_:.·-~ :· : :. -:L[~ ~ i.:..·.:-... ~.( ~· .. ~:f<i''~"~:t.:.l.J. k L·.i1J<c:J_.~) 
en tot £1 . 15/~- \'i :!: (,.,.h h.~. ~-,. 12::.n 
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boere i n die omtr ok beskik gewoonlik 6f oor t wee of meer 

plo.se of hull e hl~u:c vm i vel .d v i. r zekere tyd perke van die 

jao.r. Die kl eur·li:nBe kan di t vansel f sprekend nie be-

kostig nie . I ndien die s s nuing nog 1n pl aas bes i t het~ 

die gra s g ew:.:i. s ~rn , klin::aci t en.::i. WiJ.ar van verski llend van die 

vnn Elim, f;ou die toestG.nde vir di o slrn.apb'.)9re v eel guns

tiger gewees het 9 aangGf.d er1• d i r:J h l.ote ve:::·ander tng vnn wei-

veld en ternpera tuur die s ka }'.:8 g0·3cnd Gll in rn goe i e kon~· 

disie hou. ~ 

I·nd 1· en di' e 1Ki e11-y··i ·i· .. , .... - ... . .. ·1' "'; "" 1 ... ··t1,... ·1 ?; ·1 ~ ... --~ · · ··· · ' ··c ' · ' ;; 1.: . . .. ..... .. :i .. :.. .. --; ~ ·'J oms tand i ghede 

guns t i ger was s sou hullo be po.2.lc.L ~:a b8t <-; J'.' t i pe skaap kon 

koop, d i t dan na 1n t yd t1-;t-)n vn vr~n.s van die hand s it en 

wee r ander s kape by die blanke boere , op veeveilings ens. 

kon aankoo p. 

Die totale aantal skaa pboere cp Elim is l o , e l keen 

waa rvan oor 1n trap skape, wat gewoonl i k t ussen 100 an 

300 wissel , beskik . Die t ota l s aantal s kape op Elim is 

tans :! 2,500 . Meeste van die boer e huur ook 'n paar 

lande waarop groenvoer vir die ska pe ges aa i word. 

Die wol wor d in die meeste gevalle na die ,, Far mers 

Co-operative Union 11 in Kaa pstad ges tuur en verskeie boere 

het in 1947 t ot 35 pennies per pond wol behaal . I n 1948 

het die prys e geste i g tot om en by 50 per~~ies~ Die in-

komste van etli ke boe! 'C b 0 t g e'1Ji~-:s e> van :2100 to t £2500 

die opbrengs aan.sienlik hce r ·wGe s ~ Di t i s egter die gebruik 
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op Elim dnt P.11'--:n 1'-·c-21' onc1 ·~ rn.esrn om sy wol self te klass i

fiseer en WE'.;_ ,1 L-:3'§,:::' :ii ;_ d.".'i "': i':··r · ~~~J Y~ nlv n:i.gwol
9 

penswol
9 

en d ie r es . lhu vu1:o:·:JJ ·G: .. _-: ::.:11."t al groepe vol gene~ die 

,?nrmer s Cc-cperu.tive TT:i.1iu.:::. 1_;11 d:i_0 1~.Dc•cr8~Su.nmwe1•k Beperkil 

is s elfs tot tie:i:i. c:if~1·1nr-18r11h:e 1:1assifikrn-~l8s. Die groo·:; 

probleern bier i:-1 misk~~c:n1 cUe fc::.t t da·c dit"~ tlankes gedu ... 

rigdeur voorJ..i.g ting in d:i.(~ ·r1 s1'::in. r~·l cx:.tvar::.g i.;erwy l die 

kleurl inge nie h.i.erdie vuo1·:i:r-:·.:; r:rmic-d; u:Lc ~ D:i.e onder ... 

soeker is van menir:.g d;..tt d.~"':J !Tic_, .-- :> ~c .s).~:<:i.;t:1)b oe:r·e, met die 

regte voorligting~ ong:-Yhrt~rf':-; 1d ~l. ·rn·!':"::··'.;::• vnn die klaf>si"" 

fikasie- pro.ses suJ r,~ ·1a:1;.:~ 

Verske.ie l)lanke bo21'i::i in d:~_8 0mgc·11r:i.~115 van Elim het 

beweer dat d:i..e kleurlinc;E:i ni.e dJt-j :regtf~ medisyne op die 

r eg t e t ydstip aa:a die ska1_1e toediGn nie ,, Ook wo rd die 

skape nie gereelr:l r: grn5.ip 11 nio, ten ~pytG van die fei t 

dat die sending oor rn dipgnt besicj_k vt:J.t ter eniger tyd 

deur die s kaapboere gebru::_k mag word. 

Die sending het dio kleurl i nge in die afgelopo j are 

baie aangemoedig om meer skape aan t e hou . Vroe~r, tot 

omstreelrn 1930, het d i e sending self drie troppe skape 

van ! 500 per trop gehad ~ Wn Spesiale gedeelte van die 

Elimse grond / wat ui tsl-:.11 tlik vir die doel afgesonder was, 

was nie toegan~·dik vir d5-o k:t 8iDvoe VQn die k l eurlinge 

nie. 
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Dte 1,1;·.srk Vl~rbonde a~xn die veeboerderybedryf is heel-

WD.t nindor as bv o j.n die ;:seval vnn die grann-- en tuin-

bedr yf ; gevolglik is die Beestc va eboere oak gro.an- of 

tuinboere~ Die skape wo rd bv . opgepas dour een van die 

kinders te:rwyl die ses i ns hcof s y CJ.und::i.,..,. nnn and e r vorms 

vo.n d l e bodryf ko.n vry . (Ji~ rd. 0')'.'."·C1i 8 W;/SG dnn iS d i e ge-

mi ddel do i.nkons te van die vee bc1rJ:1.".; 1:. ~th' as bv. die gevnl 

is by di-2 sui w0 r gro.an- en/of tuinboere o 

Ge en boer op Elin is ui ts lui tlik 'n g_rootvee .. J?,oer 

n ie. Die grootvee d i en gewoonlik slegs a s rn nnnvulling 

by die ander vorns van boerdery. Do.nr word we l beeste 

anngehou vl.J.· s pelru.lo.s iedooleindes, man r die donkies en 

perde word hoof s anklik as trekveo gebruik. Die totale 

ao.ntal bee s te on donkies is ongeveer 100 en 300 onder-

s ke i delik. Die hui d i ge nnr kprys vnn beeste wissel van 

£10 tot £15 terwyl die wanrde van 1n donkie op £1. 10/-

tot £2 geste l knn word . Die huid i ge prys vir nuile ( e s els) 

wissel gewoonlik van £15 to t £20 en d ie van per de ~ £100 

Alhoewel d i e grootstc persentasie donkies aan die graan

boere behoort, is daar heelwat tuinboere wnt di~ diere 

vir ploegdoe leindes annhou~ 

Die volgonde gevalle kan as ti piese voorbeelde dien 

van die finansie le oms tandighede van die veeboere. 

7) Meegedeel deur s. Will, destydse sa~enan van die 
Sending en t ans nog woonaet i g te El im . 
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Gev~l A. Hierdie skaapbaer is 'n vaorbeeld 

vi-_~]:? ·~:~8r£1aiicI wa t n:i.e op graot sknnl v :Lr skanpboer~ 
de :::' . .'/ ir:.gaa;J. nie en gevolgLlk sy inkanste op an~ 
dor ·wy~;;es me e t n nrv11J.... Die gesin besta.an ui t 
d iP. vadeI'? moedG J'.' on s 3·i:i t: 1'..:inders ? waar van twoe 
onder s lrnal go.ande auderdorn 7 drie nog op skool 
en d i e rn.::.d s te twee ~ 1 n sr:::un en 1 n dagter, r eeds 
hulle ouers by die huis en boerd ery behulpsaam 
is o Dis wolopbrengs van di€ one;eveer 90 sknpe 
wat ao.n g8l1.ou word, het ·in J. <))l· '? ~:i: £51J b8dra ter
' ·nr J (]· ip r 1-1·1··P' ,.,·r•" c< - ··o · ·•iJrYrJ"""' r1·1:-1 1·• ·· IO."-'d l

0

'-
1 y rJe V\J . · · - · ' .;. ..:. • 0 u WUu ~ J. , .J ... • U.~ . .. c. C . .. e '"' ,J ... ' 

ve lc11r1L;·:," si-GJapskE',re eu wc1}~-;nkl:e ~ :£8 bedrn he t o 

n ; e , ---.;~: ".;, e·n u ··;;- "' eu·,.., 1 '" ' ~-· -,..,,:::; · .. ·! ·e ·1 ·1'n rr.« d:i"e sk ·:i.pe L - .; J L;. ,4, \ •-'•'- J. .I. •.:l ,y 1::> -·'- - ' (~!. ' 1 .... l,. . ._w l.J - • - · t.)· J - ). C 

op ,, O.r.i go:r:.s word drJ_c tuJJ ~(:, '; ·0-.10::.'lr terwyl die 
vacle:r. ock a f en toe tlli6 :t'E:.~ ;.' rtI':~ s:J:) Hte1·die 
" cl"l ·Ls ·1 ·' E' l 0 1'r1lror-i"'te br- d '"a ·1· r' .. ,.; ·'L lrs ~ £20 Di'e U. \...i. , -· · V .l .1. -: - ~ .l. .1, .:..1,, .) - \..-:: .J.. t. r ~t<.l.L ~'-· \. t- """" _ e 

gesin hB t gevol glik ongeveer £7 0 wnarvolgens 
dJe ,j ao.:rl.i kse begrot ing berao.m rrioet word . Hulle 
kan 1n r ede like bestaan VOer 0 

.Q_e·i@J: •. J3~ Die gesin bestnan uit die vo.der, 
moed:G :i.· en drie dogters, twe e waarvan nog op 
skoal en een op ' n nabye plaas werksaam is en 
a l cm d i e twee weke vir 'n nnweek huistoe kom~ 
Die vader hou ! 150 s ka pe aan wat 7n j aarlikse 
inkoms t e (volgens die huidige wolmark) vnn on
gevP.c1· £100 beteken a Die koste verbonde hier aan 
bed~a ruim £10 per jaar. Aangesien die gesin 
s leg ::i 2en tuin bewerk en daar geen ander noemens
waardige bran van inkoms te is nie kan die ge
sinsbegroting op ! £90 ber aao worJ, wat as heel
t emal voldoende beskou lmn worde 

Geval C~ Hierdie geval kan dien as rn voorbeeld 
van gn betreklik gee;oede gesin. Saam met die 
moeder van die gesinshoof wat by die gesin inwoon 7 
bestnan die gesin ui t die vade r 7 moeder, drie 
seuns en twee dogters. Twee van d.ic seuns is die 
vader behuJpsanm me t die vee- en graanboerdery 
terwyl twee tuine 9 hoofsaaklik vir eie ge bruik 9 
bewerk word . Behalwe vir die 250 skape wat 
anngehou wo rd en wat 1 n j aarlikse inkomste van 
: £170 beteken~ word daar ook l ande gehuur waar
op hoofsaaklik ve evoer gesaai wor d maar ook 'n 
gr aano pbr engs van angeveer £30 per j nar me ebring. 
Dnar word ook 10 beeste (koe ie inges l uit ) aanee
hou, waarvan daar j aarliks een of twe e verkoop 
word. Nada t alle koste afgetrek is 9 het die 
gesin 1n profyt van ~ £2008 
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Vn~ di8 23) gss t nne w~~ d~ar op Elim woonag t i g is, 

huur b;/ir.'..:::13 t:Tkc EJ~l met uit;.rnndering van di e oue s van cl.ae '1 

een of IiK:Gr cui ne . Di t is t yd. ens die ondersoek cevind 

dGt selfs :-;cr_-i11~i[';"-°! oues 1.rnn cl cJ.0 ~ wo.t n l e i .r. stnn t is om 

dnn i er:mnu bower k o 

AI1r:.aJ. nie met di e 

doel d1:.1t. \.ii·!~ ::ls direkt e bron va:::1 j nkomste r:Joe t dien n.:.e 

naar veel n8G r dut dit die uitgawes aan voedse l Lioet ver-

l aag ; hulle e intlike bran van i nkonste word gevol gl ik 

deur ander onniere as tuinbou ve rkry ., 

Ofskoon daar t ans vir t uinprodukte 'n bete r mark is 

as v:ro~e ::-· 5 heoefen daa:L' deesdae minder kl eurlinge hlerdie 

bedryf u Die bewering wor d onderskz·yf deur die fe i t 

dat daar 1n groa t aantal tuine op El in is wa t onbewerk 

l~. Die r ede hiervoor kan wanrskynl ik toegeskryf wor d 

aan die felt dat die oarkpryse van tuinprodukte bl oot ge-

s t el i s aan groo t skor..unelinge ~ 

Die gemiddelde groot t e van di e tuine is noe ilik on 

vas t e stel 9 aanges ien daar zeen sto.ndaar dgrootte is nie, 

Daar is bv . tuine aangetref wat ' n kwartno r g groat is ., te:rw~-

ande r slegs 30 ' by 40 1 bes l nan. Paktore soos die loop 

van d i e rivier, die ligg ing en gr ondgeaar dheid , bepaal 

d i e s pesif i eke gr oo t te . 

Soos in di e geval van die l nnde'J is daar oak t uine 
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wa t al v:i. ~· ·· ·:- -:. rskeie gss l agte deur riiGselfde f amilie ge

huur 1,1c1·d ,. Di. t :L :3 c o\: &; 8 \r:Lnd 0.at s ommi ge van di e ouer 

tuine a l 1a i e uit3ep~t i s. Daar is e gt e r heelwat kleur~ 

linge ·wat hullE: t uine o. l om die ander jaar l aat r us t e rwyl 

ande r weer dit af en to e mn t er tjie s b8plant 1 dit dan i n 

die blomst c,d tum oms pit on sodoei:·.cJ rc) d i e vr ugbaar·heids

geha l te t e V8rhoo g . 

Di e be l~ngriks te t uingew2ss 0 t s boont j ies , miel ies , 

uie, panpoen , aartaprels en pa t ats. Die fynere groen·-

tesoort e bv. beet , e;ee lwortels, :nangels ens . word hoof~,,, 

s aaklik vir eie gebruik gekweek . Som.oi ge tuinboere ver~ 

koop egt e r van d ie groente a o.n d ie blankes en kl eurlinge 

op Elim sowe l a s aan boere op d i e omliggende pl ase . ' n 

Groot hoeveelhe id gr oente gaan na vriende en verwante in 

Kaapstad 9 s om.oi ge wnarvan gr ati s gestuur word of in ruil 

vir kler e , l os i es van kinders ens . Di~ uie- en aartap~ 

peloeste lewer die gr oo t s te bron van inkonste van al die 

tuingewasse . Hierdie pr odukte word gewoonlik per s poor

wegbus na Bredasdorp en vandaar per trein na die Kaapstad

se mark gestuur . Die r ee lings verbonde hieraan, word 

deur elke tuinboer s elf gedoen , Dikwel s wor d hierdie 

twee tuinprodukte ook aan hande l aars op Bredasdorp en 

Napier verkoop, asook aan ande r bl ankes in die 011gewing 

van Elim. 

Die kleurlinge is oor di e algemeen ba ie traag om 

vrugtebome a o.n te plant. Die t·..,ee hoofbesware hierteen 
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is eers t er . .s ~ ,:t a ·c die g:;:·oDd ~;c os tronens in die he le dis ... 

trik 7 n~G ~u e02k~k i s vir vrugtAbo0a nie en twe edens 

lank hu11e die gr ond. sul huur nh~ . Hc::.11.e vo:rlr.lao.r dat 

geval hulle dan van werk ve~arrle~ en~. s al t oekonstige 

huurde1,s i ,. p ~ •.r . h""J.lself cli"? -;,rcor0. ··:: c l dD.urui t trek. 

VJ. :Y.' byJ--:2ns elke oon:bJ. ik vnn J4. o G. u.g WCI'd claar pe ~:-

sone in die tuin.e aangetref, Tydens pla.nt- en oe styd 

lyk die tuine n a ' n groat plantas i e waorop t alle nrbei-

ders werksaam is o Die tuinery bied nntuurlik werksge-

l eentheid vj_r elke lid van die huj.s get:: in, Alhoewel die 

tank van die huisvrou hoof saakl H\: t ot hanr huis beperk i s , 

verrig m.eP.ste van hulle ~ VGral in die naniddae 7 ook tuin

werk. Wan.i.""leer d ie manl i ke 1'J.eurlinge op die omliggende 

plase of op hulle e ie lane.le -,,.re rks o:am i s, i ;i die Vl'oue en 

kinders verantwoordeli k vi r d i e tuineryo 

Die meeste tuinerye is maa.r op kl e in skaal. Dit sou 

ba i e moeilik wees om die gemidde l de inkc:mste van die tuin

boere vas te stelo We l isvmar kan dit aanvaar word dat . 

gesinne, wat hulle uit cluitlik op t uinbou t oele, wel tn 

bestaan kan naak~ t er wyl die t uinery 9 vir die persone wat 

ook de eltyds a:ide r vorms van werk verrig , ' n be langrike 

aanvulling tot die totale inkomste vormo Oolc kan daar 

vryelik aanvaar word dat die suiwer tuinboere die laagste 
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inkomstegroep op die sendingstasie uitmaak. Meeste van. 

hulle, indien nie almal nie? is verplig om hulle inkon&• 

stes op ' een of ander wyse aan te vul. 

Die volgende gevalle kan dien as voorbeelde van die 

finansiele omstandighede van 'n paar tuinboere. · Soos dui-· 

de lik s al blyk~ word die inko1~ste op verskeie maniere aan

gevul. 

GevaJ_._~.A o Die ges in bestaan uit Yn bejaarde 
ouerpaar en 'n inwonende dogter skind . D1e ses 
kinder s } ' almal volwassenei3 en waarvan vier ge
troud is? werk elders en is nie finans ieel i n
staa t om hul le ouers selfs gedee ltelik te on
derhou nie. Behalwe vir 'n gesnmentlike ou:ier
domspensioentoelaag van £2. 10/- per naand is 
daar geen ander bron van kontant-inkomste nie. 
Uit die pensioentoelae moet derhalwe kleding, 
voedselvoorrade (uitgesonderd die wat self ge
pr oduseer word) kerkge ld ens. betaal word. 1n 
Tuin , waarvoor 2/6 per jaar aan die sending be
taal word, word ui tslui tlilc aangehou vir die 
kweak van groente vir eie gebruik, Ten tyde van 
planttyd word iemand gehuur om die grond on te 
spit ens. Die gesinshoof hou verder self toe
sig oor sy tuin, lei self water en verwyder self 
die onkruid. 

Geval Bl Hierdie gesin bestaan uit die vader, 
moeder en' vyf kinders waarvan drie nog op skool 
is. Van die oudste t wee kinders , albei seuns, 
werk een op 'n plaas t erwyl die ander een sy 
vader behulps aam is me t die tuinElry . In die 
drie tuine waarvoor jaarl iks 7/6 aan die sen
ding betaal word , word groente vir eie gebruik 
gekweek a.Sook aartappe1s t:n uie vir die mark. 
Die tot ale inkoms te ·v ir die laa ~/te t wee produkte 
is ! £28 per j aar (d .w.so ns die ~arkpI'yse t aam
lik gu...r1sti g is). Vir een ma.and van d .~ e jaar 
( gewoonlik Oktober) -·.rerhuu1' die .g,'l~> i.nshoof horn .... 
self ·as s ko.ap1:;]s:eerder op die onl:iggende plase 
waarvoor hy ongeveer £7 as l oon ontvnng ~ Or i gens 
word die inkomste aangevul deur s ekere tye vnn 
die jaar, bv. ploeg-,saai- en oestyd op plase te 
werk. 
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Geval c. Die gesin bestann uit die ouerpaar 
en ses kinders. Die twee jongste kinders is 
nog op skool, twee dogters is huisbediendes in 
Kaapstad, een seun is saam net sy vader in 
diens van die Afdelingsraad as padwerker, ter
wyl die ander seun verantwoordelik is vir die 
twee tuine wD.t gehuur word. Die inko1;1s te van 
die gesin word grootendeels bepaal deur die 
verdienste van die vader en die seun wat op die 
pnd werksaam is (4/6 en 6/- per dag onderskei-
delik), terwyl die tuinopbrengs hoofsaaklik 

vir eie gebruik bedoel is. Nogtans word daar 
van die groente plaaslik en op die onliggende 
plase verkoop - die jaarliks e opbrengs waarvan 
op : £20 gestel kan wordv Orieens verrig die 
seun wut die tuinboer is? loswe:rk op Elim bv. 
in die tuine van die blankes~ by die plaaslike 
graanboere ens. Die gesin maak 1n rede:;_ike 
bestnano 

Geval D. Hierdie gesin bestann uit 'n vader, 
moeder en vier kinders. (drie seuns en een dog
ter). Die dogter sowel as .~een van die seuns 
is op plase in die distrik werksaan,terwyl die 
die vader en die orige twee seuns uitsluitlik 
tuinboere is. Behalwe groente vir eie gebruik , 
word jaarliks ongeveer 50 en 70 s ak aartappels 

en uie onderskeidelik gewen wnt 'n inkomste van 
z £80 oplewer. (Hierdie produkte word op die 
Kaapstadse mark verkorJp ). Origens vul die 
vader die inkomste aan deur groente op die on
liggende plaso te verkoop. 'n Donkiekar dien 
as vervoermiddel vir die doel . 

Geval E. Hierdie is 'n voorbe eld van 'n voor
ui tstrewende tuinboero Die gesin bestaan uit die 
vader, moeder, vier kinders, twee waarvan onder 
skool gaande ouderdom is? en grootmoeder. Behalwe 
vir oneeveer 100 skape wat aangehou word en 'n 
gemiddelde inkomste van ~ £70 per jaar lewer, 
wor d vyf tuine bewe-rk. Met plant- en oestyd word 
arbeiders gehuur teen 2/6 per do.g plus voedsel . 
Die tot ale inkomste verbonde nan die tuinprodukte 
oortref gewoonlik di~ van die wol. Die tuine 
word goed bewerk en gereeld bemes~ 
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DIE LOONARBEIDERS 

Daar is reeds melding geaaak van die feit dat, veral 

word deur l oonarbeid, plaaslik of elders, te verrig, In 

baie gevalle word hierdie werk slegs deeltyds gedoen 7 

maar danr is ook 'n gr oep kleurl inge wat voltydse loon-

arbeiders is. 

Die volgende tabel ( tabel no. IV) dui die gemid-

delde aantal lo ~narbeiders aan wa t plaaslik sowel as 
8) 

, elders werksaam is. In die geval van die deeltydse loon-

arbeiders moes die j aarlikse gemiddel de syfer noodwendig 

geskat word, aangesien deelname aan die tipe werk in die 

meeste gevalle na willekeur geskied. 

TABEL NOvIVo VOLTYDSE EN DEELTYDSE LOONARBEIDERS 
OP ELIM EN ELDERS, SOOS AANGETREF IN APRIL 1948. 

VOLTYDSE LOONARBEID DEELTYDSE LOONARBEID 

Tipe Werk * Mans vroue Tipe Werk Mans IVrom 

Plaaswerk (e) 78 
Huiswerk (ep) -
Hotelwerk (Her-

manus) 11 
Ander l oonf ~B}id 34 

36 

6 
3 

Skaapskeerders(e) 35 
Oes en saa i op 

pl ase (e) 4o 
Rietsnyers (e p) · 25 
Sewejaartjie-

plukkers (e p) 30 -
Verwerking van ll 

~!!'L 
1-------------1---+---+---s_e...;..;.w.e ,j :'J.:.?-rt j i es (E) l_l.Q -=..... 

Totaal 123 45 Totaal 140 - ! 
* e : elders. p : plaaslik, ep : elders en plaaslikc 

K3£ Weens die feit dat sommige kleurlinge meer as een 
tipe de el tydse werk verrig '$ d ie toreo..t ,gc:vof9/.:.k n ;c... hce/J-..,ol 

8) Soos aangetref in April 1948. 
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Voltydse Loonarbeid: 

Pl aaswerk: Soos blyk uit die bostaande tabel, was daar 

in April 1948, 78 kleurlingmans (22.9% van die totnle 

aantal mans bo skool gaande ouderdom) voltydse plaaswer

kers . 

Die meeste plaasarbeiders koQ in die reel vir die 

naweke huis toe, afhangende natuurlik van die distansie 

van hulle werkplek na Elim asook die huurvoorwaardes 

waardeur hulle gebind is. 

Geen plaaswerker het 'n geskrewe weI'kskontrak me t 

sy werkgewer nie. Daar word slegs rn mondelinge oor

eenkoms aangegean . In die geval van die jonger kleur

lingmans word die nodige re~lings i.v. m. die lone, vakan

sies, tipe werk ens. met die ouers bespreek. 

Die lone van die plaaswerkers wissel tussen 3/6 en 

4/6 per dag met kos en inwoning ingesluit. Ten tyde van 

drukke werk bv. oes - en saaityd, word die lone dikwels 

met ses pennies of 1/- verhoo g . Ook gebeur dit heel dik-

wels dat die boere ann die einde van die week of mnand 

meel, vleis ens. aan hulle arbeiders gee . Dit geskied 

egt er na willekeur van die be trokke werkgewers. 

Dit is gevind dat di e ge troude plaasarbeider in die 

reel nie groat~· of kl einvee aanhou nie omrede die sending 

vereis dat die vee onder gedurige toesig moe t w·ees. Hulle 

huur wel tui.ne waarvoor die vroue en kinders sorg. Die 

ongetroude plaaswerkers gee in baie gevalle , veral as hulle 
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ouers bejaar d en behoeftig is, naandeliks 'n gedeelte 

van hul l e verd i enste aan die ouers af. 

Huiswerk: Daar was tydens die ondersoek slegs 36 vroue ---·-
wnt voltyds hu is1,1terk hrt verr ig ,: Efe s waarvan by di e pl aas l ikt.-1 

bl ankes en JO op d i e oml iggende dorp9 en plase . Dit was 

vir d i e ondersoeker dui delik dn t die Yroue nie gretig 

is om huiswerk op d i e pl ase t e doen nie. Veel meer ver kie s 

hulle huis~ en ver al f abr i ekswer k .in Kaapstad . 

Di e loi:-1e wi0 s 81 van £2 t ot £4 por rn::i.and ~ k o3 en 
9) 

inwoning i ngesluit . Di t gebeur dik~0 ls dat di e werkge~ 

wers kledingstukke aan die huisbedi ende s gee. Ook hier, 

soos in di e geval van die plaaswerkers, geskied dit na 

willekeur van die betrokke werkgewers. Die vroue wat 

elders werks aam is, kry gewoonlik elke drie of ses maande 

vir 'n paa r dae valrnnsie en die werkgewers reel s e lf hul-

le vervoer. 

Daar is 17 kleurlinge 9 11 r:ians en 6 vroue onderskei 

delik, wnt i'n hotelle QJ2 J.l8I'fil~ werksnam is . Die l one 

wis sel t ussen 5/6 en 8/ 6 per dag en hull e kry gewoonlik 

elke drie maande vir rn paar dae verlo~o 

.£nder LooriarJJ8i d ~ Werk vnn ' n i ndus t r iel e aa r d bes taan 

daa r s l egs op ba i e klein skaa J.. op Eli~n 5 terwyl d i e nabv.

rige dorpe gee:n noemenc.;·waa rdi ge werkgeJ.. eenthe i d in di ~ 

9) Die s es vroue wat plaaslik huiswer k verri~ woon egter 
nie by die werkgewers in nieo 
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verband bied nie. Die plaaslike slaghuis, wat aan •n 

blanke behoort, onderneem o.a. om sekere soorte wors bvo 

vleis- en lewerwors ens. te maak waarvoor hy 'n afset 

oor die hele land het. Hy het 12 kleurlingmans in diens 

en hulle lone wissel tussen 4/6 en 7/6 per dag . Die win

kel-eienaar het drie vroue in diens wat kran~ maak. 

Hulle ontvang gemiddeld 4/6 per dag . 

In die plaaslike winkelstoor is daar twee en in die 

meul drie kleurlingmans werksaam. Die daaglikse loon van 

hierdie vyf persone wissel van 4/6 tot 7/-. 

Die Bredasdorpse Afdelingsraad het 11 Elimse kleur

linge as padwerkers in diens waarvoor van 4/6 tot 7/-

per dag aan lone uitbetaal word . In die reel kom hier-

die werkers elke naweek huis toe manr dit gebeur dikwels 

dat wanneer hulle naby Elim werk, hulle elke aand huis toe 

kom. Origens is daar ses man·s as robslaners op Deyers

eiland werksaam. Die lone verbonde aan hierdie tipe werk 

is ongeveer 7/6 per dag. Baar word elke drie of ses 

maande verlof vir 'n paar dae gegee. 

De eltydse Loonarbeid: 

Die kleurlinge is oor die algemeen gretig om deel

tydse werk te verrig aangesien hulle sodoende nie perma

nent of vir lang tye aan spesifieke werk gebind is nieo 

.§§aapskeerders: In Oktober gaan van vier tot vyf spanne 

kleurlingmans ( 8 tot 10 persone per span ) na die plase 
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as skaapskeerders. Die boer wat die eerste skeerbeurt 

het, is verantwoordelik om die skeers pan op Elim te haal 

terwyl die boer wat die l aaste skeerbeurt het, die s keer-

ders weer op die s endingstnsie moet terugbesorg., Die 

Elims e kleurlinge he t reeds algemene bekendheid as skeer·

ders verwerf en die meeste boere verkies dat hulle skape . 

deur di~ kleurlinge geskeer moet word . Die gemiddelde 

daaglikse lo.on kan op 51- gestel word plus voeds el en 

inwoning. Die spesifieke loon wissel gewoonlik per 

persoon CJ.anB;es ien bekwaaw.heid , of s oos algemeen bekend? 

,, skoonskeer"? die hoeveelheid skape wa t per dae geskeer 

word ens. die lone bepaal. 'n Bekwame s keerde r ko.n tot 

£10 of selfs fleer per maand verdien. Daar gaan oak jaar-

liks van die jonger mans saam me t die skeerspan om hierdie 

tipe werk aan te leer. Hulle ontvang natuurlik heelwat 

minder as die ervare skeerders. 

Oe s en s aa i op nla~: Alhoewel die omliggende plase 

nie veel deeltydse loonarbeid bied ni e 1 is daar nogtans 

ongeveer 4o kleurlin,; e wnt jaarliks me t saai- en oestyd 

op die pl as e gann werk. 'n Boer kom na Elim en werf so-

veel arbeid e:r~; as wat hy nodi g het of kan kry. Die lone 

van hi er die pers ona is ni n of neer diese lfde as di6 van 

die voltydse plaasarbeiders in saa i- en oestyds 

Rietsnyers: 1 n .A ... '1der deeltydse bron van inkomste is die 

sny en verkoop van riet. Op die Eli:ose grond, naa r veral 
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op die omliggende plase, word groot hoeveelhede riet 

aangetref. Ongeveer 25 kleurlingmans gaan jaarliks na 

die plase as rietsnyers. Hulle betaal gewoonlik £12.10/-

per l,ooo bos en verkoop dit dan weer teen 'n wins. 

Sewejao. rtji eplukkers en -ve rwer_kers: Die plaaslike win-

kelier neer;i elke jaar ongeveer 30 kleurlingnans in diens 

om sewejaartjies te pluk waarvoor hy £1. 51- per 100 lbo . 

betael. Die verwerking v8n hierdie blonne , wat in 1 n 

s pesiale skuur geskied, word deur ! 10 kleurlinge -gedu

rende Jnnuarie en Februarie gedoen en die loon hieraan 

verbonde is 4/6 per dag. 

AMBAGS'WERK 

Ofskoon die geneenskap self nie veel werksgeleent

hede vir ambagsmanne bied nie , is daar nogtans 35 kleur

lingnans wat een of ander vorm van ambagswerk beoefen. 

Die meeste van hierdie persone is afhanklik v~n werk 

buite Elim en dit word plaaslik of eld ers verrig .. 

Die verskeie tipes ambag is as volg : 

An bag 

Bauers 
Skil ders 

I Anntal I 

T 6 I 
~ I I Skrynwerkers 

1 
Smede 

I Skoen- en tuiemakers 
I Dekkers 

2 
2 

20 
I I Totaal 35 

.• • ""I , 
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Die bouers en skilders verrig baie min van hulle 

werk pl aaslik. Hulle werk hoofsaaklik op die omliggende 

plase. Anders as in die geval van die meeste bouers en 

skflders, ne em hulle nie 1n stuk werk ann nie maar ont

vang daglone wat gewoonlik van 15/- tot £1 i s , Die wer k

gewers voorsien natuurlik self vir die ma t eri aa l waarmee 

hulle werk bv. verf, sement ens. 

Die skrynwerkers doen hoofsaaklik plaaslike werk 

bv. die maak van doodkiste en meubelstuk."ke, re par asie

werk ens. Alhoewel plank tans baie duur en s kaars is, 

maak hulle nogtans 1 n goe ie bestaan. 

Werk soos die oortrek van wa- en karwiele, beslaan 

van vee en reparasiewerk aan plaasimplimente,vorm die 

belangrikste t ake van die smede wnt voorsien word deur 

d ie blanke boere in die omg ewing van Elim. 

Die skoen- .§.!}; tuiemakers, soos in die geval van die 

s r:iede, s a l beswnarlik 'n bestaan kan mnak as hulle nie 

werk kry deur persone buite Elim nieo 

Dit is 1 n bekende feit dat die Elimse kleurlinge 

baie goeie dekkers is . Die aanvraag na hierdie tipe wer k . 

het in die afgel ope aantal j are ba i e toegeneen . Die dek

kers verrig uitsluitlik werk buite Elim en hulle ontvang 

van 15/- tot £1 . 10/- per dag . Aangesien sommi ge van hul 

le tot selfs in di e Transvaal werk aanneem 9 is daar van• 

s elfsprekend geen vaste tye wnnneer hulle huis toe kom ni e. 
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KLERIKALE EN PROFESSIONELE WERK 

Slegs 13 persone, alaal boorlinge van Elim, verrig 

werk wat onder hierdie katagorie val nl. 8 onderwys ers 7 

een welsynswerker en 4 winkelklerke. Die inkomste van 

die winke l lde:rke wissel vs n £5 tot £10 per maand, afhang~· 

ende van die bekwaamheid en diensjare. Die welsynswer-

ker ontvang Z2. 10/- per naand terwyl die salarisse van 

die onderwysers van £12 tot £20 wissel. 

SAKEONDERNEMERS 

Die totale aantal persone wat in sake-ondernemings 

betrokke is, is 6, waaronder een kafee-eienaar, twee 

slagters en drie melkverkopers is. 

Die kafee-eienaar, wat terselfdertyd ook een van 

die grootste graanboere op Elim is, het nn herhaaldelike 

pogings in 1946 verlof van die sending gekry om 1n kafee 

te open met dien verstande dnt hy nie kruidenierswaro 
10) 

verkoop nie . Daar word gevolglik s l ogs koeldranke, 

sigarette, lekkers, brood en groente te kope aangebied. 

Die kinders van die kafee-e ienaar verrig die werk. 

Danr was vroeer, t ot omstreeks 1943, vier kleurlinge 

wat sl2ghuise aangehou het 9 Op aandrang van die Bredas-

10) Die sending het 1 n kontrak m(~t die plaaslike winke
lier aangegaan wat o.a. bepaal dat daar nie ander winkel
ondernemings op Elim toegelaat sal word nie. 
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dorpse gesondheidsinspekteur is twee van hierdie slag-

huise egter gesluit. Aangesien di e kl eurlinge nie 

ba ie vleis koo p nie , het di e slaghuise nie 'n groot kl an

disie ni e . 

Di e dr ie melker ye het 1n r edelike afs e t op Elimo 

Die pr ys van me lk is 4 pennies per pint en die gebruik

like pinte- bottels of gewone bottels wor d vir die doel 

gebruik . Di e melk wor d nie by di e huis e van di e klan

d isie af gel ewer nie , maar l ans genoo mdes moet di t s elf kom 

afhaal. 

Die s ake- ondernemers is al mal be treklik we l gestel d . 

Al mal van hulle vul ook hulle inkomste aan deur s kape 

nan t e hou, tu i ne t e bewerk of t e s aai. 

ANDER VASTE BESITTINGS EN LEWENDE HAWE 

Van di e 289 gesinne wa t daar op Elim woonagt i e is, 

besit 268 (92 .72%) ' n e i e wonin3 , Di e gel dwanr de van die 

huise , volgens die pl aaslike war dasies kaal, wisse l tussen 

:£3 0 en £250. 

Soos i n die geval van die wonings, toon di e waar de 

van d i e neubels ook gr oat s komme l i nge . 1n Vand isieopbrengs 

van d i e meubels wi ssel gewo onlik tussen £10 en £60. On

geveer 50 per sone besit karre en 20 pers one waens, die 

jaarliks e liksensie waa r van 15/- en £1. 10/- onders keide

lik per r y t u i g is. Slegs een pe rs oon nl, die kaf ee-eienaar, 

besit 'n vragmotor s owel as ~ 'n bestelwa,terwyl sowat 30 van 
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die jonger kleurlinge fietse heto 

Meeste van die kleurlinge hou varke aan terwyl 'n 

groot aantal van die vroue pluimvee, veral hoende r s het o 

Die prys van uitgegroeide varke wissel gewoonlik tus sen 

£7 en £8. Die vrouem1 hou nie soseer di e hoenders vi r 

slag- of ve :c~:o opdoeleinde s aan nie ~ maar v·eGJmeo:r vir 

die eiers wa t 1n belangrike . r uilmidde l is by die plaaslike 

winkel. In sekere seisoene wanneer eiers skaars is, kry 

hulle tot 4/- per dosyn. 

SPAARMOONTLIKHEDE 

Ofskoon ruir1 30% van die gesinne op Elin weens hulle 

finansiele omstandighede genoodsaak is om 1n sukkel

bestaan te voer, is daar nogtans 1n groat persentasie van 

hulle wat nie sleg·s in hulle oru:1iddellike materiele be-

hoeftes kan voorsien nie, maar ook in staat is te spaar, 

al is di t dan oolr op baie klein skaal. Di t is opr,,1erklik ? 

soos hieronder o.o.ngedui sal word, dnt £.i e behoefte om .21'! 

planmati_g e }El.Se .!§. §_paar J?_;y die kleurlin~ s elf onts t aan 

he~ ~ d i e in.is ia tief danrvoor nie vo..n _s1,ie. seg_d ing uitge::. 

Da3r io twee verenigings op Elim wat op direkte sowel 

as op indird·de wys e aan die kleurlinge ge l eenthede bied 

om te spaar , tq w@ 
14 Die Elimse Spaarvereniging en 
2. Die Elimse Begrafnisvereniging. 
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1. Die Elimse Spaarver eniging : 

Hierdie ve reniging , wa t alreeds in Maart 1905 

gestig is ? het tn l edetal van 420 (bykans een he l fte v an 

die totale bevolking) en he t tn belegging van tussen 

£7, 000 en £8 7 COO in die D:r.·E<l. a:~ dorpse E~;:sel:uteur.skamc_, r 

B 1 t ~ ~1.'J,1 p ~. · een . ) ',_::;o o 

Dit s t aan enige i nwone r van Elim vry on lid van hier-

die vereniGi ::::.g t e word mi ts hy :ni.nstens ses pennies per 

mannd bespaar . Vir die doel het elkeen 'n eie spaarboe-

kie en moet die geld maande liks by die kassie:r van die 

vereniging gedeponeer word. Indien 1n persoon egter 

nalaat om die ver pligte gelde te spaar, word hy, na drie 

keer herhaling daarvan, met drie pennies beboet. Indien 

hy vir vier agtereenvolgende maande versuim on die gelde 

by die kassier in te betaal, verloor hy daardeur sy lid"· 
12) 

maatskap asook al die geld wat op sy spaarrekening staan. 

Volgens die voorsitter van d i e vereniging l e i hierd ie re~-

ling daartoe dat die ~ede baie getcou is aan. die gereeJ_de 

inbetnling van hulle s paar geld ., 

Die vc:rer.:.i ging beskik oor 1n eie saal wa a.rin di e :rn.2 c.n,~ 

delikse ve r gaderings van die liggaam plaasvind asook dj_e 

admini s tra t :I.ov.'0 wer·l::.saaEJ.hede afgehande1 wor·d . Daar be.,. 

staan 1 n ber:hm.r ·,:-an t i en l ede Gn hulle dra di e volle 
·------ .. ~-· - - -·---- --
12) In geva1 l e van siekte word hie rdie reel tydelik op
gehef. 
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verantwoordelikheid van die administratiewe aangeleenthede. 

Om die lede van die vereniging in stnat te stel o~ 

lenings te maak , staan dit die lede vry om, op voorwanr de 

da t hulle minstens twee l ede as barge het 7 ge l d teen in 

rentekoers van 51% van die vereniging te leen vir rn tyd~ 

perk van een jaar. Die r ente mee t egtor vooruitbetaal 

word. Die totale bedr ag wat jaarliks uitgeleen word, 

wissel gewoonlik tussen £1,000 en £1,500, 

Daar word aan die kant van die bestuur van di e ver

eniging groat ywer aan die da g gele om di e l ede t al t e 

verhoog. Dit is hulle doel dat al die inwoners van Elim 

nettert yd l ade van die v erenicing noe t wees. 

2, ~ie~i~egrafnisvorenig ing : 

Die doel van hi er die ver eniging , wat i p April 1913 

gestig is, is nie soseer die s paa r van geld soos in die 

geval van die Spaarvereniging ni e , naar we l on die kleur

linge op plo.nmati ge wyse in staa t t e stel oo, i;anneer 

hulle sterf, dan r ge l d beskikbaar snl wees vir die aan~c '.:' ~ 

van ' n doodskis. 

Dit staan eni ge gesonde inwoner vnn Elio vry , mits 

hy bo die oude r dom vnn twee en nio ouer as 50 jaar is 

nie, on 'n lid van hierdie vereniging te word . Die vas-· 

gestel de mnnndeliks e ge l de wa t deur o.lle kinders onder die 

oude r dor1 van 15 jnar betaa l moet word ? is twe e pennies 

terwyl die vnn persono bokant die genoemde ouderdoo vier 

pennies bedra, 
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Die ouers of voogde van k i nde r s wat l anger as vier 

maande lid van die vereniging was, ontvang £1. 10/- in

geval die kind sterf7 terwyl die naasbestaandes van vol

wasse l ede (dow.s. dj_egene bo die ouderdom van 15 j aar) 

die vol gende ontvang : 

Na 'n lidmaa tskapstyd perk van 4 maande £2. 10. 
ft II II " 5 j aar 3. 10. 
ft ft II " 10 jaar 4. 15. 
II ft II II 15 j aa r 7, 15. 
" !I " II 2') jaar 7. 15. 
II ft " " 25 j aa r 10. 5. 
I! ft " " 30 j aar 11. 0, 

o~ 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 

Nadat 1n pe rsoon vir 25 j aar l ank lid van die ver

eni ging was, word hy onthef van die maandelikse betalings. 

Die ledetal van di e vereniging het in 1948 die 606-

merk oorskry. 'n Total e bedra g van £2,200 was in April 

1948 in die Bredasdorpse Eksekuteurskamer Bpk. bele te~n 

'n rentekoers van 3~% . 

Daar bestaan geen twyfel nie dat hierdie vereniging 

'n baie groat diens aan die inwoners van Elim bewys. 

Ande r Spaarmoontlikhede: Ongeveer 25 kleurlinge, die mees

t e wa arvan vee- en gr aanboere, het ook eie beleggings in 

die poskantoor en/of in di e Bredasdorpse Eksekuteurskamer 

Bpk. Ook het die skoal 'n spaarklub waarvan die meeste 
13) 

kindors l ede is. Hulle kry hierdeur die geleentheid om 

van kleinsaf te leer om geld te sp~ar. 

13) Sien Hoofstuk VI. Opvoeding en Onderwys. 
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SLOTOPMERKINGS 

Dit was tydens die ondersoek duidelik do t die le-

wens kos t e van die kl eurlinge oor die al gemeen l aag is, 

of s koon ongetwyfeld hee lwat hoer as die van die kleur-

linge op die omliggende pl as e . Daar is versko ie faktore 

wa t 1n l ae lewenskoste in die hand werk, d i e be l angrikste 

waarvan d.ie volgende is: 

1. Die geringe huur gel de wat die sending vir die 
grond en weiregte verg . 

2 . Die feit da t die grootste persentqs ie van die 
ges i nne op groter of kleiner skaa l l andbouers 
is ·en sodoende s elf sekere voedselsoorte s oos 
bv. groentes produseer. 

3. Die gratis gebruil-making van brandhout , water ens. 

4. Die afwesigheid van koruners iele ver maaklikheids
lokal e . 

5. Di e p,ebruik van die plaaslike winkelier om alle 
s oedere kontant te verkoop . 

Aaneesien daar 'n verskeidenheid van beroepe deur die 

kleurlin~e beoefen word , s al d i e j anrlikse uiteawes van die 

p, es inne natuurlik groot s kornnelinge toon. So byvoorbeeld 

s al die van die grannboere heelwa t hoer wees as d ie van 

die loonarbeiders omrede e e rs ~enoemde groep jaarliks geld 

moet s pandeer vir die aankoop van l andbou-implimente, 

bemestingstowwe, graans akke ens. t erwyl d i e loonarbe i ders 

weens die aard van hulle ·werk nie nodig he t om di t te doen 

nie, Nogtans sal die weeklikse gesinsuit gawes aan. huis-

houdelike benodigdhede r e l a tief nie groot verskille toon 

nie, daar die lewenstandaar d oor die algemeen betreklik 
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gelykstaande van aard is. 

Die volgende huishoudelike begrotinp; knn d ien as .1n 

voorbeel d van die weeklikse uit8awe van 'n gesin bestnan-

de ui t s es lede: 

£ s do 

5 l bs. v~_e is - 5 5 
20 l bs. r:ieel - 3 9 
1 s kaa pufval - l -
2 l bs. suiker - - 6 
1 l bs . koffie - 1 -
Speserye - - l~-
1 bottel lampolie - - 4 
2 dosies vuurhoutjies - - 2 
2 kerse - - 3 
1 koekie s eep - - 5 
Sign. r ette en t o. bak - 2 -
2 pinte melk - - 8 
Ander benod i gdhede bv . gar e , poss ee ls 

ens. - - 6 

Totale uitenwe - 16 l~ 
I 

wanneer klerasie, skoene ens. eekoop word , s al die 

uitgawes aansienlik ho~r wee~. Ook s al die feit dat byna 

al die kleurlin~e lede is van een of ander plaaslike vere-

nigi ng , waarvoor ledege ld geverg word , die uitgawes ver-

hoog . 

Ten s pyte van die l ae l ewens koste en di e annne emlike 

voorwaardes vnn die sending waardeur grond gehuur lrnn word? 

is daa r nogt ans ruim 30% van die ge sinne wat 'n sukkel-

bestnan voe:!'.' e Onder hierdie aantal gesinne sorteer veral 

die oues van dae , die voltydse loonarbeiders en 'n groot 

gedeelte van die tuinboere. Daar was in April 1948, 145 
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persone (15.2% van die totale bevolking) wat pensioentrek~ 

kors wns, 135 waa rvan ouderdomspensioentrekkers, 3 pensioen 

vir blindes, 5 .ouderhoudstoeloes en 2 ongeskikthe idstoelaes~ 

Die manndeliks e bedrae per persoon wissel van £1. 5/- tot 

£1. 15/-. Die r elntiewe groot persentasie oudordonspen-

sioentrekkers dui da arop dat die kleurlinge, wanneer hullo 

oud i s, besonder behoeftig is. Om die rede veral, be-

staan daar dr ie verenigings in die geneenskap, nl. die 

Kleurling-Wal s ynsver eniging , die Sustersvereniging en die 
14) 

Sustersweldad i eheidsvereniging wat, op hoe 'n klein skaal 

ookal, materiele en finansiele steun bied en in ruim 90% 

van d~e govalle is dit hulp aan die cues van dae. Verskeie 

pensioentrekkers in die gemeenskap he t ook meegedeel dat 

hulle beswaarlik met die maandelikse toelaes kan uitkom 

en hulle beskou die hulp van die bovermelde verenigings as 

'n werklike uitkoms. 

Die r ede waa rom daar ongeveer 38% van die gesinne op 

Elim woonaetig is wnt dit' I:'loeilik vind om 'n suksesvolle 

bestaan te nnak, kan veral aan twee oorsake t oegeskryf 

word: 

In di e . eerste instansie dr a di e ·sending nie sorg dat 

die l andbouers gere~ld deskundi ge voorligting ontvang nie. 

So byvoorbeeld is dit dringend nodi g dat die tuinboere 

voorligting i.v. ~ . i n tensiewe tuinbou moet kry. In die 

14) Vir 'n uiteens etting van die s pesifieke werksaamhede 
van hie r di e verenigi ngs' sien Bylae I, 
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omgewing van Elim word daar tans met groot welslae nnr beiGr 

wan rvoor daar 1n goeie mark is, anngeplant, terwyl die 
, 

Elimse kleurlinge nog gl adnie a.an die nuwe moontlike brcn 
15) 

van inkomste gedink het nie. Indien die graanboer e des -

kundige voorligting i.v.m. die spesifieke soort graan wat 

daar op di e Elimse grond behoort gesaai t e word, die 

tydstip van die j aar, doeltreffende grondbewerking ens. 

kon ontvang , s ou die toestande baie verbeter. 

In die tweede instansie is daar 'n gebrek aan be-

kwaamhe i d en ini.s ia tief by die kleurlinge self om ten volle 

gebruik te ~aak van die ge l eenthsds wat die sending nog-

tans bied. Daar word nie genoegsnnm gebruik gemaak 

van die billike huurvoorwan rdes van die s ending nie. 'n 

Groot aantal tuine en lande wat vroeer verbou was, le tans 

onbewerk. Die feit dat die sendingstasie ver vanaf 'n 

stedelike mark verwyder is, is geen verskoning nie, aan

gesien 'n spoorwegbus die gemeenskap gereeld drie keer 

per week besoek. 

Die ondersoeker is die Bening toegedaan dat, indien 

die sending vir die nodi ge voorligting i.v.m. die landbou-

bedrywighede kan voorsien, die kleurlinge ook grater ywer 

nan die dag sal l~ om 'n sukses van di~ bedryf te maak en 

die ekonomi es e 0E1standi e;hede van die betrokke boere sal 

aanrnerklik verbeter. 

15) Die fabrikante kom die aa rbeie by die boere afhaal 
sodat daar geen vervoerprobleem is nie. 
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OPVOEDING EN ONDERWYS 

Die Kerk, veral die Sendingkerk, het 'n belangrike 

r ol gespeel i.v.m. Kleurlingonderwys. Meeste kleurling

skol e op die pla.~telnnd he t hulle besto.an direk aan een 

of ander s endingg~nootskap t e danke. In hi erdie ge-

meenskappe is kerk- en skool gebou gewoonlik dieselfde,aan

gesien di e nodige fondse vir die oprigting van skoolge

boue ontbreek . In die geval van Elim bestaan da ar egter 

ruim skool geboue wa t ui tsluitlik vir die doel opgerig is. 

Ook hierdie s koo l het sy bestaan alleenlik aan die Mor a-

wiese Sendingkerk te danke. Aangesien l aasgenoemde lig-

gaam die allenige eienaar van Elim is en gevolglik by 

magte is om die oprigting van skole onder ander genoot

skappe te verbied, bestaan daar slegs een skool en wel 

onder toesig van die Mor awiese Sending. 

Die oorspronklike doel van die sending, nl. dat die 

onderwys hand aan hand met die godsdiens moes gaan, word 

nog deurgaans op'Elim gehandhaaf. Vandaar dan ook dat 

' die uitdruklike doe l van die sendelinge die oprigting van 

'n ,, schoolplaats" was . Deur die opvoeding van die j eug 

moes nie slegs bet er l andsburgers gevorm word nie, maar 

hulle moe s ook veral daardeur gehelp word om die dieper 

0hristelike beginsels t e begryp en te aanvaar. 
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Die Opvoedingspeil van die Volwasse Inwoners. 

Deurdat die Morawiese Sending baie streng is i.v.m. 

skoolbesoek, het elke volwasse persoon op Elim een of 

ander vorm van skoolonderwys geniet. Anders as wat gevind 

word by die ouer plaaskleurlinge, van wie die meeste nooit 

skoolgegaan het nie, is daar derhalwe geen analfabete £E 

die sendingstasie nie. Dit is opmerklik dat ongeveer 

10% van die volwasse inwoners, wat hoofsnaklik vroue is 

wat met Elimse mans getroud is en nie Elimers van geboorte 

is nie, nie so vlot kan lees en skryf as die ander inwo

ners nie. Die mate van skoolopvoeding wat persone bo 

die ouderdom van 50 tot 60 jaar geniet het, was hoofsaak

lik om te leer lees, skryf en om eenvoudige sommetjies 

te maak. Daar was destyds nie aparte klasse of standerds 

~ tans nie. Meeste van hierdie groep kleurlinge het 

slegs twee of drie jaar die skool besoek. Die medium 

waardeur onderrig ontvang is, was Nederlands - gevolglik 

verkies hulle tans nog om die Nederlandse Bybel en Neder

landse verhale te lees. Die manlike sowel as vroulike 

inwoners tot by ongeveer 4o jaar, het die skool van hulle 

sewende tot veertiende jaar besoek. Etlikes het selfs 

in die Std. VI-eksamen geslaag. Hierdie groep persone 

kan oor die algemeen vlot lees en skryf. 

Eintlik bestaan daar geen fasiliteite vir volwasse 

opvoedi??-g nie. Behalwe die kerk, waarvan almal lede is, 

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



78 

is daa r egter agt vereni gings wnarby die kleurlinge kan 
1) 

nansluit. Soos elders aangedui word, is meeste kleur-

linge lede van een of meer van hierdie verenigings, en 

deelname hieraan is ~natuurlik opvoedkundig waardevol. 

Die Skool. 

Verpligte Onde r wys en Skoolbesoek: Alhoewel op die 

nieblanke bevolking van Suid-Afrikn verpligte en vry 

onderwys nie vnn toepassing is nie , is dit wel die geval 

op Elim en alle Morawiese sendingstasies. Omd at die 

Morawiese Sending~wnt soos ons weet die eienaa r van die 

sendingstasie is, dit as 1n vereiste neerle da t die kin~ 

ders van die inwoners die skool moet besoek vanaf die 

sesde tot die veertiende janr, is dit dan ook gewis die 

uitstaande kenmerk wat die onderwys aangeleenthede op Elin 

betref. Die kleurlinge aanva~r die verpligte onderwys 

op die sendingstasie net soos die blankes dit in die l and 

doen en besef ook die belangrikheid van die opvoeding van 

hulle kinders. Teenstand word dan ook nie gebied nie en 

mlgens die s koolhoof besef baie dat, indien hierdie ver

pligte ondorwysste l s el nie in swang was nie, hulle hul 

kinders in di e r:ieeste gevalle op 9 n vroee oude r dom pero.a-

nent uit die skoal sou gene em het om tuis behulpsaam t e 

wees. 

1) Sien Hoofstu.kke oor Vermaak1ikheid en Ontspanning en 
die Ekonomie::-e Omstc.md i ghede as?ok Bylae I. 
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'n Ander f aktor wa t ook baie bevorderlik is vir die 

onderwys, is die feit dat die skoolbywoning op Elim be

s onders goed is. Daar bestaan 'n reel, neergel~ deur die 

s ending , dat war..nee r 'n l eer ling deur siekte of onvermyde·· 

like omstandi ghede verhinder word om skool toe te kom, 

die skoolhoof skriftelik of mondelings daarvan verwittig 

moet wor d deur d ie betrokke ouer of voog . Vroeer moes 

die bestuurder van die sendingstasie in kennis gestel 

word van siekte ens . , en hy, op sy beurt, verwittig dan 

weer die skoolhoof daarvan. ,,uit vrees en plig is skocl

besoek baie gereeld op Elin" - aldus die skoolhoof, en 

stokkiesdraa i kom bykans nie voor nie. 

Skr..rn lbywoning : Soos r eeds vermeld, bestaan daar slegs 
2) 

een skool op Elim. Die skoolbywoning van die afgelope 

f 50 jaar, soos aangegee in die volgende tabel (tabel No.v) 
en grafieke, t o ~m baie duide lik dat die t otale anntal kin

ders wat die skool in di~ tydperk bes oek het, nie noenens-

waa r di g toegeneem he t nie. 

'Die gemiddelde aantal kinders wat die skool j aarliks 

bes oek het, is vol gens die syfers in die onderstaande tabel 

255.3. Die gemiddelde aantal seuns en dogters vir d ie 

ooreenstemmende periode is 132 en 123.3 respektiewelik. 

Die rede waarom die gemiddelde aantal leerlinge in die 

genoemde periode mi :::-1 of meer konstant gebly het, ko.n toe-

2) Inligting verkry uit die skoolregisters vannf 1901-1948. 
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geskryf word aan die fe it dat die totale bevolking, vol

gens die sensusopnames, nie noemenswaardig verminder of 
3) 

vermeerder het nie. · 

TABEL NO. V~ GEMIDDELDE SKOOLBYWONING IN RONDE 
SYFERS VANAF 1901 - 1948. 

Tydperk Gemiddelde Gemiddelde Totaal aant al seuns aantal dogters 

1901 - · 1905 120 114 234 
1906 - 1910 121 105 226 
1911 - 1915 131 128 259 
1916 - 1920 113 128 241 
1921 - 1925 116 130 246 
1926 - 1930 142 125 267 
1931 - 1935 149 127 276 
1936 - 1940 163 122 285 
1941 - 1945 143 125 268 
1946 - 1948 122 129 251 

Ook kan hier vermeld word dat daar tans, relatief gespro

ke, 'n ouer groep kleurlinge op Elim woonagtig is as 

voorheen; die jonger kleurlinge trek weg om elders werk 

te soek en kom dan op 'n gevorderde leeftyd weer op Elim 

woon. 

Volgens grafiek No. I het die totale aantal leerlinge , 

veral die s euns, om en by die twintigerjare, gedaal~ 

Dit kan toe geskryf word aan die griepepidemie van 1918. 

Grafiek No. II toon aan dat die aantal dogters vanaf om

streeks 1915 taamlik konstant gebly het terwyl die aantal 

seuns vanaf veral 1940 aanmerklik gedaal het. 'Dit wil 

3) Vergelyk Hoof stuk III a Bevolking. 
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voorkom asof die rede hiervoor is dat die seuns, wat nie 

in die Std. VI-eksamen kan slaag nie, die skooL verlaat 

om t e gaan werk. 

Die volgende tabel (Tabel No. VI )dui aan dat die 

klasse, oor die algeCTeen gesproke, nie te groot is om 

deeglike werk t e doen nie, veral ook as in aanmerking geM 

neem word dat elke onderwyser slegs een klas het. 

TABEL VI. 

Klas 

Std. VI 
II v 

. fl IV 
" III 
II II 
II I 

Sub std. B 
II II A 

Totaal 

GROOTTE VAN DIE KLASSE VIR 1946, 
1947 EN 1948. 

1946 1947 1948 

26 22 ' 19 
32 31 22 
30 31 39 

~a 33 33 
33 33 

36 32 36 
36 33 37 
34 31 28 

261 246 247 
I 

Volgens hierdie tabel is dit duidelik dat daar, altans 

in 1946 en 1947, nie 'n groot verskil was in die grootte 

van die laer en hoer standerds nie. Die verpligte onder-

wys tot by die veertiende jaar wat op Elim geldig is, is 

waarskynlik verantwoordelik hiervoor. Die skoolhoof stel 

die gemiddelde aantal -kinders wat jaarliks die sko0l ver

laat op f 35. Ook is hy van mening dat daar jaarliks 

ongeveer tien kinders in die skool opgeneem word wie se 
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ouers elders woonagt ig is, In die meeste gevalle woon 

die kinders by die grootouers in, grotendeels met die 

doel om as hulp en geselskap te dien. Geen vaste losies

gelde word in die r eel geverg nie, maar die ouers stuur 

af en toe geld 9 voedsel of klere as teenprestasie wanneer 

hulle daartoe in staat is , 

Die Personee l ~ Van:1.:t' 184-2 is die onderwys op Elim deur 

kleurlinge waargeneem; tot voor 1935 het hulle hoofsaak

lik hul opleiding op Gen~dendal ontvang terwyl na die 

datum, toe die Kweekskoo l aldaar gesluit is, die grootste 

persentasie in Kaapstad opgelei is. Daar is tans agt 

onderwysers op die skoolpersoneel - vyf is mans en qrie 

vroue. Die onderwysers(esse), wat almal Elimers van 

geboorte is, het die Std. X-sertifikaat asook 'n onderwy• 

sers-diploma. Die plekke van studie was hoofsaaklik 
4) . 

Zonnebloem-kollege (Kaapstad), Battswood-oploidingskool 
5) 6 

(Wynberg) en die Athlone-opleidingskool (Paarl). Die 

skoolhoof het ook aanvanklik aan die eertydse Kweekskool 

te Genadendal gestudoer, maar het daarna in Kaapstad ver-

dere opleiding geniot . Laasgenoemde onderrig die std.VI-

klas, terwyl die orige vier mans die klasse van stds. II 

tot V onder hulle t oes ig het en die drie onderwyseresse 

4) Anglikaanse K<:?.ck 
5) Neder.duits Goreformeerde Kerk 
6) Interker klikc 
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die sub-standerds en std. I. 

Die onderwysers(esse) maak almal 'n besonder gun

stige ind :::-uk. Persoonlike netheid, beleefdheid, vrien°~ 

delikheid en hulpvaardigheid is die uitstaande kenmerke. 

Altnal het baie intelligent voorgekom en het met graagte 

inligting verstrek en behulpsaam gewees waar httlle kon, 

Die skoolhoof veral, wat terselfdertyd ook tweede leraar 

van die gemeente is, is baie intelligent, dink nugter 

oor sake van aktuele belang en is ongetwyfeld 'n besondere 

bate vir die gemeenskap, So9s in die geval van die 

skoolhoof, tree die ander leerkragte nie slegs as opvoe

ders van die jeug op nie, maar neem almal aktief deer ·aan 

die gemeenskapsbedrywighede. Die invloed wat hulle so

doende uitoefen,is ongetwyfeld prysenswaardig. Sommige 

neem veral deel aan die verenigingslewe op Elim. Een 

ongetroude onderwyser is bv. voorsitter van die Jonge

lingsvereniging terwyl een van die onderwyseresse voor-

sitster van die Jonge-dogtersvereniging is. Meeste van 

hulle ~ i_en ook i r: . dj_e 1J; tvoerende besture van die verske :1.-:> 

verenigings. Een van die onderwysers is ook die plaas

like kerkorrelis en het die kerk- sowel as die skoolkoor 

onder sy leiding. Verder is hy ook leier van die Elimse 

blaasorkes wat 'n besondere naam in die distrik verwerf 

het. Behalwe vir die skoolvoetbal, tree twee van die 

mans oo~ as breiers op van die twee dorps-voetbalspanne. 
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Aangesien die onderwysers almal Elimers van geboorte 

is, het hulle 'n goeie kennis van die geme enskap~truktuur o 

Hulle is verder die ontwikkelde lede van die gemeenskap 

na wie opgesien word om leiding. Origens woon hulle ook 

taamlik verspreid oor die gemeenskap en dit st el hulle 

in die geleentheid. om hulle invloed te laat geld. 

Die skoolwerk wat gelewer word, is volgens die in

spekteursrapporte baie bevredigend. In sommige gevalle 

is daar wel melding gemaak van kleinighede wat ve~beter 

kan word, maar oor die algemeen is .die standaard van 'n 

goeie gehalte. Daar moet natuurlik in aanmerking geneem 

word dat die taak van die kleurlingonderwyser geensins 

'n maklike is nie. Die huislike omstandighede van ver

skeie kleurlingkinders affekteer die skoolwerk nadelig. 

Sommige kinders moet na skoolure tuinwerk of huislike 

pligte verrig, terv.ryl daar in baie huise nie tn stil plek 

is waa·r die kinders ongestoord hulle huiswerk kan doen ni :" 

Tog is dit gevind dat daar spesiale aandag aan sulke ge

valle dour die onderwys ers ge gee word en dit is hulle 

doel en strewe dat die kinders aan die einde van die j c..ar 

na 'n yolgende klas moet promoveer. 

Vashoukrag vnn die Skool: Volgens die skoolhoof is daar 

jaarliks van vyf tot agt leerlinge op skoal wat, alhoewel 

ouer as veertien, nogtans die skool besoek totdat .std. VI 

behaal is. Die plaaslike bestuurder sowel as die. onder-
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wysers probeer ook gedurigdeur om die ouers te oorreed 

om nie hulle kinders uit die skool te haal alvorens hulle 

~n die std, VI-eksamen geslaag bet nie. 

Die Leerplan: Die leerplan sluit boofsaaklik die gewone 

primere skoolvakke in, bv. die twee landstale, geskiedenis 

aardrykskunde, rekenkunde ens. Ook word daar voorsiening 

gemaak vir onderrig in godsdiens en gesondbeidsleer, ter

wyl elke onderwyser(es) in die wintermaande 'n tydjie af

sonder vir liggaamsopvoeding, Die spesiale vakke wat 

by die leerplan ingesluit is, is boutwerk vir die seuns 

en naaldwerk vir die dogters~ Die boutwerkonderrig word 

gegee deur 1n onderwyser wat spesiale opleiding in die 

vak gebad bet en voorwerpe soos waentjies, rakke, hand

doekhangers ens. word vervaardig. Die Provinsiale Depar

tement van Onderwys voorsien in die nodige hout en elke 

leerling ontvang die voorwerp wat hy gemaak bet na afloop 

van die skoolinspeksie of aan die einde van die skooljaar. 

Ook ontvang die kleiner seuns onderrig in mandjiesvleg, 

raffia- en kartonwerk, 

Elkeen van die drie onderwyseresse is verantwoor

delik om, behalwe gewone klaswerk, aan minstens twee klas-

se onderrig in naald- en breiwerk te gee, Die Provinsiale 

Departement van Onderwys voorsien in •n gedeelte van die 

materiaal en die artikels wat hieruit vervaardig word, 

biy skooietendom. Ook leen die sendingkerk jaarliks 'n 
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klein somme tjie geld aan die skool vir die aankoop van 

mnteriaa l; di e dogt e rs is dan daarop geregtig qm die 

artikels wa t hul l e gemaak he t teen 'n geringe prys te 

koop en die geld wat hiervoor ontvang word, word we er t e-, 

rugbetaal aan die s endingkerk. 

Aan ges amentlike sang en koorsang word daar besonder 

ba ie tyd bes tee . Df e sang onderrig gaan ook gedeeltelik ,· 

ge paard met die godsdiensoefening. Die skooldag word 

begin deur 1n gedeelte ui t die Bybel voor te lees en die 

sing van gewyde liedere - bekend as die ,, moreseen". Op 

dieselfde manier word we er afgesluit. Daar word gewoon

lik een keer per jaar me egeding by sangkompetisies waaraan 

die omliggende skole deelneem~ 

Die praktiese waarde v2n die l eerplan vir die k~nder5 

is soortgelyk aan die van ander primere skole, met die 

vers kil dat die leerlinge op Elim 'n beter onderrig in d i e 

Bybelgeskiedenis ontvang. Ook geniet die kinders deur

gaans beter en l anger onde rwys as bv. die kleurlingkinder s 

op die omliggende plase, aangesien hulle, in die meeste 

gevalle, vir agt j aar op skool bly. Die plaaskleurling ~ 

ontvang of geen s koolonderrig nie of woon die skool by 

vir slegs 'n paa r j aar. 

Ander Fasili te ite van die Skoal. 

Skool-Voedingskema ~ 9 Vanda t die skool-voedingskema in 

werking getree het, is .die uiterlike t ekens van ondervoe-
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ding minder si gbaar" - aldus die skoolhoof. Die ,,pending·-

kombuis"? wat eertyds vir die gemeenskaplike huishouding 

van die s ende l inge gebruik was, het vir die afgelope aan

tal jare as 79 sopkombuis" van die skool diens gedoen. 

Aan die einde van 1947 kon die skool se eie sopkombuis eg~ 

ter in gebruik geneom word. Hi~.rdj_e kombuis word ui t-
··'} , l 

sluitlik vir die s kool-voedingsdi~ns g~bruik en vir die 

do el is daa r die nod i ge potte , d rievoet ens. ( Daar kon 

ongclukkig nognie 'n stoof aangekoop word nie.) 

Die huidige voedingskema is soos volg : Op Maandae 

en Woensdae word dactr, in die vrugteseisoen, vars vrugte 

aan die leerlinge verskaf terwyl dit in tye wanne er vrug~ 

te skaars is deur gedroogde vrugte vervang word, Op 

Dinsdae ontvang die leerlinge melk, op Dohderdae toe-

broodjies met botter eh kaas en op Vrydae sop. Elke 

onderwyser(es) is verantwoordelik vir die uitdeel van 

hierdie voedsel aan ~y (haar) eie klas, terwyl dit voor

berei word deur vroue wat spesiale besoldiging vir hulle 

dienste ontvang . Die Provinsiale Administrasie ken 

voeding t er waarde van twee pennies per leerling per dag 

toe. Die totale bodrag wa t t ans per kwartaal ontvang 

word, is £102 : 10/-. Uit hierdie fonds word die voed-

sel gBkoop asook die vroue betaal wat die voorbereiding . 

doen. Die vrugte word gewoonlik d .m. v. die Sag te-Vrugte·-

raad verkry. Die Provinsiale Departement van Onderwys 

het aanvanklik ~ £40 uitbetaal vir die aankoop van bekers, 
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1epels ens. Hierdie voedingskema is baie gewild onder 

die ouer s 3owol as onder die kinders en die gunstige ui t ·· 

werking > soos reeds ve rmeld, is baie opvallend. 

Gedeeltelike Vr_~{boekstelsel: Alle boeke en ander skool

benodigdhede word van die Provinsiale Departement van On~ 

derwys beste1 . Ldas genoemde betaal 50% van die koste ver ,, 

bonde aan die boeke terwyl die orige 50% deur die ouers 

self betaal word. Meeste van hierdie boeke, veral die 

wat jaar na jaar gebruik word, word onderling deur die 

leerlinge self verkoop aangesien dit hulle eiendom word 

deur die betaling van 50% van die koste. Die onderwyser 

sien toe da t die boeke . in goeie toestand gehou word om 

sodoende die leerlinge in staat te stel om dit weer van 

die hand te sit. In gevalle van ouers wat baie behoeftig 

is, word spesiale ra~lings i.v.m. die betaling van die 

boekrekeninge getref. Volgens die skoolhoof is sulke 

reelings in baie uitsonderlike gevalle nodig aangesien 

daar van die ouerskant alle ywer aan die dag gele word OCT 

vir die boeke te betaal, 

Die Skoolbiblioteek en ander Leesstof: Die skoal beskik 

oar 'n klein biblioteek wat bestaan uit sowat 360 boeke, 

waarvan i 80 Engelse en die res Afrikaanse boeke is. Die 

tipe boeke is almal 9 sander uitsondering, verhale. Die 

wat vir die kleiner kinders bedoel is, is natuurlik een

voudige sprokies en verhaaltjies van 'n denkbeeldige aard, 

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



90 

Die ho~r klasse veral~ d.w .s. stds. III tot VI, lees baiG 

graag en die ver b.al e word dikwels tuis hardop voorge l ee:::i 

of oorvertelo Ook ontvang die skool ge reeld elke maand 
7) ' 

! 50 kopiee van die Jong Springbok, asook weekliks on-

geveer 80 kop5-ee '.ran pie Huisvrien£. Hierdie blaaie 

word onder die ldnders gesirkuleer en veral eersgenoemde 

blad word gro.t i g ge1.ees. Ook word 'n paar ander tyd

akrifte bvo ~iP Huis~ot en Qie Naweek deur die onder-

wysers aan di P- kinders gegee om te leeso 

Georganiseerde S_.120rt~ Die skoal se deelname aan g:;orgsni-

seerde sport kom by die eerste oogopslag as ba i e gering 

voor. Daa r moe t egt er in aanmerking geneem word dat 

Elim l ande lik van aard is - die sendingstasie is omring 

deur heuwels, vlaktes, vleiagtige gedeeltes ens. en die 

jeug, soos in die geval van 'n plaas, vind 'n groat gedeel~ 

te van hulle verri.aak in die oorde. Ook moet in aanmer-

king geneem word da t die me este ouers die dienste van hul · .. 

le kinders na skoolur e nodig het en baie kinders kry ge-

volglik nie voldoende tyd om aan g eorganiseerde sport 

deel te ne em nie. Nogtans bestaan daar twee voetbal-

spanne vir s et.ms en vie~ netbalspanne vir dogters. Deel-

name aan hierd.ie twee sportsoorte is vrywillig . en daar 

heers groat entoesiasme m0er die le erlinge vir hierdie 

7) 'n Maandblaad. jJ.e uitgegee deur die Spaarvereniging 
8) 'n Weeklikse godsdienst i ge Sondagbla~, uitgegee deur 
die Rynse-, Bed.ynse- en Morawiese-Sendinggenoots~ap9 
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spele. Die eerste en tweede spanne van genoemde sport

soorte ding onderskeidelik mee om 'n Junior- en Senior

skild. Daar word gevolglik wedstryde op Elim, Bredas- · 

dorp~ Na pier ens. gespe :3l. Die kinders · word por v r ngmo

tor na hieraie plekke vervoer en die ouers dra self die 

vervoerkoste . Op hierdie manier kry die kinders ook 

die geleentheid om ander plekke te sien. Die s euns oefen 

gewoonlik op die voetbalvelde van · die twee " dorpsklubs" 

wa t net bokant die s kool ge boue gelee is, terwyl die dogters 

hul eie twe e ne tbalbnne het. Ongelukkig is daar nog 

nooit uitstappies na die see ens. geroel nie - dit word 

egter, volgens die skoolhoof, in die nabye toekoms beoog . 

Skoolkonserte: In die reel word daar al om die tweede 

jaar 'n skoolkonsert gehou. Al die kinders ne om deel 

aan die program en die toe gangsgeld, wat gewoonlik 6 pen

nies bedra, word aangowend vir die aankoop van addisionele 

biblioteekboekeo 

Sangkompetieios: Wnnnear daar aan sangkompetisies deel

geneem word, geskied die oefeninge na skoolure. Soos 

in die geval van die twee sportsoorte, word daar in die 

sangkompetisi8s ook om in Junior- eri Seniorskild meege

ding. Die Elimse skool het betreklik onlangs nog die 

Juniorski:)..d verc\ve r ~ Die mededinging geskied gewoonlik 

op Bredasdorp e11 die skoolinspekteur vir m.usiek tree as 

beoordelaar op, 
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Die Skool-Spaar klub: Alhoewel daar 'n Spaa:r:vereniging 

op Elim bestaan waarvan som.mi ge kinders ook lede is, het 

die personeel di t nogt 2ns randsaam geag om 1 n skool-spa-ar

klub in die lewe te roep. Al die leerlinge, met uitson

dering van i 20, behoort hieraan. Elke onde rwyser is 

verantwoordelik vir d i e i nvordering van die spaar geld van 

s y eie klns. 1n Bedr ag van £30G is tans in die poskan-

toor bele. In die mees t e gevnlle eis die leerlinge aan 

die e i nde van die j aar 'n gedeelte van die geld op met 

die doel om kers geskenke ens. t e koop. Aan die einde 

van 1947 is bv, gesamentlik £86 deur die leGrlinge opge

eis, Sodra 1n leerling die skool verlaa t,ontvang hy/sy 

al die geld wa t gespaar is. Alhoewel, volgens die on-

derwys ers, die invordering van die geld sowel as die 

daarmeege paardgaande administrasie, veel tyd in beslag 

neem, moedig hulle die kinders aan om soveel geld as moont

lik te spaar. 

Die Skool geboue : Die s koolakkomodasie bestaan eintlik uit 

vyf afsonderlike geboue . Die twee hoofgeboue staan paral

lel teencior mekaar me t 1 n tussenspasie van ongeveer 100 

voet. Dan is daar twee aparte geboue wa t as houtwerk-

kamer en sopkombuis diens doen asook die gebou vir s ani

tere doeleindes. Om rn duidelike beeld van die akkomo

dasie wat die s kool aanbied te kry, sal 1n kort uiteenset

ting van el ke gebou gegee word. 
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Hoof~ebou A: Hierdie gebou, waarin substds. A en B sowel 

as stds. I en II gehuisves word, bestaan uit vier afson

derlike klnskamers. Di t is ook die oudste van die skool~· 

geboue wat tans gebruik word. Die gebou, wat van klip 

en rousteen gemao.k is? is voorsien van hoe mure, tn riet

dak, drie buitedeure, 16 vensters, plankvloere, plankpla

fonne en 'n ruim solder W38rop boeke, kaste ens, gestoor 

word. Die gr ootte van die klaskamers is nie almal die

selfde nie? mc:: e.r· di e gom:lddelde is ongevoer 24' by 26'. 

Danr is derhalv.;0 vcl doende ruimte beskikbaar. Slegs een 

klaska!!ler is nie mot vn middeldeur nan die ander verbind 

nie, terwyl een klaskamo r nie oor 1n buitedeur beskik nie. 

Dit is onbevredigend in die opsig dat die klank maklik van 

die een na die ander klaskamer dra. Elke vertrek is voor-

sien vnn twee ruim vensters met skuiframe aan die oos- en 

noordekant onderskeidelik. 

doende. 

Lig en lug is gevolglik vol-

Hoofgebou B: Hierdie gebou, wat heelwat nuwer as die 

boeenoemde een is, is ook van klip en rousteen gebou en 

het 'n sinkdak. Origens is dit in byna elke opsig die

selfde as hoof gebou A. St ds. III tot VI word hierin 

gehuisves en daa r is oo~genoeg ruimte in die klaskamers. 

Drie van di e klas knme :cs is met skuifdeure verbind, terwyl 

die lao. ste ve x· '::.r(-1k nm;. die suid-oostelike kant van 'n 

ruim ingeboude verhoog voorsien is. Ten tyde van konserte , 
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en die drie . klaskamers ~esaam doen dan . diens as saal. 
l . ,, 

Ook hierdie vier klas~amers het slegs drie buitedeure. 
·1 / 

Anders as hoofgebou A is hierdie ge·bou van elektriese 

beligting voorsien. 

Die Houtwerkkamer: Hierdie klusknmer is 'n betreklik 

nuwe alleenstannde gebou. Dit het 'n sinkdak, plank-

vloer, nsbesp~afon en vio r ruim vensters. Die voorkoms 

van hierdie gebou is bai e goed , 

Die Skoolkoribui s~ Die skoolkonbuis, neer algemeen bekend 

as die sopkombuis, is in 1947 voltO')i en is ook 1 n alles ~r 

staande gebou met 1n rietdak, asbesplnfon, 1n kleivloer 

en twee ruim vensters. Ook is daar in hierdie gebou 1n 

groot bakoond en vuurherd aangebring, Daar word gehoop 

om binnekort 1 n stoof aan te koop. 

Sanitere geriewe en drinkwatervoorsiening: Die saniterc 

geriewe bestaan uit twee afdelings - e en afdeling vir die 

seuns en dogt e rs onderskeidelik. Die geriewe is voldoe11-

de en die nagvuil wor d , volgens die sko6lhoof, gereeld 

verwyder. Ook is beide afdelings netjies van binne. 

Een van die t wee plekke op die buitewyke van die sending

stasie waar di e drinkwater gehaal word, is naby die skool-

geboue, Dao. r i s derha lwe nie ekstra voorsiening vir 

drinkwa ter ger:icta. k nie, 

Ameublement: Alhoewel die ameublenent, algeme~~ gespro-
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ke, voldoende i s 9 is dE egter nie so doeltreffend as wat 

verkies word nie . Dno.r is genoeg banke in elke klas-

kamer, maar in hoofgebou A bestaan dit uit die outydse 

lang banke s ande r rugleunings waarop agt leerlinge tege

lyk moet sit. Hoof gebou B is es ter voorsien van banke 

ri1e t rugleunings wa t si tplek vir vyf leerlinge tegelyk 

bied. Dit is die bogeerte van die onderwysers dat hier-

die bnnke met d ie nmvere een- of twe epersoons opklapbankr-i 

vervang moet vo~d ~ Daa r is in elk geval genoe g ruinte 

dnarvoor. Ook beskik elke klaskaner oor voldoende swart r 

borde en toeslui t bare kaste waarin boeke, handwerk ens. 

gebere kan word. In die sogenaamde sanl is daar 'n 

klavier, verhoo e en 'n ekstrn r ak waarin die biblioteek

boeke geplaas word. Origens bestann die ameublement uit 

die gebruiklike~ bvo 'n stoel en tafel vir die onderwyser 

(es) ens., behalwe mi skien vir die h;)utwerkkamer wat oor 

'n groot vers Ke idenheid van ger eedsknp bv. beitels, hamers 1 

sae ehs. beskik. 

Die algemen~ i nd ruk .Y.§12 die kl askamers is besonders 

goed. Al die vertrekke is netjies uitgewit en die 

houtwerk ges kilder. Die mure van die hoer klnsse is 

versier :r.ie t pre:nte , l o.ndkaa rt e ens. terwyl die van die 

laer klasse 1n og t e kindertuin-ntE1osfeer skep. Dnar i s 

bv. sketse van ~1ise, vrugte ens ., deur die le arlinge s e l f 

ge teken~ t een die mure nangebring . Ook word daar gereel d 

blomme~ veral in die klaskamers vnn die substanderds, 
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Dit is moeilik om die juiste grense van die skool

t err ein te beskryf, aangesien dit nie toegekamp is niee 

Die skool geboue is ge lee tussen die werf en die woonhuis e 

van die kleurlinge . Ann die bokant van d'ie skool is daar 

'n ruim stulc gr ond wat deel ui tmaak van die werf 

maar waarop ook die voe tbalvelde van die twee dorpspanne 

aangetref word. Hierdi e stuk grand word ook deur die 

kinders as speelterrein gebruik. 

Die algemene V0 1)rkor.is . .Y:§ill die skoolgeboue l aat 'n 

baie goe ie indruk. Dit word elke jaar gewit en die per

soon wat be l as is met die uitveeg en skrop van die klas

kaners dra ook s org da t die terrein tussen die skool ge-

boue skoon gehou word. Voor hoof gebou A is daar sipres-

borne en tus sen l aasgenoende en hoofgebou B is daar blou

gombome aangepl ant . Hie r die borne is nie slegs on etiese 

redos gepl ant nie r.iaa r dit bied ook skaduwee aan die leer

linge in di e somer oaande . 

Die Behc ..::r en Admi nistrnsie: Die we t gewende outorite it 

vir kleurlingonderwys in e l ke provinsie is die Provinsial e 

Raad. Die administr asie van kleurlingonderwys in die 

Kaap-Provinsie berus by die Superintendent-Generaal van 

Onde r wys, onder worpe aan die beheer van die Adninistra t eur 

en die Ui tvoerende Kami tee . , In die Kaa pse Departenent 
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van Onderwys bestann daa r s pesiale voorsiening v1r Kleur-

lingonderwys en wel in •n afsonderlike afdeling van die 

hoofkanto•.' r, wat dnn ook slegs met kleurlingonderwys t e 

doen het. 

Die toes i g oor d i e pl anslike skool berus by die be-

stuurd er van die sendingstasie. Laas genoende , s aam me t 

d i e s koolinspekt eurs~ is die direkte skakel tussen die 

Elimse s kool en d i e Provins iale Ad17linistrasie. 

Alhoewel a:ct i kel 23 vnn Ordonna.nsie No. 17 van 1930 

voorsieni ng na8k vi r die benoeming van 'n skoolkomitee 

(met die eoedkeur ing vo.n die betrokke Depnrtement) is daa:r· 

op Elim nognie t at so 1n stap oor gegaan nie. Dit is cgt er 

d i e uit ~esJ2.r oke wens van di e skoolhoof QI!~ personeel, 

ns ook YQQ ve:rskeie kl ,:mrling_bewoners Y.§ill die sendingstasie, 
\ 

da t ~ s kool kon itee no.nges t e l moet word. Hierdie persone 

vocl da t d i e tyd ao.ngebre ok ha t vir groter seggenska p in 

s ake van nkt ucl e be l ang in di e gemeonskap;soos bv. die 

beheer oor s ko )lsako en veral die annstelling van onder-

wys ers. Tans is d i e pros edure dat, ingeval 'n onderwyser 

s y betrekking ne erlo , hy s y bednnking by die bestuur der 

r;10e t i ndi en. Laas ge.noer:tde gee dan nnn di e Superintendent 

van di e Mora.wies e Kerk kennis dat daar 'n betrekking in 

die plac:Slike s kool vaknnt wo! d, en die Superintendent, 

in nedewerking ne t d i e Kerkbestuur, beroep dan tn onder-

wys er. 
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Die Elinse skoal word deur dieselfde inspekteurs 

(skool-, gesondheids - , en handwerkinspekteurs) besoek as 

die s kole vir blankes in di eselfde area en hierdie pers one 

is dan ve rantwoordine aan die Provinsiale Departement 

van Onderwys verskuld i g oor die gehalte werk, gesondheid 

van die l eerlin?e , di e toestand van die skoolgeboue enso 

Die skool geboue behoort aan die Mor awiese Sending 

en die Provi n.s ic:tle Depar t ement van Onderwys huur di t van 

eers genoende lj_~gaaa ~ 

Ve rdere profes ~~onele ~n ~eroepsleiding: Oor die algemean 

is do.ar baie min leorlingo wa t na die voltooiing van std . 

VI verder studeer of beroepsleiding ontvang . Volgens 

die s koolhocf is daar tc:ms 12 oud-leerlinge wat aan ho~r

skole bv. Genadendal en Kaa pstad studeer met die oog op 

'n onderwyskursus ; s es pers ona studeer aan opleidings

kolleges, en een volg die B.A.-kursus aan die Universiteit ~ 

Kaapstad. Daar het v:ier dames in die afgelope drie jaar 

die verpleegsterskursus aan die Nuwe Somerset-Hospitaal 7 

Kaapstad , voltooi , In slegs 'n paar van die bogenoende 

gevalle het d i e sending finansiele steun toegestaan. 

Die Sko,>l en d i e Ouers g Di t pet tydens die ondersoek dui 

delik geblyk dat meeste van die ouers in noue voeling is 

met die skoolbeurywighede . Die feit dat die onde rwys ers 

(esse) tussen die gesinne woonagtig is, dra ongetwyfeld , 

hiertoe by, Ook beskou hulle die gereelde skoolbesoek 
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van hulle kinders nie as •n .verpligting wat deur di e 

s end ing opgel~ is nie ma.:i. r as •n voorreg vir hulle kinc1 ers o 

Die ouers besef dan or.1 k hulle vernntwoo r ci.elikheic1 on t oe 

te sien dat gebruik van die geleenthei d tot opvoeding ge-

1:mak word . 

Ten tyde van basaars, skoolkonserte ens. knn danr 

ge rekan word op c ie hulp en ondersteuning van di e ouers. 

I. v . n . sko•) ls port, wor d dan r vnn ouerskant onderneem om 

self die kos te, ver bonde nan die s portbenodi gclhede, te 

dra bv . die o.nnkoop vnn voetbnlj ersies, netba lklere, ver-

voerkoste , ens. 

§1..otoj)merki~g : Die skool op Elim ne em miskien die mees 

i:;tmstigo pl ek in die s o.mestelling van die gemeenskapstrult:-

tuur in, Die sOeie orgnnisasie dnarvan en di e gunstis e 
I 

invloed wat van die skool uitgann, is f aktore van uiters e 

belnng. 
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BEHTJISINGSTOESTANDE 

" Die behuisingstoestande , as •n geheel 
geneem , waar onder die Kleurlinggemeenslrnppe 
vnndo.g dwnrsdeur die Uni e le-we , kan slegs 
o. s be treurenswaardig beskryf word •••••••• 
Die oor grote me erderhe i d woon in huise vnn 
een of twee karaers mG t t& veel mense daarin; 
in die ergste gevalle ) me t weer a s e2n gesin 
in dies elfde kamer. 11 1 

Tot hierdie e;evol gtrekking het die Kommissie van On-

dersoek i ns alce die Kaapse Kleurlingbevolking vnn die Unie 

in 1937 ger nak . Mens sou rede he om aan te neem dat hier-

die t oes t ande in die afgelope dekade geensins verbeter 

het ni e , rmnr dat die pasnfgelope oorlog die behuisines-

t oesto.nde nog meer akuut Gemaak het. 

Wanneer die behuisingstoestande op Elim nagegaan 

word , kan dit egter as taamlik gunstig bestempel .word, 

veral as dit vergelyk word me t d ie behuisingstoestande van 

die kleurlinge op dj_e onliggende plase. 

Die Topogr afie van die Sendin~stasie. 

Die Elim-sendings t o.sie is min of I!leer in die s entruri 

van die Elim-plaas gelee en wel teenaan 'n bult. Die 

uitsig vanaf die teonoor gestelde rieting van Elim lewer 

•n bnie mooi blik op die gemeenskap as geheel. 

Die sendingstnsie het nie na willekeur ontwikkel nie, 
2) 

maar is wel volgens 'n definitiewe plan uitgele. Die 

l) Verslag van die Kornmissie vnn Ondersoek insake die 
Kaapse Kleurlingbevolking van die Unie -. U.G. No.54, par,624. 

2) Sien die meegaande sketskaart. 
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gemeenskap bestaan uit twee afdelings, nl. 

(a) Die werf / waarop die woonhuise van die blankes, 

die kerkgebou, die skoolgeboue 9 die winkel, die slaghuis? 

die losieshuis 9 die poskantoor en die polisiesto.sie o.an

getref word. 

(b) Die wo o~1buurt van die Kleurlinr,e. 

Die werf, wat in hoofsaak vir die blankes ge-

reserveer d is en die res van die sendingstasie, word ge

skei deur die kerk- en skoc1lgeboue; hierdie geboue vorm 

eintlik 'n soort oor gang tussen die twee afsonderlike dele. 

Die woonbuurtes van blank en nie-blank is dus apart. Sover 

vasgestel kon word was aparte woonbuurtes vir blank en ge- -

kleurd ook die uitdruklike doel van die eerste sendelinge. 

Die totale aantal strate is 13, waarvan 8 in 'n noord

suid rigting gaan 9 d.w.s. dwars teenaan die bult. Die 

orige 5 strata wat betreklik kort is in vergelyking net 

die eersgenoemde 8, loop in 'n oos-wes rigting , d.w.s. reg 

opwaarts teenaan die bult. 

Vanaf die begin, d.w.s. vanaf 1824, is die werf geskei 

van die terrein waar die kleurlinge hulle huise sou bou. 

Die tweede laagste straat teenao.n die bult nl. Kerkstraat, 

is die oudste straat op Elim; nadat die straat afgesteek 

is, het die kleurlinge verlof gekry om aan weerskante 

daarvan huise te bou. Vanselfsprekend moes daar, . rr:iet die 

groei van die sendingstasie, gedurigdeur nuwe strate aange-
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van die gemeenskap en is reeds in die vorige eeu gebou. 

Die agt erste gedeelte ~an elke perseel is bedoel vir 

'n agterpl aas. Alhoewel die sending verwa g da t dit toe-

gebou of toe gekamp .ooet word, is daar :? 35% van die wo-

nings waa rvan die agt er pl ase heeltemal oop is. Die ann-

gewese stand plaa s van die l a trine is in die agt erplaas 

en dit is verpligt end dat elke woning 1n eie l atrine moet 
A he . 

Die voor deur van elke woning moet op die straa t 

uitkyk; gevolglik is die agterkant van al die wonings 

t eenoor mekaar soos blyk uit die onderstaa nde skets. 

Ske ts lrnart: Die Liggin_g van die WoonhuLs..e ,_ Strate en Gnng,e 
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le word. 

Die Perseel waaro_p die huise staan: Die persEile waarop 

die huise s t a an is gem.iddeld 20' by 24' ; gewoonlik word 

die huise op di.e een helfte van die perseel gebou, d. w. s. 

12' by 20'. Die ande r helfte word dan as agterplaas ge-

bruik. Geen perseel is omhein nie, en die afstand tus-

sen die verskeie wonings is ongeveer 6 voet (sien mee

gannde skets) op bls. 103. 

Die.......t.eels i~~. Behuising soos opgestel deur die Sending~ 

Daar bestaan geen geskrewe reels i.v.m. behuisings

aangeleenthede nie, maar die vereistes van die s ending 

word mondeling deur die bestuurder van die s endings tasie 

aan die kleurlinge verduidelik. 

Sodra iemand voorner.iens is om 1n huis op Elim te 

bou , meet hy a llereers die verlof van die bestuurder danr

toe ver kry . Die t errein sowel as die grootte daarvan 

word ook deur laas genoemde gekeur . In die reel word daar 

geen grond op di e bui tewyke van die sendingstasie vir bou

doeleindes uitgegee nie maar wel oop terreine binne die 

gemeenskap. Die gemidde lde grootte van die t erreine, 

s oos hierbo vermeld, kan op ongeveer 20' by 24 ' gestel word. 

Alle wonings moe t alleenstaande wees en daar bestaan 

'n verbod op die bou van platdakhuise, Tweevertrek-wonings 

word tans verbied terwyl die bou van drievertrek-wonings 

sterk afgeraai word. Die vyf twe evertrek-wonings wat 

daar op Elim aangetref is, is al ma l in die oudste gedeelte 
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Elke gesinshoof word verplig om die terrein waarop 

sy woning staan sowel as die helfte van die straat reg 

voor sy woning en die helfte van die gange tussen en langs 

sy woning 9 skoon en in stand te hou. 

Daar mag nie meer as een gesin in dieselfde huis woon 

nie. Hierdie reel is, sover nagegaan kon word, alreeds 

geldig vanaf die vroegste jare in die geskiedenis van Elim o 

Die redes vir die bestaan van hierdie reel is om oorbevol

king te verhoed, sowel as die voorkoming van huislike pro

bleme wat so dikwels ontstaan warmeer verskillende gesirme 

saamwoon, Daar was selfs, tot omstreeks 1920, 'n reel 

in swang wat elke gesinshoof verplig het om die bestuurder 

in kermis te stel indien daar persone van buite in sy huis 

oornag of kuier. Weens die veelvuldige werksaamhede van 

die bestuurder sowel as die onwilligheid van die kleurlinge 

om hierdie reel na te kom, is dit afgeskaf. 

Alhoewel die sending niemand verbied om in 'n huur

huis te woon nie, moedig die bestuurder nogtans die kleur

linge aan om, indien moontlik, 'n eie woning te besit. 

DIE WOONHUISE: 

~ehuisingstatistiek: Die totale aantal kleurling-woonhui

se op Elim is tans 345. Van hierdie huise is 56, d,w.s. 

19.45% onbewoon 5 alhoewel in 'n goeie toestand, Ongeveer 

10 van hierdie onbewoonde huise word as tuishuise gebruik 

deur die betrokke eiennnrs wat in die omgewing van Elim 
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woonag tig is, terwyl die eienaars van die orige 45 elders, 

ver a l in Kaapstad , werks aam en woonagtig is en net met 

Paasfees of vakansies na Elim kom. In die afgelope 

15 j aa r is daa r slegs ! 5 nuwe huise op Elim gebou. 

Die Ti pe Gebou: Al die woonhuise op Elim (die bewoonde 

sowel as die onbewoonde ) is alleenstaande; die sending 

het vanuit die staanspoor, d ~ w.s. vanaf 1824, die oprig

ting van half•alleenstaande en ryhuise verbied. Hierdie 
- 3) 

verbod is deurgaans gehandhaaf. Ook bestaan daar geen 

dubb9lverdieping woonhuis op die sendingstasie nie. 

Die Boumateriaal: Die bou.ma teriaal van die ouer tipe 

wonings ve r skil aan.merklik van die van die nuweres. 

Die oudste huise op Elim is gebou uit ·klip en rou klei. 

Hierdie wonings is besonde r sterk en stewig en in etlike 

geva lle kan die klipf ondament bo die oppervlakte van die 

grond gesien word . Die mure is egter t aamlik gr of en on

egalig - nie s o gl ad af gepleister as die huise wat later 

gebou is ni e . Sommi ge mure is selfs baie windskeef, en 

as 1n mens nie bewus is van die feit da t die bou.rna teriaal 

~Qofsaaklik uit klip bestaan nie, sou verwtg word dat die 

betrokke huise mag ineenstort. 

Die boumateriaal van die nuwere wonings is uitsluit

lik rousteen en 1n mengsel van klei en/of sement. · Die 

3) Sien paragraaf oor die reels i.v.m. behuising SOOS 
opgestel deur die sendingo 
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mure van hierdie woning~ :ls heelV~. dunn.e:r as die ouel' 

wonings, maar is nogtans stewig en goed gebou. 'n Hele aan

t al van hierdie wonings is ncig onafgepleister. Die rede 

hiervoor is egter nie . agtelosigheid nie maar wel omdat 

dit gevind is da t die mure ee rs vir 'n paar jaar aan die 

reen blootgestel moet word. Wanneer dit dan gepleister 

word, is daar weinig te vrese dat die pleistering barste 

sal gee en afval. Sommige wonings staan egter alreeds 

vir die afgelope 15 - 20 jaar onafgepleister. 

Saver vas gestel kon word is daar geen huise op Elim 

van baksteen gebou nie. Die rede hiervoor is voor die 

hand liggend: nie slegs is bakstene dtiur nie, maar die 

Elimse grand is nie geskik vir die maak van hierdie tipe 

steen nie en daar is oor nie persone in die nabyheid van 

Elim wat die maak van die stene onderneem nie, Daar is 

ook geen woning aangetref wat uit beton gebou is nie; 

in hierdie geval word dit beweer da t die sement te duur is. 

Die Dalrrnateriaal: Van die 289 huise wat bewoon word, het 

244 (84.43%) rietdakke, 39 (13.50%) Sinkdakke en 6 (2.076%) 

gedeeltelik 1n riet- en sinkdak. Riet vorm derhalwe die 

gewildste dakmateriaal. Dit groei baie volop en weelde-

rig op die Elimse gronde asook op die omliggende plase. 

I n die vroeere jare was riet baie goedkoop en niemand sou 

ander dakmateriaal as r'iet kies nie. Die wat op die 

Elimse grond groei, word gratis aan die kleurlinge afgestaan, 
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terwyl dici 1.:>mliggAndo b o o:r·og0mo o n..::sh:ap d.i.o klGuT'l.i.ne-e ver-

lof gegee het om soveel riet te sny as wat hulle nodig 

het - in baie gevalle met 'n baie geringe teenprestasie. 

waar riet vandag egter 'n gewilde dakmateriaal is, ver

koop die boere dit teen dieselfde prys aan die kleurlinge 

as aan die blankes . 

In die oudste gedeelte van Elim is daar omtrent geen 

sinkdakke nie; slegs in gevalle van persone wat taamlik 

welges teld is, is die oorspronklike rietdakke deur sink 

vervang . In die nuwere gedeelte van die sendingstasie 

word daar egter meer sinkdakke aangetref maar dit is nog 

heeltemal in die minderheid. Sommige kleurlinge het hulle 

rietdakke met sink vervang ,, omda t dit mooier is 11 - andere 

het weer 'n sementdam aangebou en verkies sink om sodoende 

die reenwat er op te vang. 

Die Plafon~ Netso algeme en soos die rietdakwonings is, 

eweso algemeen is die spaansrietplafon. Die spaansriet 

word s elf gekweek en kan ook goedkoop aangeskaf word. 

Van die 289 huise wat bewoon word, het 273 (94.48%) 'n 

spaansrie tplafonj 5 (1.73%) 'n plankplafon, 8 (2.77%) 

spaansrie t sowel as pl ank , een 'n asbesplafon en twee slegs 

gedeeltelik tn s paansrietplafon. Daar is nie een woning 

wat nie in die geheel of gedeeltelik oor 'n plafon beskik 

nie; in die t wee wonings wat slegs gedeeltelik oar 'n 

plafon beskik, J.s die kombuise die vertrekke wat geen plafan 
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h~ t nie. Die kleurlinge beskou 'n huis sonder 1n plafon 

soos ,9 'n hui s s onder 1n kombuis . 11 

Die rie tdakke sowel as die spaansrietplafon het eint

lik 1 n tradi Gie op Elim geword en die grootste persijnta

sie van die kleurlinge verkies 'n spaansrietplafon bo 'n 

planksoJ..der. Die spaansriet word in hoofsaak in die 

tuine gekweek, Sodra 1n persoon van plan is om 1n huis 

te bou, sal hy eerstens sorg dra dat hy oor 1 n voldoende 

voorraad spaansriet beskik en tweedens, dat daar riet 

vir die dak beskikbaar is, 

Die rietsolders word as volg gebou: nadat die huis 

balkshoogte is, word die balke gele en dan die dak opgesit. 

Daarna word die spaansriet styf teenann mekaar,,gele 11 , vas

geheg d,m,v, 1n raamwerk aan die balke en dan met toue 

aan mekaar gevleg , Sodra die plafon dan voltooi is, word 

1 n l aag klei daa rop gegooi sodat die plafon heelt emal dig 

is . Hierdie spaansrietsolders is baie sterk en daar kan 

baie artikels op gebere word. Een algemene klagte is 

egte r da t dit baie stof en korreltjies sand deurlaat, maar 

die ekstra werk wat hierdeur meegebring word, word as van 

weinig belang bes kou, In die me este gevalle word die 

spaansriet, nadat die plafon voltooi is, gewit, en afge" 

sien van die estetiese waarde daarvan, verminder dit die 

deursyfering van stof. 

Die Vloere~ Van die 289 wonings het 277 (95.85%) klei-
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vloer e, 8(2. 77%) gedeelt elik klei- . en plankvloer e en 

4 ( 1.3 8%) geheel·-en-nl plnnkvloere . Alhoewel die klei

vloere i n enkele gevnlle me t matte bedek is, is dit die 

gebruik dat di t minstens een ke er per week gesmeer word. 

Die paar wonings wat in die geheel of gedeeltelik van 

plankvloer e voorsien is, behoort,sonder uitsondering, 

aan die meG r gegoede persone; tog is dit opmerklik dat 

hee lwat kl eurlinge wat di t kan bekostig om die klei- met 

plankvloere te vervang, nogtans verkies om eersgenoemde 

te behou. Di e r ede hiervobr kan 6r aan di e mag van die 

gewoonte of aan die gebrek aan ondernemingsgees toe geskryf 

word . Veral di e ouer persone is baie traag om aan hulle 

huise te werk of t e l aat werk - nie weens die feit dat 

hulle nie die gerief daarvan vir 'n l ang tyd s a l onder

vind nie, maa r bloot omrede hulle dit as 1n beslommernis 

bes kou o 

Vensters: Die vensters van die ouer wonings is gewoon-

lik baie kle in - in die meeste gevalle l~ ' by 2 1 • In 

h i er di e geval word vensters gebruik wat kan oop- en toeklar; 

die raamwerk is deurgaans van hout gemaak. Die vensters 

van ! 50% van die wonings is van skuiframe voorsien en 

behalwe enkele uitsonderings is die raamwerk ook van hout. 

Elke vertrek beskik oor een venster terwyl daar in etlike 

gevalle 'n klein venstertjie van ongeveer 2 1 by 10!1 bokant 

die voordeur aangebring is. 
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Pleisteriq_g: Soos re eds vermeld, is 'n groot persentasie 

van die wonings wel van buite afgepleister maar 1n gedeel

te ondergann nog die n ui twas proses 11 • Al die huise is 

egter van binne afgepleister. In die meeste gevalle, ver

al wat betref die ouer ·wonings, word daar strooi of ander 

ves elagtige plante-materiaal by 'n mengsel van klei en/of 

sand en sement gevoeg by die aanmank van die pleistering; 

die veselagtige materiaal help om die pleister beter aan 

mekaar te heg. 

Die Algemene voorkoms van die huise van buite: Oor die 

algemeen is die voorkoms van die huise van buite baie aan

treklik. Die ou gebruik dat elke huiseienaar 1n vyeboom 

voor sy woning moet plant, word veral in die ouer gedeel~ 

te van die sendingstasie aangetref. Voor elke huis is 

daar gewoonlik 'n kliptrappie en in sommige gevalle 'n 

klipstoep. Slegs vyf wonings het 'n veranda, terwyl 

omtrent 20 van sementstoepe voorsien is. 

Alhoewel dit die gebruik op Elim is om die huise 

net voor Paasfees af te wit, is daar tog verskeie huis

eienaars wat in gebreke bly om die taak uit te voer. Ty

dens die ondersoek was 172, d.w.s. 59.85% van die wo-

nings random afgewit, 107 d.w.s. 37.02% slegs aan die voor 

kant en 10 d.w.s. 3.46% gladnie afgewit nie. In etlike 

gevalle was dit moeilik om te onderskei of 'n huis wel 

afgewit is al dan nie; die rede wat hiervoor aangegee word 9 
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is dat die kalk nie aan die kleimure wil kleef nie. 

Die vensterrame o n die voordeur word gewoonlik of 

bruin of groen geskilder, maar dit is dikwels gevind dat 

die agterdeur of kombuisdeur nie geskilder word nie. Daar 

bestaan die algemene neiging by die kleurlinge om baie meer 

aandag aan die voo rkoms van die voorkant as aan die agter

kant van die wonings te gee . 

Weens die gebrek aan ruimte is daar baie min huise 

wat 'n blomtuin aan die voorkant het; in sommige gevalle, 

waar daar wel 'n blomtuL1tjie aangebring is, is die leng

te daarvan dieselfde as die van die woning en die breedte 

ongeveer 4 voe t. 

Alhoewel dit verkies sou word dat elke woning oor 

'n toegeboude agter12laas moet beskik, is daar tog 103 

of 35.6% van die wonings aangetref wat dit nie het nie. 

Elke gesin is egter geregtig op 'n gedeelte grond aan die 

agterkant van die woning om gebruik te word as agterplaas. 

Van die 289 wonings beskik slegs 61,9% oor 'n toegeboude 

agterplaas. 

Die va~gestelde plek vir die latrine is die agterplaas; 

ook word die terrein as pluimveekamp, stoorplek vir brand

hout, tuingereedskap ens. gebruik. In etlike gevalle is 

daar selfs 'n klein kamertjie of sinkgeboutjie of selfs 

'n sink- of houtafskorting in die agterplase, uitsluitlik 

vir pakdoeleindes, aangebring; die voorkoms van die agter-
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plas e word noodwendig hie rdeur benadeel. In die winter-

maand e is di e ag terplase baie nat; reenwater kan nie 

WGggel e i word nie aangesien daar geen slate vir die doel 

in die s t r a te aangebring is nie. Verskeie persone het, 

om die voorkoms van die agt e rplaas meer aantreklik te 

maak , 'n boom en/of blomme daarin geplant. 

Die Binnenshuise toestande: -- . . . ., . 

Die__g_rootte van die wonings: Die gemiddelde grootte 

van die nuwere wonings op Elim is 20' by 33', terwyl die 

van die ouere wonings 12' by 20 ' is. Hier moet egter in 

aanmerking geneemv.ord dat daar heelwat huise aangetref 

is waar ekstra kamer(s) aangebou is. Daa r kan egter 

vryelik aanvaar word dat bogenoemde mate die oorspronk-

like grootte van al die woonhuise was. 

TABEL VII. DIE HOEVEELHEID VERTREKKE . 
PER WONING 

Aantal Aantal 
vertrekke vertrekke persentasie 

·--·--"'---~·--- - .. 

2 5 1.7~ 

~ 53 18.3 
169 58.47 

5 53 18.3l+ 
6 7 2.42 
7 2 .692 

Tota al 289 I 100.00 

Volgens di e bostaande tabel bestaan meer as 58% van 

d ie huise uit vier vertrekke. Sonder uitsondering word 

twe e van hierdie vier vertrekke as s.laapkamers gebruik, 
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een as voorhuis en een as kombuis. Die persentasie 

woni ngs wa t ui t dris en vyf vertrekke bestaan, is in be i ·~ 

de gevalle 18 .34%, t erwyl dnar ba ie min huise aangetref 

word wa t ui t minder as drie en me er as vyf vertreldce 

bestaan. 

Die grootte van die vertrekke wissel baie, maar dit 

is gevind dat die vertrekke van die ouer tipe wonings 

heelwat kleiner is as die van die nuwere huise. 1n Ge

mi ddelde groott~ van die vertrekke vir die ouer wonings 

kan op ongeveer 6 1 by 8 1 gestel word, terwyl die van die 

nuwere woni ngs op ongeveer 8 1 by 10 ' gestel kan word. 

Mate van oorbevolking : DRar is tydens die ondersoek 

nie een huis gevind wat oorbevolk is nie. In die naweke 

egt er, gewoonlik vanaf Sa t e rdagaand tot Sondagaand, kom 

sornmi ge gesinslede wat elders werk, huistoe; in sulke 

gevalle mag daa r dan wel t e ve el persone in een huis 

slaap, maar di t i s s l egs vir een nag , Die kinders wat 

permanent elders werksaarn is, kom in die reel nie tege

l yk vir vakansies huis toe nie, veral as hulle reeds 1n 

eie gesin he to Gedur ende fe es tye, in die besonder met 

Paasfees, is etlike huise wel oorbevolk, Een huisvrou 

het bv. meegede el da t sy me t die onlangse Paasnaweek 20 

f arnilielede gehuisves he t in haar woning van vier vertrek

ke . waarorn daar, behalwe in die bogenoemde gevalle, nie 

oorbevolkte huise op Elim aangetref word nie, kan aan die 
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volgende oorsake toegeskryf word: 

1. Sodra die kinders die skool verlaat gaan 
hulle gewoonlik elders werk; slegs een of twee bly 
miskien tuis om die ouers behulpsaam te wees, 

2. Volgens 'n reel~ neergele deur die sending,4) 
mag twee gesinne nie in dieselfde huis woon nie. 
In sommige gevalle woon daar slegs 'n vader of moeder 
by die gesinne in. 

3. Die wonings is oor die algemeen taamlik groot 
met die gevolg dat daar voldoende slaapvertrekke is·. 

Die verskillende vertrekke: 

Soos die onderstaande tabel aandui, beskik die wo

nings op Elim slags oor die allernodigste vertrekke -

,, luukse 11 vertrekke ontbreek byna deurgaans, bv. badkamers 1 

spense ens. 

TABELVIII. DIE SPESIFIEKE VERTREKKE IN VERHOU
DING :MET DIE TOTALE AANTAL WONINGS. 

I
I 
1 

Spesifieke 
vertrekke 

Voorhuise 
Kombuise 

. Latrines 
een slaa pko.mer 
twee slaapkamers 
drie slaapkamers 
vier sl aapkamers 
Studeerkamers 

., Si tkamers 
~ 

Aantal 
wonings 

283 
289 
289 

53 
169 

52 
5 
1 

11 

persentasie 

98.26% 
100,00% 
100,00% 
18.34% 
58.47% 
17.99% 
1.73%. 

99.99% 
3.8 % 

1n Voorhuis, kombuis en latrine is derhalwe vertrekke 

wat in so te se alle wonings aangetref word, terwyl 81.66% 

van die huise oor twee of meer slaapkamers beskik. 

4) Siert paragr~af oor. die rer;ls i •. v .m. behuising soos 
opgestel aeur die sending. 
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Studeor- en sitkan:ers is _ 'n seldsrune verskynse1 1 veral 

omrede die meeste kleurlinge dit nie nodig het nie. 

Slaapkamers: Slegs 5 (1.73%) wonings beskik oor vier 

slaapkamers; die eienaars van hierdie huise is deurgaans 

uetreklik gegoede personec Eon slaapkamer word elk deur 

die ouers, s euns en dogters gebruik terwyl die vierde 

slaapvertrek as spaarkamer dien. Die aantal wonings 

wat oor drie en een slaapkamer beskik, is respektiewelik 

52 (17.99%) en 53 (18.34%). By verre die grootste per

sentasie wonings (169 of 58.47%) bestaan egter uit 'n voor-

huis, kombuis en twee slna pkamers. 

se plan is gewoonlik die volgende: 

[! > ( hf-~ 
l\ b ;--~I 

i 
1> d I 

-+-' _,__, _ ._.__! _/C __ _L 7 ~ I 
I "-

Hierdie tipe woning 

a en d - slaapkamers 
b ; voorhuis 
c c kombuis. 

Die groot slaapkamer ( a ) word gewoonlik deur die 

ouers gebruik terwyl die kleiner slaa pkamer (d) aan die 

kinders afgs.staari wordo Dit is gevind dat die dogters 

:in hierdie tipe huis in diese lfde kamer as die ouers slaa~ , 

terwyl die ander slo.aplrnmer vir die seuns bedoel is. 

Voorhuise: Slegs vyf van die 289 wonings besldk nie oor 

'n voorhuis n j_ e; hierdie vyf wonings bestnan almal uit 

Dit is gevind dat die aantal persona wat in hierdie vyf 

,. 

I 

II 

I• 
fl 

i 
: 

• ! 

! 

i 

, 

j 

l 
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huise woon, deurgaana uit twee bestaan, t.w. die gesins

~oof en sy eggenote. In die re~l egter, is die Elimers 

baie gesteld daarop do. t hulle wonings oor 1n voorhuis moc,t 

beskik. TW8(>" 'i.rG rt r e1f yonj_ngs word slegs in die oudste 

g_edeelte val} die c..; endingstasie o.an__g_e tref. Die bou van 

hierd i e tipe woning word tans verbied deur die sending , 

t erwyl die bou van drievertrek-huise deur die s ending 

sowel as deur bewoners van die sendingstasie sterk afge

r ua i word aan aspirantbouers. 

Bai e van d ie voorhuise beskik nie oor binnedeure nie 

maar wel oor gordynafskor t ings. 

uitgange na die slaapkamers. 

Dit ge ld veral by die 

Sitko.mers: Van die 289 wonings beskik slegs 11 (3.8%) 

oor sitkamers; hierdie vertrekke word uitsluitlik gebruik 

wanneer buitengewone gaste ontvang word, d.w.s. vir vrien

de en besoekers afkomstig van buite Elim. In etlike ge

valle i s dit gevind dat die vertrekke nie oorspronklik 

as si tkamers gebou was ni e maar wel as slaapkamers; sodr a 

die kinders egt e r gaan werk , het die ouers een van die 

voorste vertrekke CJ. S sitko.me r ingerig . Hierdie wonings 

bestaan a l mal uit s es of s ewe vert r ekke , d,w.s. dit is 

ne t in die grater woonhuise waar die ,, luukse 11 o.angetref 

word. 

Kombuise: Elke woning beskik natuurlik oor tn kombuis. 

Hierdie vertrek word; veel meer nog as die sitkame r en 
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voorhuis, ook gebruik as die vergaderplek van die gesin 

en die ontvangs.Pek van vriende, Gedurende die winter

maande veral~ verkeer die gesin gesellig saam om die vunr 

in die kombui s o 

Latrines: Dit is, voJ.gens die reels van die sending

stasie, verpligtend dat elke woning sy eie latrine moet 

he. Verskeie latrines wat besigtig is, laat ~eel te 

wense oor wat sindelikheid betref. In die reel is daar 

ook gGen deksels op die sitplekke nie. 

Badkamers: Nie een woning op Elim het 'n badkamer nie. 

Die gesinslede gebruik die slaapkamers om hulle te was 

en 'n kom of klein badjie word vir die doel aangewend. 

Etlike kleurlinge het beweer dat hulle nie 'n bad kan 

bekostig nie terwyl daar ook nie water na die wonings aan

gele is nie. 

Ander vertrekke: Slegs die skoolhoof beskik oor 'n 

studeerkamer ; hierdie vertrek dien ook as kantoor van 

verskeie kerklike aangeleenthede. Verskeie kleurlinge 

het ook, soos in 1n vorige paragraaf vermeld, aan die 

agterkant van hul wonings 'n pakkamer aangebou en hierdie 

vertrekke word uitsluitlik vir die doel gebruik. In et

like huise is gange aangetref; in die meeste gevalle is 

dit aangebring wanneer die wonings vergroot is. Alhoewel 

hierdie gange nie as pakplek bedoel is nie, word dit tog 
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deur verskeie pe r-so:r:e vi r· die doel gebruik. 

Die beligting sowel as die be-

lugting van di e nuwere wonings is baie beter as die van 

die ouere geboue . Nie slegs is die mure hoer in die 

eers genoemde goval nie, maar is die vensters ook groter. 

Ook besl aan di e gemiddelne grootte van die vertrekke 'n 

grater oppervlakte as die ouer wonings. Dit was vroeer 

die gewoonte dat vensters van ongeveer 2' by l' ingesit 

is; in hierdie gevalle is gevind dat die stukkende ruite 

dikwels deur karton vervang,terVTYl sommige vensters ge-

heel-en-al uit luike bestaan. Die lig- en lugtoevoer 

moet noodwendig hierdeur belemmer word. Oor die algemeen 

is die wonings taamlik bedompig van binne aangesien die 

kleurlinge geneig is om die deure en vensters toe te hou. 

Ameublement: Die ameublement, Q.§_ dit ~~rgelyk word ~ 

die Y:.§.g kleurlinghuise £12 die omliggende plase, .!$§:.!! ~ 

baie m1nst i g bes te_!l!pe l word. Daar kan verskeie redes 

hiervoor aangevoer word . In die eerste instansie is 'n 

groot gedeelt e van die meubels erfstukke. Na die dood 

van die ouers word die meubels gewoonlik gelykop ender die 

kinders verdeel. Hierdie meubelstukke, socs bykans alle 

ou meubels, is besonder sterk en stewig. In etlike gevalle 

is stinkhoutstoele aangetref terwyl die outydse " hemel

beddens 11 by scmmi ge gesinne al vir 'n paar geslagte diens 

doen. 
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In die tweede instansie, kan meubels baie goedkoop 

op die Elimse vendusies gekoop word. Wanneer persone 

wegtrek o.f wo.nneer die kinders verkies dat die meubels 

van hulle ouers moet verkoop i.p.v. onderverdeel word, 

word dit op ' n openbare veiling gedoen. Daar is geen 

blankes met wio gekonkure ar behoef te word nie - gevolg

lik wissel hierdie meubelstukke nie van gemeenskap nie, 

maar wel van huis in dieselfde gemeenskap •. 

In die derde instansie is daar talle kleurlinge 

aangetref wat meubels besit wat deur vorige werkgewers 

aan hulle gegee is of waarvoor 'n geringe teenprestasie 

geverg is. 

Vierdens, was daar vonaf die vroegste jare in die 

bestaan van Elim, skrynwerkers wat meubelstukke teen 1n 

baie lae tarief vervaardig het. Dit is tans egter nie 

meer die geval nie aangesien hout baie duur en moeilik 

verkrygbaar is. 

Nuwerwetse of moderne meubels is in baie weinig ge

valle aangetref. Oor die algeme en is die kleurlinge baie 

konserwatief wat hulle meubels betref. Etlikes het be

weer dat ,, wat vir my voorouers goed was, is vir my ook 

goed 11 • Dit is gevind dat daar wel sekere gesinne is 

"'mt beter meubels kan bekostig, mnar dat hulle in gebreke 

bly om dit aan te koop. 

Lamlendige meubels is nie veel gevind nie; oor die 

algemeen is die kleurlinge handig, en repareer graag meu-

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



-..... _ 

121 

belstukke wat nie stewig genoeg vir die daaglikse gebruik 

is nie. 

Die slaa pkamer ameublement bestann gewoonlilr ui t twee 

dubbelbeddens, 'n klerekns en 'n tnfeltjie met 'n gewone 

hangspieel. In slegs 'n paar gevalle is volledige ka-

merstelle aangetref en wel in die huise van die onderwy

s ers. Outyds e spieeltafels is geensins •n seldsaamheid 

nie terwyl die outydse hout- en ysterbeddens byna deur

ganns gebruik word. Strooi- en sewejaartjiematrasse word 

in alle wonings gevind. Die matrns waarop die ouers 

slaap sowel as die van die spaarkamer, bestae.n, indien 

enigsins moontlik,_ uit vere.. Die gebruik van tenminste 

een l aken is baie nlg emeen, 

Die voorhuisameublement bestaan byna deurgnans uit 

'n tafel, 'n outydse houtrusbank,_ (sornmige waarvan uit 

stinkhout vervaardig is) 'n paar stoele en ·1n klein tafel

tjie waarop porseleinornamente, koppies, glase ens. uit

gestal word, In die meeste wonings is daar 'n rak teen 

die muur vas gespyker waarop 'n outydse huishorlosie en 

ander ornamente pryk, Hanglampe, die meeste waarvan reg 

boknnt die tafel hang, is rn ander bnie populere meubelstuk. 

Die atleublement van die paar wonings wat oor 1n sit

kaner beskik, is eintlik mnar dieselfde as wat in die voor~ 

huise gevind word. In slegs een woning, nl, die van 'n 

onderwyser, is i n moderne ,, chesterfield 11-s tel aangetref. 
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In een ander geval ( ~n afgetrede leranr/onderwyser)~ 

bestaan die sitkamerameublenent uit grasstoele en in 

twee ge1,~alle het 'n paar outydse armstoele die ameuble-· 

ment van die s itkamers gevormo 

Die :r:ieubol s wo.t algemeen in die kombuise gebruik 

word, is min of meer as volg: 1n tafel, 1n paar stoele 

of 'n houtbankie sonder rugleuning en 'n staankassie of 

muurrak wat as bereplek vir die eetware dien; 1n paar 

blikke en/of emE1ers water stann gewoonlik op 1n pnrnfien-

kissie. 

Van die 289 wonings is dnnr 202 (69.9%) waarin 

~sterstowe is wnt, as die gesinshoof enigsins daartoe in 

staat is, aangekoop word. Van die nuwere huise is daar 

baie weinig wat nie oor 1n stoof beskik nie. In baie 

gevalle word die kookgeriewe aangevul deur die aankoop 

van 'n klein oliestofie. In veral die ouer gedeelte van 

Elin is die tipiese outydse bakoond nog 1n algemene ver

skynsel en van die ouer inwoners verkies die bakoond bo 

die ~ nuwerwetse" stowe o Di t is gevind dat baie van 

die stowe al vir baie jare in gebruik is; daar word 

gewoonlik baie sterk op 'n stoof op die publieke veilings 

gebie. 

Algemene Netheid en Sindelikheid. 

Cbr die nlgemeen is die wonings waarin dHar klein 

kindertjies is, minder net as die res. Verskeie kleur-
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lingvroue het verkla.ar d.13.+; di t nie help om h n ll0 rm is<P 

aan die kant t e mnak nie aange sien n die kinders di t tog 

maar weer omkJ:ap 11 , Hierdeur word egter nie beweer dat 

die hui se s lo:r·di g voorlrnm nie - inteendeel, .£Q! die al

gemeen i.£. d~e 1t1onings besonde r net. 

Die beddens word gewoonlik ,, hoog " opgemao.k. In 

die spaarkame r (indien do.nr een bes kikbaar is) is daar 

in die meeste gevalle 'n wit deken oor die bed terwyl 

die in die ander kamers me t 'n kombers bedek word, Per

sone wat dit eni gsins kan bekostig , gooi 'n matjie voor 

die bed asook een in die voorhuis. In etlike huise wat 

in die voormiddag besoek is, is gevind dat die beddens 

nognie opgemaak was nie. Die verskoning van die huisvrou 

~as gewoonlik dat danr nognie tyd voor was nie aangesien 

daar vanvroeg af in die tuine gewerk is, dat dit wasdag 

is of dat inkopies by die winkel gedoen moes wordo 

Dit is gevind dat die kombuise minder net as die 

slaapkamers en voorhuise i.s; vuil skottelgoed is dikwels 

op die t afe l s aangetref terwyl sakkies of nandjies ne t 

groente, vrugte ens. oral rondstaan. Die vroue het ge-

woonlik beweer dnt die koobuis die eintlike woon- en werk~ 

plek is en dat dit gevol glik moeilik is om aan die kant 

te hou. 

Nagemaakte papierblormne, droe blomrne, glas- en por• 

seleinornamente ens. dien as die versiermiddels in die 

voorhuis; vi:r.' die doel is di t ui tges tal op 'n muurr ak 
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of klein tafeltj:i_e Q Die mure is in die reel met die 

portrette van vorige w13rkgewers, familielede, Bybel t .ekse si 

almanakke ens. versier ,. Dit is gevind dat in bykans allc 

wonings waarin daar een of meer persone wat ouer as 50 

jaar woonagtig is, daar 'n ,, jubeleumportret 11 aan die 

mure hang. Die bereiking van die ouderdom van 50 jaar 

word as 1n mylpaal in die lewe van die betrokke persoon 

beskou, en die portret dien as 'n soort " onderskeidings

teken". Die gewoonte van die plaaskleurlinge om die 

mure met advertensiefotos, tydskrifportrette ens, te be

plak, word nie op Elim aangetref nie. 

Oor die algemeen is die wonings smaakVol ingerig -

in aanmerking geneem dat die meubels deurgaans baie ou

derwets is. Die rangskikking is goed, m.a.w. dit is so 

gerangskik dat die voorkoms van die vertrek aantreklik 

is en dat daar voldoende ruimte beskikbanr is. Dit is die 

gebruik dat veral die voorhuismeubels, gereeld afgestof 

en opgevryf word. 

Van die 289 wonings is 201+ (70.5%) van binne gewit. 

Aangesien dit met kalk gewit word, is die kleur spierwit. 

In etlike gevalle egter, het die mure 1n oranje-kleur. 

Rierdie kleur word deur 1n mengsel van water en potklei, 

wat in die slote aangetref word, verkry. Die kombuise 

is byna deurgaans met hierdie mengsel geskilder. Slegs 

71 (21+.57%) van die wonings is geplak. Die plakpapier is 
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d eurg a~ns van 1n goedkoop soort met 1n skema vat Saamge-

stel is uit st r epe, blokke of blomme. Hoe meer uitstaan

de die patroon? de s t e aantrekliker vir die kleurlinge . 

In slegs vj.e r gevalle is di t gevind dat die huise van 

binne ui t gevu r f j_s g 

Die misvloere , wat in die meeste gevalle een keer 

per week gesmeer word , word ninstens tweekeer per dag 

geveeg • in die voor- sowel as in die namiddag ~ Vir 

di~ doel word di e vloer ears met wat e r besprinkel soda t 

dit stofddeltjies aan die vogtigheid kan vaskleef. Die 

spaansrietplafon is gewoonlik ondig en laa t baie s tog en 

korreltjies s and deur, veral wanneer iemand dp die solder 

loop. Die vloer e moet gev0lglik dikwels geveeg word. 

Dit is 'n vaste gebruik dat die vensters met gordyne 

behang moet word ; die materiaal is gewoonlik van 'n ka~ 

toenagtige soort. 

Watervoorsieni_gg_§n Sanit~re toestande: Soos later in 
5) 

Hoofstuk IX behandel s al word, is daar 'n voldoende 

watervoorraad op Elim ofskoon drinkwater slegs by twee 

skepplekke en wel op die buitewyke van die sendingstasie, 

gekry kan word. Dit is vanselfsprekend dat, weens die 

terreine van die skepplekke, verskeie kleurlinge ver moet 

loop om drinkwater te kryo Die sending het ongeveer twee 

jaar gelede daaraan gedink om 'n stoordam te bou en die 

water dan d.m.v. pype na sentrale plekke in die gemeenskap 
5) Gesondheidstoestande en -Dienste. 
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ann te le. Die bedr ag wat vir hierdie doel beskikbaar 

gestel is, was egt er heeltemal onvoldoende en daar is 

gevolglik van hierdie plnn afgesien. 
6) 

Die s an.i tere toestande vergelyk ongetwyfeld gunstig 

met die van kleur linge op die omliggende plase. Elke wo~ 

ning 0sski k oor fn eie l a trine terwyl hierdie gerief by 

weinig of geen woning van plaaskleurlinge aange tref word 

nie. Elke ges~nshoof moe t toesien dat sy latrine in 

'n skoon toestand gehou word, dat die na gvuil gereeld 

verwyder word ens. 

Die Besit van Wonings. 

'n Uitstaande kenmerk van die kleurlinge op Elim is 

die neiging om 'n eie woonhuis te besit. Slegs Ql per" 

sone (7.26% van die totale aantal gesinne) woon in huur

huise. Dit word beweer dat huurhuise vroeer 'n onbekende 

verskynsel was; die rede waarom daar tans 21 persone is 

wat huise huur, is omda t hulle dit nie kan bekostig om 'n 

eie woning te bou of nan te ko op nie. Hierdie fe it ver-

klaar dan ook die rede waarom daar in die afgelope 15 -20 

jaar manr slegs ongeveer vyf nuwe wonings op Elim gebou 

is. Huiseienaars wat elders gaan woon,is in die reel 

gretig om hulle huise te verkoop, Sommige verkies egter 

om in besit van 'n woning te bly anngesien hulle met 

feestye en vakansies dan daarheen kan kom. We ens die 

o) tn Volledige uiteensetting word in Hoofstuk .IX gegee. 
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feit dnt dit baie kos om 'n nuwe huis te bou, verkies 

die kleurlinge om liewer 'n ou woning te koop, Dit sou 

vandag tussen £200 en £250 kos om 'n gewone huis op Elim 

te bou, terwyl wonings wat op vendusies kom, gewoonlik 

tussen £20 en £6G behaal, aangesien net lede van die Elim~, 

se gemeente 1n huis op Elim mag besit. 

Ten spyte van die feit dat bykans 93% van die ge

sinne in hulle cie huise woon, bly die perseel waarop die 

wonings staan die eiendom van die sending. 

Alg§mene Gevolgtrekkings i.v.m. die Behuisingstoestande: 

Soos bostaande gegewens aandui, is die behuisingstoestan-

de op Elim, algemeen gesproke, taamlik gunstig. Daar 

is geen tekort aan woonhuise nie, aangesien bykans 20% 

van die huise onbewoon is. Al die woni~gs is alleen-

staande, stewig gebou, van staandakke voorsien en rede-

lik goed gemeubeleer. Van die totale aantal wonings is 

slegs x 2% tweevertrekwonin~s terwyl byna 60% uit vier 

vertrekke bestaan. Meer as 90% van die gesinne besit 'n 

eie woning; benewens ander besittings het hierdie groot 

persentnsie gesinne derhalwe nog 'n vaste belegging of 
7) 

bate van gemiddeld £70 - £800 

Minder gunstige faktore m.b.t. die behuisingstoestan-

de is die volgende: 

7) Volgens die plaaslike wardasieskaal .. 
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1) Dj_e slegte ventj_lo.sie van die ouer woninGs 
2) Dj_e ver afstnnde van d1e drinkwaterbronne 
3) Dj_e afwesigheid van slote vir afloop- en 

reenwater 
4) Die klein ruimto tussen die verskillende 

wonines. 

Nogtans is die behuisingstoestande op Elim heeltomal 

gunstig, veral as dit vergelyk word mot die van kleurlince 

op die omligc;endo plnso sowel ns met verskeie blnnke by-

woners in dio onniddellike ongewing van Elim. 
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DIE VOEDING VAN DIE GESINNE 

In 1 n plattelandse gemeenskap soos Elim, waar die 

landbouberoep deur byna elke gesin beoefen word, is dit 

vanselfsprekend dat 'n groot gedeelte van die daaglike& 

voedsel self geproduseer word. Sekere faktore soos bv. 

die voldoende wotervoorraad, die doeltreffendheid van 

die grand vir verbouing , die gunstige weersomstandighede 

en die aanne emlike voorwaardes waaronder die grand gehuur 

lrnn word, het ongetwyfeld die beoefening van die landbou

bedryf gunsti g be!nvloed. Eintlik is die oorgrote meer

derheid van die kleurlinge ook verplig om hulle bestaan 

uit die grond te maak aangesien die gemeenskap self, sowel 

as die omgewing , nie ander vorms van werk op groot skaal 

bied nie. 

1) 
Voedsel wat self ge~roduseer word: Soos in hoofstuk V 

vermeld, is die belangrikste tuingewasse wat verbou word 

aartappels, uie, pa.tats, pampoen, boontjies, ertjies en 

mielies, terwyl fynere groentesoorte SOOS beet, i:; eelwortels ~ 

mangels, tamaties ens. ook op kleiner skaal gekweek word. 

In etlike tuine is daar ook vrugtebome, veral kwepers, 

appels, pere en lemoene aangeplant deur die huidige huurders 

of hulle voorgangers, Aangesien byna elke gesin op Elim 

--------
1) Die Ekonomiese Omstandi ghede 

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



130 

een of neer tuine huur, maak tuinprodukte 'n belangrike 

deel uit van die daaglikse voedsel-program, Ook is daar 

21 kleurlinge wat saai en sodoende hulleele brood wen. 

Die 10 skaapboere het wel hul eie slagvee, mnar verskeie 

van hulle het meegedeel dat, die stand van die huidige 

wol- en skaapnark in aanmerking geneem, dit meer betalend 

is om vleis by die plaaslike slaghuise te koop. Die 

kleurlinGe wat beeste besit, koop ook gewoonlik hul vleis 

by die slaghuise, tensy 'n groep miskien gesamentlik 'n 

bees koop en die vleis dan onderling verdeel. 'n Aantal 

kleurlinge, veral die tuinboere,hou oak varke aan; 

daar word dan gewoonlik een of tweekeer per jaar 'n vark 

geslag, nie soseer omrede die vleis nie, ma nr wel vir die 

vet wat uitgebraai word. Byna al die vroue hou pluimvee7 

veral hoenders,aan. Die hoendereiers word vir eet- sowel 

as handelsdoeleindes gebruik, terwyl daar in baie uitson

derlike gevalle bv, verjaarsdae of Kersfees, 'n hoender 

geslag word. Bctie min kleurlinge hou melkkoeie aan, 

terwyl batter 'n seldsame artikel op Elim is. 

Voedselsoorte wat gekoop word: Die belangrikste voed

selsoorte wat gekoop word is meel~ vleis, vis, melk en 

kruideniersware, Vanselfsprekend sal die graanboere nie 

meel koop nie omrede hulle dit self produseer. Persone 

wat nie self saai nie, koop hulle meel by die plaaslike 

winkelier. Vleis word 6r by die kleurling-slagters 6r 
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by die plaaslike slaghuis, wat aan 1n blanke behoort, 

gekoop. Dit is opmerklik dat die melkboere 1n goe ie 

. afset kry op Elim~ Waar die pryse van meel en vleis 

min of mee r ge lykstaande is aan die op Bredasdorp, is die 

melk ietwat goedkoper 9 nl. vier pennies per pint. Kleur

lingmans wat af en toe gaan visvang en/of vis opkoop, 

asook 1n paar kleurlinge wat by die see woon en dan vis ~ 

na Elim bring om te verkoop, het 'n baie goeie plaaslike 

afset. Die kleurlinge is baie lief vir vis en is selfs 

bereid om in skaars tye 'n ho~ prys daarvoor te betaal. 

Vis word of vars of gedroog gekoop. Die pryse van die 

kruideniersware vergelyk baie gunstig met die op Bredas

dorp - grootliks as gevolg van die f eit dat meeste van 

die pryse in die afgelope tyd vas gestel is. Verskeie 

kleurlinge het beween dat daar vroeer buitensporige pryse 

vir kruideniersware geverg is; die rede hiervoor lg 

moontlik opgesluit in die destydse hoe vervoerkoste asook 

in die feit dat by gebrek aan voldoende komrnunikasiemid-

dels, die gemeenskap destyds meer geisoleerd was. Al hoe-

wel by verre die me este kleurlinge hulle kruideniersware 

op Elim koop, koop sommi ge kleurlinge hierdie artikels tog 

ook op Bredasdorp - veral as hulle per geleentheid of per 

spoorwegbus na Bredasdorp gaan vir besi gheid ens. Volgens 

die plaaslike winkelier is die belangrikste kruideniers

ware wat gekoop word veral sujker en koffie, ter-wyl sout, 

blikkiesvis, -konfyt en jellie ook 1n redelike afset het. 
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Vanselfsprekend word artikels soos kerrie, koeksoda ens. 

ook dikwels gekoop. 

In die re~l ontvang geen loonarbeider voedsel as 

deel van d ie loon nie; af en toe sal 'n boer bv. meel 

en vleis aan sy arbeider gee wanneer hy huistoe gaan vir 

1 n naweek of valrnnsie, maar di t geskied na willekeur. 

Die aard van die maaltyd: Die graan- en ve eboere, sowel 

as die sakemanne en die professionele werkers, m.a.w. 

die meer geg oede kleurlinge, hou ongetwyfeld 'n ,, be ter 

tafel 11 as die orige kleurlinge d. w. s. die tuinboere en 

die gesinne van die loonarbeiders. Hierdie groep kleur

linge eet bv. meer vleis omrede hulle dit beter kan bekos

tig . Een tuinboer het bv. verklaar:,, ons kan nie ee t soos 

ons wil nie maar soos ons kan. 11 Nogtans maak die kleur

linge deurgaans te min gebruik van groente as voeding . 

Dit mag enersyds onkunde wees wat betref die voedingswaarde 

daarvan,of andersyds, dat die vroue die moeite om dit voor 

te berei, ontsien. Oor die algemeen egter, hou die kleur

linge ook nie van groente nie, Vleis, sop, koffie en 

brood is ongetwyfeld die voedselsoorte wat die meeste 

genuttig word. 

Die ontbyt bestann gewoonlik ui t koffie en brood en,, / 

as dit beskikbaar is, droe vis. Dit is baie selde gevind 

dat daar bv. meelpap in die oggend geeet word. Die kin

ders ontvang in die meeste gevalle swart koffie en brood 
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met vet en/of konfyt terwyl die ouers met kort tussen

poses, d.w.s. vandat hulle opstaan tot by die middagete, 

koffi e drink. Wanneer die markwaarde van eiers laag is, 

mag 'n gekookt e of gebakte eier deel van die ontbyt uit

maak , maar dan slegs vir die volwassenes. 

Die gebruiklike middagmaal is of sop met vleis 

saam daarin gekook, koffie en brood, of 1 n droe maaltyd, 

d.w.s. kool wat saam met vleis gekook is, beter bekend 

as smoorkool, kerrieboontjies en mielierys, aartappels 

plus soutvleis, ens. In die meeste gevalle vorm ge

bakte patats 1n aanvulling by die voedsel. Wanneer daar 

ander groentesoorte bv. geelwortels, beet ens, beskikbaar 

is, mag dit ook bedien word, maar in die reel mom die 

groente in die sop. In die we eksdae ontbreek nagereg 

geheel-en-al by die middagmaal. Wannear vis voorberei 

word, word daar gewoonlik nie ander voedsel gekook nie, 

Dit gebeur baie selde dat daar slaai gemaak word of dat 

sekere groentes bv. wort els, rou geeet word. 

Di t is gevind da t 'n g r oo t aantal kleurlinr,e by die 

weeksm~altye sonder vleis sal klaarkom maar da t daar op 

Sondae wel vleis op t afel moet wees. By hierdie geleent

heid word daar ook 'n groter verskeidenheid van groente 

voorberei, asook soms 'n nagereg bedien. 

Die aandete bestaan gewoonlik uit die opgewarmde 

kos van die middagete, saam met koffie en brood. 
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Oor die algemeen wil dit voorkom asof sop, brood en 

koffie die belangrikste voedselsoorte is. 

Voorbereiding van die Voedsel: Die huisvrou is die per

soon wat deurgaans verantwoordelik is om die voeds el voor 

te ber ei. Die hoeveelheid tyd wat daaraan bestee word 7 

is in d i e reel baie min. As sy bv. in die tuin gaan 

werk in die voormiddag, sal sy die kos op die vuur sit 

en omstreeks 10.30 of 11 vm. huistoe kom om dit verder 

vcior te berei. Wanneer ander lede van die gesin in die 

tuine werk, sal sy bv. een keer in die voo rmiddag en een 

keer in die namiddag koffie en brood na die tuin bring of 

stuur. Oor die algemeen vereis die tipe voedsel wat 

voorberei word nie veel tyd nie. As die groente bv. 

geskil is en dit op die vuur is, sal daar na die winkel, 

tuine of vriende gegaan word - solank daar net genoeg vuur 

is om die kos gaar te maak. Tydens die ondersoek is 

daar verskeie gesinne, wat in die voormiddag besoek is~ 

aangetref waar nog geen kos op die vuur was nie. In sulke 

gevalle word die voedsel van die vorige dag moontlik net 

voor die etensuur opgewarm of daar word nie spesiaal ge

kook nie. 

Bykans 70% van die gesinne op Elim het stowe. Die 

orige 30% kook op 'n drie~voet en bak hulle brood in die 

bakoond wat reg agter die vuurmaakplek gebou is. Geen 

gesin besit 'n oormaat van kastrolle, potte ens, nie; slegs 
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die allernodigste bv. 1n waterpot, twee of drie kastrolle 9 

'n koffieketel ens. word aangeskaf. In baie uitsonderlike 

gevalle is daar oliest~fies, 

Oor die algemeen dra die vroue nie besondere kennis 

aangaande die voorbereiding van die voedsel nie. Som~ 

mige vroue, veral die wat vroeer by blankes werksaam 

was, het wel die kennis r~ar dit word in die reel nie . 

toegepas nie, Niemand sal ooit praat van 'n gebalanseerde 

dieet nie; wat daar is om te eet word eenvoudig genuttig. 

Die kombuise is oor die algemeen nie baie net nie; 

dit kan miskien toegeskryf word aan die beknoptheid van 

die vertrekke sowel as aan die feit dat die kombuis die 

eintlike woonvertrek van die gesin vorm. Nogtans wil 

dit voorkom asof die vroue betreklik sindelik is wat be

tref die voorbereiding van die voedsel. 

Eetgewoontes: In die re~l word die eto in die kombuis 

genuttig, Wanneer daar egter vriende kuier ens. word 

die voorhuis vir die doel gebruik. Tydens die middag

maal sal die gesin wel rondon die tafel sit maar met ont

byt en die aandete neem die gesinslede hulle kos en gaan 

sit waar hulle verkies. Verskeie kleurlinge het meegedeel 

dat daar aan tafel gebid en gedank word. 

Die tafel word eintlik net vir die middagmaal gedek. 

In baie gevalle egter, word die voedsel deur die huisvrou 

uit die potte geskep en dan aan die gesinslede oorhandig. 
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Opskepskottels word baie selde gebruik, Die taf elge-

reedskap bestaan eintlik net uit 'n bord, mes, vurk en 

lepel; die gebruik van messe en vurke is nie eons by 

aJ.na l 'n vas t e ree l nie , Daar word selde of ooit van 

'n tafeldoek gebruik gemaak, Die middagete word gewoon-

lik om twaalfuur genuttig , na ar die aard van die werk

saanhede van d i e dag bepaa l gewoonlik die spesifieke tyd. 

Dit gebeur ook d ikwels da t die middagmaal van die mans 

na die tuine , l ande ens. gebring word. 

2) 
Die Sko ulvoedin_g_skemq: Soos in hoofstuk Vlj[ vermeld, 

dien die skoolvoedingskema as 'n belangrike aanvulling 

by die da aglikse voedselprogram. Dit is, volgens die 

huidige skoolhoof, baie duidelik dat die skoolvoedingske

ma 'n gunstige uitwerking laat op die algemene gesondheids-

toestand van die kinders. Die skoolhoof het oak verder 

me egedeel dat dit tot Junie 1948 die gebruik was om die 

skoolvoedsel om twaalf-uur aan die leerlinge uit to deel. 

Aangesien di e mi ddagete wa t tuis genuttig word kort hier-

na volg ~ was verskeie ouers die meninr, toegedaan dat die 

middo.gmaal tuis derhnlwe ingekrin p kan word. Tans word 

d ie skoolvoeding om half-elf gegee ten spyte van die feit 

dat daar annvo.nklik groot t eenkanting aan die kant van 

sommi ge ouers was. 

2) Opvoeding en Onderwys. 
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Slotopmerkings~ Weens die feit dat daar, relatief ge

sproke, geen skaarsheid aan voedsel, veral groentes, op 

Elim is of behoort te wees nie, sou die huisvroue, indien 

hulle die nodige voorligting kon kry, instaat wees om 'n 

gebalanseerde dieet vir hulle gesinne voor te berei. 

Die huidige gebruik i,v.m. die voorbereiding van voedsel 

is egter baie onbevredigend. 
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HOOFSTUK IX 

DIE GESONDHEIDSTOESTANDE EN - DIENSTE 

Soos in hierdie hoofstuk aaneedui sal word, is die 

gesondhe idstoesto.nde van die kleurlinge op Elim nie baie 

gunstig nie, terwyl die geneeskundige dienste heeltemal 

onvoldoende is. Die huidige distriks geneesheer het bv. 

meegede ol dat daar oorgenoeg werk vir twee voltydse 

geneeshere is. Hierdie bewering mag miskien 'n oordrewe 

voorstelling we es maar dit dui nogtans op die feit dat 

die gesondheidstoestande van die kleurlinge veel te wense 

oorlaat. Daar is ook tydens die ondersoek gevind dat 

die meeste gesinne een of meer siekes het. Die aard 

van die siekte was in etlike gevalle onbeduidend, maar 

dit lewer nogtans bewys dat die kleurlinge fieies nie 

baie sterk is nie. 

Volgens die distriksgeneesheer le die juiste oorsake 

van die swak gesondheidstoestande in ander faktore opge

slui t as die klimaa t en topografie van die sendingstasie. 

Die matige tenperatuur en seelug behoort eerder 'n gunstige 

uitwerking op die gesondheid van die kleurlinge te he. 

Lewenstatistiek: 

In hoofstuk III is daarop gewys dat die bevolking 

van Elim vir die afgelope 25 jaar min of meer konstant ge

bly het. Uit tabel no. IX, , wat die geboortes en sterf-
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tes vir die jare 1943 tot 1947 aandui, is dit duidelik 

dat beide die ge boorte- en sterftesyfer min of meer konstmt 

1:5ebly het. Tabe l no. :;<:, gee ons die geboortes en sterf-

tes per l,ooo van die bevolking vir Elim sowel as vir die 

kleurlinge en die blankes in die distrik Bredasdorp. 

TABEL NO . IX GEBOORTE- EN STERFTESYFERS VANAF 1943 
TOT 1947 J) . 

Jaar Aantal geboortes Aantal sterfte~ 

·1943 34 29 
1944 32 30 
1945 35 30 
1946 37 29 
1947 29 34 

. .. 

Totaal 167 152 

Gemiddelde 33.4 30.4 

TABEL NO • . X. GEBOORTES EN STERFTES PER 1, 000 VAN 
DIE BEVOLKING 

Gebied Geboortes Sterftes 

Kleurlinge te Elim ! 36.9 28.9 
Kleurlinge, dist. Bredas-

42.4 22.5 dorp · 
Blankes, dist. Bredas-

dorp 21.9 11.7 

Die tabel dui duidelik aan dat die geboortesyfer 

onder die kleurlinge op Elim besonder laag is (36.9 per 

1,000 van die bevolking) in vergelyking met die van die 

kleurlinge in die magistraatsdistrik van Bredasdorp. 

Aan die ander kant is die sterftesyfer weer be~onder hoog 

1) Inligting verkry by die Magistraatskantoor; Bredasdorp. 
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in vergelyking met die van die totale kleurlingbevolking 

in die distrik. Die relatiewe lae geboortesyfer ~n ho~ 

S:erftesyfer vir Elim kan waarskynlik toegeskryf word aan 

die feit da t Elim se bevolking hoofsaaklik uit ouer per-

sone bestaan, baie waarvan alreeds verby die vrugbaar

heidsperiode is. 

2) 
Kindersterftes: Wanneer die aantal sterftes van kinders 

onder een jaar oud nagegaan word, is dit opvallend dat 

hierdie syfers besonder hoog is vir die kleurlingbevolking 

van Elim sowel as vir die van die distrik. 

TABEL NO. XI. KINDERSTERFTES ONDER EEN JAAR 
. VANAF 1943 TOT 1947. 

~· 

Gebied Aantal % van totale 
aantal sterftes 

Kleurlinge te Elim 33 21.6 
Kleurlinge, dist. Ere-

dasdorp 225 33.3 
Blankes, dist. Bredas-

6 dorp 1.2 
-

Soos duidelik blyk uit tabel no.XI is die kinder-

sterftesyfer onder een jaar vir kleurlinge in die distrik 

heelwat hoer as die vir kleurlinge op Elim. Dit is waar

skynlik toe te skryf aan die feit dat die mediese dienste 

van kleurlinge in die distrik nog gebrekkiger is as op 

Elim, Ook is die kindersterftesyfer (onder een jaar) 

onder die kleurlinge in die distrik besonder hoog in ver-

gelyking met die van die blankes~ Dit is egter 'n alge-

2) Inligting verkry by die Magistraatskantoor, Bredasdorp. 
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meen bekende feit dat die sterftesyfer onder die nie

blanke rassegroepe in Suid-Afrika, veral die van kinders, 

baie hoer is as die van blankes. 

Oorsake van Sterfte: 

In tabel no.XII word die kindersterftes Conder een 

jaar) vanaf 1943 tot 1947 vir Elim sowel as die vir die 

Bredasdorpse distrik, geklassifiseer volgens die belang

rikste oorsake. Die feit dat die oorsake van dood in 

hierdie twee gebiede aanmerklik verskille toon, kan waar

skynlik daaraan toegeskryf word dat die juiste oorsake 

van dood in die meeste gevalle nie deur 1 n geneesheer ge

spesifiseer is nie, maar wel deur die betrokke ouers self. 

So byvoorbeeld blyk dit onwaarskynlik te wees dat daar 

op Elim in die afgelope vyf jaar geen kindersterftes a.g~v. 

maagkwale en te vroee geboortes voorgekom het nie, terwyl 

die jaarlikse gemiddelde persentasies van hierdie twee 

siektes vir die res van die distrik, 16.7% en 14.2% onder

skeidelik was. Weliswaar mag die feit dat die kleurlinge 

op Elim beter mediese- en kraamdienste het as bv. die 

plaaskleurlin8e, :n rol speel i.v.m. die sterfte-aantal 

by te vroee geboortes, maar die mediese- sowel as die 

kraamdienste op Elim is geensins van so 1 n gunstige aard 

dat dit sterftes a.g.v~ te vroee geboortes, geheel-en-al 

kan verhoed nieo 

Dit blyk nogtans duidelik uit die tabel dat stuipe 
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T.AJ3EL NOo Xll.OOBSAKE V.AJ:T KINDERSTERFr.I'.ES (ONDER EEN J.AAR) OP ELIM .A.SOOK VAN :DIE 
fil&lJBLI NG:SEVOLKI NG I N :DIE BES VAN DIE DISTRIK VANA.F 1943 - 1947. 

f Ge-.61e.,~ ·-·~-~~~~-~-EL-IM'~~--~r ·~---,-~- :0 r7T~Rr K .. ' 

.....,r~~.raa~r ~-~~- -tr._ 1943f~·1944- -~-945·-r ~2-~~~1941i 194:3' -1944J 1945 ~ :-1946 !: 1941 J 
· Oorsake % f % % · % ! % % · fa r % % t % 
~- ~- -~~~~~~~-·I~~~~- .. l , t f 

I 50,0 I 66, 7 I 50~0 oo.o 28,5 25. 7 • 17~9 I 35,3 :::. : ! :~ .. : 
! 50.,0 r 33.,3 f 20~0 28o5 2090 21~4 11!" 8 ~ 
! Ii ! 11.1 io~ 1 191'6 17.8. 1 18,2 
1 r f 

I [ 

Te vroeg gebocrtes f [ f -:- , . ; . , 14.3 . 21~4 9~8 13~3,, t 12~1 :. 

t Ad f ~ 
1

1 50 0 l t 43 0 l 22_c91 . . ~~~ 1111 __ 2>,5 .. 35~6 ~ 39.4 . f ~, n_:~~- . r ~- i - . ! • r~~- ~ i t ' - - _, 

• Tot""1 j_ ioo_.~o~ 100.00 J1oo.oo I lOO.oo 1 100.00; 100.oo[ i~o;oo [ 1~~.00 lOo,ooi ioo.oo j 

Stuipe 

J3or skwale 

Maag~ale 
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(wat dikwels vercorsaak word deur verkeerde voeding) en 

borskwale 5 waaronde r siekt es soos bronchitis 7 longkwale 
. 

ens. ingeslui t i s 1 t anml ik dibvels in albei gebiede voor-

kom . Die kl :ndersterftes wat onder die opskrif 99 ander 11 

ingesluit i s ~ is c ,a . t nndekoors, binnekoors , ruggr aat-

koo r s , nie r kwal e ens. 

TABEL NO .XIII •3)00RSAKE VAN STERFTES ONDER KLEUR
LINGE OP EL!M BO EEN J AAR , VANAF 1943 TOT i 947 

I ~ 
J aar 1943 1944 1945 1946! 1947 G~r1 t-.. ~ . de % 

Oors ake % % % % % v2naf 
1943~19+7 J 

Tuberkulos e 24.o 40.9 18.2 16.7 33.3 
--1 

26.6 I 
Longontste-

7 .4 king 16. o - 18 .2 33.3 15.o 
Hartkwale 8 . o 485 14.5 8.3 14.8 10. 0 
Kanker 16.0 22.7 ~ 4.2 14.8 11.5 
Benoude bor~ 8.o 4:5 9.1 - ~·7 5 ~ Beroerte 8 . o 9.1 9.1 20.8 1 • 8 12: 
Ander 20.0 18.2 31.8 J.6. 7 11.1 19.6 

TOTAAL 100.00 100 .00 lOOaOO 100.00 100.0 0 100 .00 

Soos dui delik blyk u i t tabel nooXIIIis tuberkulose 

die oor'sank vun d. i e groo cs ·ce pers entasie s t erftes ( 26 . 6%) 

onder kleurlinge bo een jaar vano.f 19)+3 tot 1947. 

Indien alle oorsake van sterftes deur 1n gene esheer 

gespesifiseer kan word, s a l d i e persentasie sterfgeval l e 

a ,g.v. tuberkulose ongetwyf eld ho~r wees aangesien dit, 

3) Die oorsake van sterfte onder die ander kleurlinge 
in die di s t rik 7 soos aangegee in die re gister van sterftes, 
is ;so onvolled i g dat di t nie geskik is vir vergelykings
doele indes nie. 
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volgens die distriksgeneesheer, dikwels gebeur dat pcrsone 

wat in werklikheid aan tuberku.lose sterf, se dood aan 

longontsteking deur hul verwante aangegee word. Dit 

is ook waar::ikynlik dat die juiste oorsaak van sommige 

persone wat nnn longontsteking oorlede is, ook tuberkulose 

nag wees aangesien hierdie twee siektes nou verwant is 

ann meknar. Die persentasie sterftes aan hartkwale, 

beroerte en kanker is min of meer gelyk (10o0%,12.4% en 

11.5%) vir die genoemde tydperk. Siektesoorte wat onder 

die opskrif ,, ander 11 geklassifiseer is, is o.a. harsing9 ·

koors, maagkoors, binnekoors, wurnkoors, suikersiekte, 

"ouderdom 11 , dermverstopping, bloedstorting en hoe bloed

druk. 

Geneeskundige Dienste: 

Die feit dat die geneeskundige dienste op Elim, 

soos hieronder verduidelik sal word, heeltemal onvoldoende 

is, kan nie genoegsaam beklemtoon ·word nie. 

Die distriksgeneesheer, woonagtig te Napier, besoek 

die sendingstasie op die twe ede en laaste Vrydag van die 

maand, d.w.s. slegs tweekeer per mnand. Die besoekure is 

vanaf lO ·vm. tot 1 nm. Die sending het twee vertrekke 

van 'n woning op die werf 9 wat vroeer deur die posmeester 

bewoon was, aan die geneesheer as spree:illqkaal afgestaan 

en ingerig. Die een vertrek word as wagkamer gebruik en 

vir die doel is dit voorsien van 1n paar banke. Die an-
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der vertrek word as spreek- en ondersoekkamer gebruik en 

die ameublement bestaan uit 'n bed, 'n wastafel met kom 

en beker en 1 n klein tafcltjie waarop die geneesheer sy 

apparaat, oed1syne ens, plnas. Volgens die geneesheer 

behandel hy gemidds l;1 30 gevalle tydens elke besoek aan 

Elim. 

Behoeftige pers one ontvang , volgens 'n ooreenkoms 

tussen die geneesheer en die plaaslike Welsynsvereniging , 

vry mediese behandeling op voorwaarde dat hulle 'n ,, ver

lofkaartj i e ", uitgereik deur die sekre t aris van die Wel

synsv.eren1 ging , aan die geneesheer oorhandig. In sulke 

gevalle word medisyne gratis, of as 'n persoon bereid is 

en kans sien om i ets te betaal, teen 'n verminderde tarief 

verskaf. Hierdie ooreenkoos is aangegaan omrede die se

kretaris van die Welsynsvereniging goed bekend is me t die 

ekonomiese omstandighede van die kleurlinge en die werklik 

behoeftige gesinne derhalwe instaat gestel kan word om 

med i ese behandeling te ontvang . Indien behoeftige persone 

bedleend is, kan hulle, deur die sekretaris van die Welsyns-

vereniging in kennis t e stel, tuis deur die geneesheer be

soek word, In 1947 is daar bv. 75 verlofkaartjies deur 

die Welsynsverenieing uitgereik, 

Persone wat ekonomies beter gesteld is, moet self 

reelings tref net die geneesheer indien hulle tuis besoek 

wil word. Volgens die geneesheer is daar wel vas te fooie 

• 
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wat vir behandeling en medisyne geverg word. Vereffening 

geskied in ba ie gevalle onraiddellik na behnndeling, maar 

dit gebeur dikwels dnt daar in pan ienente afbetaal word. 

Ook gebruik die geneesheer sy eie diskressie in gevalle 

waar persone om 'n verlnging van doktersgelde vra. 

Dit gebeur baie dikwels dat die geneesheer ontbied 

moet word nn siekes in die gemeenskap. 'n Groot gedeelte 

van .die inwoners vnn Elim l aa t die reeling hiervnn in die 

hande van die Welsynsvereniging . In gevalle van behoef

tige persone, tree die sekretaris van bogenoemde vereni

ging in verbinding met die magistrnnt van Bredasdorp om 

sodoende die geneesheer gratis na Elim te l ant kom. In 

1947 moes die sekretaris van die Welsynsvereniging bv, 

63 keer die geneesheer ontbied na siekes in die gemeen

ska p • . 

Die distriksgeneesheer vervul ook die rol van t and

arts op Elimc Diegene wat kunstande kan .bekostig gaan 

hiervoor na die t andarts op Brednsdorp. 

Sommi ge kleurlinge, veral die meer gegoede persone, 

verkies om ten tyde van siekte die vorige distriks genees

heer, wat op Br edasdorp woonngtig is, in te roep. Laas

genoemde wat, volgens die skoolhoof, baie gewild is onder 

die kleurlinge ~ vul in werklikheid die mediese dienste op 

Elim aan, veral omrede verskeie kleurlinge, wanneer hy na 

Elim kom, van sy dienste gebruik maak. 

Vanaf ongeveer die begin van 1948 bes oek ook 1n ander 
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geneoshe er van Bredasdorp die sendingstasie tweekeer per 

mactnd. Hierdie besoeke is egter nie so gereeld as die 

van dio distriksgeneesheer nie. Persone wat van hierdie 

~ eneesheer bchandeling ontvang, moet egter self daarvoor 

betaal, Verskeie kleurlinge het meegedeel dat hulle 

meer waarde heg aan die dienste van 'n geneesheer wat 

nie as distriks geneesheer optree nie omdat hulle meen dat 

hulle deegliker behandeling kry. 

Soos op alle Morawiese sendingstasies die geval is, 

beskik die plaaslike sendelinge ook oor 'n verskeiden-

heid van medisyne. Dit gebeur dan ook daagliks op Elim 

dat van die kleurlinge na die sendeling kom, hulle siekte 

aan laasgenoemde verduidelik en dan medisyne ontvang 
4) 

waarvoor hulle 'n klein bedraggie betaal. Hierdie dienste 

was vanaf die vroegste jare die gebruik op Elim. Dit gaan 

nie gepaard met 'n ondersoek nie maar die sendeling handel 

volgens qie verklaring van die pasient. 'n Elementere 

kennis van siekte en medisyne is 'n vereiste wat aan alle 

Morawiese sendelinge gestel word voordat hulle na ander 

lande as sendelinge mag gaan. Om die rede was daar ook 

in Duitsland voorsiening hiervoor gemaak in die opleidings

kursus van die aspirant sendelinge. 

'n Gesondheidskliniek saam met die dienste van 'n 

voltydse verpleegster, sou ongetwyfeld in 'n besondere 

4) Die gelde wat hiervolgens ingevorder word, word uit
sluitlik aangewend vir die koop van 'n voorraad medisyne. 
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behoefte voorsien. 

Verplegingsdienste~ Alhoewel daar reeds in omstreeks 
. 

1940 groot ywer aan die dag gele is om 'n verpleegster 

op Elim aan tc stel, het dit om verskeie redes nognie 

geskied nie. Aanvanklik kon geen verpleegster gevind 

word nie en toe die Welsynsvereniging in 1944 gestig is, 

is van die plan afgesien omrede die Afdelingsraad van 

Bredasdorp nie sy weg oopgesien het om subsidietoelae 

aan bogenoemde vereniging en 'n verplegingsdiens te ·gee 

nie. Hierdie saak is egter opnuut in 1947 by die Depar

tement van Gesondhaid aanhangig gemaak. Tot dusver is 

slegs kennis gegee dat dit die aandag van die betrokke 

Departement geniet. 

Die eggenote van die planslike sendeling, wat 'n 

verpleegsters-opleiding in Duitsland ontvang het, help 

gratis waar mo0ntlik, maar dit word algemeen gevoel dat 

die dienste van 'n voltydse verpleegster in 'n baie groot 

behoefte sal voorsien. 

Daar is slegs twee vroue in die gemeenskap wat . as 

vroedvroue optree. Geen-een beskik egter oor die nodige 

kwalifikasies niec Weliswaa-r is een van hierdie vroue 

in besit van 'n getuigskrif van 'n Kaapstadse geneesheer 

met wie sy saamgewerk het, maar sy het geen opleiding 

as vroedvrou gehad nie, Alhoewel die gemiddelde aantal 

geboortes per maand slegs van drie tot vier is, het beide 
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vroue vorklaa r dat, s aam met hulle eie huislike pligte , 

die we r k t e vee l is. Die ge l de wa t vir hier di e dienste 

gever g word bedr a £1 per geval. Ind ien daar oo k van d i e 

vroedvroue verwag word om d i e huishouding oor t e neem 

s ol ank di e vr oue d i e bed moe t hou, is die f oo i £2. Be i de 

vroue het egt er me eged eel da t hulle verplig s al wees om 

s om.mi ge kraamgevalle in di e t oekoms t e weier aangesien 

d i e pe rs one nal aa t om die vere iste gelde t e betaa l. 

Volgens d i e geneesheer l ewer die vroedvrou~ onbevred i gende 

wer k . Bulle werk nie genoegsaam higienies nie en hy skryf 
-

d i e al gemene verskyns el van vrouekwale op Elim uitsluitlik 

hier aan toe. 

Hos pitaalfasiliteite : Die naaste al gemene hos pitaal 

aan Elim is die op Ca l edon. Aangesien hierdie hos pitaal 

ba ie min beddens tot di e bes ki kking van nie-blankes he t, 

gebeur dit s el de da t d i e kleurlinge daarvan gebruik maak. 

In die r eel gebeur di t ook min da t di e kleurlinge van 

Elim na en i ge hospitaal vir mediese behandeling gaan. In 

1947 is daa r twee kl eurlinge in die Groot e Schuur Hospi-

t aal opgeneem; in albei gevalle he t die distriksgenees

he er di e hos pitaalreelin8s ge tref t erwyl die ve rvoerkoste 

gedeeltelik deur die pasiente self en gedeeltelik me t 

behulp van di e Bredasdorps e magistraat gedek is. 

Daar is in di e afgelope vyf jaar geen tuberkulose

of geslagsiekt e-lyers na 'n hos pitaa l vir aansteeklike 
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siektes geneem nie. Die naaste hospitaal v·ir tuberku

loselyers is die op Stellenbosch. Vanselfsprekend speel 

die ver afst nnd in hierdie verband ook 'n belangrike rol. 

Snesiale Gesondheidsdienste: 

Vir Moeders en Suigelinge: Voorgeboorte-versorging be

rus by die vroue s elf. Indien mediese raad ingewin moet 

word, word dit by die geneesheer gedoen. Laasgenoemde 

.. 

het egter me 2gedeel dat vroue baie selde opdaag vir voor

geboorte-behandeling . Slegs in gevalle van abnormale 

geboortes word die gene esheer ontbied. Die versorging van 

suigelinge berus uitsluitlik by die moeders self. 

Skoolkinders: Daar is reeds in die hoofstuk oor die 

Opvoeding en Onderwys vermeld dat die skoolgeneesheer 

jaarliks die plaaslike skool besoek. Soos in die geval 

van ander plattelandse skole, word daar weinig ag geslaan 

op die aanbevelings van hierdie geneesheer. Laas geneemde 

wys jaarliks op die feit dat 'n groot aantal van die 

kinders slegte tande het en dat byna almal, in 'n mindere 

of meerdere mate, , ondervoed is. Volgens die skoolhoof 

word daar wel in baie gevalle uitvoering gegee aan die ver

wydering van slegte tande, maar voorskrifte i.v.m. 1 n ge

balanseerde dieet word geheel-en-al oor die hoof gesien. 

Hy skryf hierdie feit daaraan toe dat die ouers hoegenaamd 

nie bewus is van die waarde van 'n gebalanseerde dieet en 
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veral van gr oente nie. Gereelde voorligting in verband 

hiermee 9 s al onge twyfeld 1n gunstige uitwerking meebring . 

In die hoofs tuk oor die Opvoeding en die Onderwys is ook 

daar op ·ewys dn t die skool-voedingskema 'n belangrike 

t eenmidde l t een ondervoeding vorm. Nogtans moet die s a

mewerking aan d i e kant van die ouers verkry word alvorens 

die algemene gesondheidstoestande van die kinde rs genoeg

s nam begunstig s al word . 

Voorkoming en Behandeling van Oordraagbare Siektes: 

Daar bestaan geen georganiseerde optrede op Elim 

om aansteeklike en oordraagbare siektes te voorkom en te 

bestry nie. 

Die distriks geneesheer is die mening toe gedaan dat 

ruim 75% van sy pasiente aan een of ander graad van tu~ 

berkulose l y . As bestrydingsmidde l hierteen, voe g hy 1 n 

hoeveelheid viso1ie by die medisyne wat hy aan die pasiente 

gee. Hierdie metode word nagevolg , omrede die kleurlinge 

weier om van s koon visolie gebruik te maak. 

Veneriese siektes kom? in bykans al die gevalle 9 

slegs voor by di e j onger kleurlinge wat in Kaapstad werk

s aam is en dan na hulle ouers t erugkom sodra hulle hul 

werk moe t opgee a . g .v. hier d i e siekte~ Die omvang van 

hierdie siekte is egter baie klein op Elim. Al bestry

dingsmaa tree l wat die geneesheer aanwend, is die toediening 

van ge r eelde inspuitings. 
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Ander vor ms van aansteeklike s iekt es is ba ie s el d-

s nnm op Eli mo Daa r was in 1943 wel 'n paar maa gkoors-

gevalle 9 maar nadat d ie drinkwa t erbronne deur di e ges ond

heidsins ~ ktcur ontsmet is, het d i~ si~kte nie we er voor

gekom nic. Kinde r siektes bv. masels, kinkhoes ens. ver

s kyn d i kwels maar dnar word geen georganis ee r de pogi ng nan-

gewend om dit t een te gaan nie. Die kleurlinge sien d i e 

kindersiektes geensins in 'n ernstis e lig nie. 

G~breklikheid: Daar is tydens die onders oek slegs een 

kreupel s eun en t wee swnksinniges, 'n seun en vrou, op 

Elim aange tref . Vol gens die skoolho0f kom kreupelheid 

en swaksinnighe i d ba ie selde in die gemeenskap voor. Bo-

genoemde pers one ontvang geen s pesiale behandeling nie 

ma,ar wo r d slegs deur hulle ouers vers or g . 

Ander diens te vir Vrywaring van die Gesondheid van die 
~meenska.J2 . 

Die ges ond heid van die i nwoners van enige gemeenska p 

word ook geaffekteer deur die wys e waarop daar vir suiwer 

dr inkwater v o8 rsiening genaak word , die t oesig oor die 

verkoop van onbesme tte voedselsoorte bv. melk, batter ens. 

asook di e doeltreffendhe i d van en t oesig oor die s anitere 

geriewe. 

WatervoorsieniQ_g: Elim beskik oor 'n voldoende wat er-

voorraad en daar is nog no oit in die verlede 'n wa t erskaar-

ste ondervind nie . Daar bestaan egt er slegs twee drink-
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waterbronne en wel op die buitewyke van die sendingstasie. 

Die drinlD~ater word hier d.moVu erimers of paraffienblikke 

gehaal. Die een bron, wat naby die skool gelee is, het 

sy oorsprong in 'n fontein ongeveer een myl uit die dorp. 

Die water word d"n.,v. 'n sloot na die sendingstasie ge

bring en vir die laaste ! 100 tree loop 'n gedeelte daar

van in 1n waterpyp tot by die skepplek waar daar 'n kraan 

is. Die res van die water gaan eers na 'n stoordam en 

vandaar per sloot verby die bo-ent van die tuinery na die 

rivier. In hierdie sloot, wat parallel met die laagste 

strant nl. Waterkantstro.at loop, word die wasgoed gedoen 

en dit is 'n reel van die sendingstnsie dat geen drink

water hieruit geskep mag word nie. Die ander waterbron, 

wat ook sy oorsprong in 'n fontein het, sowat 300 tre~ 

buite Elim, word ook d.m.v. 'n sloot opgevang maar daar 

is geen waterpyp of kraan anngebring nie; die water word 

direk vanuit die sloot geskep~ 

Die waterslote waaruit die drinkwater verkry word, 

word gereeld een keer per jaar deur die volwasse manlike 

kleurlinge van Elim skoongemaak. Die bestuurder van die 

sendingstasie .bepaal 1n dag daarvoor, kondig dit aan ty

dens die eredienste sowel as op 'n kennisgerwingbord voor 

sy kantoor en elkeen is verplig om sy gereedsk~p bv. grawe, 

pikke ens. te bring en te help met die werk. Hierdie 

taak staan bekend as _g_emeentewerk. 

Tot voor 19~-4 was daar geen voorsiening gemaak vir 
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'n ongeskrewe reel wat bepaal het dat geen groot- en 

kleinvee bokant die sl-ceppleklrn mas wnter suip nie, no.a r 

selfs hierdie reel is dikwels oortree. Soos reeds geBeld, 

het daar in 1943 'n paar rnaagkoorsgevalle op Elim voor-

gekom. Op aanbeveling van die distriksgeneesheer is 

die gesondheidsinspekteur van die Bredasdorpse Afdelings

raad gelas om ondersoek in te stel na die waterbronne. 

Laasgenoemde het o.a. die drinkwnter d.m.v. chloor ont

smet en daar was daarna geen verdere gevalle van mnagkoors 

nie. Voortaan besoek die gesondheidsinspekteur die sen

dingstasie gereeld elke Woensdagmiddag en behalwe ander 

pligte dra hy sorg dat daar voortdurend bokant elke skep

plek 'n klein sakkie met ch1oor in die water is. Die 

drinkwater ondergaan derhalwe gedurigdeur 'n reinigings

proses. 

Jiaevuil- en Vuilgoedverwydering: Dia sending vereis <lat 

elke woning op die sendingstasie 'n eie latrine moet he. 

Daar word deurgaans van die e:r:nm.erstelsel gebruik gemaak 

aangesien die putstelsel te duur is terwyl daar, veral 

in die ouer gedeelte vnn Elim, geen ruimte vir dle maak 

van putte is nie, aangesien die wonings baie dig ·op mekaar 

gebou is. '. Met ui tsondering va~ 'n paar gesinne ,. . word 

daar slegs een eI111!ler gebruik. Die sending het onderneem 

om 'n groot aantal errr.1ers tegelyk te koop en verkoop dit 
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dan weer aan die kleurlinge, Op hierdie wyse kon die 

pryse van die emrn.ers o.nnsienlik verlo.ag word. 

Daar bestaan 'n vnste reel, neergele deur die sen-

ding , da t elke gesin sorg moe t dro. dat die e1miwrs elke 
I 

dag , voor ses-uur in die oggend, in spe.siale putte, on-

geveer 'n halfmyl buite Elim, geledig moet word. Nadat 

die e!l1r1.ers geledi g is, moet dit in ~n drom wat 'n ont-

s mettingsvlo9istof bevat, gedompel word. Daarna word 

elke dag 'n put gemaak waarin die nngvuil gegooi moet word 

en na ses-uur in die oggend word dit met grond toegegooi. 

Die sending het 1n spesiale perso 'Jn in diens vir die mo.ak 

en toeeooi van die putte en hy moet ook toesian dat die 

kleurlinge wel die emr:1ers in die drom met die ontsmettings-

vloeistof dompel. 

Die gesondheidsinspekteur bosoek elke Woensdag 'n 

aantal latrines en ingeval hy dit nie in 'n sindelike toe-

stand aantref nie, word die betrokke eienaars gewaarsku 

of hy die bestuurder van die sendingstasie aangelda. 

Eers eenoe:E1de tref voortdurend kleurlinge a an wat in gebreke 

bly om die nagvuil gereeld tG verwyd er, ofskoon hulle 

bewus is dat hy op Woensd ne na Elim kom. Ook beweer hy 

da t som.mi ge l a trines in 'n ba ie slordi ge toestand gelo.a t 

word . Aan die and er kant egter, is die nEerderheid van 

die kleurlinge baie gesteld op die pligte. 

Voedselafval word ao.n die varke en pluimvee gegee 

terwyl ander vorms van huisafval bv. blikkies, papiere, 
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lappe ens. op 'n spesiale terrein verbrand moet word. 

Die gesondheidsinspekteur let ook danrop dat dao.r nie 

huisafvnl in die agterplnse gestoor word nie. 

Dit is duide lik uit bostaande dc:tt daar geensins vol

doende toes i g oor die rw. gv'Uil- en vuilgoedverwyde ring op 

Elim is nie. Die roetine-besoeke van die gesondheidsin-

s pekteur sal van g roter waarde wees indien sy besoeke nie 

op 'n spesifieke dag geskied nie. 

Toesig oor Melk- en Voedsel: Die melk word of in gewone 

bottels of pint-bottels verkoop. In etlike gevalle word 

daar selfs van emmertjies of bekers gebruik gemank. Die 

koeie word in stalle buite die sendingstasie gemelk en die 

melk word dan d.m.v. emmers na die woonhuise van die 

eienaars gebring. Geeneen van die drie melkverkopers het 

tn aparte melkkamer nie. Die melk word in die kombuise 

gebottel en elke koper moet dit danr kom afhaal. 

Die gesondheidsinspekteur besoek gereeld die koeistal

le, toets die mclk en sien toe dat die melkkoeie gesond 

is. Hy is van mening dat die melkverkopers sindelik te 

werk gaan, maar sou graag wou sien dat aparte melkkamers 

aangebou word. 

Bederfbare voedselsoorte soos bv. batter, kaas ens. 

wat in die plaaslike winkel verkoop word, word in 'n 

koelkas bewaar, terwyl ander voedselsoorte soos suiker, 

rys, meel ens. in houtkaste wat met plaat uitgevoer is, 

gestoor word. 
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DIE GES I NSLE\iJE 

DiG gesinslewe van die kleurlinge op Elim kan onge

t"wyfelcl o. s 1n gunstige f aktor in die genoens knpstruktuur 

bester1pe l wo:rc~ " Die invloed van ·-~ ie sending is direk 

en indirek hiervoor vero.ntwo or de lik. Ver der is die 

sendin::;stasie ook 'n gelsoleerde geneenska p ; kro.g te van 

bui te wnt nade lic:; op c:1. j_e gesinslewe kan inwerk, is tot 

'n groat mate afwesig . 

Vanaf die vroeesto 

jo.re in die bestaan van Elim, was die aangaan vnn :n wet

tige huwelik die primere vereiste vir die opbou van 'n 

gesin en is dit t o.ns ook nog die gevo.l. In die eerste 

instansie is die Mo rawiese .Sending direk hiervoor verant

woordelik. Geen gesin snl inwoninesreg op Elin verkry 

alvorens die ouers wettiglik ge troud is nie. Gevalle van 

persona wat s aamleef is, sover nagegaan kon word , onbe

kend in die geskiedenis vnn di e sendingsto.sie. Die wettige 

aangaan van die huwelik is in die tweede instansie, ook 

'n vereiste wnt die ouers aan hulle kinders stel. Ook 

hiervoor is die i:avloed van die sending grootliks verant

wo or delilq die eise w·at die sending nnn die ouers gestel 

het, stel lans genoemdes nou weer aan hulle kinders., In 

hierdie oiJsig verskil die i:;laaslike kleurline;e aannerklik 

van die op die 0E1liggende plase sowel as verskeie ander 
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pl a tt e l andse kleurlinggeoeenskappe- , waa r d i t ' n a l ge1:iene 

vers kynse l is da t d ie vader en moeder nie get r oud is n ie. 

Ui t ' n groep v an 126 kleurline;ge s j_nne , woonagti i:s op ' n 

nant a l vrue tepl a se in die Tulbaghse d is_trik , is bv. 36 

(28.6%) aangetref van wie d ie ouers sle gs s a aol eef sond~r 
1) 

dnt di t d eur 1n huwelik vo orafge gaan is. 

Die onde rstaande t abe l 

to•m d ie ge s insti pe s in d ie geoeens kap aan . 

TABEL NO . XIV. DIE GESINSTIPES . 

fGe~insti1J;SE -Aa~i I ' L gesinne 

I
·-~ -~ -

Mo Vo 
M. K. 

ll V . K . 
M.V.IC 

M. F . 
V. F. 

M.V.F . 
M.K. F. 

17 
13 
18 

6 
35 

107 

I l~ 
I 2 

v .K. F. I 21 

Pers entasie 

-----
5. 88 

I 4. 50 
6 . 23 

I 2 . 08 
I 12.11 

37. 02 
2.42 
3.46 
3 .12 

,69 
7. 27 

15. 22 
-· -----11 ~-~ . K. F. -~ 44 

I Totnnl I 289 I 100 . 00 
i:::::::.:::._-__ ---":::::::;:.:_···---·-.::1:=·-~--. . .....;..-...::--_--

l 
I 

it M : Alleenl opende IJan, V: all e enlopende vrou. 
M. V.: Mo.n en Vr ou. M. K.: Man en Kinders. 
V . K.: Vrou en Kinders. M. V . K.: Man , Vrou en 
Kinders. F: Verwante~ 

Dit is duicelik uit d i e v oor a f gaande t abel, da t byna 

twee -vyfde s van d i e gesinne uit ' n v ader, sy eggenote en 

kinders bestaan . Die nnnta l ge s i nne wat sle t.; s ui t 'n man 

1) du Toi t , J. B . Plaa f)_aI'betde~ . M.A .-Te sis . Carnegie
Bibli oteek , Universit e it Stellenbosch. (19~-7 ). 
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en sy eccenote bestaan, is r el atief ges pr oke, kl e i n 

( 6 . 23%) t erwyl die aantal gesinne wat ui t ' n vac1er en 

kinders bestaan 9 heel wat r.iinder is as die aanta l wat uit 

'n vrou en kinders bestaan - 2. 076 % en 12. 11% onder

s ke i delik. Di e t otale o.ant al alleenl opende mans en vroue 

toon nie 1n groot verskil nie . Dit is verder opvallend 

da t by meer as 32% van di e to t a le aanta l gesinne, daa r 

ver wante inwoon. In di e rieeste Gevalle is dit 1n vad er, 

moeder, broer of suster van die gesinshoof of sy vrou, 

t er wyl by 1n annt al gesinne ook kl e inkinders , di e r1eeste 

van wie di e ouers in Kaapst r.d werksano is, inwoon. Daar 

is geen gesin aangetref by wie daar nie-verwante persona 

inwoon nie . 

Huweliks t:;_ebrul_ke _en Huwe liksontbindint; : Die huwelik op 

Elim word as d ie uitstannde gebeurtenis in 'n persoon 

se lewe be s kou . Aangesien die kerklike huwelik en die 

daa~mee- ge panrdgaande formal iteite 1 n besondere vorm aan

neem, sal dit kortliks bss preek wor d a 

Wanne er twee pers one bes luit on t e trou, word die 

huweliks gebooie vir drie ag t e r eenvolc; ende Sondae af gekon

d ig, t er vtyl die huweliksplegti r.-'.heid gewo onlik pl aasvind op 

die eerste Saterdagci ddng na di e de r de gebod . Die bruid 

en bruidegor.i noet , wanne er die lernar gevra word on hullo 

t e trou, verklaar of hulle huwelik eerbaa r is al dan nie. 

Ind ion wel 9 worcl daar seke::.~e kerklike voorregte aan hulle 
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toegestaan 1 bv ... diG gelui van die kerkklok voor· die 

huweliksplegtigheidq 'n tapyt voor die preekstoel en 
' 

die spe el van die orrel tydens die huweliksdiens. Ver-

der mag di e b~uid in 1n wit troutabberd (sluier en kran-

sie ingeslui t) gekleed wees . P0rsone wat m6~t trou9se 

hµ.welik word we l in die kerk vol trek maar hulle mag nie 

in die bogenoemde voorregte dee l nie. Die bruid bv. 

mag nie 1 n wit trourok aanhe nie. Die doel van die 

sen~ing hierdeur is om aan die gemeente te toon dat die 

troupaar nie 1 n eerbare huwelik aangaan nie. 

Die bruid en bruidegom trek hulle trouklere in ver-

skillende huise aan en hulle mag mekaar nie sien voor 

binne die kerkgebou nie, Die vader gee sy dogter voor 

die preekstoel aan die bruidegom af. Die bruidsgevolg 

bestaan gewoonlik uit een strooimeisie en een strooijon

ker . Na die voltrekking van die huwelik stap die bruid 

en bruide gom sowe l as die gaste ingehaak na die woning 

van die bruid se ouers waa r die onthaal volg . Hierdie 

optog wat bekend st aan as die n haal"? geskied met die 

egpaar aan die vooi'.'pur1t 9 dan die familie , gevolg deur die 

ande r gaste. Die leraar en die familie gaan dan saam 

met die bruidspaar binne die woning terwyl die ander gaste 

buite wag. Nada t die l eraar 1n kart diens gehou het, stel 

hy 1n heildronk op die egpaar in. Hierdie gebruik staan 

algemeen beken.d as ~' hy maak die drink oop", aanges ien 
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die eintlike fe estelikheid hierna ~ aanvang neem. Eers 

word die familie en dan die ander gaste op koffie, koek 

ens.wtrakteer. Intus sen word daar toesprake gehou en dit 

word van al die gaste verwag om die egpaar geluk te wens, 

Vir die doel ne em laas genoemde plaas in 'n aparte vertrek. 

Sodra almal iots geniet het gaan al die gaste, behalwe 

die genooide~ huistoe, aangesien die bruilofsmaal wat 

hierop volg slegs bedoel is vir die genooides, Na afloop 

van die ete word die verrigtinge afgESluit deur huisgods-

d . 1 bl d d " d .. II iens - a gemeen e~en as ie " aan seen, 

Dit is 'n re~l van die sending dat, net vir die in

stel van die heildronk, a lkohol tydens die bruilofsviering 

gebruik mag word. Ook mag daar nie gedans word nie, 

Dit gebeur soms dat die egpaar en van hulle vriende na 

afloop van die bruilofsmaa l na 1n omlig gende dorp of plaas 

gaan om te dans~ Geen egpaa r op Elim gaan op 'n witte-

broodsreis na die huweliksplegtigheid nie; indien hulle 

Gp Elim gaan woon,neem hulle onmiddellik intrek in hul 

eie woning. 

Dit word van die bruid se vader verwag dat hy sy wo

ning sal opkna p, afwit en skilder voorda t sy dogter in 

die huwelik tree . Op die vooraand van d ie huwelik word 

. die voord"'ur in die vorm van r n boog deur i:a lmtakke ver-

sier, Hierdi e gebruik staan bekend as ,, kransdraai". 

Dit is die plig van die bruid om in al die vertrekke 

blomme te plaas terwyl haar moeder vir die eetgerei sorg. 
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Vir 'n onlangse bruilofsmaal op Elim is daar, benewens 

ander diere , 14 hoenders geslag. 

Dit is opmerklik dat daar nooit 1n huwelikskontrak 

aangegaan word nie. Wanneer die man of vrou sterf, is 

die een wat a ~terbly volle besitter van die eiendom. 

Dit gebeur baie s e l de dat die bruidspaa r voor die magi-

straa t trou, Indien wel, kom hulle na afloop daarvan na 

Elim en vra die leraar om hulle huwelik ,, in te seen" in 

die t eenwoordi gheid van hulle ouers en f amilie. Sommige 

kleurlinge wat moes trou het in die vroeer jare besluit 

om liewer voor die magistraa t te trou. In geen geval 
2) 

het hulle egte r die ke rktug hierdeur ontduik nie. 

Oor die algeme en vind huwelike nie ~P 'n te vroe~ 

ouderdom plaas nie; in di e me este gevalle trou die vroue 

egter op 'n jonger l eeft yd as die mans. Die gemiddelde 

oude rdomme kan op 20 en 24 onderske idelik gestel word. 

Volgens die tweede l eraar kom daar selde of ooit 

gevalle van egskeidings of verlatings op Elim voor. In 

die afgelope 10 j aar was daar geeri gevalle nie . Wat wel 

gebeur het, is dat rn paar kleurlingdogters wat met mans 

in Kaapstad get rou. het, geskei het, en toe wee r by hulle 

ouers op Elim kom inwoon het. 

Familiegebruika : Aangesien die kleurlinggesin op Elim, 

algemeen gesproke, 'n hegte sosiale eenheid vorm, bestaan 

2) Sien hoofstuk oor Die Rel van die Kerk. 
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daar gevolglik vaste gebruikeen gewoontes in die fami

liekring. Hierdie gebruike en gewoontes word nie doelbe

wµs nagevolg nie, maar dit word .veelmeer as vanselfspre

kend aangene em. Die gewoonte van bv. vroeg opstaan en 

vroeg gaan slaa p is heeltemal algemeen., Wanneer dit 

begin dag word 7 is die1>vroee koffie " al gemaak - die eer

ste taak van die huisvrou. Die mans gaan dan na die 

tuine, lande ens. en die vroue dra sorg dat die kinders 

in gereedheid gebring word om skool toe te gaan. Ontbyt 

word gewoonlik of gladnie genuttig nie of die individuele 

gesinslede eet wanneer hulle tyd daa.rvoor het. Sodra 

die huisvrou se werk klaar is, gaan sy haar man in die 

tuin help, doen sy lapwerk of gaan sy inkopies doen. Met 

posd.ae, d. w. s. Maandag-, Woensdag- en Vrydagoggende, gaan 

sy gewoonlik die pos afhaal en gaan sy terselfdertyd by 

die winkel langs vir inkopies. Dit is ook 1 n vaste ge-

bruik by die meeste vroue om op Maandae die wasgoed te 

doen, terwyl Dinsdag dan die strykdag is. 

Die middagmaal word gewoonlik saam genuttig en dit 

is die taak van die gesinshoof om, indien dit die gebruik 

is, die seen te vra. Na ete gaan veral die ouer kleur

linge, vir ongeveer 1n halfuur rus en hervat daarna die 

dag se werksaamhede, 

Dit is die taak van die kinders om die pluimvee te 

versorg en die drinkwater na die huis te bring. 

Na afloop van die aandete hou sommige kleurlinge eers 
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huis godsdi ens voorda t hulle gaan slaap~ Dit is gevind 

d at etlike gesinne nog aandgodsdiens hou,maa r die ou ge

woonte van oggendgodsdiens het byna hee ltemal uitgesterf. 

Die gesins hocf of een van die kinders, l ees gewoonlik 'n 

gede el te ui t d:-Le Bybel voor9 wa t weekliks in Die Huis

vri end aangekoadi g word. Da arna word 'n gebed gedoen 

en 1n gewyde lied ges ing. Oor die a l geme en gaan die 

kleurlinge in die wintermaande hee lwa t vroeer slaap as in 

die somermaande . Ook word daar in die winter baie s e lde 

besoeke i n d i e aande afge l g, t e rwyl dit 1 n a l gemene ver

skyns e l is i n die somer . 

In die r ee l word die ve rj aarsdae nie gevier nie , 

vera l nie di~ van die kinders nie. Ook gebeur dit baie 

selde dat daar geskenke oor en wee r gege e word. Sodra 

die vade r of moeder egte r d i e ouderdom van 50 j aa r bereik, 

vind daar 'n bui t engewone ver j aa rd o.gviering plaas - a l ge

meen bekend as die ,, jubelfees 11 • Vir hierdie ge l eent

heid word die woonhuis ne t j i e s afgewit en ge skilder, word 

die vriende uitgenooi en word di t ook verwag van die kin

ders wat elder s woono.gtig i s? om t eenwoordig te wees. 

Die verj aa r dagvi ering begin gewoonlik met 'n middagmaal 

vir die f amilie t e r wyl die ande r gaste in die namiddag 

opdaag . 1 n Jube l eumportret word geneem waarop ook later 

die vyftig j arige s e naam, geboorteda tum ens. gedruk word. 

Wannee r 1n baba gedoop word, word daar 'n spesiale 
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doopmaal vco.rbel'E)i 9 t e r·wyl daar in die middag , gewoonlik 

vanaf drieuur, h"of f i e en koek aan vri en.de wat die ouers 

kom ge lu!n..rens ~ vo or gesi t word o 

Kers fes~ is by die sez~ingstasie 'n f ees waar aan 

die hele ger!l 1-=:8."..,:; irn p gs s amGntlik dee l neem en di t is nie • 
1n huisfees c . .f f'o.mi1i.efees nie. 

Eint l ik b&s t ann daar geen verskil tussen die daaglikse 

werks aamhede vo.n die ver ski llende weeksdae nie. Sa t erdag 

word bes kou as 1 n gewone werksdag . Op Sondae egter, word 

dit van d i e ge sins l ede verwag om die kerkdienste by t e 

woon, t erwyl dit 1n algemene gebruik van die ouer persone 

in die gemeenskap is om in di e middag siekes t e besoek, 

ander besoeke af te l e of in die veld t e gaan sta p. Dit 

is oak 1n gebruik van di e t uinboer e om op Sondngmiddae hul

le tuine t e gao.n besigtig o 

Slot?pmerkings: Dit was dui delik t ydens die ondersoek 

dat die gesins l ewe van die i nwoners van die s endingstasie 

baie heg en ges ond is. Elke gesin vorm 'n sosiale een-

heid binne dhl gemee_nskap c 

Die kl eurlinge op Elim is nie in gedurige kontak met 

persone ' van buite nie en gesinsverbrokkeling in die uiter

like vorms van verlating en egskeiding7 het hier nognie in

gang gevind ni e . Die gei soleerdheid van die gemeenskap 

sowel as die i nvl.oed van die s endingkerk speel natuurlik 

in verband hiermee rn be l angrike rol. 
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VERMAAKL IKHEID EN ONTSPANNING 

Die hoeveelhe id vrye tyd wa t enige individu tot sy 

beskikking he t? sal in hoofsaak afhang van die beroep of 

werk wa t hy b8oefen, Die vryse waarop 'n persoon sy vrye 

tyd beste e ~ staan weer in noue verband met sy finansiele 

omstandighede sowel as die mate van opvoeding wat hy ge-

niet heto Dit is bv, gevind dat die vryetydsbesteding 

van die onderwys ers op Elim aanmerklik verskil van die 
1) 

van die ander inwoners van die sendingstasie - grootliks 

as gevolg van bogenoemde faktore. Die voorsiening wat 

daar in 1n gemeenskap gemaak word vir georganiseerde ver-

maaklikheids - en ontspanningsfasiliteite, sal noodwendig 

ook 'n invloed op die vryetydsbesteding van die inwoners 

he. 

J2eperkings deur die Sending neergele: Die sending_ het, · 

met die verloop van j ar e , sekere beperkings neergele i.v.m, · 

die vermaak1iJche id en ontspanning van die kleurlinge. 

Daar mag geen verenig:ing of klub op die sendingstasie ge-

s tig word alvorens die verlof van die sending daartoe ver--

kry is nie. Ook gee laas genoemde liggaam toestemming al 

dan nie tot die hou van politieke vergaderings. Dobbel, 

kaartspel en dans is ook verbode. 'n Verdere beperking is 

1) Hulle is bv. ywerige lesers asook die enigste tennis
spelers in die gemeenska p. 
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die algehele verbod op enige vorm van kommersiele vermaak-

likheid. 

Dit was t:rdeGs die ondersoek duidelik, aangesien die 

meeste van h :'..r-:c rcEe beperkings al vir baie jare in swang 

1$, dat die ~(i..n-u1·l :i_nge di t as t n deel van hulle leefwyse 

aanvaar, · 

ONGECffi.GAIESEERDE VERMAAKLIKHEIDS- EN 
ONTSPANNINGSAKTIWITEITE 

Die deelname aan ongeorganiseerde vermaaklikheid en 

ontspanning berus vanselfsprekend by elke individu .of ge

sin self. D:Lt was dan ook duidelik tydens die ondersoek 

<lat die grootste hoeveelheid vrye tyd van elke persoon na 

willekeur en op ongeorganiseerde wyse bestee word. 

Die Kinders: Die aktiwiteite van die kinders hang nou 

saam met die werk wat die ouers aan hulle opdra. Hierdeur 

word bedoel, dat wanneer die kinders na die veld, tuine, 

winkel ens. ge.stuur word~ Dpel-aktiwiteite daarmee gepanrd 

gaan. Hulls ~:al bv . Yn wiel of bal met hulle saAJilIJ.eem 

en die taak ·wat a.an hul le opgedra is, al s pelende ui tvoer. 

Di t is iets a:J g mD.l~ Gns om na skoolure 'n groat aantal kin- · 

ders op die skoo1.gronde of op straat te sien saamdrom waar 

hulle hulself me t allerlei .speletjies vermaak. Ook is 

hulle baie lief ori1 voor die kafe en die winkel saam te 

kom - twee . publ:Leke plekke in die gemeenskap waar die mees

te voertu]J-; sdlhcu en waar hulle gevolglik met die bui te-
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wereld kan ker...nis maak.. Di t is ook opmerklik dat die seum 

en dogter ~1 ge\voonlik apa!·te groepe vorm. Spele soos bv. 

,, wegkrui:r::e1~t~io 11 ? Y.J bal-bal", ,aanslaan", ,, padda-spring" 

ens. is d:iJ:'.:W81s waargeneemo 

Die b:.i.nn 2 :i:-1.sr~u:Loe ontspanningsaktiwi tei te word tot 

'n groot ma-Ce gekortwiek deur die gebrek aan ruimte. 

Die groter ki.nders is oor die algemeen ywerige lesers . en 

di t gebeu:r dik-v.re ls dat hulle, veral in die aand, verhale 

aan hulle 01.J.e r·s voorlees. Ook is di t gevind dat die 

meeste kind er s aan hulle ouerhuise meedoen aan gesprekke 

wat deur die vo l wassenes gevoer word. 

Die Volwassenes~ Die tuis-vermaaklikhede van die volwas

senes berus tot 1n groot mate op randsit en gesels, 

Weens die besondere gasvryheid, wat 'n uitstaande kenmerk 

van die kleurLLnge is, word daar baie besoeke oor en weer 

afgelg. Hierdie besoeke is gewoonlik heeltemal infor-

meel. Wannee:r. die kleurlinge van die tuine, lande, Vi::! ld , 

winkel of poska:r..toor kom, word daar baie straa t gesprekke 

gevoer. Di t :!.3 d an ook 'n algemene verskynsel om groe

pies perio~e teen die laat-middag voor die wonings ts sien 

sit of staan en ge s e ls~ · Die hooftrekke VGll die gesprekke 

is byna deurgaans boerderyaange l eenthede en siekte-voor

valle., 

Le<J s , l:)chu1we in die geva l van die onderwysers, is 

nie 'n beJ.angr·ike aktiwi tei t by die volwasse kleurlinge nie, 

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



Hulle leesstof bestaan hoofsaaklik uit die we eklikse 

HuisvrieJ:l~9 . wat deur die meeste gesinne ontvang word, 

sowel as godsdienstige traktaatjies wat van tyd tot tyd 

deur die Morawiese Sending gepubliseer word. Daar is. 

slegs 9 en 25 geslnshoofde onderskeidelik wat op Engelse 

en Afrikaanse koerante inteken. Ook is daar ongeveer 10 

intekenaars op tydskrifte soos bv. Die Huisgenoot en 

Die Naweek o Die skool-biblioteekboeke, wat deur die 

kinders ui tgeneem word, dien as belangrike aanvulle:nde 

leesstof vir die ouers, terwyl die Jongelingsvereniging, , 

soos in 'n latere paragraaf verduidelik sal word, 'n eie 

boekery het. 

Die vrouens verrig selde spesiale naaldwerk, veral 

kunsnaaldwerk, in hulle vrye tyd. Die naaldwerk wat ge-

doen word is stop, lap, die maak van klere ens. en di t 

word as 'n deel van die werk van die huisvrou beskou. 

Die mans doen ook nie hout- of timmerwerk vir ontspanning 

nie, maar beskou dit as werk wat moet verrig word. 

Daar is baie min gesinne wat tuisspel-apparaat bv. 

,, s lange en le re", 'n dambord ens. bes it. Waar hierdie 

apparaat wel bestaan, behoort dit aan die jonger lede van 

die gesin en word dit ook slegs deur hulle gebruik. 

Musiekinstrumente is ook 'n seldsaamheid op die 

sendingstasie terwyl daar aan die anderkant min kleur

linggesinne in die omgewing van Elim is wat nie bv. 'n 

ghuitaar of mondfluitjie het nie. Twee van die onder-
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"WYSers, nl ~ die orrelis en die skoolhoof, is in besit 

van klaviere . In die l aasgenoemde geval word die instru-

mente deur die kinders bes peel. wat in verband hierme e 
• 

leiding van :tulle ouers ontvang alhoewel laasgenoemdes 

self nie eint lik goed kan speel nie . 1n Paar van die 

jonge r mans het ui taa::."'s. Die skoolhoof is die enigste 

kleurling wat 'n r adio besit, 

Die vervoerfasiliteite van die kleurlinge is nie 

soseer aangeskaf vir vervoerdoeleindes na vriende, verwante 

ens. nie maar veelmeer in die belang van die werk van die 

betrokke eienaa rs s elf. Nogtans word die vervoermiddels 

wel ook soms ge bruik vir vermaaklikheids- en ontspannings-

doeleindes bv. besoeke ens. Slegs een kleurling , nl. 

die kafe-eienaar, besit 1n bestelwa sowel as 'n vragmotor, 

Die laas genoemde voertuig word o.a. oak gebruik om die 

lede van die sportklubs te vervoer na naburige dorpe ten 

tyde van weds trydee Ongeveer 40 persone besit 'n perde-, 

donkie-, of oskar terwyl sowat 30~die meeste waarvan jong 

kleurlinge is? fietse het . Daar is sommi ge wat van die 

spoorwegbus gebruik maak, maa r in die meeste gevalle is 

dit slegs vir besigheid op Bredasdorp. 

Vol gens die skoolhoof is daar ongeveer 50 gesinne 

wat j aarliks, rondom Nuwejaar, vir f twee weke na strand

oorde soos Buffe lj achtsbaai, Jessie, Die Dam, Nuwe Rus, Waen

hui.skrans en Ui1kraalsmond gaan. Al hierdie strande is 
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sowat 20 myl vanaf Elim gelee terwyl waenhuiskrans 'n 

iet~nt verder is. Verskeie gesinshoofde het meegedeel 

dat hierdie twee weke die enigste tyd van die jaar is wan-

neer hulle werklik rus en ontspan. Baie van die mans 

vang vis gedurende hierdie vakansies. 

GEORGANISEERDE VERMAAKLIKHEIDS
EN ONTSPANNINGSFASILITEITE 

Dit is opvallend dat die inisiatief vir die daar-

stelling van georganiseerde vermaaklikheids- en ontspan

ningsfasili tei te, nie soseer uitgaan van die plaaslike 

sendingkerk nie, maar wel van die kleurlinge self, 

2) 
Die Kinders: Soos in Hoofstuk VI vermeld, maak die 

skool wel voorsiening vir die vermaaklikheid en ontspan

ning vart die leerlinge. Ongetwyfeld het hierdie feit 'n 

gunstige uitwerking op die deelname van die leerlinge na 

skoolverlating, aan die georganiseerde aktiwiteite in die 

gemeenskap. 

Die bywoning van die eredienste is ongetwyfeld, veral 

v1r die jonger kinders, 'n vorm van vermaak en ontspanning. 

Dit geld veral met Kerkfeeste soos Paasfees en Kersfees, 

wanneer die dienste en verrigtinge besonder aantreklik 

gemaak word, 

2) Opvoeding en Onderwys. 
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Die Volwassent:1 0: Behal -we die ered ienste, kerkbasaars 

ens. waarvoor die kerk direk verant woordelik is, is daar 

verskeie georganis ee rde f as iliteite binne die gemeenskap 

waar aan di e klPurlinge kan deelneem. 

Die VerenigiggslA\·.i'G ~ Daar bestnan agt verenigings op 

die sendingstasie en byna al die volwasse kleurlinge is 

lede van een of mee r van hier die organisasies. Die ver-

skeie verenigings staan onde r die volgende benamings be-

kend : 

1. Die Kleurling-welsynsvereniging 
2o Die Sustersver eni ging 
3. Die Susters-weldadigheidsvereniging 
4. Die Spaarv8reniging · 
5. Di e Begr afni s vereniging 
6. Die Jongelingsvereniging 
7. Die Jonge- dogtersvereni ging 
8. Die Liefde- en Genadetempel. 

Al hierdie vereni gings staan in noue verband met die vrye-

tydsbesteding van die kleurlinge, aangesien deelname daar

aan in die vrye tyd van die lede geskied. So byvoorbeel d , 

vind die vergaderings me 2sal in die aande plaas, t erwyl 

die s pesifieke pligte wat die verenig ings aan die l ede 

opdr a , uitgevoer word nada t die forme l e daaglikse werksaam-

hede ve.n die betrokke lid afgehande l is. 

Die Begrafnis - so~el as die Spaarvereniging is beide 

van suiwer ekonomiese belang en geeneen verskaf veel ge-

leenthede tot die besteding van die vrye tyd van die lede 

nie. Die orige drie verenig ings~ nl. die Kleurling-
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welsynsverenigJ.ng , die s ·us tersvereniging en die Susters

weldndighe i d.svc:Peniging bied wel, ui t die aard van hul 
3) 

werksaamhede~ g81ee!lthede daartoe. 

Die Jongelingsvereniging ~sook die Jonge-dogtersver~ 

eniging , is l1•:-, i.Jr2 ges tig met vermaaklikheid en ontspaw"' 

ning as hoofd'.Js l. Om hierd ie rede sal die werksaamhede 

van elkeen breed"':oerig bespreek word. 

Die JoqgelingsvP.!'8n.ig i:tIB: 

Die bestann van hierdie vereniging dateer vanaf 1908. 

Aangesien dna r nie baie jong mans op Elim is nie, was die 

ledetal nog nooi t me er as l+o nie. Die huidige ledetal 

is 37. 

werksaamhede: Die bestuur vrn.die vereniging bestaan uit 

elf lede, terwyl twee vnn hulle 'n sub-komitee, nl. 'n 

siek-komitee vorm. Dit is hulle taak om gereeld die 

siek lede van die vereniging te besoek en dan aan die 

Daar word elke Sondagmiddag en 

Donderdagaand 'n ve1·gaderi.ng gehou. By die Sondagmiddag-

vergaderings, a l g8meen bekend as die geestelike vergade

rings, word daar gev0;de liedere gesing, geestelike lektuur 

voorgelees en gebid. Elke lid kry ook om die beurt 'n 

geleentheid om verhale~ wat handel oor goeie deugde ens. 

te vertel. Di e program van die vergaderings wat Dender-

3) Sien Hoofstuk v. Die Ekonomiese Omstandighede. 
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dagaandeplaasvind, bestaan gewoonlik uit 'n debat, klein 

opvoerings~ sokcre spel e soos d.Cl.1'.'.1bord, kaart ens. Dit 

is opvallend dat die l ede van hierdie vereniging wel kaart

s peel, ten s pyt:c van die feit dat die sending die spel 

verbied het . Hie rd j_e l aasg enoemdG vergaderings veral, 

is baie gew:i..ld onder die lede en die opkoms daarheen is 

deurgaans buitengewoon goed. 

Aan die begin van hierdie j aar, is daar 'n vakansie-

fonds ingestel. Dit word van elke lid verwag om gedu-
' 

rende die jaar E3 pna1•ge1.d na die kassier te bring en aan 

die einde van die j aa r word die geld weer teruggegee vir 

vakansiedoeleindes. Dit vind algemene byval en die 

waarde daarvan is vanselfsprekend. 

Die metode van fondse-insameling geskied deur 'n 

jaarlikse konsert sowel as deur 1/- intreegeld van alle 

nuwe lede. Sodra 'n lid egter trou, verbeur hy sy lid

maatskap. Die fondse word gebruik vir die aankoop van 

boeke, gE? l delike s kenkings ao.n siek lede, die aankoop van 

speel-apparaat~ die bestryding van die koste verbonde aan 

rn jaarlikse uitstappie na die s ee en vir geskenke aan 

lede wat troue 

Die vereniging be~jkik oor 'n biblioteek bestaande 

uit 140 boeke - t wee-derd es waarvan Afrikaanse boeke is. 

In een van die kl askamers van die skool is 'n spesiale kas 

aangebring waarin die boeke geb&re word. Die voorsitter 
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van die verenig:i_n.g ~ e-en van die onderwysers, het · meege-

deel dat daar V8rs keia i ode van die vereniging is wat 

reeds al die baeke dsurgelees het. 

Die ve rj 1:i. ·~.:.r:sdo.g van die vereniging word elke jaar 

. - - ' /' 1 th ' d d d . d gevier en VU' J :!..E.: gs .. een En ·wor ie Jonge- ogtersver-

eniging danrheon uitgenooi. 

Daar bestaan gc,,:;n twyfel dat die Jongelingsvereniging 

'n gesonde en bel angrike bron van vermaaklikheid en ont-

spanning aan die jong nans van die gemeenskap bied nie. 

Die bestaan van hierdie vereniging dateer vanaf 1 

Julie 1941, toe dit gestig is deu~ dr. F. Freymark, die 

huidige sendeling op Elim. Die ledetal was nog altyd 

baie klein in verge lyking met die Jongelingsvereniging, 

omrede die meeste meisies elders gaan werk sodra hulle 

die skoal verlaat~ Die huidige le"detal is 15. 

Werksaamhedeg Soos in die geval van die Jongelingsver-

eniging, is d:i .. 8 doel van hierd ie vereniging die verskaffing 

van gesonde V8J:'Jn,'.Jak en ontspar1ning nan die ongetroude mei-

sies in die gemeens kap3 Die bestuur bestaan uit vier 

lede en daar word elke Dinsdagaand fn vergadering gehou. 

Die eerste en t weede Dinsdagaande van die maand word hoof-

saaklik naaldwerk ged oen, terwyl die derde Dinsdagaand 

aan spele en die vierde aand aan gesamentlike s ang van ge-

wyde liedere, die voorlees van geestelike lektuur ens. 
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gewy word. 

Elke nuwe lid moet drie pennies intreegeld betaal, 

terwyl dit ook van elke lid verwag word om maandeliks 'n 

klein ge l delike bydrae aan die vereniging te skenk. Ook 

word daar elke jaar 'n konsert gereel om die fondse aan 

te vul. Die r,e ld word bestee vir die aa~koop van mate

riaal, terwyl siek lede ook 'n klein bedrag ontvang. 

Die vereniging gee elke jaar 1n bydrae aan die kerk

basaar. By hierdie gelaenthsid hou die vereniging ook 

'n eie tafel en berei hulle self die eetgerei ens. voor. 

Alhoewel die ledetal klein is, verskaf dit no gtans 

ook, soos in die geval van die Jongelingsverenieing, ge

sonde vermaaklikheids- en ontspanningsgeleenthede aan die 

lede. 

Die Liefde- en Genad etempel: 

Hierdie vereniging , wat eintlik suiwer godsdienstig 

van aard is, is in 1918 op Elim gestig, met die hoofdoel 

om die publiek in te lig i.v.m. die gevare van dranknis

bruik. Die Liefde- en Genadetempel is 'n internasionale 

vereniging met 'n hoofkantoor in London, Die lidmate op 

E.lirn , wat uit :! 30 mans en vroue bestaan, vergader een 

keer per week, by welke geleentheid daar gewyde liedere 

gesing word, Bybelstudie plaasvind en daar gebid word vir 

dranksugtige persone. Die intreegelde van nuwe lede be

dra ses pennies, terwyl dit van elke lid verwag word om 
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weekliks minstens 'n halfpennie in die fonqs van die 

vereniging te stort. Die geld word na London gestuur 

vanwaar daar jao.rliks nan die verskillende takke in die 

verskeie lande 'n bedrag gestuur word vir die bestryding 

van die drankeuwel. 

Die Liefde- en Genadetompel, ofskoon die doel daar

van geensins die verskaffing van verraaaklikheid of ont

spanning behels nie, bied nogtans 'n geleenthe.id tot vrye

tydsbesteding aan die lede. 

Sportklubs: 

Daar bestaan vier afsonderlike sportklubs vir vol

wassenes op Elim, tewote twee voetbalklubs, 'n netbalklub 

en 'n tennisklub. 

Tot ongeveer vyf jaar gelede, was daar slegs oen 

voetbalklub op die Sendingstasie. Verdeeldheid het egter 

ender die lede ontstaan met die gevolg dat dit in twee 

aparte klubs opgesplits het, nl. ,, The Rockroses Foot

ball Club" en ~' The Young Progress Football Club". Elke 

klub het ongeve .::: r 20 lede en die liga waarin gekompi teer 

'W'.Ord, is die ,, African Peoples Organization". Ook het 

elkean 'n eie voetbalveld en die lede is self verantwoor

delik vir die instandhou daarvan. Die oefeninge vind ge

durende die voetbalseisoen, sniddae na vyfuur plaas. 

Elke klub het 'n eie breier wat albei onderwysers van die 

plaaslike skool is. 
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Daar word wedstryde afgespeel op Bredasdorp en 

Na pier asook t een verskeie andGr plattelandse voetbal

klubs. Elke klub beskik oor 'n fonds wat opgebou word 

uit ledege l d sowel as toegnngs geld tydens wedstryde. 

Uit hierdie fondse word die reiskoste asook doktersgelde, 

ingeval iemand beseer word , gedek, Elke lid sorg self 

vir sy jersie en skoene. 

Die groot entoesiasme vir voetbal onder die lede 

sowel as die publiek, is besonders opvallend. Oud en jonk 

woon die wedstrymby wat plaaslik afgespeel word, Daar 

hears vernl groot opgewondenheid in die gemeenskap wan

neer een van die klubs, soos reeds drie keer in die af

gelope ses jaar gebeur het, die beker verower. 

Die netbalklub, meer bekend as die ,, Seven Stars 11 , 

bestaan uit 15 lede en die netbalveld van die skool is 

afgestaan vir die gebruik van hierdie klub. Daar word 

ook wedstryde op die onliggende dorpe af gespeel en elke 

lid moet haar eie vervoerkoste dra. Alhoewel die lede

tal van hierdie klub baie skonmel omrede die lede dikwels 

elders ga~n werk, is die entoesiasme nogtans groot. Eeh 

van die onderwyseresse tree op as die breier. 

~ Tennisklub, die ,, Bluebells" genaar:i.d, kompeteer in 

die Bredasdorp-unie. Die agt lede van die klub is almal 

onderwysers(esse). 
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Politieke Organis asie: 

Daar bestaan geen t ak van 'n politieke party op Elim 

nie, co.ar t en tyde van ver kiesines is dao. r ve rs ke ie per-

sone. wat ui t eie beweging onde rneen on verg2derirn; s t o 

r eel , huisbesook t e doen ens. Die politieke ver gaderin8s , 

wat gewoonlik in die s kools aa l pl ao.svind , word deur eo.nns 

goed bygewoone Tydens d i e jongste Volksro.adsverkiesing , 

was daar 130 stengeregtigde kleurlingrnans. 

Komraersiele Vernaaklikhei d : . - . - -

Weens die hierbo r eeds genoende verbod daur die 

sendine , bes t o.an danr geen mrr:i van konnersiele ve rrw.aklik-

heid op die sendi ngstasie nie, 'n Mallemole-rnaa tskappy 

het nog be treklik onlangs ao.ns oek gedoen on nn EliIJ t e kom, 

naa r die bestuurder vnn die s endingstnsie het die aansoek 

cewe i er. Daar is verskeie kleurlinge wat nag nocit 'n 

bioskoopvertoning bygewoon ho t nie. 

Die Rol vnn die Ker k : 

Meer nog o.s in di e geval vnn die kinde rs, is deelno.ne 

aan kerklike f unksies bv . di e bywoon van eredienste en 

kerklike f eesvierings, seker van die ..bel angrikst e aktiwi

t eite gedurende d i e vrye tyd van die kleurlinge. Verder 

is ook d i e j netrliks e ke r kbas anr 'n do.g van vermaaklikheid 

en ontspanning , veral vir die kinders en die mnns wnt nie 

so aktief de elneen a.an die voorbereidinG en orgo.nis aaie 

van die verrigtings soos die vrouens nie. 
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Die ke rkkoor en blaasorkes, onder leiding van een van 

die onderwysers, beteken veel vir die lede wnt daaraan 

behoort, daar dit 'n anngename en selfs leersane mnnier 

is om die vrye tyd deur te bring , Verder verskaf dit 

ook pl esier aan die ander inwoners van die gemeenskap. 

Slotopmerfil_ngs: 

Behalwe vir die verenigings wat daar in die gemeen

skap bestaan, word daar, in die geval van die ouer per

sone, weinig voorsiening gemaak vir georganiseerde ver

maaklikheid en ontspanning . Die stigting van 'n soort

gelyke vereni ging aan die jeugverenigings vir die ouer 

kleurlinge, sal onget\vyfeld van gr oot waarde wees, Dit 

sal veral meehelp om die oue gebruik van rondsit en niks

doen teen t e werk; asook om die lewe van die oues van 

dae te veraangenaam. 

Opvoedktindige praatjieS deur persone buite Elim 7 

sal nie slegs as 'n bron van ontspanning dien nie, maar 

sal cok meehelp om die al gemene kennis vnn die kleurlinge 

te verbreed. - Die mees stremmende faktore is die gebrek 

aan finansies en moontlik ook aan inisiatief by die sen

dingbestuur sowel as by die kleurlingleiers in die gemeen- . 

skap. 
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SPESIALE MAATSKA.PLIKE VRAAGSTUIITili 

Soos eni ge l and of re gering geduri gdeur voor vraag-

stukke t e staan kom wat opgelos moet word, het elke 

gemeenskap ook , binne sy e ie grense, voortdurend met 

vraags tukke t e lrnmpe wat stremmend inwerk op die voorui t-

gang van die be trokke gemeenskap en wat gevolglik die 

ernsti ge aandag van di e belanghebbende outoriteite moet 

geniet. 'n Uitstaande kenmerk van di e deursnee kleurling-

geme8ns kap , is dan ook die vee lvuldige voorkoms van veral 

spesial e maats lrnplike vraagstukke soos bv. drnnkmisbruik, 

buite-eg t elike ge boortes, wetsoortreding ens. In ver-

skillende ops i gt e egt er, s oos in die volc:ende bladsye 

aangedui s al word, is Elim 1n uitsondering in h i erdie 

verband. 

Wet sq_s:irtr<?dings: ,, Die we tsoortredings wa t daar op Elim 

voorkom, is uit ers gering i n omvang" - a ldus die Komman-
1) 

dant van Polisie te Stellenbosch. Hierdie bewaring is 

ook onderskryf deur die polisie-se.rs ant op Elim ascok deur 

die magistraa t va n Bredasdorp. Die magistrantsdistrik 

van Bred asdorp i s in dri e wyke onderverdeel, elkeen waar-

van onder die toes i g van 'n aparte polisiestasie sorteer. 

Die drie wyke is : die Bredasdorp-, Napier- en Elim-wyk. 

1) Die kantoor van die Kommandant van Polisie vir die 
distrikte Bredas dorp, Caledon, Somerset-Wes en Stellenbosch, 
is op Stellenbosch. 

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



182 

Die gemidde l de a.ant al wetsoortr edings per maand , vano.f 

Se ptember 1947 tot September 1948 vir kleurlinge in die 

eers genoemde twee wyke was 26.1 en 4.7 r espektiewelikq 
' 

t e rwyl die vir die Elim-wyk slegs 1.5 was, Op die sending-

stasie self , was daar slegs vyf wetsoortredings waarmee 

die polisie gemoeid was, nl. 

1 onverski llige motorbestuur 
1 gewone aanranding 2) 
3 nie-onderhoud van kinders. 

In g(:"len g()Val is tronks traf opge le nie, maar wel 1 n ligte 

boete, Die me2s voorkomende wetsoortredings van die kleur-

linge i n die r es vnn die distrik was aanrand ing , dronken ... 

s kap en diefst al. We tsoortredings van ernstige aa r d is 

heeltemal onbekend op Elim, terwyl kl einer oortredings 

soos diefstnl, s elde of ooit voo rkom. Indien sulke gevalle 

we l voorkom, berus dit dikwels op 1n misverstand: pluim-

vee r aak mis ki en deurmekaar of s elfs s kape dwaa l af na in 

ander trap. 

Die bestuurder van die sendingstasie tree by die 

kleiner moe ilikhede ~ uit eie beweging of op aanbeveling 

van die kerkrnad , tussenbeide en ruim die onderlinge ge-

skille of misverstande uit di e weg , In sommi ge gevalle 

roep hy die he l e kerkraad of sommi Ge lede daarvan byeen 

om horn behulps aam te wees . Die twee plaaslike polisie-

amptenar e het die mening uitgespreek dat daar ongetwyfeld 

2) In al drie die gevalle was die vader elders werksaam 
en het hy in gebreke gebly om gereo ld ge ld nan sy eggenote 
te stuur. 
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meer klag t es by die polisiekantoor ingedien sal word 

indien die bestuurder van die sendingstasie sou staak 

om·geskille ens 9 s elf op te l os . 

rn Verdere poGing om onderlinge geskille op te l os 9 

is die inde ling van die gemeenskap in sewe wyke met rn 

straa topsi ener in e lke wyk . Ses van hierdie straatop

sieners word deur die gemeente verkies, terwyl een deur 

die bestuurder benoem word. Volgens die bestuurder van 

~ie s endingstasie, bestaan die straatopsieners-komitee 

egter slegs in naam7 aangesien hulle baie weinig invloed 

in die gemoenskap het. 

Aangesien die sending die besit en gebruik 

van drank op Elim gehe el-en- al verbied , is drankgebr uik 

s owel as drnnkmisbruik 1n onbekende verskynsel op die 

sendingstas ie. Al uitsondering wat in die verband ge-

maak wor d , is tydens 1 n bruilofviering . Vir hierdie ge -

leenthe i d mag daa r 1n be paa l de hoeveelheid drank gekoop 

word, wat uitsluitlik vir die instel van die heildronk 

aangewend word . Enigiemand wat op ander tye in die besit 

van drank is, stao.n bloat om onthef te word van inwonings 

r eg . Daar is nooit t en tyde van die ondersoek iemand 

aangetref wat onder die invloed van drank was nie. Oak 

hot die ondersoeker geen rede on te bewee r dat daar kleur 

linge op die sendingstasie is wat ge r ee l d drank gebruik ni~ 

Die bestuurder van die sendingstasie is die meni ng toeee-
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daan da t 1n blanke boer ~ woonagtig in die omgewing vo.n 

Elim, 1n paar kleurlinge van drank voorsien., Hy het 

egt e r bygevoe g da t hy 9 nlhoewel hy bewus is van die feit 7 

geen vnste gr onde he t om daadwerklik in hierdie verband 

op t e treo n:L e . 

Die kl eurlins e van Elim wat plaaswerk op die otllig-

gende plase verrig 9 ontvang gereeld drank~ Die dopstel-

s el word op foi tlik e lke plaas aan8etref . Met skeertyd 

bv. ontvang e lke s keerder van s ewe tot tien dop ongefor- -

tifiseer de wyn per do.g . Vanselfsprekend het die sending 

geen bohee r hieroor nie aangesien dit buite die eiendom 

van die s end ingstas ie t oege pas word. 

Die algemene opvatting i.v.m. dronkenskap van veral 

die ouer kleurlinge is die van afkeur • . Om hierdie r ede 

bestaan daar 1n plaaslike vereniging nlQ die Liefde- en 
3) 

Genadet empel, van wie di e lede hulle spesiaa l beywer om 

drankmisbruik in die algemeen teen te werk. Hulle staan 

in die gemeens kap bekond as d ie ?9 Afskaffers 11 • Ba ie van 

die jonge r kleurlinge voel nie so sterk teen die gebruik 

van sterk dr ank nie . Verskeie van hulle het dan ook open-

lik meegedee l dat hulle nie op Elio drank sa l bring nie, 

aangesien hulle inwoningsreg do. arnee gemoeid is; sodra 

hulle egter buite d i e gr ense van Elim kom , gebruik hulle 

drank sonder gewetensbeswaa r, 

3) Sien Hoofstuk XI. Vermnaklikheid en Ont spanning ~ 
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Bui te- e_gteJ i k:te id: 9J panr v i nd j aarliks gemi dde l d van 

tien tot vyft i en buite-egt elike geboortes op Elim pl aas 11 -
4) . 

aldus die hulpl ernar . Di t be t eken dat tussen 30% en l+o% 

van alle geboort es op Elim buite-egt elik is~ t erwyl di e 
5) 

gemi ddelde persentas i e buite- egt e like geboortes vir blankes 
6) 

in di e Unie i n 194-4 , slegs 2 ol4% was. Die hulpleraar he t 

verder ook meegedee l dat ongevee r een-helfte van alle 

ee rste ge boortes wa t dao. r op Elin plaasvind, buite-egtelik 

is. In d i e mee s te gevalle is d i t dogt ers wa t in K~apstad 

werks aam i s cm dan vir d i e bevalling na Elim t erugkom. 

Bui t e- egtelike geboort es van persona wa t per manent op di e 

sendirtgst o.sie woonagtig i s , kan op gemidde l d twee per j aar 

gestel word , d .w.s. ongevee r 10% van di e tot al e aantal 

geboortes , Ve r ske i e kl eurlinge he t meegedeel dat daar 

vroe~r, toe daa r nee r j ongmens e in di e gemeens ka p woonag

tig was, veel meer buite- eg t elike geboortes plaas gevind 

het as t ans, 

Dit gebeur ook somt yds da t die dogt e rs wat op plns e 

gaan wer k , daa r swanger word en dan vi r di e bevalling huis ~ 

toe korn , Die i nvloed van d i e ker k i s hier, soos ook in 
~-·---· - ·------
4) Di e bestuurder van d i e s endingstas i e bes kik wel oor die 
juiste ge t a lle ~ mao. r wou dit nie aan die onde rsoeker ver
strek nie . 
5) Die De pt , van Sensus en Sta ti s tiek het geen s yf ers vir 
buite- egt eli ke geboortes van kl eurlinge beskikbaa r gestel 
ni e . 
6) Off i s i e l e J aar boek van di e Unie van Suid-Afrika . No. 
23 - 1946 , Hoofs t uk XXVIo Lewens t atistiek, par. 2? bls , 9o 
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die ge val vnn l1over mel de dogt ers wat in Kaapstad ·werks2am 

is, baie vers·wak. Die bet rokke dogters is dikwel s nie 

meer l ede va:n die plans like kerk nie, t erwyl l aas genoemd c:-; 

liggaam nie by magt e is om hulle te verbied om na Elim ·ce 

kom nie ~ aange3ien hulle ouers op di e s endingstasie woon

agtig is. I n di e meeste gevalle is die dogters wel dee g

lik bewus wie die vader van die kind is. Nogtans gebeur 

dit to g s oms dat hulle geensins sekerhe id i n die verband 

he t nie. 

Daa r vind ook jnarliks van een tot twee huwelike op 

Elim pl aa s van wie d i e bruid r eeds swanger is. I n al hi er

die gevalle word die kerktug toegepas. Die strenge toe

passing van die ker klike tugmaatreels het onge twyfeld 'n 

gunstige ui twerking in hierdi e verband en die al gemene 

houding wat die ouers t~ o .vo buite-egtelikheid openbaar, 

is 1 n ui t gesproke af keur. 

Ander Probleme : Huwelike7 sowel as buite- egt e like r as s e-

vermenging tussen d i e kleurlinge van Elim met blankes en 

na turelle, het, sover nageg aan kon word, nog nie op die 

sendingstasie voorgekom nie~ Nogtans het ve rs ke i e kleur

linge met 1 n gr oot nate van trots portrette van hulle voor

ouers gewys en verklaar da t sommi ge van hulle blanks per-

sone was. Volgens die fotos is hierdie bewerings, in die 

me es te gevalle al t a:ns, aanneemlik. Die ligt e kleur van 

die vel en hare van meni ge kl eurling op Elim, l ewer ook 
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. voldoende bewys dat daar op sekere stadi a bloedvermeng ing 

me t bl ankes moes plaas gevind het. Daa r is vers ke i e kl eur 

linge aangetref wat onge t wyfeld as blankes s ou kon deur 

gaan, In geen geval egt er, ken naturelle- e i ens ka ppe waar

geneem word nie. Nie slegs is Elim 1n verbode terrein 

vir di e naturel nie , maar die kleurlinge openbaa r ook 

'n s kerp afkeur t en ops i gt e van hie r di e r assegroep. 

Alhoewel daar tydens die af gelope oorlog 85 kleurlihg

mans van Elim op aktiewe diens was, he t hulle hul weer 

geed aan d ie plnaslike gemeenska pslewe by hulle t erugkeer 

aange pas en geen probleme opgel ewer nie, 

Di t kan sender twyf e l aanvaa r word dat di e tugmaat

r eels vnn die s endingkerk ba i e kl eurlinge weerhou van 

oortred ings op ke r klike sowel as op maatskaplike gebied. 

Die mening is herhaal de mal e deur die plaaslike polisie 

sowel ns deur voor nanstaande kleurling-inwoners van Elim 

uitgespreek dat, indi en di e s endingstas ie kroongrond 

was en inwoningsreg de rha l we nie deur die ke r k beheer 

s ou word nie , los bandighe i d , we tsoortredings ensq op gr a

t er s koa l s ou voor gekom het. 
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B Y L A E I 

1. DIE KLEURLING-vJELSYNSVERENIGING: 

Hierdia vereniging, alhoewel neg jonk in vergelyking 

met meeste van die ander verenigings wat daar op die son·" 

dingstasie bestaan~ is 1n besondere bate vir die gemeen

skap. Nie slegs lewer die vereniging dienste i. v'om. wel ... 

synswerk nie maar daar word oak aandag gegee aan sake van 

publieke belang~ 

Die .IG.eurling-·v{elsynsvereniging is in 1941 op Elim 

gestig met intensiewe welsynswerk as hoofdoel. Die ini-

siatief het veral uitgegaan van P. October, 1n gesiene 

inwoner van Elim wat vanaf die begin ook opgetree het as 

sekretaris van die vereniging. Die bestuur 7an die ver-

eniging bestaan uit 10 lede terwyl dit 'n ledetal van 158 

het. 

Dit staan enige plaaslike volwasse kleurling vry om 

lid van die vereniging te word, mits die maandelikse sub

skripsiegeld wat drie pennies bedra, betaal word. In 

Oktober 1945 het die Sustersvereniging ook by bogenoemde 
1) 

vereniging aangesluito 

E_ondS§J.. Daar is verskeie wee waarlangs die fondse verkry 

word, soos blyk uit die opgawe einde 1947a 

l) Sien paragraaf oor die Sustersvereniging. 
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FINANSn":LE OPGAvrE , JANUARIE TOT NOVEMBER 1947 

jToel aag van Dept . va , 

l
' Volkswelsyn ( subsi

die en voorskot) 
.Subsid ie en Voorskot 

van die Afdelings -
r aad 

1Subskri psies 
Donasies 
Kollektes 

I 

·ITTan~ooradministra-·I 
sie 

28 - - Salarisse II. 

1 Tekort 

I Voedsel 
20 - - Kl ere en komberse 
13 18 -1 Br 

~ 37j 17

1

3 Ko 
i 11 5 7 

Le 

andstof 
ntant ( gesond-
heidsdi ens) 
ning terugbe-
ta a l 
rplus I ' f 'U -4 . 

1
-=:_ot_a_a_1 _____ -_~~+-111Jo T 

. 

otaal 

in 
71 ·· I 2 l 

27 10 ! ·- i 
3 111 21· 

30 15"1 6 
lh' Lirl 7 ~ .J. 

11161 
,. I 

b l 

31 81 -

2 - -
15 2 L~ 

111 - 10 

Werks aamhede : Die sekretaris van die vereniging vervul 

eintlik die pos van welsynswerker terwyl sy komi tee in 

raadgewende hoedanigheid optree . Eersgenoemde he t 1 n 

kantoor met l essenaar, tikmasjien ens . aan die vereniging 

verhuur teen £1 per maand ~ terwyl hys elf 1n maandelikse 

salari s van £2. 10. ontvang . Vanselfsprekend is die 

bedrywi ghede van die vereniging gebi nd aan 'n konstitusie; 

nogtans kan die s pes ifieke werksaamhede duidelikheidshal~ 

we i n ·t wee afdelings verdee l word, nl . a ) walsynswer k 

en b) sake van publieke be lang. 

a) ~§}Synswer-1£: Daar word aan behoeftiges in die ge

me enskap voeds eJ.kaartjies ui t gere ik; op hierdie kaartjie 

word o . ao gemeld dat voedsel t er waarde van tn spesifieke 

bedr ag (wa t gewoonlik wiss e l van 5/- tot 10/-) by die 

plaas like winke l gekoop kan word . Aan die e inde van die 

maand word die winkelrekening dan deur die sekretaris van 
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die Welsynsvereniging vereffen. In 1947 is daar bv~ 

74 voedsellu1a1"tjies aan behoeftiges i n di e gemeenskap 

uitgereik& Min of me er d ies elfde prosedure word gevolg 
2) 

i.v. m. mediese dienste aan behoeftige persone. In di0 

bovermelde jaar is daar 75 mediese verlofkaartjies uit~ 

gereik . Die sekre t ari s van die verenig i ng onderneern oeik 

om telefonies me t die distr i ks geneesheer in verbinding 

te tree en ham, indien nod i g, te ontbied in gevalle waar 

kli~nte van d i e vereniging ernst i g siek is. Volgens die 

1947 j aarverslag van vereni.g:Lng is daa r o. a . ook 11 kom··· 

bers e onde~ behoefti ges uitgedeel~ £7 . 10. 6. in kontant 

u i tbe taal vir mediese di ens t e , £1, 16. 6 , vir lig en brari.d··· 

stof en 14/9 aan skoonmaakdienste , bv. ontsme ttingsmiddeJ.s 

ens. 

Ook onderneem die ver eniging die invul va12 aansoek·~ 

vorms vir oude rd omspensioen, pensioene vir liggaamlik on .... 

geskiktes 7 onderhoudstoel ae Bns~ Daar is bv . i n 1947 9 

Lf-2 s ulke vorms i ngegul en in die rneeste gevalle het die 

aansoeke geslaag . Si ekes, sowel as behoeftiges in di e 

gemeens kap word gereold tuis besoek ; in hierdie opsig le-

wer d j_e Suste r svereniging belangrike aanvullende werko 

b) Sake van Publleke be l angg Artikel 2 ( a) van die kon-

sti tusie l u i as vol g : 

~ Om die a l gemene sosiale lewe en welsyn van 
ans mense te bevo:rder en te verbeter 11 • 

2) Sien hoofs tuk oor Ges ondheidstoestandc en Med i ese 
Dienste . 
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Kragtens hierdie artikel beywer die vereniging ook vir 

s ake van publieke be l ang , bv, tre indiens , busdiens, pos

en t e l efoond:Lsns , publieke kennisgewingborde ens. AaD.•~ 

gesien daar op El im 7 behalwe die sending, geen plaasl]kA 

bestuur of organisasie bestaan om bogenoemde sake te be

hartig nie, het di.e Welsynsvereniging di t as 1n addisio·

nele t aak oorgeneem . 

Algemeen: Die ins pekteur van armsor gd ienste (deur die 

Dept. van Volkswelsyn uitgestuur) het in 1946 sowel as 

in 1947 die vrnlsyns kantoor op Elim besoek, Die r apport 

oor die werksaamhede van die vereniging was baie gunstig ~ 

veral as in aanmerking gene em wor d dat die kantoor oor 

weinig moderne geriewe beskik en dat die sekretaris? wat 

geen opleid ing in welsynswerk ontvang het nie, bloot op 

ondervinding moet s taatmaak wat betref die ui tvoe r van sy 

taak. Die vereniging het ongeveer ses maande gelede 

aansoek by di e Dept . van Volks welsyn gedoen dat die ~~e

kretaris van die vereniging tot voltydse we lsynsbeampte 

benoem moet word. Geen finale bes lissing is nog egter 

in die verband ontvang nie. 

DIE SUSTERSVERENIGINGe 

Doel en ontwilr..kelingsgeskiedenis: Hierdie vereniging is 

in Julie 1921 deur 'n aantal vroue van Elim gest i g. Die 

doel van hierdie groep vroue was die verlening van geor

ganiseerde hulp aan die siekes en oues van dae in die 
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gemeenskapo Aanvanklik het die vereniging 1 n sukkel-

bestaan gevoer? veral weens die gebrek aan finans ies e~ 

entoes iasm'e o Di e lidmaat s kapsgetalle het egter geleide-

lik gegroeia en op die hni dige stad ium is die tot al e aan-
' : ~) 

t al ~ 4 0 goedstaande l edeo 

Wer~~.£.1ed~ : Die bestuur van die vereniging bestaan ui t 

vier l ede t.w.' ~n voorsitster, ondervoorsi ts t er, s ekreta"" 

resse en 1n kas s ier. Die insame ling van fondse js van-

selfsprekend onontbeerl i k vir di e voortsetting van die 

werks aamhede van dfe vereniging. So word daar bv. kon·~ 

serte , basaars en kollektes gere~l. Ook word di t van 

elke lid verwag om elke maandsvergadering by t e woon 1 by 

welke geleentheid daar dan oak in silwerkollekte plaasvind. 

Dit was vroee r die gebruik om een keer in die maand 

'n kers 9 
1n dosie vuurhout jies, 1n koekie see p 9 

1n koekie 

blousel en ' n halfbottel lampolie aan die siekes en oues 

van d ae ui t te deel. Weens die r el a tiewe skaarsheid van 

hierdie artikels word daar tans elke maand een sieling aan 

elke behoeftige bejaarde in die gemeenskap gegee . Met 

Kersfees egter~ ontvang die siekes en oues van dae koek en 

ander lekkernye. Daa r word gehoop om, sodra dinge weer 

meer goedkoop en volop is, tot die ou stelsel terug te keer. 

Die hele gemeenskap is, vir die doel van noodleniging~ 

J) Iemand wat voldoen aan al die vereistes wat die vereni
ging aan die lidmate stel, staan algemeen bekend as 'n 
goedstaande lid., 
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opgedeel in wyke o Dit word dan van elke lid verwag om 

by die maan::1;.r,~ r~ adering kennis te gee van siekes en b8= 

hoeftiges i.n haar spe::; ifieke wyk. Die vergaderi.ng bespreek 

dan hierdie gevallo en beslis welke persone in aamner ki.ng 

moet kom vir hulpo Daa r word tans elke maand sowat £1?5/"'" 

aan behoeft iges en siekes uitgedeel. 

AansJ;ui ting by die Kleurling ... we lsynsverenig1£.g g Op ui t= 

nodiging van die Kleurling-welsynsvereniging 7 het die 

Sustersvereniging in Oktober 19l+5 by hulle aangeslui t ~ met 

dien verstande dat hierdie vrcruevereniging nog bly voort-

bestaan en voortgaan met hulle gebruiklike werksaamhedeo 

Die eintlike doel van so 1n sta p was om oorvleueling uit 
I 

te skakel en ko-or dinasie te bewerkstellig. Ook wou Gers-

genoemde ve r eniging graag hulle lidmaatskapsgetalle uitbre i 

met die oog op verhoogde subsidietoelae. Aan die Sus-

tersvereniging is ook die reg toegese om 1n verteenwoor di-

ger na elke vergadering van d ie Welsynsvereniging te stuur " 

Die j o:ng ste beslui t van genoemde twee vcrenigings behels 

die benoeming van vyf lede van die Sustersvereniging wat 

as besoek-komitee moet funksioneer. Na aflegging van die 

besoeke aan die behoeftiges moet die komitee hul bevindings 

aan die sekretaris van die Welsynsvereniging rapporteer o 

Opmerki_D.gsg Miskien van meer belang as die maandeliks e toe

laag, is die gereelne besoeke wat die siekes en oues van 

dae van d i e l ede van die Sustersvereniging ontvang . Ook is 
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die samewerki ng wat daar tussen die genoemde twee vereni-

gings bestaan 'n r egte sta p in die rigting van gesament .... 

like optrede l av.m. meer intensiewe Welsynswerk. 

DIE SUSTER.S-\Pri:LDAD IGJ:IEIDSVERENIGING: 

)2oe1 en SU._gting§__g__eskiedenis: In Augustus 1905 het 5 

vroue van Elim daartoe oorgegaan om bogenoemde vereniging, 

met liefdadigheidsdiens as hoofdoel, te stigo Die getal 

goedstaande lede is tans ~ 60. Die Kleurling-welsynsver

eniging het al t elkemale, om dieselfde redes en voorwaar ... 

des as in die geval van die Sustersvereniging, probeer om 

ook hierdie vereniging by hulle in te lyf. Tot dusver het 

die lede van die Susters-weldadigheidsvereniging egter nog 

nie hulle weg tot so 'n stap oopgesien nie. 

Werksaamhede: Ook hierdie vereniging het 'n bestuur be

staande uit 4 lede; hulle vergader ook een maal per maand 

by welke geleentheid 'n silwerkollekte gehou word en die 

werksaamhede van die vereniging bespreek word. Dikwels 

neem die vergaderings die vorm van 'n teepartytjie aan 

om sodoende onderlinge verkeer aan te moedig. Vier lede 

van die vereniging moet om die beurt elke · Donderdag 'n 

Sopgereg voorberei vir die behoeftige siekes in die gemeen

skap. Ook is dit hulle plig om die sop na die siekes te 

neem en toe te sien dat dit deur die persone genuttig . 

word. Daar word ook maandeliks van 10/- tot 15/- ender 

behoeftiges in die gemeenskap uitgedeel, die reelings waar-

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



195 
van by die maandverga<lerlng bespr·Qek word. Ten tyde van 

s terfgevalle van behoeftiges word 2/- a:=m cUe agto:r.·ble

wenes geskenk. Ingeval 'n lid van die vereniging egter 

sterf, is die bedrag ongeveer 51-. Met Kersfees ontvang 

elke sieke in die gemeenskap 'n klein geskenkie, wat 

gewoonlik uit eetware bestaan t.w. koek, tee, suiker, 

lekkers ens. 

Daar heers besondere entoesiasme onder die lede van 

hierdie vereniging. Ook is da ar 'n sterk mate van kom-

petisie tussen hierdie vereniging en die Sustersvereni

ging te bespeur. Daar word gevolglik besondere ywer deur 

die lede aan die dag gele vir die behoud van die verenigingo 

Alhoewel die vereniging se werksaamhede nie baie omvangryk 

is nie, bied dit nogtans 1n besondero diens aan die ge

meenskap. 
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