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Hoofstuk Een.

LIGGING EN BOU.

Suid-Afrika is In tafelland wat vanaf die Indiese
Oseaan aan haar suidekant, in In serie van onreelmatige maar
ewe~~dige trappe opstyg tot dat die uitgestrekte hoogland noord
van die NieU'l:leveldbergebereik word. Die eerste trap is die
smal kusvlakte wat in die noorde begrens word deur die Lange-en
Outeniquaberge. Noord van hierdie berge vorm die Klein-
Karoo die tweede trap, en word van die Groot-Karoo geskei deur
die Kleinswart-en Grootsvartberge. Dit is in die Klein-Karoo
waar die distrik van Calitzdorp gele~ is. (Figuur 1.)

Die distrik van Calitzdorp is presies in die middel van
die Klein-Karoo gele~, wat oor In afstand van ongeveer twee-
honderd my1 strek vanaf die distrik van Montagu in me weste tot
die van Uniondale in die ooste. Die gemiddelde \1Ydte van die
vallei is sowat dertig myl, en die hoogte bo seespie~l is In duismd
voet. Die distrik wat besonder klein is, naamlik slegs 388

vierkant my1 in vergelyking met die 2506 vierkant my1 gemiddelde
grootte van aIle distrikte in die Kaapprovinsie, (uitgesonderd

.1..
Transkei) strek nie soos die ander distrikte oor die hele
breedte van die Klein-Karoo van noord na suid nie, maar het die
vorm van In vierkant wat in die noordelike helfte van die vallei
gele~ is, aangesien In kleiner plooiingsgebergte, naamlik die
Gamkaberge, \.vat halfpad tussen die Swartberge en die kusgebergtes
gele~ is, en parallel daarmee is, as die suidgrens van die distrik
dien.

Wanneer ons na die kaart van die distrik kyk, word ons
getref deur die eienaardige vorm van die grenslyn. Nereris is
daar In gebo~ grenslyn te sien nie, maar die grenslyn wat

.1. Unie Jaarboek 1941.
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besonder hoekig is, is gevorm deur uitstaande topografiese
punte, op klein afstande van mekaar, regstreeks met mekaar te
verbind.

Die noordgrens, wat langs die kruine van die Swartberg-
reeks loop, is gevorm deur die pieke met mekaar te verbind.
Die grens volg dus nie die waterskeiding nie, maar wyk ook nie
veel van die waterskeiding af nie, omdat die pieke so naby aan
mekaar gele~ is, en die berge so reguit is. Gevolglik is
daar geen belangrike bergstrome wat uit die gebied van een dis-
trik, oor die grens, na die van In ander vloei nie.

Die grens in die weste is ook In berggrens, maar omdat
die hoogste pieke in hierdie geval nie as grens dien nie, en
die grens ook heelwat ten ooste van die waterskeiding gele~ is,
het meeste van die riviere hulle oorsprong in die aangrensende
distrik, en vloei dan ooswaarts oor die grens om sytakke van die
Gamkarivier te word.

Soos reeds vermeld volg die suidgrens die hoogste dele in
die Gamkaberge, wat net soos in die geval met die Swartberge
ooreenkom met die waterskeiding.

Die oosgrens verskil van die ander in die opsig dat dit
nie In berggrens is nie, want daar is geen natuurhindernisse in
die vallei tussen Calitzdorp en Oudtshoorn nie. Die grens
volg hier die vlakte-en heuwellandskap ~at die waterskeiding vorm
tussen die Vlei-en Wynandsriviere, albei wat in die Swartberge
ontstaan en suidvlaartsvloei as sytakke van die Olifantsrivier.
Die enigste plek waar daar weI In kunsmatige grenslyn a2.ngetref
word, is in die suidooste van die distrik waar dit deur die lande-
rye in die vallei van die Olifantsrivier gaan.

Aangesien die natuurhindernisse, naamlik berge, as grense
geneem is, is die distrik van Calitzdorp baie doeltreffend afge-
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sonder van die aangrensende distrikte. In die noorde, tussen
Calitzdorp en Prins-Albert is die Swartberge In rotsmuur waaroor
geen voertuig dit nog ooit gewaag het nie. In die weste waar
die huisrivierberge die grens met die distrik van Ladismith vorm,
is die Huisrivierbergpas een van die steilste en nouste in Suid-
Afrika, terv~l die ou vlapad langs Caledonskloof feitlik nooit
meer gebruik word nie. Ook op die bergpas wat oor die Gamka-
berge kronkel is daar min verkeer, en selfs langs die oosgrens,
is die bevolkte dele langs die oewers van die Vleirivier, ekono-
mies en sosiaal nouer aan Calitzdorp gebind, terwyl die dele oos
van die grens Oudtshoorn as sentrum het. Die distrik vorm
dus In geografiese eenheid, want daar is geen deel binne die
distrik wat nie Calitzdorp as sentrlm het nie, net soos daar oo~,
geen deel buite die grens met Calitzdorp as sentrum is nie.

Die monumentale Swartberge in die noorde vorm die mees
indrukwekkendste topografiese verskynsel in die hele distrik.
Hulle is In plooiingsgebergte met In gemiddelde hoogte.van onge-
veer vyfduisend voet bo seespie~l, maar met verkseie bergpieke
wat veel ho~r is, soos Ossenberg 5694 vt. net oos van die poort
van die Gamkarivier, en Kangoberg, 6643 vt. in die oostelike
gedeelte. Hierdie trotse blou berge; soms met wit sneeukappe
in die winter bedek, is besonder steil en getand. Die gradi-
ent neem toe met hoogte, sodat hulle die vorm het van In ke~l
waarvan die kante na binne toe ingebuig is. Die boonste rand
van die berg is skerp, en platoagtige verskynsels ontbreek. Die
kante van die berge is baie ongelyk want hulle is opgesny deur
die talryke klowe veroorsaak deur die snelvloeiende bergstrome,
en die oppervlakte, veral in die ho~r gedeeltes is besonder' rots-
agtig.

Die Swartberge is nie In aaneenlopende rotsmuur nie, maar
word in me noordweste van die distrik deur die poort van die
Gamkarivier in twee gedeel. Die westelike gedeelte word die
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Klein-Swartberge genoem en die oostelike gedeelte die Groot-Swart-
berge. Die berg daal baie vinnig na hierdie poort toe, tot
waar die rivier honderde voet benede tussen die loodregte rooi
kranse deurvloei, in In poort wat so srnal is dat dit vir verkeer
nutteloos is.

Alhoewel die berge in die weste veel la~r is as die Swart-
berge, is hulle meer ingewikkeld van bou aangesien hulle plooiings-
gebergtes is wat mekaar reghoekig oorkruis. (Sien geologie-kaart.)
Die bergplooi wat van noord na suid strek dra in die noordelike ge~
deelte die naam van die Huisrivierberge, en het In geringe hoogte
van slegs 2,500 vt. In die noorde sluit hulle aan by die
Klein-Swartberge, maar word in die suide van Sandberg deur die
diep vallei van die Huisrivier geskei. Hierdie berge is ten
spyte van hulle geringe hoogte In gedugte versperring vir verkeer
tussen oos en wes in die len~ van die Klein-Karoo, omdat die land
langs die oostelike hellings skielik daal na die vallei van die
Gamkarivier.

Sandberg, die plooi met In oos-wes strekking is veel ho~r
as die ander berge langs die wesgrens, en bereik sy grootste hoogte
in die bergpiek, Sandberg (4003 vt.) Die oostelike hellings
van hierdie berg is baie steil want die land daal vinnig na die
Gamkarivier toe, wat ook hier deur middel van In poort met lood-
regte rotsmure, In gedeelte van die berg n.l. Kleinberg (2,000 vt)
van die res van die bergmassa afsny. Suid van Sandberg dra
die landskap nie In berg-karakter nie, maar is In opgekerfde hoog-
land.

Die Qamkaberge in die suide van me distrik is die oostelike
voortsetting van Rhoodeberg. Hulle word op die kaart foutief
die Gamkaheuwels genoem, maar In heuwelreeks is hulle nie, daar
hulle In hoogte vanmeer as 3,000 vt. het, en ook deur plooiing
gevorm is.

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



-5-

Die Gamkaberge verskil van die ander berge in die distrik
in die opsig dat dit nie in In spits kulmineer nie, maar dat die
ronding van die plooi in huIIe nog baie d1lidelik te sien is.
Hulle is bo baie na aan afgeplat en die gradient wat die hoogste
aan die voet van die berge is, verminder met hoogte. Die
mening dat hierdie berg maar onlangs in geologiese tyd aan die
kragte van denudasie blootgestel is, word versterk deur die eien-
aardige dreineering daarvan. Die bergstrome, wat direk na be-
nede vloei, - die' meeste sonder sytakke - vloei in diep smal
"kanjons" en:isnaby aan mekaar, sodat git lyk asof In reuse byl
kerwe in di9 andersins ronde bergoppervlakte gekap het.

Ook hierdie berge word net soos in die geval van die
Swartberge deur In poort in In oostelike en westelike helfte ge-
skei. In Eienaardige verskynsel is dat die Gamka- en Olifants-
riviere nie voor die berg verenig nie, en dan saam in een poort
deur die berg vloei nie, maar ,elkeen het sy eie poort, en hulle
verenig dan binne in die berg om saam as die Gouritzrivier verder
deur die berg te vloei. Op hierdie wyse word Jagtberg met
In hoogte van meer as 2,000 vt. soos In eiland deur die riviere van
die res van die berg afgesonder. Hierdie verskynsel dat t,.,ree
riviere binne in In berg kan verenig is In pr~gtige voorbeeld van
In ge~rfde ("Superimposed") rivier, en word deur geomorfolo~ as
volg verklaar. Die rivier het in vro~er geologiese tyd die
selfde stroomrigting gehad, maar in In tydperk toe sagte onge-
plooide rotse die harde geplooide lae bedek het. Die sagte
rots is mettertyd deur erosie verwyder, met die gevolg dat die
harde geplooide lae die oppervlakte bereik het. Orrdat die
rivier altyd genoeg spoelkrag aan die dag gele- het om deur hierdie
harde rots te erodeer, het dit sy oorspronklike loop behou, nie-
teenstaande die ho~ berg relatief daaromheen verrys het nie.

Behalwe die berge wat die distrik aan drie kante omring en
sowat 25% van die oppervlakte in beslag neem, bestaan die res van
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die distrik uit laagland wat duidelik in t'vee soorte onderskei
kan word, naamlik die Kango-heuwellandskap en die vlaktelandskap.

Die Kango-heuwellandskap wat grens aan die voetheuwels
van die Swartberge, neem die noordelike helfte van die vallei
in beslag, en strek vanaf die Gamkarivier in In oostelike rigting
oor die hele lengte van die distrik. Soos die naam aandui,
is hierdie In heuwellandskap, en die verskil in bodemgesteldheid
moet daaraan toegeskryf word dat dit gevorm is uit die harde 1ei-
klippe van die Kango-serie. Hierdie landskap, met In gemiddelde
hoogte van sowat 2,000 vt. en wat in die ooste sel~ In hoogte
van meer as 2,750 vt. bereik is In aaneenskakeling van ronde koppe
wat van mekaar deur nou V-vormige dale geskei Hord. Die af-
watering van hierdie gedeelte is op sommige plekke nie baie goed
nie, met die gevolg dat daar klein natuurlike meertjies tussen
die koppe gevorm is, soos byvoorbeeld die ~eile" in die landskap
wes van die Calitzdorpdam.

Die grens tussen die Kango-heuwellandskap en die vlakte-
landskap is besonder skerp en duidelik te sien, want op In lyn
wat van wes na oos ongeveer twee my 1 noord van Calitzdorp .strek,
verrys die Kango-landskap skielik bokant die gelyk oppervlakte
van die vlakte in die vorm van In reguit reeks ronde rooi heuwels
wat in Calitzdorp die "Rooikoppe" genoem word. By Buffels-
kloof, langs die oewers van die Kruisrivier in die ooste, maak
die kaa1 rooi kranse met hulle grotte en geelgroen korsrnosbevlekte
oppervlaktes In skilderagtige vertoning bokant die groen lusern-
lande in die smal vallei van die Kruisrivier.

Die res, en grootste gedeelte yan die distrik is die v1akte-
lnndskap wat suid van die Kango-heuwellandskap strek tot teen aan
die voet van die Gamkaberge. Met In gemiddelde hoogte van
1,000 vt. is hierdie die laagste gedeelte ~an die distrik, trouens
dit is die laagste gedeelte van die hele Klein-Karoo want die vallei
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in.die benedeloop van die Gamka-en Olifantsriviere is minder as
750 vt. bo- seespie~l. Die vlakte-landskap is 'n gelyk en
sag golwende landskap wat na die ooste minder gelyk word daar
afgeplatte la~ koppe soos Swartkop hulle verskyning maak.

Die afwatering van die distrik van Calitzdorp is tipies
die wat in geplooide streke aangetref word, en wat by geomorfolo~
as 'n " dendritic drainage pattern" bekend staan, naamlik klein
riviere wat in die berge aan die rand van die vallei hulle oor-
sprong het, en dan direk na die laagste deel van die vallei
vloei waar hulle reghoekig aansluit by die groter rivier wat in
die. lengte van die vallei vloei. Hierdie groterrivier waar-
van die Olifantsrivier In uitstekende voorbeeld is, is op sy beurt
die sytak van 'n nog groter rivier, naamlik die Gamka of Gouritz
wat van noord na suid dwars deur die geplooide gordel stroom.

Die Gamkarivier wat sy ontstaan aan die rand van die plato
in die Nieuwev~ldberge het, is met 'n opvangsgebied van 7,100
vierkant my 1 in die Groot-Karoo, een van die groot riviere in die
geplooide streek. \Tann3er die Gamkarivier, wat deur nie
minder as drie reuse poorte oor die 23 my 1 afstand wat dit deur
die distrik van Calitzdorp vloei, uit die reeds genoemde poort
in die Swartberge kom, stroom dit vir 'n afstand van 11 my 1 deur
die Kango-heuwellandskap. In hierdie gedeelte vloei die
rivier in 'n besonder diep en smal vallei sodat die vloedwaters
gewoonlik die hele bod ern van die vallei bedek. Die oewers is
besonder steil, en op baie plekke neem dit die vorm van loodregte
kranse aan. 'n Eienaardige vers ynsel in hierdie deel is die
groot ingekerfte meander, wat weer 'n bewys is, dat die rivier nie
die maklikste weg na die see volg nie, maar nog die vloeirigting
van vroe~r geologiese tye het. Die rivier wat weer noord-
waarts na die berg toe draai, vloei deur die voetheuwels van die
Huisrivierberge, en sny selfs die oostelike gedeelte van Sandberg
af sodat dit in In pragtige poort twee my 1 wes van Calitzdorp in

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



-8-

die vlaktelandskap uitmond.

Vir die volgende nege my1 vat die rivier in die vlakte-
landskap vloei, vloei dit oor sy eie byna gelyk alluviale vlakte,
om maar weer deur die poort in die Gamkaberge ingesluk te word.
Hierdie is die enigste gedeelte in die distrik waar die vloei-
rigting nie deur ho~ oewers bepaal word nie, met die gevolg dat
die rivier hier ook geleidelik oor sy spoelvlakte verskuiwe.
Omdat die rivier hier heelwat kronkelinge het, erodeer dit dikwels
die een oewer, ter~Jl deposiesie op die teenoorgestelde oewer
plaasvind. Die twee eilande is ook net gedurende vloede
eilande, en is tn be,¥ys dat die rivier hier rustig in In \vye en
geleidelik dalende vallei vloei.

Die Gamka is nie In standhoudende rivier nie, maar is
vir die grootste tyd van die jaar In aaneenskakeling van groot
seekoeigate waartussen daar altyd tn klein stroompie brak vater
deur die klipperige bodem syfer. Gedurende qie somer maande,
wanneer swaar donderbuie in die Groot-Karoo uitsak kom die rivier
in vloed af.Dan is dit In bruisende, vinnig-vloeiende modder-
stroom wat alles in sy pad meesleur. Daar is ongeveer drie
van hierdie vloede per. jaar, maar die water loop baie gou af
sodat vanaf die tweede dag die waterstand aansienlik begin te
daal, tot so teen die sewende dag waruLeer daar so min water is
dat alles deur die drie groot besproeiingskanale opgeneem kan
word. (Die tydperke is nie so presles nie, maar hang ten nouste
saam met die hoeveelheid re~n, sowel as die duur van die re~ns,
in die Groot-Karoo.) Gedurende die winter maande, wanneer'
dit in die Swartberge re~n, of waruLeer die sneeu op genoemde' berge
smelt, kry die Ga~~a In klein toevoer van sy sytakke in hierdie
berge. Die water is egter so min, dat indien dit nie vir
besproeiing in die Kango gebruik word nie, dit tog deur die drie
genoemde besproeiingskanale afgekeer sal word met die gevolg dat
die Gamkarivier in sy benedeloop, behalwe vir die klein stroompie,
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altyd stilstaande is.

Die Olifantsrivier, die tweede grootste rivier in die
distrik het ook soos die Gamka, sy oorsprong in die Groot-Karoo.
In Towerwaterpoort breek dit deur die Swartbergreeks, en vloei
dan oor In aansienlike afstand in In \<lestelikerigting in die
lengte van die Klein-Karoo tot waar dit met die Gamka saamvloei
om die Gouritzrivier te vorm. Hierdie rivier kom in baie
opsigte ooreen met die benedeloop van die Gamka, want net soos
die Ga~~a vloei dit ook oor In gelyk alluviale vlakte. Die
rivier is ook net soos die Gamka nie standhoudend nie, en die dun
stroompie brak water vloei in hierdie geval vir groter afstande
oor In bodem van klip en sand, omdat die seekoeigate wat vlakker
is, minder en dus verder uit mekaar is.

Alhoewel die Olifantsrivier net so dikwels soos die Gamka-
rivier in vloed afkom, is die vloedwaters gewoonlik effens minder
omdat die opvangsgebied in die Groot~Karoo kleiner is. Gewoon-
lik is albei riviere gelyktydig in vloed, en dit gebeur soms dat
as gevolg van die botsing van die twee riviere binne die nou poort
in die berg, die Gamka die Olifantsrivier se waters stuit sodat
daar In groot opdamming van 'vater in die vallei van die Olifants-
rivier is, met die gevolg dat landerye vier myI bokant die plek
van saamvloeiing oorstroom word met die dik modder water. In-
dien dit nie was dat so baie water vir besproeiing gebruik word
langs die takriviere van di~ Olifantsrivier nie, sou dit onget~7f-
eld In standhoudende rivier gewees het, want in die Klein-Karoo
ontvang dit In menigte standhoudende sytakke wat in di~ waterryke
OUteniqua-en ooli:S\'Jartbergehulle oorsprong het.

Behalwe die genoemde twee groot riviere wat albei hulle
oorsprong buite die distrik het, is die volgende in belang die
klein bergriviere vat binne die distrik in die Swartberge hulle
oorsprong het. Daar is veral t vee belangrike b,ergriviere in
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hierdie distrik, naamlik die Nelsrivier en die Vleirivier wat
sytakke van die Gamka-en Olifantsriviere onqerskeidelik is.
Hierdie twee riviere wat in aIle opsigte ooreenkoms met mekaar
toon, is standhcudende riviere wat in hulle benedeloop dikwels
droog is omdat die water langs die oewers vir besproeiing gebruik
ivord. Selfs wanneer ernstige droogtes in die Klein-Karoo heers,
is die landerye langs die oewers van hierdie riviere pragtig groen,
want hulle ontvang water uit die fonteineaan die voet van die
Swartberge.

Wanneer dit in die Sivartberge re~n, korn die riviere in vloed
af. Dan is die menigvuldige sytakke in die berge vol spier-
wit watervalle, en die rivier is In ruisende vinnig-vloeiende
waterstroorn wat in die geval van die Nelsrivier in die CaJitzdorp-
dam inloop; terwyl die "rater van die Vleirivier in die Oli:rants-
rivier in vloei. Die water van hierdie twee riviere is held-
er en vars, en selfs W8nneer hulle in vloed is, is die persentasie
slik besonder "gering in vergelyking met die groot riviere. In
die berge vloei die riviere in diep boom":'envaringomgorde klovle.
Terwyl die vallei in die Kango-landskap baie smal is, en omring
met besonder ho~ en steil oewers, word dit in die vlakte-landskap
veel wyer met la~r en meer geleidelik stygende oewers.

Die Matjiesvleirivier; In veel kleiner bergrivier wat
ook deur fonteine gevoed word, is In sytak van die Gamka wat in In
diep en smal vallei vloei. Dit verskil met OUdehbatkloof-
spruit, daar laasgenoemde in so In smal en diep vallei vloei
dat daar geen landbou-grond langs die oewers is nie. Die
Huisrivier is In groot bergrivier maar het sy oorsprong in die
Swartberge in die distrik van Ladismith. Dit vloei in In
besonder nou poort tussen die Huisrivierberge en Sandberg deur
om by die Gamkarivier aan te sluit.

Die afwatering van die res van die distrik geskied deur
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midde1 van k1o~le,wat beha1we na swaar re~ns a1tyd droog is,
sodat hu11e op een uitsondering na; naam1ik Rietvallei aan die
voet van die Gamkaberge, vir besproeiing nutte100s is. Die
grootste k100f is Ca1edonsk1oof wat die groot gebied tussen Sand-
berg'en Rhoodeberg dreineer. Die strome uit die Gamkaberge
vloei soos reeds verme1d in kanjonagtige klowe, terwyl die dik
modderwater van die klowe in die vlakte-1andskap in ~~e en vlak
valleie oor die sanderige en k1ipperige bodem vloei. Hoewel
baie van die kleiner kloofies die vorm van dongas aanneem, is
gronderosie in hierdie distrik geensins In ernstige vraagstuk
nie.
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Hoofstuk Twee.

GEOLOGIE EN GRONDGEa~LTE.

In hierdie bespreking van die geologie van die Calitz-
dorpse distrik, word die verskillende rotssoorte kronologies
volgens ouderdom behandel. Die toestand tydens die ontstaan
daarvan 'VTordkortliks geskets. Die verbreiding van die rots-
soort, die samestelling daarvan, en die invloed wat dit op die
topografie het, 'VlOrdnagegaan. Ten slotte \'lOrddaar met be-
hulp van experi entele ondersoek, die rusultaat waarvan gepubli-
seer is in die boek van C.F. Juritz "Agricultural Soils of the
Cape Province", nagegaan watter invloed die verskillende rots-
soorte op die samestelling en vrugbaarheid van die grond het.

Kango-serie.

Die oudste geologiese formasie wat in die Calitzdorpse
distrik voorkom, is die Kango-serie. Hierdie onderafdeling
van die Transvaal-Nama sisteem, het In besondere groot dikte van

.1.
nie minder as 10,000 vt. nie en is sowat 550 miljoen jaar

•

gelede, in In tydperk wat aan geolo~ bekend staan as die laat
Pre-kam~~m, gevorm deur die afsakking van sedimente op die bodem
van die oseaan wat die grootste gedeelte van die Afrika2~se

.2.
kontinent suid van Angola bedek het.

Die Kango-lae wat net suid van die Swartberge gele~ is,
en wat in die suide begrens word deur die Kango-breuk, is natuur-
lik nie net tot hierdie distrik aTIBanbeperk nie, maar is In smal
gordel wat~rek vanaf Amalienstein in die distrik van Ladismith,
deur die noordelike deel van die Calitzdorpse distrik, tot by
Uniondale-weg in die ooste, In afstand van ongeve~r 75 myl. Die
serie is in sy middel gedeelte die v~dste, ongeveer 10 myl, en loop

.3.smaller na die ente toe •
•1. The Geologie of the Cape Colony - A.W. Rogers (1905) bls.52
.2. Annals of the Univ. of Stellenbosch Vol.XXIl Sec.A (1944)~1~
.3. Geology of South Africa - A.L.du Toit.(Second Edit.) bls.151
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Die rotse van die Kango-serie vertoon groot verskille
wat betref sames telling en vorm. Leiklip is die rotssoort
wat die meeste voorkom, daarna volg kalkklip, arkoos en selfs

.1.
konglomerate. Kenmerkend is ook die plutoniese binnedring-
ing in hierdie streek. Die lang spierwit kwartsare is dikvlels
net tn paar voet i~d, maar hulle kan oor groot afstande oor die
heuwels gevolg word. In die vallei van die Nelsrivier kan daar
binne tn afstand van slegs twee my 1 soveel as vyftien van hierdie

-.2.
IDvartsriwwe in die leiklip gesien word. In die westelike
deel van die Calitzdorpse distrik, is leiklip oorheersend, maar
namate jy ooswaarts gaan, kom massas kalkklip tevoorskYn.

Die lands~ap wat deur die Kango-serie gevorm wo~d, is
besonder heuwelagtig en klipperig. Daar is tn tekort aan
landbougrond, en gevolglik is landbou hoofsaaklik beperk tot die
smal kronkelende riviervalleie.

Oor die algemeen is die grond vrugbaar, maar daar is ook
uiteenlopende verskille, i'lantwaar die grond ontstaan het as ge-
volg van die verwering van leiklip, daar is die plantevoedsel
inhoud byvoarbeeld nie so'haog as in~reke waar kalkklip voarkom
nie. Ongelukldg 'l"vorddie Kango-landskap tot so tn groot mate
oorskadu deur die Swartbergre3ks, (wat uit sandsteen bestaan) dat
daar nie met tn groat mate van noukeurigheid ges~ kan word in
haeverre die valgende grandmonsters, wat vir chemiese ontleding
geneem is, tipiese vaorbeelde is van grand gevarm deur die ver-

.3.
wering van Kango-ratse nie.

(L.W.) AIle grond wat vir chemiese ontleding geneem is, is
grond soos dit in die natuurlike toestand voarkom, en is nie
grand wat uit landerye geneem is nie. Die syfers dui persen-
tasies aan. Plase 'Vlaarvandie name genoem 'VlOrd,is binne die
distrik, of net buite die oos-grens •

•1. Geology of Sauth Africa - A.L.du Toit. Bls. 151.
~2. The Geology of the Cape Colony - A.vI. Ro ers. Bls. 57 •
•3. Agricultural Soils of the Cape Rovince.~ C.F. Juritz bls. 161.
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Fyngrond. 'ater. Kalk. Potas. Fosforokside

Lemrick 58.6 1.11 0.068 0.194 0.123
Welgevonden 76.0 1.90 0.084 0.144 0.667
Matjiesrivier 61.6 3.15 7.460 0.087 0.166

Gemiddelde 65.4 2.05 2.537 0.142 0.122

Kalk
Potas
Fosforokside

2.537
0.142
0.122

Uit die tabel kan duideiik gesien word watter groot
verskille daar ingrond gehalte in hierdie smal streek kan be-
staan. Die kalk gehalte is by Matjiesrivi9r ongeveer honderd
keer so hoog as by Lemrick en Welgevonden, natuurlik omdat hierdie
plaas gele!! is in tn streek waar kalkklip voorkom. Nie-te-min
toon die gemiddelde syfers, alhoewel hulle in hierdie geval nie
baie noukerig is nie, omdat die aantal monsters so gering is, dat
die Kango-gronde ryklik voorsien is aan die noodsaaklike anorganiese
plante-voedsel elemente, veral kalk, omdat die pers9ntasie van
kalk, potas en fosforokside nie minder as 0.1 daal nie.

Die K~~p-sisteem.

Die Kaap-sisteem, die tweede oudste geologiese formasie,
vTord onderverdeel in drie series waarvan aIleen die eerste twee
in hierdie distrik aangetref word.

(3)Witteberg-serie
(2) Bokkeveld-serie
(1) Tafelberg-serie

(1) ~lberg-serie.

Toe die deposiesie van die Tafelberg-serie, die onderste
serie van die Kaap-sisteem, SOvTat 325 mil"joen jaar gelede in die
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Laat-Siluur plaasgevind het, was toestande waarskynlik koel of
koud, ter\vyldie seewater vlak moes gewees het. Om die groot
dkte van 5,000 vt. van,die Tafelberg-serie te kan verklaar, moet
aangeneem word dat die bodem van die geosinklinaal waarin die sedi-
mentasie plaasgevind het, omtrent net so vinnig moes gesak het as
wat deposiesie opgebou het. Die herkoms van die sedimente
moes in die noorde gewees het soos bewys word deur die feit dat

.1.
hulle al gro~~er word in daardie rigting. Later in die
geologiese geskiedenis, toe daar druk vanuit die suide gekom het,

.2.
was veral die rotse van die Kaap-sisteem hieraan onderworpe.
Die rotse van die Kaap-sisteem het nou in In geplooide vorm bo die
oppervlakte van die see verrys. As gevolg van erosiewerking
is die sagter 1;.Jitteberg-en Bokkeveld-series vinnig "'leg geerodeer,
en so het dit gebeur dat die moeilik verweerbare Tafelberg-serie
die mees indrtUavekkendste topografiese verskynsel in die Calitz-
dorpse distrik, n.l. plooiingsgebergtes laat ontstaan het.

Die Tafelberg-serie wat ook soms Tafelberg-sandsteen
genoem word omdat dit hoofsaaklik uit sandsteen bestaan, is tn
rots wat gewoonlik witagtig van kleur is, dit is saamgestel uit
betreklik growwe sandkorrels en is oor die alg~meen hard. In
'hierdie distrik waar die Tafelberg-sandsteen uitsluitlik tot die
berge in die ~oorde, die weste en die suide beperk is, vorm dit
tn berglandskap wat besonder rotsagtig is. Die oppervlaktes wat
aan verweering blootgestel word is gewoonlik vol holtes, terv~l die
mees fantastiese vorme aangetref word, veral in die groot rots-
blokke wat die hellings van die berge bedek.

Die grond 'vat onstaan deur die verweering van die Tafelberg-
sandsteen, is In skraal, wit of grysagtige, poreuse sandgrDnd, met.3.
klein viit kwartskorrels, en klein klippertj ies daarin'.

Van die Tafelberg-sandsteen gronde is daar 46 monsters vir

.1. Annals of the Univ. of Stellenbosch.

.2. Annals of the Univ. of Stellenbosch..3. Geology of South Africa - A.L.du Toit
bls. 180
b #Is. 190
bls. 214
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chemiese ontleding geneem, en die gemiddelde persentasie nood-
saaklike plangevoedsel het te staan gekom op:-

Kalk .034
Potas .031
Fosforokside .036

Die grond uit hierdie soort rots gevorm bestaan dus feit-
lik net uit silikon. Dit is baie onvrugbaar aangesien die
persentasie noodsaaklike plantevoedsel in geen geval 0.1 bereik
nie. Geen wonder dus dat boere wat grond aan die voet van die
Swartberge het, :KI..adat dit " suur" en onvrugbaar is nie, veral as
dit vergelyk \-lordmet die "soetll kalkagtige gronde van die Kango-

.1.
serie langsaan.

Alhoewel die Tafelberg-serie baie swak landbou-gronde
laat ontstaan, moet die groot waarde daarvan nie onderskat word
nie, want die ho~ ligging van die plooiingsgebergtes in hierdie
distrik is grootendeels daaraan te danke dat hulle uit moeilik
verweerbare Tafelberg-sandsteen bestaan. Omrede hulle ho~
ligging en die feit dat hulle reg in die pad van die heersende
winde la, vang die berge, en veral die Swartberge besonder baie
re~n op, en is in 'n dro~ distrik soos Calitzdorp, waar landbou
sonder besproeiing onmoontlik is, dus van besonder groot waarde.
Wat meer is, omdat die rotse baie barste hat, sak baie van die
re~nwater weg om dan onder aan die voet van die berge in die
vorm van fonteine tevoorskyn te korn,en sodoende 'n besonder
gereelde watervoorraad voorsien. Ook die enigste vrarmwater-
bron in hierdie distrik, net soos baie ander in die geplooide-
gordel, kom voor in die raalDrlak tussen die Tafelberg-en die

.2.
Bokkeveld-serie.

(2) Bokkeveld-se~.
Die Bokkeveld-serie verskil in feitlik elke opsig van sy

voorganger. Dit het in die Laat-Devooniese tydperk ontstaan,

.1. Agricultural Soils of the Cape Province.
•2. Geology of South Africa - A.L. du Toit.

bls 164bls •
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toe die see in die geosinklinaal dieper geword het, en toe die
.1.klimaat meer gematig was. Hierdie serie met In gemiddelde

dikte van ongeveer 2,500 vt. is nie so eenvormig saamgestel as
die Tafelberg-serie nie, maar bestaan uit vyf kleiagtige skalie
la~ elk honderde voet dik wat van mekaar ges.keiword deur vier
dunner la~, 100 tot 400 vt. dik, bestaande uit sandklip en kwarts-
siete. Die onderste drie-vyfdes van die serie is besonder ryk
aan fossiele van maritieme oorsprong, ter\vyldie boonste twee-derdffi

.2.versteende oorblyfsels van plante bevat.

Omdat die Bokkeveld-serie uit sagte rots bestaan wat maklik
verweer, word dit vandag in die Calitzdorpse distrik nog net in
die minder skuins dele van die landskap aangetref, want op die
vlakte self word dit bedek deur die latere rotse van die Kryt-
sisteem. Gevolglik word hierdie serie vandag nog net in die
vorm van In smal strook in die suide van die distrik aan die voet
van die Gamkaberge, in In gordel wat al wyer word na die suidweste
toe aangetref.

Die afwisseling tussen harder en sagter rotse en die eien-
aardige invloed daarvan op die topografie kan in die suid-weste
van die distrik duidelik gesien word. Die sands teen vorm naam-
lik In reelmatige serie vanla~ rante wat die skalie hange met

.3.hulle brokkelmateriaal bedek.

Dit is moeilik om grond te vind wat suiwer Bokkeveld is,
omdat hierdie serie hoofsaaklik in die valleie voorkom en gevolg-
lik gemeng is met grond wat van die ho~r liggende Tafelberg-serie
afkomstig is. Nie-te-min kan die verskil tussen die Bokkeveld-
gronde en die Tafelberg-sandsteen-gronde duidelik gesien word,
want waar die persentasie kalk, potas en fosforokside in laasge-
noemde nooit meer as .1 persent is nie, is dit seIde dat dit benede
hierdie syfer in die BOkkeveld-gronde daal •

•1. Annals of the Univ. of Stellenbosch. bls. 189 •
•2. Geology of South Africa. - A.L. du Toit Bls.217.3. Geology of South Africa. - A.L. du Toit Bls.217
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Daar is 18 monsters van hierdie grondsoort vir ontleding
geneem, en die gemiddelde persentasie plantevoedse1 hierin was:

Kalk
Potas
Fosforokside

.337

.231

.183
Die gronde gevorm deur die verweering van die Bokkeveld-

serie is dus goed voorsien van al drie die noodsaaklike anorganie-
se plantevoedsel elemente.

Die Uitenhage-serie.

Die Enon-rotse, sekerlik die mees opvallendste formasie
in die Suidelike-Kaap, is die jongste rotssoort wat in hierdie
distrik voorkom, en is ongeveer 100 miljoen jaar gelede in die
Kryt-periode gevorm.

Die Enon-rotse is ook sedimentere gesteentes, maar aange-
sien daar geen fosiele van maritieme oorsprong in voorkom nie,
kan daar nie met sekerheid ges~ word of hierdie rotse onder see-
water gevorm is nie. Dit is weI In vasstaande feit dat die
Calitzdorpse distrik in die Kryt-periode met die see naby Uiten-

.1.
hage verbind was, omdat die hoogte bo seespie~l toe geringer
was, en omdat die Kamanassieberge destyds nog nie as In versperring
kon dien in die lang trog 1at vanaf Rhoodeberg in die Calitzdorpse
distrik, .in In oostelike rigting tot by Uitenhage gestrek het

.2.
nie.

Soos verwag kan word, het sedimentasie in die laagste
gedeeltes van genoemde trog plaasgevind, en gevolglik word die
Enon-rotse ook in die la~r-liggende sentrale gedeelte van die
distrik aangetref. In die noorde waar die Enon-la~ aan die
Kango-serie grens, is die grens besonder skerp en reguit, omdat
dit deur die Kango-breuk veroorsaak word. In die weste
grens dit aan die Tafelberg-sandsteen, maar in die suid-weste
en suide grens dit aan die Bokkeveld-serie •

.1. Geology of South Africa - A.L. du Toit

.2. Geology of South Africa - A~L. du Toit
bls. 338
bls. 352
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Die Enon-rotse kan kronologies in vier onderafdelings
verdeel 'itOrd.

(4) Die Boonste Rooi Enon Bedde.
(3) Die Enon Sandsteen.
(2) Die Klein-korrel Konglomeraat.
(1) Die La~r Rooi Enon Konglorneraat.

(1) Die Llh~rRooi EDon Konglomeraa!.

Soos die geologiese kaart van die gebied onder bespreking
aandui, is die Laer Rooi Enon Konglorneraat die mees suidelike
voorbeeld van die Enon-Ia~. Hierdie rotssoort wat aanleiding
gee tot die ontstaan van die kenmerkende rooi koppe, korn in Gamka-
Wes, in die Iaag liggende gedeelte tussen Sandberg in die noorde
en Rhoodeberg in die suide voor. Hierdie onderste afdeling van
die Enon-rotse wat oral op die Bokkeveld-serie rus is In konglo-
meraat bestaande uit lei-en b'lartsagtige klippe wat aan mekaar
gehou word deur In rooi sementagtige stof. Die rooi kleur is

.1.

l

as gevoIg van die teenwoordigheid van yster okside.

In die :TI..andstreeknet oos van die Enon tussen Sandberg
en Rhoodeberg, n.l. in die vallei van die Gamkarivier, as ook in
die Olifantsrivier-vallei, is daar geen teken van die Laer Rooi
Enon Konglomeraat te bespeur nie.,.omdat die rivier deur erosie
die boonste gede31te van genoeFde rotssoorte ver'lt~derhet en die
vallei aldus gevorm met alluviale grond bedek het.

(2) Die Klein-korrel Konglomeraat.

Die Klein-korrel Konglomeraat word pragtig blootgestel
langs die "\.restelikeoe,"ervan die Gamlcarivier by Cali tzdorp.
Hierdie Enon-laag wat dit in In noordelike rigting, al langs die
vallei van die Nelsrivier uitbrei, tot dit aan die Kango-breuk
.doodloop, bestaan uit In versameling klein witgrys klippe wat

.2.
aan mekaar gebind is deur In grys sanderige sementstof .

. 1. Aru1aIs of the Univ. of Stellenbosch (1944) bls. 213

.2. Annals of the univ. of Stellenbosch (1944) bls. 217
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Die konglomeraat wat bestaan uit klippe van Tafelberg-
sandsteen en Bokkeveld skalie, bevat talle van sandsteen-lense
wat soms rooiagtig word waar hulle aan oksidasie blootgestel
word. Verder bevat hierdie Enon-laag oak pragtige versame-
lings kristallyne gips, vrat in die varin van "neste " in die
verweerde sands teen voorkom. Die samestelling van die Klein-
korrel Konglomeraat kan by die Calitzdorp spoorwegstasie duidelik
gesien ,:lord. Die rots wa t hier pragtig tentoongestel 'word, in
die vorm van 'n loodregte krans, sowat 60 vt. haag, bevat sand-
steen-lense met 'n lengte van ongeveer 80 vt. en 'n dikte van

.1.
agtien duim.

Suid van Calitzdorp word die knnglomeraat maar seIde
gesjen omdat di t bedek \{ord met oppervlakte en alluviale be-
dekkings. Op die Gamkavlakte bereik dit weer die oppervlakte
maar langs die Olifantsrivier word dit bedek met spoelgrond.

(3) Die Enon Sandsteen.

Daar kan geen definitiewe skeiding vasgestel word tussen
die Klein-korrel Konglomeraat, en die daarop volgende sands teen
nie, aangesien die klippe in die kong10meraat geleidelik minder

.2.
word tot dat hulle uiteindelik heeltemal verdv~n.

Die Enon Sands teen is gele~ onder die oppervlakte-
bedekking van die laag 1iggende landskap wat strek vanaf Calitz-
dorp in 'n oostelike rigting tot oar die grens van die distrik;
'n gordel wat ongeveer vier my 1 wyd is. In die Enon Sandsteen
wat grys tot groen-grys van kleur is word gips kristalle asook

.3.
die oorblyfsels van plante aangetref.

Die Enon Sandsteen vorm 'n vlakte landskap met afgeplatte
heU\vels daarin. Die heuwels word gelykmatig bedek met 'n
los ongekonsolideerde brokkelmateriaal • Die grand wat deur

.1. Annals of the Univ. of Stellenbosch (1944) bls. 217
:..2::,Annals of the Univ. of Stellenbosch (1944) bls, 220.3. Annals of the Univ. of Stellenbosch (1944) bls. 220
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verwering ontstaan is rooiagtig van kleur as gevolg van die teen-
.1.

woordigheid van ysterokside.

Uit ekonomiese oogpunt beskou is die Snon Sandsteen
die mees waardevolle van al die Enon rotse. Dit is In
uitstekende bouklip en word ook tot In groot mate vir hierdie
doel aangevlend. As gevolg van die natuurlike barste wat
in die rots voorkom, kan groot rotsblokke baie maklik sonder
die gebruik van springstowwe verwyder word. Alhoeviel di t
goed teen verwering bestand is, is dit nogtans so sag dat die
gewenste vorm baie maklik met In beitel uitgekap kan word.

(4) Die Boonste Rooi Enon Bedde.

Soos die naam aandui is hierdie die boonste, en gevolg-
lik ook die jongste van Enon rotse. Dit is In smal gorde~ van
ongeveer twee my 1 \vyd wat vanaf Calitzdorp in In oostelike rigting
simko In die noorde grens dit aan die Kongo-serie en in
die suide aan die Ehon Sandsteen waarop dit rUSe

In die geheel geneem vertoon die Boonste Rooi Enon Bedde
geen teken van rangskikking nie, want dit bestaan uit sand, klippe
en selfs kleiner rotsblokke I'Tat onreelma tig neergele is. Rooi
sands teen lense korn veral in die boonste deel van die formasie

.2.
voor.

Die Boonste Rooi Enon Bedde is verantwoordelik vir die
besonder heuwelagtige landskap wat net noord van die Enon Sand-
steen vlakte skielik verrys, en wat in Calitzdorp die Rooi koppe
genoem word. By Buffelskloof waar die rooi rots deur erosie
werking bloot gele is, vorrn di tIn besondere indrukvlekkende na tuur-
toneel. Die kaal rooi kranse wat op sornmige plekke bedek word
deur geel liggroen korsrnosse ,,,atin die vorm van lang strepe langs
die oppervlaktes van die kranse afsak, gee die indruk dat dit
daarop geskilder is . Die kranse, veral in die ho~r dele neem

•1. Annals of the Univ. of Stellenbosch (1944) bls. 220
.2. Annals of the Univ. of Stellenbosch (1944) bls. 222
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dikwels die vorm aan van smal regop rotsmure, waarin daar as
gevolg van onreelmatige verwering ronde openinge gevorm is, met
die gevolg dat natuurlike bo~ ontstaan het.
word plaaslik "vensters" genoem.

Hierdie openinge

Aan die samestelling van die Enon rotse kan afgelei word
wat die toestande tydens hulle deposiesie moes gewees het. Die
onderste twee afdelings, naamlik die La~r Rooi Enon Konglomeraat
en die Klein-korrel Konglorneraat is gevorm in In periode toe die
riviere besonder veel spoelkrag aan die dag gela het. Die
sand lense in die Klein-korrel Konglomeraat en die Enon Sands teen
getuig van rustiger tye, ter~~l die teenwoordigheid van klei-
la~ in die Klein-korrel Konglomeraat In be\vys is dat daar vir In
tyd geenstorende rivier strome was nie, en dat die klei sedimente
in stil water afgesak het. Al hierdie kenmerke is In aandui-
ding daarvan .dat hierdie sedimente op In spoelvlakte gevorm is,
in In betreklike dro~ klimaat.

Daar is alreeds op ge\vysdat die vier afdelings van die
Enon rotse as gevolg van verskil in samestelling, aanleiding gee
tot die ontstaan van verskillende landvorme. Ook die grand
wat deur verwering gevorm word sal verskillend wees, maar die
verskillende Enon-la~ is so naby m9kaar, en die verplasing van
grond so In algemene verskynsel, dat die vier grond monsters
wat in hierdie distrik, of net oor die grens vir ehemiese ont-
leding geneem is, moet dien om In indruk van die serie in sy ge-
heel te gee.
Plaas. Fyn Grond. Water. Kalk. Potas. Fosforokside.

Welbedaeht 91.0 .87 .606 .144 .124
Janfourieskraal 95.9 .84 .170 .161 .063
Welgerust 91.1 1.57 .046 .170 .063
Buffelsvlei 81.9 .44 .182 .098 .~ .

Gemiddelde 89.9 .93 .251 .143 .073
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Kalk .251
Potas .143
Fosforokside .073

Die gemiddelde syfers toon aan dat die Enon gronde oor
die algemeen betreklik vrugbaar is. Net aan een van die
anorganiese plante voedsel elemente naamlik fosforokside is
daar In tekort aangesien die gemiddelde persentasie minder as
.1 is, maar die groot hoeveelhede kalk vergoed meer as genoeg
vir hierdie gebrek.

Alluviale gronde.

Die gelyk alluviale gronde wat langs die Gamka en die
Olifants-riviere voorkom, is seker die grootste bate wat hierdie
distrik besit. Die spoelgrond wat aan albei oewers van die
Gamka-rivier voorkom, is In gordel wat ongeveer In my1 en In
half breed is, en wat strek oor In afstand van sowat nege my1
vanaf die plek waar die Gamka-rivier die poort in die Gamkaberge
binnegaan, dit wil se ongeveer drie my 1 van waar dit aansluit
by die Olifants-rivier, tot by Gamkaspoort, sowat twee my1 wes
van Calitzdorp. Die spoelgrond aan weerskante van die
Olifantsrivier is omtrent net so \~d as die langs die Gamkarivier,
en strek vanaf ~!armbad in In oostelike rigting tot in die aan-
grensende distrik.

Die alluviale grond het In grys slikagtige voorkoms,
dit bestaan uit besonder fyn sand, is gevolglik In los grondsoort
wat maklik bewerkbaar is. Waar die klowe wat in die Enan-
la~ ontstaan oor die spoelgrond loop, is die grand rooi en klei-
agtig, en is gevolglik nie so geskik vir bewerking nie.

Die groot mate van vrugbaarheid van die spaelgrond in
die Calitzdorpse distrik moet nie aIleen toegeskryf word aan die
chemiese bestandele daarinnie, maar ook aan die meganiese same-
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Van al die grondsoorte wat deur die Re-
gerings Labratoriums ontleed is, blyk die grand uitOudtshoorn
afdeling, waarvan die Calitzdorpse distrik die vTestelil{ehelfte
uitmaak, die vrugbaarste te weeSe

Die Wa~~waterbron.

Die warmvTaterbron is gele~ in die bedding van die Olifants-
rivier net waar dit die poort in die Gamkaberge binnegaan. Daar
word algemeen geglo dat hierdie vTater groot genesende kragte vir
byna enige soort siekte besit, veral vir rurratiek. Baie

-mense kom van die nabye distrikte en selfs van verder om van
hierdie baddens gebruik te maak. Die meeste badhuisies is
egter uit riete vervaardig, en die baddens van sement, omdat die
rivier alles met hom saamneem "Tanneer dit in vloed afkom.

Tesame met borrelende gasse kom die water reelmatig te-
voorskyn uit In diep put waarvan die deursnee ongeveer t",aalf
voet is, Die water is groenagtig van kleur en het In tem-
peratuur van 114°F.
hede vastestoVTVTe:-

.1.
In Ontleding toon die volgende hoeveel-

Solids at 1800c 10.20
Si02 2.66
CaO 1.15
MgO 0.43

Alkalie as Na20 2.99
Cl 2.30
S02 0.54

Combined CO2 1.11
A1203 & Fe203 0.29

.1. Analyses of Rocks, Ninerals Ores, Coal, Soils and
Waters from Southern Africa Compiled by A.L. Hall

Bls. 497.
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Hoofstuk drie.

KLIMAAT.

By die bespreking van die ligging en bou van die
Calitzdorpse distril{, is daarop gewys dat dit geleij is in die
oorgangs gebied tussen die kusvlakte, en die platolande in die
binneland van Suid-Afrika. Hierdie oorgangs karakter is
veral in die klimaat baie duidelik te sien, en dit sal dus heelte-
mal paslik wees om somtyds die klimaat van die distrik, veral
diemmperatuur, te vergelyk met die van die stasie aan die kus
soos Mosselbaai, en In stasie verder in die biruleland soos
Beaufort-wes, om te sien tot watter mate die see nog In invloed
op die klimaat van Calitzdorp het.

TEMPERATUUR.

Ih Bespreking van die temperatuur is tot In baie groot
mate afhahklik van afleidings wat gemaak word uit die temperatuur
syfers soos aangetel{en deur vaste waarnemings stasies. On-
gelukkig is daar in hierdie distrik geen betroubare temperatuur
stasie nie, en die gege~~ens oor temperatuur moet dus op In ander
~~se verkry word.

Daar is gelukkig twee stasies wat baie naby Calitzdorp
gele~ is. Amalienstein is ongeveer 15 my1 ten weste, en
Oudtshoorn, ongeveer 33 my1 ten ooste van Calitzdorp gele~.
Aangesien die grootste gedeelte van die distrik ten ooste van
Calitzdorp gele~ is, is die Oudtshoornse stasie slegs 17 my1 ver-
v~der van die oostelike grens v n die distrik.

Die mees gebruiklike metode om temperatuur syfers vir
Calitzdorp te kry, sou wees om te interpoleer tussen die twee
genoemde stasies. Daar bestaan egter goeie rede waarom die
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skrywer me9n dat interpolasie hier nie betroubare resultate
sal lewer nie, en waarom die temperatuur syfers van Oudtshoorn
liewer net so vir Calitzdorp oongeneem moet word.

Die vernaamste rede waarom daar meer ooreenstemming sal
wees tussen die temperatuur van Oudtshoorn en Calitzdorp as tussen
Calitzdorp en Amalienstein, is as gevolg van die ligging ten op-
sigte van die berge. Oudtshoorn en Calitzdorp is gele~ in
dieselfde vallei, en daar is geen bergversperring tussen die twee
dorpe nie, maar Amalienstein word van Ca.itzdorp geskei deur die
3,000 voet ho~ dwarsplooi van die Huisrivierberge. Die vallei
waarin Amalienstein gele~ is,is oop na die weste toe, en gevolg-
lik kan die klimaat van die Suid-Westelike Kaap maklik aeurdring
tot by Amalienstein, maar weens die berg-versperring nie tot by
Calitzdorp nie. Aan die ander kant, is daar geen berge of
selfs ho~ heuwels wat sal beJ.etdat klimaat-toestande vanaf Oudts-
hoorn tot by CaJ.itzdorp, en ook omgekeerd sal verspr~ nie.
Verder het Oudtshoorn en Calitzdorp feitlik dieselfde hoogte bo
seespie~l, terwyJ.Amalienstein heelwat ho~r is. Selfs die
re~nval van Oudtshoorn en Ca.itzdorp is feitlik dieselfde wat
betref hoeveelheid sowel as seisoens verspreiding, terwyl die
van Amalienstein nie aIleen die helfte meer is nie, maar Amalien-
stein kry ook In veel groter persentasie van sy re~n in die winter
as CaJ.itzdorp en Oudtshoorn. Dit is dus duidelik dat die deel
wes van die Huisrivierberge tn heeltemal verskillende klimaat het
as die deel oos daarvan. Interpolasie sal in hierdie geval
verkeerd wees, en die enigste uitweg is om die temperatuur syfers
van Oudtshoorn ook vir Calitzdorp te neem, en dan net met die 350
vt. verskil in hoogte tussen die twee dorpe rekening te hou.
(L.W.) In Januarie is temperatuurval 1.44°f. vir elke 1000 vt.

If Julie II " 3.320f. II II \I
Gem. per jaar \I 2.19Of. II " \I

Die gemiddelde temperatuur van die hele jaar is 64.4°F. maar
hieruit is egter nie veel te leer nie. In Ve~ beter indruk
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van die temperatuur toestande kan verkry word deur die gemiddelde
temperatuur van die toestande 'varmste en koudste maande met me-
kaar te vergelyk.

.1.
Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem.Stasie. Jaar Jan. Jul. Max.Jan Hin.Jan Max.Jul Min.Ju:

Beaufort-vIes 64.7 76.3 52.1 92.0 60.5 63.9 40.4
Calitzdorp 64.4 74.4 52.9 89.9 58.8 67.0 38.9
Mosselbaai 63.9 69.5 58.4 75.3 63.8 65.4 51.4

Die warmste maand is Januarie met 'n gemiddelde van
74.4°F. en die koudste maand is Julie met In gemiddelde van
52.90F. Hieruit blyk dat Calitzdorp se somer nogal taamlik
warm is. Die gemiddelde Januarie temperatuur is byna 5°F.
ho~r as langs die kus, maar die temperatuur is darem nog nie so
hoog as in die binneland SODS by Beaufort-Wes nie. In die
winter is dit koud, self weer ongeveer 5.5°F. kouer as by Mossel-
baai. Die verskil tussen die warmste en die youdste maand is
sov2el as 21.5°F. by Calitzdorp, vat 'n aanduiding daarvan is dat
die temperatuur van Calitzdorp ten spyte van die klein afstand van
die see alreeds 'n sterk kontinentale karakter dra; want die ver-
skil tussen die warmste en koudste maand by Mosselbaai is slegs

° .11.1 F., terwyl die van Beaufort-tes wat al sove~l verder na die
binneland as Calitzdorp gele~ is, 24.20F. is, en dus nie veel
meer as die van Calitzdorp nie.

Maar selfs die gemidd21de temperatuur van die verskillende
maande gee nog geen duidelike weergawe van die temperatuur toe-
stande in daardie maande nie. Die gemiddelde temperatu r vir
Januarie is 74.4°F. maar die gemiddelde maximum vir Januarie is
89.90F. en die gemiddelde minimum vir dieselfde rna nd 58.8°F.
Dus alhoewel dit in die dag in die somer besonder warm is" word
dit in die nag vIat vOlg op so 'n Harm dag nogal koud. Gedurende
Julie, die koudste maand, is die gemiddelde maximum temperatuur

.1. Temperatuur: Hoofstuk VIII bls. 106
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67.ooF. en die gemiddelde minimum temperatuur 38.90F. Weer In
baie groot verskil tussen die warmste temperatuur van die dag,
en die koudste temperatuur van die nag.

Die ~glikse speling in temperatuur is in Januarie 31.10F.
en in Julie 28.10F. en die gemiddelde daaglikse speling vir die

Hieruit blyk weer die sterk kontinentale
karakter van die klirnaat, want by Mosselbaai is die gemiddelde
daaglikse speling slegs 12.4°F. Die seebries wat in die somer
elke middag vanaf 3 tot 4 nm in Calitzdorp begin waai, en wat
groot verligting bring na die drukkende hitte van die middag,
kornegter net na die warmste tyd van die dag, en is gevolglik
nie in staat om te verhoed dat so In ho~ maximum temperatuur
bereik word nie.

Figuur. 4.

J F M A M :r T A !=., n I\l I)

11: - -- .- - . - ~ ~~ - - - - - - - --_- I~ __ - - - -- - ----
-

40'
3~~ - - - - - - - - - -

20 •

. 1. Temperatuur. Hoofstuk II Fig. 12.

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



-29-

Twee belangrike aspekte van die klimaat, naamlik die
jaarlikse temperatuur gang en ook die gemiddelde daaglikse tem-
peratuurspeling word in die bygaende figure op In aanskoulike
manier voorgestel. Grafieke van die gemiddelde maximum,
gemiddelde minimum, gemiddelde absolute maximum en gemiddelde
absolute minimum word geteken. Die ruimte tussen die gemiddelde
maximum en gemiddelde minimum verskyn as In donker band, en die
breedte van hierdie band stel die daelikse temperatuurspeling
voor.

Oor die algemeen loop die kromme wat die gemiddelde abso-
lute maximum voorstel omtrent net so hoog bokant die gemiddelde
maximum, as wat die wat die gemiddelde absolute minimum voorstel,
benede die gemiddelde minimum loop.

Uit die kurwes kan gesien word dat ongeveer vier maande
In absolute maximum temperatuur van ho~r as lOOoF. het. Trou-
ens, die hoogs.te bekende temperatuur wat by Calitzdorp in die
Stevensonskerm gemeet is, is 115°F. in Januarie 1945. Byna
vier maandehet In absolute minimum temperatuur van benede vries-
punt.

Die gemiddelde waarde van In weerkundige elemen~ soos
temperatuur vorm nog geen voldoende beeld van sy geaardheid nie.
Die vraag ontstaan ook hoeldie indiwiduele temperature rondom
die gemiddelde gegroepeer is, wat die veranderlikheid is, en wat
die frekwensie distribusie is.

Die interrnurneveranderlikheid van maximum en minimum
temperature is by Calitzdorp besonder groot, omdat dit gele~ is
op die rand van die plato, waar die vernaamste oors~ak vir die
veranderlikheid in die winter die bergvrinde is. Verder is
Calitzdorp ook nog binne die bereik van.kou lugmassas afkomstig
uit die suidelike oseaan.
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Die freb~ensie-distribusies vir die maande Januarie,
April, Julie en Oktober -ord in die figuur aanskoulik voorge-
stele

Figuur . .5..
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Die lees van die kurwes is heel eenvoudig. Kyk ons na
die frekwensie-distribusie van maximum temperature, dan sien ons
dat 24.1% van die maximum temperature van Januarie In temperatuur
het van 85°F tot 90oF., terwyl slegs 9% van die maximum temperature
van Januarie tussen lOOoF. is. Kyk ons na die frekwensie-

.1. Temperatuur:

.2. Temperatuur:
Hoofstuk IV Fig. 4
Hoofstuk IV Fig. 5
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distribusie van "minimum temperature dan sien ons dat 29.9%
van die minimum temperature van Ja~uarie tussen 57°F, en 62oF.
is, en dat ongeveer 8% van die minimum temperature tussen 67°F.
en 72oF. is.

Tot nog toe is nog net die verskillende aspekte van die
temperature van Calitzdorp behandel, maar hierdie bespreking
geld natuurlik ook vir die belangrikste deel van die disttik
ten ooste en suide van Calitzdorp, aangesien die dele ongeveer
op dieselfde hoogte as Calitzdorp is. Daar sal ook groot
verskille van temperatuur wees vir verskillende dele van die
distrik, en die vernaamste oorsaak hiervan sal die wisselende
hoogte weeSe Aangesien die temperatuur 2.19°F. afneem vir
elke 1000 voet styging, sal die gemiddelde jaar temperatuur bo op
Gamkasberg (3000 vt.) ongeveer 5oF. koeler wees as Calitzdorp
na~mlik 59.4°F. terwyl die van die ho~r dele van Swartberg (6000 vt)
selfs 11.5°F. koeler sal wees, dus ongeveer 52.90F .

.BzQ..

By die bepaling van die gemiddelde ryptydperk, word die
metings van minimum temperature aangewend om die gemiddelde in-
en uittree datums, asook die duur van die ryp periode te bepaal.

Hier moet egter onthou word dat die intree en die uit-
tree van die ryptyd baie sal afhang van die ligging van die stasie.
Dit is bekend dat op die laagste punt van In vallei dit strav~Jer
ryp as teen die hang van In heuwel-of bergreeks. Die deel
in die distrik met die h-waaiste ryp is dan ook die valleie in die
Kango, waar die swaar kou lug in die nag teen die hellings af-
daal om die la~r dele van die valleie te vul.

As ons In dag tot In rypdag reken wanneer die minimum
temperatuur in die Stevensonskerm benede 32of. daar, dan is
die gemiddelde intree datum van ryp 28 Mei en die gemiddelde
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uittree datum 13 Augustus. Die gemiddelde duur in dae is
77. Die uiterste intree datum is 24 Mei en die uiterste uit-
tree datum is 3 September. Dit gebeur soms in die winter
dat water wat nie diep is nie met In laag ys bedek word.

Winde.

Die enigste waarnemings van die winde wat oor Calitzdorp
waai is die wat gemaak word by die re~nvalstasies, maar dit ge-
skied aIleen op re~nvaldae. Ongelukkig maak re~nvaldae aegs
9.3% van die totale aantal dae uit, en juis die feit dat hulle
re~nvaldae is, beteken ook dat die winde op sulke dae heeltemal
verskillend sal wees van die wat op gewone dae waai.

Gedurende die somer, wanneer as gevolg van die ho~ tem-
peratuur die lugdruk in die binneland van Suid-Afrika laag is,
waai oral langs die suidkus winde vanuit In suidelike en suid-
oostelike rigti~ na die laagdruk gebied in die binneland.
Hierdie gereelde winde word in Calitzdorp nie ondervind nie, waar-
skynlik as gevolg van die beskutte ligging tussen berge. Selfs
die Suid-Oostewind wat so gereeld en soms met stormgeweld in ander
dele langs die suidkus waai, en wat groot skade aanrig veral aan
vrugteboorde is hier' onbekend.

Kenmerkend van die somer-klimaat is die seebries wat elke
middag ondervind word. Gedurende die oggend en middag is
daar 'n doodse kalmte en is dit besonder warm, maar gewoonlik
tussen drie-en vieruur begin die wind van die see af te waai,
dit is In koel wind en brin9 onmiddelike verligting. Die
seebries waai nie lank nie, want gewoonlik gaan di€ voor sononder
Ie, vandaar die aangename koel someraande. Somtyds gebeur
dit dat die seebries nie waai nie, dan is die dae en nagte be-
sonder warm en drukkend. Gewoonlik tree donderweer toestande
op sulke dae in.

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



-33-

In die winter is die winde net die teenoorgestelde van

die somer. Dan is die binneland In gebied met In ho~ .lugdruk

en ons kry uitwaaiende winde na die see wat dan In relatief la~

lugdruk het. Hierdie winde kom oral langs die platorand

van Suid-Afrika voor en word "bergwinde" genoem. In Calitzdorp

word hulle "Noordewinde" genoem, waarskynlik omdat die distrik

aan aIle kante behalwe die ooste deur berge omring word, en

"bergwind" dus geen aanduiding sal wees van die rigting van die
wind nie.

Die Noordewind is seker die mees gehate weersverskynsel

in Calitzdorp. Vir die mens is dit uiters onplesierig want

dit maakjou lomerig en lusteloos. Dit bereik In aansienlike

snelheid sodat sand rondgewaai word, en huisraad met stof bedek

word. Dit is veral in die landerye waar die meeste skade

aangerig word, want die warmte en relatief la~ vogtigheids ge-

halte maak dat dit besonder uitdorrend is. As die wind vir

In paar dae gewaai het, hang die koringblare gewoonlik slap en

verlep.

In Moontlike tweede oorsaak van Noordewinde kan siklones

weeSe Wanneer In siklone suid van Calitzdorp verby beweeg,

sal daar seker nie veel verskil wees tussen die wind wat vanuit

die noorde na die kern van die sikloon ingetrek word nie, en die

gewone Noordewind nie. Hierdie mening dat siklones In moont-

like oorsaak van Noordewinde kan wees, word versterk deurdat

Noordewinde dikwels oorgaan totsiklonEse-re~n.

Die frekwensie van Noordewinde is gewoonlik gemiddeld

2 tot 3 dae vir elke vTintermaand. Hulle duur vanaf In paar

uur tot selfs meer as In week. \anneer die Noordewind nie

waai nie, is daar feitlik ge~n wind nie, en is die winter klimaat

besonder aangenaam.
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Re~nval.

Die enigste deel van Suid-Afrika wat oorweegend re~n
in die winter kry is die Suid-wes Kaap. Die winter re~nval-
streek, bereik sy verste uitbreiding na die ooste langs die Suid-
kus, en weI ongeveer tot by Mosselbaai. Die binneland van
Suid-Afrika kry dus weer re~n in die somer, dus deur vanaf
Mosselbaai noordwaarts te gaan, gaan jyvan In gebied met winter-
re~n na een met In somer re~nval. Calitzdorp is gele~ in
hierdie oorgangs gebied soos blyk uit die volgen~e persentasies
van winter re~n •

. 1.
fort-Wes 30%.

Winter re~n.

Mosselbaai 52%, Calitzdorp 42.4% en Beau-

In die winter wanneer die windgordels na die noorde
verskuiwe is, ondervind Calitzdorp ook die invloed van die Noord-
Weste winde. Die distrik word egter nie so dikwels deur
siklone besoek as dele verder wes en suid nie, en dit wil voorkom
asof die siklone se vermo~ om re~n te bring hier ve8l minder is,
want die lug bly somtyds vir dae aaneen bewolk met stratus wolke
onder dat In enkele druppel re~n val. Die winter re~n val
gewoonlik baie sag, dikYrels net motre~n, met die gevolg dat dit
kans kry om goed in te sink en dus van baie waarde vir plante is.

, .
Somer re~n.

In die somer heers donderweer toestande. Gewoonlik
word In donderweer reen voorafgegaan deur Inmntal baie warm en
drukkende dae, omdat die seebries wat so gereeld elke middag begin
waai, nie meer waai nie. Op In sekere dag maak kumulus wolke
teen die namiddag hulle verskyning in die noorde agter ,die berge.
Hulle kom al nader, maar teen sononder is alles weer oor en begin

.1. South Africa Geographic Journal Vol. XVIII BIs. 43
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die wolke verdwyn. Die volgende dag word die proses

herhaal, maar met die verskil dat die wolke elke dag ongeveer

In uur vroe~r,kom. Op die vierd~ of vyfde dag, wanneer

die wake teen drieuur se kant opkom, breek die weer los, en

begin dit te re~n. Die re~n duur gewoonlik nie J.anknie';partykeer

klaar die weer teen die aand al op, maar somtyds re~n dit die

heel nag deur. Die re~n neem die vorm .aan van los buie

wat baie hard val, met die gevolg dat die klowe water kry. In

Groot deel van die re~n gaan op hierdie manier verlore, en ook as

gevolg van die groot verdamping in die somer het hierdie re~ns min

waarde vir plante.

Verspreiding van die re~nval.

Die verspreiding van die re~nval kan die beste ge5ien word

op die kaart wat die verspreiding van re~nval aantoon en waarop

die posiesie van die re~nvalstasies ook aangebring is. Uit

die kaart blyk duidelik dat die hoogte van die land die heersende

faktor is wat die verspreiding van die re~nval bepaal. Die

hoogste deel van die distrik, naamlik Swartberg is ook die deel

met die grootste re~nval; bo 25 duim. Die re~nval neem

vinnig af na die voet van die berg, sodat stasies soos Matjies-

vleigoed, Kraaldoorns, Groenfontein en Kruisrivier wat almal aan

die voet van die Swartberge Ie in die omgewing van tien duim kry.

Hiervandaan neem die re~nval geleidelik af na die suide toe, 50-

dat die stasie wat die laagste gele~ is, naamlik Welbedacht, in

die vallei van die Olifantsrivier, ook die stasie is met die

laagste re~nval, naamlik 6.18 duim. Calitzdorp wat In tussen

posiesie inneem kry 8.11 duim.

Daar is nog ander bergdele wat In ho~r re~nval as die

vlakte kry, maar waarvoor daar geen stasies is nie. Hulle
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is Gamkasberg 10 duim, maar met die hoogste deel 15 duim, en
Sandberg 10 duim. Die re~nval van hierdie berge word afge-
lei van hulle hoogte.

Daar is twee stasies wat maklik In verkeerde indruk van
die verspreiding van die re~nval kan gee, deurdat die re~nval
veels te laag aangegee word. Hulle is Calitzdorpdam 5.10
duim, en Besemkop 6.37 duim. Dit kan met sekerheid aange-
neem word, dat eersgenoemde baie ongereeld gemeet word aangesien
die persoon wat daarvoor verantwoordlik is drie my1 daarvandaan
woon. Wat die tweede stasie betref, het die Meterologiese
Deparement reeds hulle apparaat verv~der omdat die waarnemer
versuim het om die re~nval te meet.

Die re~nval van Calitzdorp is geensins betroubaar nie,
dit wissel van vier duim in party jare tot veertien in andere
Die droogtes veroorsaak gewoonlik groot skade, want hulle duur
nie net vir een jaar nie, maar In tydperk van vyf of ses dro~
jare word gewoonlik gevolg deur In ewe lang tydperk goeie jare.
Die inwoners meen dat die distrik aan die opdroog is; moontlik
is die veldbrande en oorbeweiding die oorsaak van die skynbare
opdrooging.

Volgens die indeling van K5ppen is Calitzdorp In warm
woestyn met re~n in aIle seisoene.

Re~ny~l. Temperatuur. Seisoenverspreiding.

18 Cms. 23.3°C 42%
18 «(23.3- 8)
• BWhf tipe.

Die onderstaande figuur is In standaard klimogram wat
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die beste klimaats toestand vir aIle doeleindes aandui.
lokale klimogram van Calitzdorp is hierop aangebring.

Die
Die

hoogste menslike ontwikkeling kan verwagwoId wanneer die warmste
maande binne die boonste donker ovaal val, en die winter maande
binne die onderste donker ovaal val. Die lig gekleurde
ovale staan vir toestande wat middelmatige gunstig is vir menslike
ontwikkeling, maar baie gustig vir die meeste nie-tropiese
produkte soos mielies, katoen en lemoene. As die uiterste
maande nog binne die lig gekleurde oppervlakte val, is die in-
vloed op die mens nog goed en die invloed op sekere landbou pro-
dukte is uitstekend.

Uit die klimogram blyk dit dat Calitzdorp nie aIleen in
die eerste plek te droog is nie; maar dit is ook te warm. Die
somer temperatuur is naby aan die optimum, maar veral die winters
van Calitzdorp is veels te warm.

Figuur. 7.
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Hoofstuk Vie~.

PLANTEGROEI .E~ DIERELEWE.

In sy plantegroeikaart van Suid-Afrika, onderskei
Pole Evans twee soorte plantegroei in hierdie distrik. Die
plantegroei van die Swartberge en die Kango-landskap groepeer
hy saam onder die benaming "Fynbosll

, terwyl die res van die
distrik volgens hom uit "Woestynstruikell bestaan. Hierdie
indeling mag baie onvolledig voorkom, maar In mens moet in ge-
dagte hou dat dit In kaart van die plantegroei van Suid-Afrika
in sy geheel is, en dus nie rekening met klein uitsonderings
kan hou nie. In so In kaart moet daar noodwendig baie
veralgemeen word.

In In distrik soos Calitzdorp waar daar sulke groot ver-
skille in topografie, grondgehalte en veral klimaat bestaan,
Ie dit voor die hand dat daar ook heelwat verskille. ten opsigte
van die plante-groei sal weeSe Daar kan vyf plantegroei-
soorte onderskei word. In die berge volg die plantegroei-
gordels mekaar die vinnigste op omdat die verskille in tempe-

ratuur en re~nval oor kort afstande hier die grootste is.

Berggras.

Op die hoogste dele van die Swartberge, bokant die
3,500 vt. kontoerlyn, waar die gemiddelde jaar temperatuur on-
geveer tien grade laer is as in d~e laagland, en die re~nval
tussen 15 en 25 duim per jaar is, is gras die oorheersende
plantegroei. Die gras wat in die vorm van polle groei, is
taamlik hard, en is as sulks nie van soveel waarde vir vTeiveld
nie, maar die jong graaspruite verskaf goeie weiding. Gevolg-
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lik het party boere nog die gewoonte om die gras in die dro~
seisoen af te brand, om sodoende goeie weiveld vir hulle beeste
te verskaf. Bergbrande, waarvan party etlike myle lank is,
is dus geen ongewone verskynsel in hierdie distrik nie.

Die waarde van die gras is. in die tweede plek ook gele~
in die beskerming wat dit teen oppervlakte-erosie bied, wat in
hierdie ho~ dele nogal In ernstige vraagstuk is daar die opper-
vlakte grond so min is, en aangesien die re~nvalso hoog is en
die water soveel spoelkrag besit. Deurdat die gras die
vinnige afloop van die water vertraag, kry dit kans om in te
sink, sodat die fonteine aan die voet van die berg op hierdie
v~se gevoed word. Nieteenstaande hierdie voordele, word
die gras as natuurlike . beskermingsmiddel nog steeds afgebrand
vir die onmiddelike voordele wat dit as weiveld bied, maar aan
die ander kant word die plantegroei op die berge minder, en kla
die boere dat die fonteine en bergstroompies nie meer so stand-

'houdend is soos voorheen die geval was nie.

Behalwe gras, bestaan die plantegroei verder uit heide
en biesies, met varings in dieatyd vogtige klowe. Oo~ die
rooibostee word in hierdie ho~ dele aangetref. Wanneer die
tee in die blom is, word dit met sekels afgesny"en in sakke ge-
stop wat dan op die rfte van esels die berg afgedra word. Die
tee word nou in die sonoopgesit am droog te word. Daar word
geen tee uit die distrik uitgevoer nie want die boere hou dit
meestal vir eie gebruik, en die wat hulle nie aan vriende skehk
of verkoop nie, word aan die plaaslike handelaars in Calitzdorp
verkoop.

Die volgende plantegroei-gordel wat aangetref word wanneer
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daar vanaf die hoogste dele in die Swartberge in 'n suidelike
rigting na die laagste gedeelte van die distrik beweeg word, is
die Fynbos. Hierdie plantegroeisoort wat die onderste
helfte van d ie Swartberge bedek, word ook op die hoogste dele
van Sandberg en die Gamkaberge aangetref, waarskynlik omdat die
klimaat daar dieselfde is, en omdat die grond ook uit die suur
en onvrugbare Tafelbergsandsteen bestaan.

Die Fynbos is 'n betreklik digte plantegroei wat uit
bossies bestaan waarvan die hoogte van twee tot drie voet warieer.
Die takke en blare van die bossies is baie fyn, enlyk in sommige
gevalle nie eens soos blare nie; vandaar die benaming fynbos.
Die Renosterbos is In tipiese voorbeeld van hierdie soort plante-
groei.

In geen ander deel van die distrik word die plantegroei
tot so In mate deur een plantsoort oorheers as langs die laMr
hellings van die Swartberge nie. Hier is feitlik net
renosterbosse. Die renosterbos se enigste waarde is daarin
gele~ dat dit die veld teen erosie beskerm, maar as weiveld is
dit swak, omdat dit nie deur diere gevreet word nie. Dit is
nie so In mak1ike. taak om die renosterbos uit te roei nie, soos
bewys word deur die feit dat dro~ lande aan die voet van die berg
baie gou weer deur hierdie plant ingeneem word. Ander
plante wat maar in In beperkte mate voorkom is heide, biesies en
gras. In die waterryke klowe word Olienhoutbome, Wilde-
Malva en varings aangetref., terwyl die droMr klowe dig begroei is
met dwerg;doringboompies wat geelgrys vertoon vanwee die korsmosse
aan hulle stamme.

Op die Gamkaberge word die plantegroei nie deur een plant-
soort oo~heers nie, maar. hier neem biesies, renosterbosse en ander
heidagtige plante plekke van gelyke belang in. Die biesies
wat lank is, ongeveer vier voet, is uitstekend vir die maak van
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grasdakke vir huise en tabakstore, en word dan ook vir hierdie
doe1 aangewend. Die waarde van h1erd1e streek as we1veld 1s
gele~ in die gras wat tussen die bogies groei, en gevolg1ik
is die plantegroei op hierdie berg, net soos die Fynbos op Sand-
berg en ~angs die Swartberge, maar gedur1g aan bergbrande onder-
hew1g.

DorinKagtige en Vleesagtige Bosse.

Doringagtige en Vleesagtige bosse bedek die heuwe1s van
die Kango-1andskap, asook die opgekerfde landskap tussen Sandberg
en die Gamkaberge, en die oostelike hellings van die Garnkaberge.
Dit is veral edafiese faktore wat 'n beJangrike invloed op die

" ,"verbreiding van hierdie soort plantegroei het, want dit word a1leen-
lik aangetref in heuwelagtige streke waar die hellings baie skuins
is. Selfs op die vlakte waar die plantegroei uit woestyn
struike bestaan, word die hange van diep klo'vemet hierdie soort
plantegroei bedek.

Die plantegroei van hierdie streek is veel ho~r as die
van die vorige streke. Die bosse bet 'n "gemiddelde hoogte
van vyf tot sewe voet; hulle groei taamlik dig op mekaar, en
dit, tesame met die ongelyke geaardheid van die bodem rnaakdit
vir 'n persoon moeilik om jou weg deur hierdiebosse te vind.

Die mees kenmerkende plant van hierdie streek is die
"Spekboom. Die Spekboom, met sy vleesagtige blare en starn
is ongeveer vyf voet hoog en is eerder 'n bos as 'n boom omdat
dit plat op die grond groei, en die deursnee op die grond gewoonlik
groter is as wat die hoogte is. Ander vleesagtige plante wat
in hierdie streek aangetref word is die aalwyn, plak~ groot
stapelia, melkbos en turksvy.

In teenstelling met die spekboom wat oral aangetref word,
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het die aalwyn en stapelia tn eienaardige verbreiding. Albei
word in die noordelike helfte van die Kango-Iandskap aangetref,
maar met die verskil dat die aalwyn die oorheersende plantsoort
in die deel oos van die Nelsrivier is, terwyl die groot stapelia
die mees kenmerkende plant wes van die Nelsrivier is. Die
aaIwyn is tn groot tipe, met 'n hoogte van oor die ses voet;
so ook die stapelia waarvan die hoogte tussen twee en drie voet
warieer.

Behalwe die doringagtige bosse, bestaan die plantegroei
verder uit verspreide bornesoos die Ghwarrie en Wilde-Pruim.
Die hout van albei hierdie boomsoorte is baie hard en is tn uit-
stekende brandhout.

Die doringagtige en vleesagtige plantegroei streek is
tn uitstekende bokwereld, van wee die ongelykheid van die bodem
en die hoogte van die plantegroei. Alhoewel die bokke nie
veel van die spekboom hou nie, is die sappige blare nogal 'n baie
waardevolle voer gedurende droogtes. Die sap van die aalwyn
word in hierdie distrik nog nie vir die handel getap soos weI die
geval in ander distrikte is nie. Die turksvy was voorheen tn
waardevolle plant, nie aIleen vir sy vrug nie, maar ook as voer
vir beeste. In droij jare kon baie lewens van vee gered word
deur die dorings van die blare af te brand en dit dan vir die
diere op te kerf, maar sedert die Cochenille met soveel verwoes-
ting onder die turksvye gemaai het, word hulle nou seIde aange-
tref. Die geelbos word gebruik om die vloere van huise mee
geel te maak.

Langs die riviere soos die Nelsrivier en Kruisrivier waar
die plantegroei voorheen uit doring-en olienhoutbome bestaan het,
word nou meestal wilkerbome, spaansriet en ceylonsroos aangetref.
Van hierdie uitheemse plantsoort word die wilkerboom en spaans-
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riet deur die boere op die walle van die riviere aangeplant om
sodoende die smal strokies landerye teen die sywaartse erosie van
die snelvloeiende bergrivi~re te beskerm. Die ceylonsroos
word nie aangeplant nie, trouens dit sal gou vervuil indien dit
nie in bedwang gehou word nie.

Die spaansriet word vir soveel doeleindes gebruik dat dit
'n onmisbare plant in hierdie distrik is. Dit word veral in
die boubedryf gebruik vir die plafonne van huise. Die pla-
fonne van die huise van mindergegoede mense en ook waijnhuise
bestaan net uit spaansriet waarop daar 'n dik laag modder ge-
smeer is. Selfs die beste huise in die dorp en dtstrik het
hierdie soort plafon, maar die riete kan in hierdie geval net
nie gesien word nie omdat dit bo op 'n plafon van plank rus.
Die riete en die grondlaag hou die huise besonder koel in die
somer. Die spaansriet word verder gebruik om die mure van
tabakstore mee te maak,. vir die maak van stellasies waarop vrugte
gedroog word, as stutte vir groentesoorte soos bone en tamaties
en selfs die penne waarmee die roltabak aanmekaar gesteek"word,
word hieruit gesny.

"-,Behalwedat ceylonsrose giftig is en soms verliese aan
vee ¥eroorsaak word dit ook vir 'n nuttige doel aangewend. Waar
hierdie plante in digte'bosse groei, is die starnmewat ongeveer
twee duim in deursnee is, besonder reguit. Die stamme maak
uitstekende spanhoute, wat by die maak van draadheinings en die
nette waarop rosyne gedroog word, gebruik word.

Langs die riviere in die Kango-Iandskap is daar ook heel-
wat populier bosse. Die bosse lewer nie aIleen balke en pale
wat by die bou van huise en tabakstore gebruik word nie~ maar in
die oorlogsjare het baie van hierdie bornehulle weg na die vuur-
houtjie fabrieke gevind.
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Altydgroen borne.

In die noordelike deel van die Vlakte-Iandskap d.w.s. aan
die voet van die " Rooikoppe" word 'n smal gordel bestaande uit
altydgroen borneen struike aangetref. Die gordel is in die
weste maar ongeveer 'n myI wyd, maar word wyer na die ooste toe.

Die bornewat hier aangetref word is die Ghwarrie-en Wilde-
Pruimboom. Dit is veral die Wilde-Pruimboom wat die hele
karakter van die plantegroei bepaal. Die Pruimboom het In
hoogte van tien tot twaalf voet. Dit het 'n digte sambreel-
vormige blaredak, met 'n kaal stam wat gewoonlik baie krom is.
TUssen die bornegroei struike waarvan die hoogte ongeveer van een
tot twee voet is. Hierdie soort plantegroei laat 'n mens
aan die Bosveld dink, behalwe dat die gras van die Bosveld hier
deur struike vervang word.

Die Ghwarrie-en Pruimboom is besonder waardevol vir hulle
hout. Omdat die hout hard is, is dit 'n uitstekende brand-
hout en word dan ook uitsluitlik vir hierdie doel gebruik. Die
hout is vir die meubel-en boubedryf van geen waarde, nie aIleen
omdat die stamme maar gemiddelde nege duim dlk is nie, maar veral
omdat hulle besonder krom is.

Die borneword soms op gewetelose wyse uitgekap. Net
noord in Calitzdorp, waar die gordel op sy nouste is, is vandag
baie min bornete sien, maar die afgekapte sto~pe kan nog orals
aangetref word. 'n Eienaardige verskYnsel is dat hierdie
bornewat seker honderde jare oud word, nie meer hulleself voort-
plant nie. Daar word nooit meer 'n jong Pruimboompie aan-
getref nie. Is dit miskien omdat daar nou so baie vee is
dat die jong boornpiesnle ~nkans kry om groot te word nie? of
het die re~nval in die laaste honderd jaar dalk soveel verminder
dat dit net die groot bornemet hulle.diep wortels is, wat die
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Een feit staan vas; baie borne
gaan dood, en baie word groen afgekap, en daar is geen jong
borne om die plek in te neem hie, sodat die bornevinnig aan die
verminder ,.is.

Woestynstruike.

Met uitsondering van die borne aan die noordelike rant,.
word die hele vlakte-Iandskap met woestynstruike bedek. Maar
selfs oor hierdie streek is die plantegroei nie uniform nie, want
soos die re~nval van noord na suid verminder, so toan ook die

\

plantegroei In verandering aan. In die noorde waar dit aan
die borne grens is die bossies gemiddeld omtrent twee voet hoog,
en groei hulle dig opmekaar, maar in die omgewing van die
Olifantsrivier is hulle plat op die grond, en y~d uit mekaar
versprei. In die noorde waar die veld ook uit karoobossies
en selfs gras bestaan, is dit van meer waarde as weiveld, as in
die suide waar die pekelbos die belangrikste plantsoort is.

Die Asbossie wat in die noordelike gedeelte aangetref
word was eers In baie waardevolle plant. Enkele jare voor
die oorlog was dit nog die enigste bron' van loog wat so onont-
beerlik by die maak van rosyne was. (Die loog wat vandag gebruik
word is In ingevoerde fabrieks-produk.)
die veld afgesteek, en in..hope gemaak.
word hulle verbrand om loogas te verkry •

Die bossies word in
Wanneer dit droog is,
Van die pekelbos

.word pekelwater gemaak wat by die brei van velIe gebruik word
om die hare te verwyder.

Uit floristiese oogpunt beskou, is die plantegroei van
hierdie streek die belangrikste in die hele distrik. Merk-
waardig is die groot verskeidenheid besonder skaars vetplante
wat tussen die klipperige koppies aan die kant van die Gamka-
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vallei aangetref word.

Dierelewe.

Van dieoorspronklike fauna, veral die grooter soorte
is daar vandag weinig oor. Die oudste inwoners vertel
van groot woppe buffels wat veral in die omgewing waar die dorp
vandag is, volop was. Die grootste wildsoort wat vandag
nog in die.distrik aangetref word, is die klein klompies ~Taggas
waaraan beskerming in die Gamkaberge verleen word.

In die Swartberge word donkies en kalwers nog gereeld
deur luiperds verslind, terwyl daar onlangs nog baie gepraat is
van die trop wilde honde wat besig is om verwoesting onder die
vee in die Gamkaberge te saai. Baie lammers word nog deur
jakkalse gevang, terwyl hoenders veral die slagoffers van muis-
honde en wildekatte is. Bobbejane hou hulle in die berge
en in die heuwels van die Kango tuis! Sedert die uitroeiing
van die turksvye is hulle meer astrant en veroorsaak hulle meer
skade.in landerye as wat voorheen die geval was.

In die berge waar daar nog ribbokke is, is klipspringers
veral volop, natuurlik omdat hulle so goed deur die wet beskerm
word. Duikers en Grysbokkies word in die Kango aangetref,
terwyl die steenbok die alleenreg op die vlakte het.

Berghane en valke veroorsaak soms verliese onder
hoenders en kuikens. Die Korhaan is die grootste eetbare
vo~l van die vlakte, en op die dam en langs die groot riviere
is wildeganse en wilde-eende nog baie volop.

In die seekoeigate van die groot riviere is volop vis.
Die paling is die enigste soort wat met die hoek gevang word.
Die visse word met seens uit die water uitgetrek. Wanneer
die rivier in vloed afkom, spoel baie visse op die langerye uit.
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Die Karp is 'n groot vis wat anderhalf voet lank is, en ongeveer
vyf pond weeg. Tydens vloede kan groot hoeveelhede vis
met draad maandjies uit die water geskep word. Sakke vol
van hierdie vissies word plaaslik verkoop en ingel~.
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Hoofstuk Vyf.

BESPROEIING.

Volgens die klimaat-indeling van KBppen is die grootste
gedeelte van die Calitzdorpse distrik 'n warm-woestyn en gevolg-
lik sal ook hierdie distrik ~et soos die ander warm-woestyn ge-
biede sonder b~sproeiing van geen landboukundige waarde wees
nie. Die statistieke darenteen toon aan dat Calitzdorp 'n
betreklik ryk landbou distrik is, want ten spyte van die klein
oppervlakte dra dit nogal 'n aansienlike bevolking wat almal
direk of indirek in die boerdery 'n bestaan vind. Die in-
woners wat almal langs die besproeibare rivier valle~woon is dus
omtrent net so afhanklik van die water uit hierdie riviere vir
hulle voortbestaan as die fellahin van die water van die Nyl.

Die totale oppervlakte van aIle plase in die distrik is
133,455 morge, en hiervan is 9,637 morge onder besproeiing, dus .1.
ongeveer 7.23% van die oppervlakte in die distrik word besproei.

In die Calitzdorpse distrik word daar drie tipes van
besproeiing aangetref wat almal uit ekonomiese oogpunt baie be-
langrik is.

(1) Besproeiing uit die standhoudende riviere.
(2) Besproeiing uit die Calitzdorpdam.
(3) Vloedwater besproeiing.

Elkeen van hierdie drie tipes van besproeiing is duidelik
gelokaliseer en laat verskillende landbou streke onstaan wat in
baie opsigte hemelsbreed van mekaar verskil, veral wat betre£
produkte en metode van grondbewerking.

(1) Besproeiing uit die standhoudende rivier~ •

•1. 1946 Landbou Sensus.
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Fig. 9.

~1 Standhoudende Rivie
Calitzdorpdam.

; Vloedwater-besproeiing.
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Besproeiing uit die standhoudende riviere is die oudste
vorm van besproeiing wat in die distrik toegepas word, want die
eerste koloniste wat hulle.aan die landbou gewy het, het hulle
gaan vestig langs die oewers van die waterryke riviere wat in
die Swartberge hulle 'oorsprong het. Hierdie riviere waar-
van die Nelsrivier en die Kruisrivier die belangrikste is, en
die Matjiesvleirivier en die Huisrivier minder belangrik is, het
hulle standhoudende karakter te danke aan die ho~ re~nval op
die Swartberge, maar veral daaraan datsoveel van die water op
die berge wegsink, om die baie standhoudende fonteine aan die
voet van die berg te voed. Gedurende die winter ontvang
hierdie riviere, net soos die dal oasisse van Turkistan of Peru
ook water vanaf die smeltende sneeu op die berge.

Die valleie wat uit vrugbare spoelgrond bestaan is besonder
smal en word ingesluit deur byna regop leisteen koppe wat honderde
voet hoog is, sodat die groot probleem langs die oewers van hier-
die riviere nie soseer In gebrek aan water is nie, maar weI In
gebrek aan besproeibare grond. Selfs wannger kwaai droogtes
soos die van 1946 in ander dele van die distrik heers, was die
landerye langs hierdie riviere nog pragtig groen. Die
bewerkte grond is ook geensins gelyk nie, met die gevolg dat daar
met die benatting van die grond, baie versigtig tewerk gegaan
moet word om grond-erosie tot 'n minimum te beperk.

Die water word deur dwarswalle uit die riviere gehaal.
Daar is baie van hierdie dwarswalle wat uit los klippe of beton
konstruksies bestaan. Die water wat deur die walle voorge-
keer word, word deur klein besproeiings-kanaaltjies wat ongeveer
twee tot drie voet wydis, en In voet diep is na die landerye
gebring. Op sommige plekke word water deur middel van olie-
pompe na landerye op minder skuins hellings bokant die besproeiings
kanale gepomp.
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Die Kruisrivier-vallei is belangriker as die van die
Nelsrivier omdat In veel groter oppervlakte direk vanuit die
standhoudende rivier besproei word as in die geval van die Nels-
rivier, want in laasgenoemde se geval word In groo~ gedeelte wax
vroe~r direk uit die rivier besproei is, nou vanuit,die Calitzdorp-
dam besproei.

Die vallei van die Kruisrivier waarin daar groot plase
soos Kruisrivier en Lemrick gele~ is, word verder at waar dit
by Coetzeespoort in die vlakte-Iandskap uitmond die Vleirivier
genoem en hier word die plaas Rietfontein aangetret. Langs
die Kruisrivier is die landbou grond, hoewel ook maar smal op
party plekke)nogal taamlik gelyk, en is daar gewoonlik nie In
gebrek aan water nie, maar waar die vallei wyer word langs die
Vleirivier is daar weI genoeg grond, maar is daar weer In gebrek
aan water. Dus die Kruisrivier self is standhoudend maar
die water is so min dat die benedeloop van die vallei by Riet-
fontein In tekort aan water virbesproeiing het.

Wanneer die Kruisrivier soos dikwels na swaar re~ns op
die Swartberge, in vloed afkom, vloei die water nutteloos na die
see. Die dag is seker nie mear ver wanneer ook die vloed-
water van hierdie rivier, net soos die van die Nelsrivier, opge-
dam sal word in Coetzeespoort om die uitgestrekte oppervlaktes
daaronder te besproei nie.

Die belangrikste produk van die hele vallei is tabak wat
hoofsaaklik in die'noordelikste gedeelte aan die voet van die
Swartberge op die plaas Kruisrivier gekweek word. Lusern
is die tweede belangrikste gewas, en alhoewel dit oral voorkom
is die meeste lusernlande in die middel van die vallei op die
plaas Lemrick. Koring die produk derde van belang staan
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wat opbrengs betref seker baie naby aan lusern en word oral
verbou, maar hier is dit weer die plaas Rietfontein met sy on-
seker water voorraad in die somermaande wat die grootste produsent
is. Ander produkte van belang is okkerneute, wingerde,
suiwelprodukte en vrugte.

As gevolg van die oplewing wat daar gedurende die laaste
jare in die volstruisveer-handel gekom het, word daar nou in
hierdie vallei heelwat volstruise aangetref. Rooi-Afrikaner-
beeste word uit die veld gebring eB op die lusernlande vetgemaak
voordat hulle na Kaapstad se slagterye gestuur word. Bokke
aard goed in die byna ontoeganklike koppe. Muile is die ver-
naamste trekdiere in hierdie vallei.

Alhoewel die Nelsrivier In groter opvangs+gebied in die
Swartberge het, is dit t'vyfelagtigof die standhoudende water in
hierdie rivier meer is as die in die Kruisrivier. Op die
plaas Groenfontein aan die voet van die Swartberg, is die vallei
op sy wydste, en word die landerye aan beide kante van die rivier
aangetref. Verder af, op die plase Kraaldoorns en langs die
Smits-en Klaasriviere 'wat sytakke van die Nelsrivier is, is die
vallei besonder smal en~ die dun stroke landerye dan aan die
een kant en dan weer aan die ander kant van die kronkelenderivier.

Landbou langs die Nelsrivier en sy sytakke varskil nie
veel yan die langs die Kruisrivier nie. Ook hier is tabak-
boerdery die vernaamste bedryf, maarwat die tweede belangrikste
gewas betref, is daar In groot verskil omdat okkerneute wat langs
die Kruisrivier maar !n ondergeskikte plek inneem, hier In belang-
rike produk is, waarvan die opbrengs nie veel minder as die van
tabak is nie. Volgende belang is lusern, koring, wingerd en
suiwelboerdery, terwyl die verbouing van lemoene vinnig toeneem.

Ook in hierdie vallei is die Rooi-Afrikaner In belangrike
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trekdier sowel as slagdier. Die diere word uit die berg-
agtige veld waar hulle goed aard gebring, op die lusernlande
vetgemaak, en dan na die Calitzdorpse-spoorwegstasie gejaag van-
waar hulle die reis per trein na Kaapstad maak.
aan die plaaslike slagters in Calitzdorp verkoop.
geen volstruise nie.

Bokke word
Hier is

Terwyl die geskatte oppervlakte bewerkte grond langs die
Kruisrivier-vallei ongeveer 700. morge is, en die langs die Nels-
rivier ongeveer 400 morge is, is die langs die Matjiesvleirivier
op die plaas Matjiesvlei slegs 110 morge en op Huisrivier nog yeel
minder. Op laasgenoemde t'lleeplase is boerdery toestande
glad nie so rooskleurig nie, want die grond is besonder min en
smal; seIde meer as 100 tree wyd, en daar is nie altyd genoeg
water vir besproeiing nie.

Die belangrikste bedryf is wingerd boerdery, en hierdie
twee beskutte valleie is veral gelukkig daarin dat die druiwe daar
byna 'n maand vroe~r ryp word, as in die ander dele van die distrik,
en dus ho~ pryse behaal. Op Matjiesvlei in ongeveer 20%
van die oppervlakte met wingerd beplant, terwyl koring en tabak
elk 11% van die oppervlakte inneem. Ander produkte is Iusern,
groente en vrugte, veral die tamaties word vroeg ryp in hierdie
beskutte vallei en word gretig deur die Calitzdorpse spekulante
opgekoop.

Opsommend kan gese word dat die plase in die Kango-1andskap
waterryk is. Die grand is min, skuins, dog vrugbaar en word
intensief bewerk. Dit is 'n gemengde boerdery met tabak,

l

lusern, koring en okkerneute as die vernaamste produkte.

BesproeiinK vanu,it_die Calitzdorpdam.

800s reeds gese, was die landerye in die benedeloop van
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die Nelsrivier ook voorheen direk vanuit die rivier besproei,
en was die toestande dieselfde as wat vandag nog op die plaas
Rietfontein aangetref word. Boerdery op hierdie wyse was
egter te onseker en gevolglik is die groot dam naby Calitzdorp
gebou om die vloed-waters. van die Nisrivier te stoor.

Die dam wat in 1918 teen 'n koste van £168,054 voltooi is,
is drie my1 noord van Calitzdorp op 'n smal plek tussen die 1ei-
klip koppe van die Kango-landskap gebou. Die oorspronklike
inhoud van die dam was 205,000,000 kubieke voet, maar aangesien
die Nelsrivier selfs wanneer dit in vloed afkom byna geen slib
saamvoer nie, is die huidige kapasiteit feitlik hog dieselfde.
Die dam met In opvangs gebied van 70 vierkant myl, het oor 'n
waarnemings tydperk van veertien jaar 'n gemiddelde aanvulling
van 7,036 akkervoet per jaar gehad. Die minimum jaarlikse
aanvulling was 1397 akkervoet in 1923-1924, en die maksimum jaar-. .1.
likse aanvulling was 16,685 akkervoet indie seisoen 1931-1932.
Die Calitzdorpse-stoordam is 'n massiewe beton konstruksie. Die
wal wat reguit is, is 710 voet lank, en is meer as In honderd
voet hoog, terwy1 die water 91 voet diep langs die wal staan
wanneer die dam vol is.

Daar word 607.4 morge vrugbare aarde besproei met die
water uit hierdie dam. Die landerye is gele~ langsalbei
oewers van die Nelsrivier op die plaas Buffelsvlei, maar die
meeste is langs die noordelike en oostelike oewers van die Gamka-
rivier op die plase St. Helena en Die Vlakte onderskeidelik.
Hierdie oppervlakte wat vanuit die dam besproei word, is nie
grd2r as die draagkrag van die dam nie, want tenspyte daarvan
dat daar soms spaarsaam met die water gewerk moet word, is daar
gewoonlik genoeg water om gereede oeste te verseker. Dit
gebeur seIde dat die dam leeg word, en ~aar geen water vir be-

.1'0.Blouboek "Irrigation" 1933-1934 bls. 12.
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sproeiing is nie. Die dam was gedurende die groot droogte
van 1923 - 1924 1eeg en toe weer vir In kort tydperk van twee
maande in die somer van 1946 - 1947. Dit gebeur egter
meer dikwels dat die dam oorloop, soms soveel as drie keer
per jaar, en daarom word planne beraam om die wal met drie voet
te verhoog.

Die water word deur middel van sesvoet 'vye slote na
die landerye gebring. Eke boer kry sy beurt om die water
van die sloot te gebruik. Daar word In duim waterhoogte vir
elke erkende morg toegelaat wat in die seisoen elke twee weke
toegestaan word.

Op Buffelsvlei waar die Nelsrivier deur die minder harde
enon-rotse van die vlakte-landskap vloei, is die vallei~el wyer
as in die Kango, enbestaan die landerye uit dieselfde vrugbare
leemgrond as die langs die boweloop van die Nelsrivier. Op
st. Helena en die Vlakte, langs die oewers van die Gamkarivier,
is die uitgestrekte en byna gelyk landerye saamgestel uit die fyn
en vrugbare sandgrond wat baie maklik bewerk kan word, behalwe in
sekere dele van die Valkte waar die rivier afsettings met fn
harde kleilaag, deur klowe neergelaat, bedek word.

Vrugte-boerde~y, en veral wingerd-boerdery, is die vernaam-
ste bron van inkomste in hierdie deel van die distrik. Wing-
erde aard veral goed op Buffelsvlei en st. Helena waar hulle vir
meer as 70% van die inkomste verantwoordiik is. Die muskadel-
druiwe van Buffelsvlei word vroeg ryp, en behaal ho~ pryse ~ die
Port Elizabethse en Oos-Londense marke, maar-die grootste inkomste
word verkry uit die maak vanrosyne uit die hanepoot-druiwe waar-
voor hierdie deel bekend is.

Koring en Iusern word hoofsaaklik op die Vlakte verbou,
. waar hulle saam meer as die helfte van die inkomste verseker.
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Byna elke p1aas, selfs waar wingerd oorheersend is, het sy eie
Iusern-en koringlandjie, want elke boer hou graag sy eie koei
aan, en produseer sy eie koring. Dikwels word die lusern-
land omgeploeg om met koring en lusern besaai te word, sodat
wanneer die koring in September afgesny word, dit weer In lusern-
land. is.

In Baie belangrike produk waarvan die verbouing vinnig
toeneem is A1bertaperskes en e1ke seisoen vertrek daar baie
trein-vragte na die inmaak fabrieke in die Suidwes Kaap. Ander
produkte is suiwelprodukte, groente en vrugte soos vye, pere,
kw~pers en andere Donkies wat goe£ in die dro~ veld aard, is
hier feitlik die enigste trekdier.

Boerdery onder besproeiing van die Calitzdorpdam is In
vei1ige bron van inkomste, want dit gebeur feitlik nooit dat
oeste as gevolg van droogte of siektes misluk nie. Die
plasies wat klein is, .is gemiddeld ag morge groot, maar word
intensief bewerk, en die opbrengs per akker is hoog, soos blyk
uit die feit dat grongpryse hier ook die hoogstein die distrik
is.

Vloedwater besproeiing.

Die grootste oppervlakte onder besproeiing in die distrik
is gelef!langs die oewers van die G?-mka-en Olifantsriviere en
word besproei met die vloedwaters van genoemde riviere. Dit
is jammer dat hierdie gelyk alluviale vlaktes met hulle ligte,
fyn, sanderige grond, wat deur In regerings ondersoek die vrug-
baarste in die hele Unie gevind is, deur In gebrek aan voldoende
en gereelde water gestrem moet wor4.

Die'Gamkarivier met In opvangsgebied van 7100 vierkant myl,
in die Groot-Karoo, kom ongeveer twee of drie keer per jaar in

.1. B10uboek "Irrigation" 1933-1934 Bls. 10.
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v10ed af. Die watervoorraad van hierdie rivier is egter
baie wisselvallig soos b1yk uit die vOlgende syfers wat die
rusultaat van nege jaar se waarneming is. Die gemiddelde
jaarlikse afloop was 36,796 akkervoet. Die minimum afloop
was in die seisoen 1926-1927 en was slegs 264 akkervoet, dus baie
mtnder as die minimum van die veel kleiner Nelsrivier. Die
maksimum afloop was weer geweldig groot, naarnlik, 80,693 akker-

.1.
voet in die seisoen 1924-25.

Omdat die vlaedwaters van die Gamkarivier so vinnig af-
loop, en so baie grand aan die oewers van die rivier dus binne
'n kort tydperk benat moet word, word die water deur middel van
drie baie groot besproeiingskanale na die landerye gebring.
Die eerste besproeiingskanaal wat langs die wes oewer afloop,
het sy ontstaan in Gamkapoort waar die water van die rivier deur
die vyftien voet ho~ beton-muur van die toegespoelde "Skaife
se dam" voorgekeer word. Twee my1 verder af lig In wal
van klippe en draad die water na die enigste kanaal langs die
oos oewer, terwyl die tweede kanaal van die wes oewer ook sy
ontstaan hier het.

Wanneer die rivier in vloed afkom, bly die kanale vir
ongeveer In maand vol, en is daar oorgenoeg water om die landerye
na hartelus te besproei. Selfs wanneer hierdie dik modder
water afgeloop is, is die kanale aide droog, maar die water wat
vlak en helder skoon is, is so brak dat dit vir besproeiing~
weinig betekenis is. Die vloedwater wat van die skaapplase
in die Groot-Karoo afkomstig is, bevat soveel mis dat dit ook
terselfdetyd die grand bemes, en bemesting dus glad nie langs
die Gamkarivier toegepas word nie.

Daar word al baie jare gesloer met die bou van die goed-

.1. Blouboek "Irrigation" 1933-1934 Bls. 10.
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gekeurde Gamkaspoort-besproeiingsskema wat sekerlik die Gamka-
vallei in die ekonomiese hart van die distrik sal omskep.
Volgens die verslag van die Direkteur van Besproeiing in April
1937 blyk dit dat die besproeibare oppervlakte langs die Gamka-
rivier op 1,900 morge beraam word, en dus meer as drie keer soveel
is as die oppervlakte wat vandag vanuit die Calitzdorpdam besproei
word. In die loop van die jaar einde 31 Maart 1938, het
die Regering besluit om genoemde dam te bou, maar In begin sou
eers gemaak word nadat Parlement@re goedkeuring verkry is.
Later is voorsiening op die lenings begroting vir 1938-1939 vir
£260,000 gemaak vir die bou van hierdie skema. Die Direk-
teur van Besproeiing het aanbevee1 dat aangesien die dam gebou
sou word, die inhoud daarvan 45,000 akkervoet behoort te wees,
wat volgens die Direkteur se beraming £330,000 sou koso Die
skema sou In Regerings onderneming wees, en nie 'n raadskema
nie. As gevolg van die oorlog is daar nooit 'n begin met

.1.
die bou van die dam gemaak nie.

Die plek waar die dam in Gamkaspoort gebou sal word, is
ideaal want die rivier vloei hier in 'n besonder nou poort, tussen
loodregte rotsmure bestaande uit harde Tafelberg-sandsteen.
Die groot beswaar wat teen die bou van die dam gernaakkan word, fu
dat verslikking baie gou sal intree. Die skrywer het self

l

getoets, en gevind dat wanneer die vloedwaters van die rivier (en
feitlik aIle water wat afkom, is vloedwater), toegelaat word om
in In bottel van gewone grootte sti~ te staan, die modder wat af-
sak omtrent 'n duirndik op die bodernvan die bottel l~. Dit
sal ook niks help om die dam van groot sluise te voorsien nie,
en dan die eerste vloedwater te laat deurloop nie, want die na-
loop is te min, en wat meer is, die modder-inhoud daarvan is slegs
In weinig minder as die van die eerste vloedwater •

•1. Blouboek trIrrigation" Jaarverslag 31 Maart,1939 Paragr.33.

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



l

-58-

Op Gamka, "rat deur die Gamkarivier in Gamka-oos en Gamka-
wes verdeel word, verskil boerdery hemelsbreed, van die ree~s
genoemde besproeiings-gebiede. Weens die onseker watervoor-
raad, is boerdery hier baie wisselvallig, die grond word ook nie
so intensief bewerk nie, en die grondpryse is omtrent die helfte
minder as in die dele met gereelde water.

Lusern en koring is feitlik die enigste landbou gewasse.
Lusern is die vernaamste, omdat dit die beste die droogte toe-
stande kan weerstaan. Die diepsandgrond neem soveel water
in dat daar selfs indro~ jare wanneer die rivier nie afkom nie,
nog meer as een snysel van die dro~ lande geoes kan word, omdat
die diep watelstelsel van die lusernplant dit in staat stel om
van die ondergrondse water gebruik te maak. As die rivier in
die herfs afkom word daar koorsagtig geploeg, en groot oeste
koring van 'n goeie gehalte word in die lente ingesamel. Ander
minder belangrike produkte is mielies, pampoene en waatlemoene.

Volstruise wat voor die oorlog nie In kwart soveel was
as wat hulle vandag is nie, kan nou as gevolg van die groot styg-
ing in die prys van vere weer in groot troppe op die lusernlande
gesien word. Beeste word alleenlik vir hulle melk aangehou.
Alhoewel die groot en.gelyk lande die gebruik van motortrekkers
moontlik maak, is donkies en muile nog die belangrikste trekkrag.

Die westelike gedeelte van die Olifantsrivier-vallei wat
binne die distrik van Calitzdorp val, is wat besproeiing betref,
is 'n gustiger posiesie as Gamka. Dit is ook net soos Gamka
tot 'n groot mate afhanklik van die vloedwaters van die rivier
self, maar daarbenewens ontvang dit ook water wanneer die veel-
voudige sytakke.van die Olifantsrivier, soos die Vlei-, WYnands-
en ander bergriviere, in vloed afkom. Verder kry die plase
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soos Janfourieskraal en Langverwacht ook water vanuit die Kamma-
nassiedam. Die Kammanassiedam wat naby die oostelike ge-
deelte van die vallei geleijis, op die rivier met dieselfde naam,
kan 1355 miljoen kubieke voet water stoor, en is dus meer as
ses keer so groot as die .Calitzdorpdam. Ongelukkig het die
dam so 'n groot oppervlakte wat daaruit besproei moet word, dat
die plase in hierdie distrik nie op tn gereelde watervoorsiening
kan staat maak nie.

Die landerye wat as twee ewe wye stroke aan albai oewers
van die rivier gelee is, is nie heeltemal so v~d soos die langs
langs die Gamka nie, maar aangesien dit tien my1 strek in verge-
lyking met ses tot sewe my1 langs die Gamka, is die besproeibare
oppervlakte omtrent anderhalf keer soveel as die langs die Gamka
en dus ongeveer 2,800 morge.

Boerdery aan die oewers van die Olifantsrivier is feitlik
dieselfde as langs die Gamka. Ook hier is lusern en koring
die vernaamste produkte, terwyl mielies 'n belangriker plek
inneem as in Gamka. Ander landbou gewasse is pampoene, waat-
lemoene en vrugte. Weens die ongereelde water is groente
hier net so skaars as langs Gamka, en moet dit van die dele met
gereelde water verkry word. Volstruis- en suiwelboerdery
is van groot belang. Die gebruik van trekkers vir ploeg
doeleindes neem vinnig toe.

Daar word in hierdie distrik nie veel van dE onderaardse
water gebruik gemaak.nie, want nie aIleen is die grondwater min
nie, maar dit is ook brak. Daar is slegs drie windpompe in
die distrik, en hulle verskaf drinkwater aan vee.

In die distrik van Calitzdorp is daar altesame 335 damme.
Hiervan word 14 deur fonteine gevoed, 153 deur spruite en riviere
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maar die meerderheid n.l. 163 word deur vloedwa~er (u1tgesonderd
spru1te en riviere) gevoed, terwyl slegs 5 deur boorgate en putte
gevoed word. Van hierdie damme is slegs 5 gemesselde of be-
ton damme, terwyl 200 grand damme is, en 130 ander damme is. Wat
betref die suipplekke vir vee op die plaas, is daar 265 wat stand-

.1.
houdend 1s, en 194 wat nie standhoudend is nie, dus altesame 459.

Met landbou onder besproeiing as basis van die ekonomiese
lewe, bied die distrik van Calitzdorp groot moontlikhede, veral
wanneer die groot riviere opgedam kan word, en die vrugbare alluvi-

•ale vlaktes met gereelde en voldoende water intensief bewerk kan
word •

•1. Landbou Sensus 1946.
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Hoofstuk Ses.

LANDBOU EN VEETEELT.

By In bespreking van die landbou, en tot In mindere mate
ook van die veeteelt in die Calitzdorpse distrik, word die moei-
likheid ondervind dat daar nie statistieke bestaan wat oor In lang
tydperk strek nie, aangesien Calitzdorp vir sensus doeleindes nog
altyd by die distrik van Oudtshoorn ~ngesluit was, en die landbou-
sensus van 1946 dus die eerste was waarin Calitzdorp as 'n aparte

J

distrik opgeneem is.

Ongelukkig was die jaar waarin die sensus geneem is nie
'n normale jaar nie. Die jaar wat vanaf 1 September 1945 tot
31 Augustus 1946 gestrek het, was 'n besonder dro~ jaar, en daar
ongeveer twee derdes van die besproeibare oppervlakte van die
distrik, naamlik die valleie van die Olifants- en Gamkariviere 'n
baie onsekere watervoorraad het, was die produksie van koring,
lusern en mielies, die enigste produkte van hierdie streek dus
heelwat la~r as die van normale jare. Die opbrengs van ander
produkte soos druiwe, tabak, okkerneute en vrugte, is nie veel deur
die droogte beinvloed nie, aangesien hulle in streke met gereelde
water verbou word.

Ten spyte van die feit dat slegs 7.23% van die oppervlakte
aan landbou gewy word, en die res aan veete~, is landbou nogtans
die belangrikste bedryf in die distrik, en neem veeteelt sonder
landbou maar 'n baie ondergeskikte plek in, omdat die natuurlike
weiveld van In besonder swak gehalte is.

Landbou.
Graangewasse.

Koring:- Koring is die belangrikste graangewas wat verbou word
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en is wat inkomste betref, na Iusern die tweede belangrikste
produk in die distrik.

In 1945 was die totale oppervlakte met koring besaai 2441
marge wat In opbrengs van 30,971 sakke van 200 pond gelewer het.
Dit beteken In opbrengs van sowat 13 sakke per morg. Hierdie
syfers is egter van weinig betekenis, want 5005 reeds gemeld was
hierdie jaar In besondere dro~ jaar, met In gevo1g1ike la~ pro-
dw{sie, veral wanneer dit vergelyk word met die rekord oes van
die vorige jaar (1944) toe die produksie van koring meer as ses

.1.
keer sovel was, naamlik 200,000 sakke.

Koring word oral verbou, maar die vernaamste produserende
streke is die vrugbare alluviale vlaktes van die Olifants-en
Gam:kariviere.

Net 5005 in anderdele van Suid-Afrika word hier ook uit-
sluitlik met winterkoring geboer. In die dele met In ge-
reelde water-voorraad.~word die landerye in Mei natgelei, geploeg
en gesaai, sodat die oes in September of Oktober ingesamel kan
word. In die dele met In onsekerewater-voorraad, word daar
in enige maand vanaf April tot Augustus gesaai; alles hang daar-
van af wanneer die riviere water kry. As die groot riviere
glad nie gedurende hierdie tyd water kry nie, kan daar geen
koring gesaai word nie.

Die meeste koring word nog met s'ekelsafgesny. Die
distrik beskik darem oor 61 maai- en bindmasjiene wat hoofsaaklik
.op die gelyk landerye van 01ifantsrivier en Gamka gebruik word.
Daar is net een gekombineerde maai-' en dorsmasjien. (" Combine")
in die d1strik.

Nadat die koring afgesny is, .word d1t in gerwe gebind en
in miedens gepak, waar dit wag op die dorsmasj1ene wat van een

.1. Magistraatskantoor.
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plaas an tn ander gaan om te dors. Daar is sewe dorsmasJiene
in die distrik, en hulle terme is so billik dat die dorsvloere
wat op soveel plase gesien kan word, heeltemal in onbruik geraak
het.

Daar word baie soorte koring verbou, maar voorkeur word
gegee aan die geharde Krugerkoring wat baie goed teen droogtes
bestand is. Hoewel droogtes die oes in sommige jare laat
mEiuk, is hierdie distrik omrede sy dro~ en soru1igeklimaat be-
sonder vry van siektes. Roes kom seIde voor.

Die bemarking van koring word baie streng deur die Raad van
Beheer oor die Koringnywerheid beheer. In Regerings gradeer-
der gaan van plaas tot plaas om koring te gradeen. Die boer
word nie toegelaat om sy koring self van die hand te sit nie.
Hy mag aIleen genoeg koring vir eie gebruik en vir saad hou, en
die res moet aan die Tabak-K06perasie in Oudtshoorn of na tn ander
agent in Oudtshoorn gestuur word.

Kaf vorm tn baie belangrike wintervoer.

Mielies: Mielies is die tweede belangrikste" graangewas. Die
opbrengs van 81 sakke in 1945 is geen aanduiding van die gemiddelde
jaarlikse opbrengs nie, want daar kan met sekerheid gese word dat
die oes in normale jare duisende sakke bedra. Net soos die
geval van koring is die droogte die oorsaak van hierdie klein oes,
want mielies word feitlik uitsluitlik langs die oewers van die
Olifants- en Gamkariviere verbou.

Mielies word in die somer gesaai nadat die koring reeds
af is, trouens dit word dikwels op dies~de land waar koring ge-
staan het, gesaai. Dikwels word pampoene, waatlemoene en
spaansspekke tussen die roielies gesaai. Daar word uitsluit-
lik met geelmelies geboer. Mielies word hier nie vir kuil-
voer geoes nie, want daar is geen voerkuile in die distrik nie.
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~: In 1945 was 32 morge met gars besaai. Hiervan het
16 morge wat geoes is vir graan, 234 sakke van 150 pond ge-
1ewer. Gars word gewoonlik onder die vrugtebome gesaai.

Hawer: Daar was slegs 3 morge met hawer besaai,.wat alles vir
hooi geoes is, en 9 ton hooi gelewer het. Wilde hawer is 'n
onkuid in die koringlande omdat dit die koring verdring. Dit
word uitgetrek en as veevoer gebruik.

Lusern:
Lusern is die belangrikste van aIle 1andbou produkte. In

1945 was 5275 morge onder lusern, dus meer as die he1fte van die
besproeibare oppervlakte in die distrik.

Dit word beweer dat Iusern vir die eerste keer in 1860
deur In Duitser in die distrik ingevoer is, en dat die boere in
die begin bang was dat dit sou vervui1.

Lusern word oral verbou, maar net soos in die gaval van
koring en mielies, is die vernaamste produseerende streke die
valleie van die Olifants- en Gamkarivier, en daarom moet daar ge-
waarsku word dat die opbrengs'van hierdie jaar weens die droogte
ook veel la@r sal wees, as die van normale jare.

In die jaar eindigende 31 Augustus 1946, is daar 10,456 ton
lusernhooi in die distrik geoes. Hiervan is 9,360 ron of
ongeveer 9/10 van die totale prod~e uitgevoer, terwyl 1,096 ton
vir eie gebruik op die p1aas gehou is.

Die waarde van Iusern kan egter nie aIleen bepaal word uit
die hoeveelheid hooi wat daar geoes word nie, want ongeveer die
helfte van die lusern word nie afgesny nie, maar word as weilande
vir die groot troppe volstuise en beeste gebruik. As gevolg
van die groot styging in die prys van volstruisvere neem die opper-
vlakte onder lusern nog steeds toe, maar daar word minder lusern
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vir hool geoes, omdat die volstruis-troppe met sulke rasse skrede
toeneem.

Behalwe as hool en weilande is daar ook nog 'n derde
bron van lnkomste uit lusern, naamllk in die vorm van lusernsaad.
In die genoemde dro~ jaar, is daar soveel as 715,887 pond lusern-
saad geoes wat teen die huidige prys van £8. per sak 'n inkomste
van £28,635 beteken.

Verder moet onthou word dat lusern net soos ander peul~
plante die stikstof inhoud van die grond verryk. Wanneer 'n
lusernland omgeploeg word, en metkoring of mielies besaal word,
is die produksie per akker gewoonlik baie hoog. Lusern is
dus van besonder groot waarde in die wisselbou, om nie eers te
meld dat die florerende byeboerdery tot 'n groot mate van die
lusernblomme afhanklik is nie.

Lusern word in die winter saam met koring gesaai, sodat
wanneer die koring agesny is, die koringland somar dadelik 'n
lusernland is. ~anneer 'n land eers goed met lusern beplant
is, kan dit vir baie jare geoes word. Die aantal " snysels"
wat daar in 'n jaar gemaak kan word,hang.natuurlik net af van
hoeveel water daar is. As daar voldoende water is, kan 'n
land minstens eenkeer per rnaand geoes word. Dit beteken on-
geveer nege snysels per jaar, want gedurende die winter groei
lusern nie.

Lusern word met maaimasjiene waarvan 243 in die distrik
is, afgesny. Dan word dit in hope op die land gemaak, en
wanneer.dit droog is, word dit uitgery en in miedens gepak.
Daar is persmasjiene wat van een plaas na 'n ander ry om die hooi
in stewige bale van ongeveer 75 popd saam te pers. Die
lusern is nou gereed am uitgevoer te word.

Orndatdie lusernplant weens sy diep wortelstelsel goed
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teen droogtes bestand is, aard dit besonder goed langs Olifants-
rivier en Gamka. Die alluviale gronde is diep en sanderig,
en gevolglik kan die leiwater wat slegs ongeveer drie keer per
jaar op die lande gelei kan word, tot diep in die grond insak.
Die lusernplant se lang wortels stel dit in staat om van hierdie
ondergrondse water gebruik te mam, sodat daar party jare lusepn
lusern geoes kan word op landerye wat In jaar gelede besproei is.

Lusernboerdery is In maklike en veilige vorm van boerdery.
Die enigste plaag wat die lusernboer ken is ruspes, wat soms In
hele land lusern kan opvreet.

Tabak:

Anders as in die ge~ van lusern en koring wat oral goed
aard, word tabak uitsluitlik in die noordelike gedeelte van die
distrik in die valleie van die Nels-en Kruisriviere verbou.
Dit wil voorkom asof die smal diep valleie van die Kango-landskap
oor klimaats of ander faktore beskik wat besonder gunstig vir die
kweek van tabak is, want waar dit buite hierdie valleie geplant
word, is die oes altyd In mislukking. Tabak groei weI pragtig
langs die Gamka en onder besproeiing van die Calitzdorpdam, maar
dit groei ongelukkig so geil dat die groot blare te donker van
kleur is, en soveel olie bevat dat dit vir rook-tabak van geen
waarde is nie.

Daar word uitsluitlik met Virginiese tabak geboer. In
1945 was die totale oppervlakte onder tabak 110 morge, en aange-
sien die streek waar tabak verbou word altyd genoeg water vir
besproeiing het, kan daar met veiligheid gese word dat die oes
van hierdie jaar nie veel met die van ander jare verskil nie.

Die saad word in April in klein beddinkies gesaai. In
Augustus en September word die plantjies in netjiese rye uitgeplant,
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en vyf maande later word die plant afgesny en onderstebo in In
tabakhuis gehang om droog te word. (In Tabakhuis is In groot
skuur uit riete vervaardig.) Wanneer die tabak droog is,
word die blare afgepluk, geklassifiseer, en na die store van die
Tabak-KoBperasie in Oudtshoorn gestuur.

Nie al die tabak word in In onbewerkte toestand uit die
distrik uitgevoer nie, want daar is drie "tabakfabrieke" in die

distrik. Die grootste fabriek is in Kruisrivier waar ongeveer
40verkers, byna almal kleuDinge;werksaam in in die draai van rol-
tabak. Vir roltabak wat meer as 90% van die produksie van hier-
die fabriek uitmaak, word plaaslike tabak gebruik. Ook pyp-
tabak word gekerf, maar hiervoor word 'Inbeter gehal te tabak vanaf
Rustenburg ingevoer. In Groenfontein is twee kleiner fabrieke
met elk ongeveer 10 kleurling werkers wat dit uitsluitlik op die
vervaardiging van roltabak toel~.

Okkerneute:

Net SlOOS tabak, is die enigste streek waar okkerneute ver-
bou word op die besproeibare grond langs die oewers van die Nels-
en. Kruisriviere. In 1946 was daar 2324 bornevan draende ouder-
dom.m hierdie twee valleie. Die boerdery maak ook goeie
vooruitgang want in dieselfde jaar was daar 1303 bome wat nog nie
van draende' ouderdom was nie.

.1.
Die geIIiddeldejaarlikse produk-

sie is 80 ton wat teen die huidige prys van 2/3 per pond, In
bedrag van naasteby £18,000 beteken.

Anders as tabak vereis hierdie soort boerdery nie veel
croeidnie. Die bornewat geweldig groot is ~rd nie gesnoei

l

nie, maar moet weI gereeld met loodarsenaat gespuit word om die
kodlingmot wat elke jaar groot skade veroorsaak te bestry. In
Maart val die vrugte van die bome af, en word verder met riete

.1. Magistraatskantoor.
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afgeslaan.

Wingerd-boerder.:

Wingerde word hoofsaaklik aangetref in die streek onder
besproeiing van die Calitzdorpdam, soos blyk uit die feit dat
daar binne die muriisipale dorpsgebied 202 morge met wingerd be-
plant is, in vergelyking met 168 morge in die res van die distrik.
Daar is dus altesame 370 morge wingerd in.die distrik. Ook op
Matjiesvlei, en langs die Nels- en Kruisriviere word daar met
druiwe geboer.

Dit is twyfelagtig of die wingerd bedryf enige voaruitgang
maak, want as gevolg van die ho~ prys van volstruisvere en die
toenemende aanplanting van perskeboorde word daar maar gedurig
wingerde uitgehaal. Daar was in 1946, 2,127,180 wingerdstoy~e
van draende ouderdom en slegs 10,700 stokke wat nog nie van dra-
ende ouderdom was nie. Die aanplanting is dus baie gering en
is seker nie eens genoeg om wingerde wat weens ouderdom uitgehaal
moet word te vervang nie.

Die vernaamste druiwesoort waarmee geboer word, is hanepoot-
druiwe wat ongeveer 90% van die oppervlakte onder wingerd in .be-
slag neem.

,
Daarna volg muskadeldruiwe, frans- en kristaldruiwe.

Die verkoop van tafe1druiwe is In belangrike bran van in-
komste. Vroe~r is hanepootdruiwe na Engeland toe uitgevoer.
Die druiwe word vroeg ryp, veral die muskadeldruiwe van Matjies-
vlei, wat voor Kersfees ryp is, en behaal dus ho~ pryse op die
Oos-Londonse en Port E1izabethse make, terwyl baie lorrievragte
na Mosselbaai en ander naby gele~ vakansie-oorde vertrek.

Die persentasie druiwe wat gepars word is gering. Elke
plaas het sy eie parskuip, want op baie p1ase het dit al gewoonte
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geword dat die volk moet drink terwyl daar rosyne gemaak word.
Moskopfyt, en asyn word vir eie gebruik gemaak. Op baie plase
kan stookketels nog gesien word, maar daar word nou baie minder
brandewyn op die plaas self gestook.
gemaak in die parskelders wat die boere naby die spoorwegstasie

.1.
opgerig het, en wat in die jaar eindigend Maart 1946, 220 ton wyn
en mos per spoor uitgevoer het.

Die grootste inkomste word egter verkry. uit die maak van
rosyne uit die hanepootdruiwe.

.2.
Die gemiddelde jaarlikse

rosyneoes is 1200 ton of 12,000 sakke van 200 pond.

Die dro~ sonnige~imaat van Calitzdorp is besonder ge-
skik vir die verbouing van druiwe. Dit gebeur seIde dat oeste'
as gevolg van slegte weersomstandighede misluk, maar ontydige
re~ns in Februarie gevolg deur baie bewolkte dae laat soms die
druiwe op die stellasies vrot; terwyl In groot deel van die 1947
oes deur die son verbrand is, omdat die dam nie genoeg leiwater kon
voorsien nie. Daar is geen ge~nte stokke nie want die distrik
is besonder vry van siektes.

Vrugte Boerderx:

(a) Sagtevrugte: Die boerdery met sagtevrugte neem v.innig in
belang toe. Die groot struikelblok was nog altyd die groot
afstand van die fabriek, maar in latere jare word vars vrugte in
toenemende hoeveelhede na die inmaakfabrieke in die Suid-Wes Kaap
gestuuF, terwyl die voltooiing van die groot Langeberg fabriek
naby Mosselbaai ook In groot stoot aan hierdie bedryf sal gee.

Die belangrikste vrugtesoort waarmee vir uitvoer doeleiendes
geboer word, is albertaperskes. In 1946 was daar 17099 perske-

l

bornevan draende ouderdom, ter~l di~ 4267 bornewat nog nie van

.1. Spoorwegkantoor, Calitzdorp •
•2. Magistraatskantoor.
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draende ouderdom is nie, In aanduiding is dat baie meer vrugte-
boorde aangeplant word. Die meeste perskeboorde word aange-
tre~ op die landerye onder besproeiing van die Calitzdorpdam, want

b:inne die munisipale dorpsgebied, is daar 11604 bome van draende
ouderdom of 68% van aIle draende perskebome in die distrik •

In 1946 is daar 639 ton
•1.

varsvrugte aan fabrieke gelewer
wat feitlik uitsluitlik uit albertaperskes bestaan het.

Die rede waarom hierdie soort boerdery sovee1 vooruitgang
maak, is nie aIleen omdat die opbrengs per rnorg so hoog is nie,
en orndatdie veel minder arbeid vereis nie, maar ook omdat dit
met minder water kan k1aar korn, as wingerde. Dikwels word
groente soos erte of pampoene onder borne geplant, en sodoende
word meer as een oes op diesel~de land ingesame1.

Vyebome waarvan daar 4128 bornevan draende ouderdom is,
word hoofsaaklik langs die waterslote aangetref. Die eerste
drag word weens die vo~ltjiep1aag gewoonlik groen afgeplpk, en
aan fabrieke gestuur, terwyl die tweede drag op die plaas gedroog
word, en aan plaaslike handelaars verkoop word.

Appe1kose en kwepers waarvan daar 3289 en 1855 bornevan
draende ouderdom onderskeidelik is, word ook aan fabrieke ge1ewer.
Die aanta1 bornewat nog nie Van draende ouderdom is nie, is
2214 en 2001 en is In be,vysdat daar baie nuwe aanplantings van
hierdie soort vrugte gemaak word.

Ander vrugte is appe1s (1340), pere (442) en pruime (366).
Vera1 pruime neem vinnig in belang toe, want die aantal bornewat
nog nie van draende ouderdom is nie, bedra 1162, en daar word nog
steeds meer boorde van hierdie vrug aangeplant •

•2.
Daar word

jaarliks gemidde1d 75 ton dro~ vrugte in die distrik geproduseeJ

l
.1. Spoorwegkantoor, Calitzdorp •
•2. Magistraatskantoor.
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Terwyl sagte vrugte, en veral perskes hoof-
saaklik op die landerye, onder besproeiing van die Calitzdorpdam
verbou word, is die meeste lemoenboorde langs die Nels- en Krul~
riviere. Daar is 4471 lemoenbome van draende ouderdom waar-
van slegs 470 nie nawellemoene is nie.
lemoene word uit die distrik ultgevoer.

Groot hoeveelhede
Daar is 100 Suurlemoene,

118 nartjies en 25 pomelobome van draende ouderdom.

Groente:. , Die distrik is nie In belangrike groente produseer-
ende distrik nie, want in die jaar eindigende 31 Augustus, 1946
was daar .slegs 116 morge onder groente wat meestal net vir eie
gebruik geplant is.

Boontjies het 40 morge in beslag geneem, en daar is 337

sakke dro~ bone van 200 pond geoes.
erte ingesamel.

Daar is ook 34 sakke

Op In oppervlakte van 56 morge is 2298 sakke aartappels
en 792 sakke patats geoes, terwyl 149 salckeuie ook geoes is.

Veeteelt •.

Volstruise:

Sedert die volstruisveremark dertig jaar gelede in duie .
gestort het, het die aantal volstruise in die distrik geleidelik
verminder totdat daar voor die onlangse oorlog baie min volstruise
in die distrik was, en volstruise net langs Olifantsrivier en
Gamka voorkom het. Die waarde van volstruise het nou nie meer
in hulle vere gele nie, maar weI in die velIe waaruit die duurste
skoene en vroue-handsakke vervaardig is. Van die vleis is

l

biltong gemaak, terwylbaie boere net genoeg volstruise aangehou
het om hulle lusernlande skoon van onkruid te hou.

Toe die prys van volstruisvere gedurende die oorlog plot-
seling gestyg het, het die boere oor mekaar geval om volstruise te
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kry, en is daar weer onsaglike pryse vir volstruise betaal. Die
gemiddelde prys van 'n paar broeivo~ls is in die omgewing van £50
terwyl daar soveel as £2.10. O. vir 'n dag-oud kuiken betaal word.
Die gevolg was dat volstruise met rasse skrede toegeneem het sodat
daar op 31 Augustus 1946 reeds weer 8386 volstruise in die distrik
was.

Volstruisboerdery is nou weer In besonder betalende boerdery
want daar word nou selfs ho~r pryse vir vere betaal as gedurende
die vorige bloei tydperk. Die prys van wit vlerkvere is tans
ongeveer £10. per pond, terwyl die kort lyfvere (stof) waarvoor
daar gedurende die vorige bloei tydperk slegs £1.17. 6 per pond
betaal is, nou soveel as £6. per pond behaal. Een volstruis is
dus in staat om sowat £12. per jaar aan vere in te bring.
Gedurende die sensus jaar is daar 18865 pond vere gepluk.

Gedurende die vorige "boom"-tydperk, is volstruisvere
hoofsaaklik deur Joodse spekulante opgekoop, en is menige onkund-
ige boer op gruwelike wyse verkul. Vandag weet die boere
beter, hulle het die Klein-Karoo Landbou-KoBperasie in die lewe
geroep om die belange van die boere te hehartig. Die KoBperasie
hou gereelde volstruisveer-veilings op Oudtshoorn, met die gevolg
dat spekulasie feitlik heeltemal uitgeskakel is, terwyl oorseese
kopers veral kopers uit Amerika die prys geweldig opjaag.

Die boere is baie optimisties oor die toekoms, want daar
word aan hulle vatel dat vere nie 'n mode artikel is nie, maar
dat dit saam met textielware ingeweef word, en dat daar ook nie
In oorproduksie sal wees nie, want die Amerikaanse fabr1kante
se enigste beswaar is glo dat hulle nie genoeg vere kan kry om
In groot industrie op te bou nie.

Volstruisboerdery is vandag die belangrikste vorm van boer-
dery langs Olifantsrivier en Garnka. Ook langs Kruisrivier word
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daar met volstruise geboer. Daar kan agt volstruise op die-
selfde oppervlakte lusern as een bees aangehou word. In die
winter word groot troppe volstruise in die veld gejaag waar hulle
sonder water kan klaar kom.

Beeste:

Daar is 3378 beeste in die distrik. Beeste word oral vir
melk aangehou, maar in die Kango word Afrikanerbeeste in die veld
geteel en op die landerye vet gemaak.

Daar is in die jaar eindigende 31 Augustus,1946, 591 koeie
gemelk, 'wat die volgende hoeveelhede suiwel-produkte gelewer het:

Plaasbotter verkoop • • •• .. 10221 Pond
Plaasbotter gebruik 20114 It• • •• •• • • ••

Bottervet verkoop 26966 "• • • • • • • • ••

Vars melk verkoop • • • • •• •• •• 16897 Gelling
Vars melk gebruik 73809 "•• • • •• ..
Die enigste fabriek vir suiwel-produkte is die romery in

OUdtshoorn. Hierdie fabriek is egter so ver; en die treindiens
so ongereeld dat daar geen vars melk aan die fabri~k gelewer kan
word nie. Groot hoeveelhede room, soos bewys word deur die
ho~ syfer vir bottervet verkoop, word egter na hierdie fabriek
gestuur.

Daar is 113 beeste vir eie gebruik op die plaas geslag en
26 velIe van groot vee is verkoop.

Bokke en Skape:

Bokke, waarvan daar 12069.in die distrik is, is die enigste
diere waarmee uitsluitlik in die veld geboer word.
besonder goed in die bergagtige veld.

Hulle aard

Daar is altesaam 7187 skape wat as volg saamgestel is:
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Merinos • • •• •• •• .. 221
Svrartkop-Persie Skape •• • • • • 2695
Afrikaner Skape • •• • • •• • • 1741
Baster Skape . •• .. •• •• •• 2530

7187

Die merino-skape het 925 pond wol gelewer. Daar is 2288
skape en bokke op die p1aas geslag en 2374 velIe van kleinvee is
verkoop.
Varke:

Daar is 890 varke in die distrik. Gedurende die jaar is
452 varke op die p1aas geslag en 2220 pond spek en ham is vervaardig
Pluimvee:

Hoewel daar geen groot hoenderboerdery in die distrik is nie,
het elke plaaswoning sy hoenders vir eie gebruik. Daar was
op 31 Augustus 1946, 11264 hoenders, 81 kalkoene, 144 eende en
29 ganse. As tafel pluimvee is daar gedurende die jaar 1762
hoende~ 33 kalkoene en 76 eende verkoop.
Bye boerdery:

Die waarde van byeboerdery wad nog nie besef nie, en bye
word hoofsaaklik net vir eie gebruik aangehou. Daar is 708 bye-
neste wat in gebruik is, en wat gedurende die jaar 28473 pond
heuning gelewer het.
Trekdiere:

Donkies is verreweg die belangrikste trekdiere in die distrik
omdat dit die enigste trekdier is wat in die skrale veld goed aard.
Daar is 2519 donkies, 462 perde en 450 muile in die distrik.

Ook in die vorm van misstowwe is die vee In bron van in-
komste, want gedurende die twaalf maande is daar 1220 ton kraalmis
en kompos van eie produksie op die plaas gebruik terwyl 1039 ton
verkoop is. Die totale produksie is dus 2259 ton.
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Wanneer ons na die kaart van die verbreiding van die

die digtheid van die plattelandse bevolkig in hierdie distrik
Daar kan met 'n groot mate van sekerheid gese word dat

SOSIAAL-EKONOMIESE TOESTANDE.

Hoofstuk Sewe.

ENBEVOLKING

-75-

bevolking in die Calitzdorpse aistrik kyk, word om getref deur
I

die eienaardige oneweredige verbreiding daarvan. Die bevolk-
ing word naamlik orals in die vorm van lang smal stroke langs die

Aangesien ons nou kennis het van die klimaat en ook van die
vorm van boerdery wat in hierdie distrik toegepas word, verbaas
so 'n verbreiding van bevolking ons geensins nie, want ons tref
hier presies dieselfde toestande aan wat in ander woestyn.en half-
woestyngebiede soos langs die valleie van die Nyl, of in die dal-
oasisse van Peru en Turkistan aangetref word.

seker van die digste in die Unie van Suid-Afrika is, want die
plasies is oor die algemeen maar klein, terwyl die huisgesinne

oewers van die besproeibare riv1ere aangatref, terwyl die grootste
gedeelte van die distrik met uitsondering van 'n paar geisoleerde
kleurling bok-en skaapwagters heeltemal sonder mense is.

gewoonlik groot is. Dit is ook nie nodig om gissings oor die
digtheid te maak nie, want dit kan noukeurig bereken word. Daar
is reeds gese dat die bevolking op die besproeibare grond langs
die riviere aangetref word. Die oppervlakte besproeibare grond
(uitgesonderd die deel binne die munisipale gebied) is 9112 morge
of 30.17 vierkant myl. Hierdie oppervlakte dra 'n bevolking
van 3859 wat 'n digtheid van 128 persone per vierkant my1 beteken.

Op die plase binne die munisipale dorpsgebied is die digt-
heid van die landelike bevolking nog veel ho~r want nie aIleen is
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10 Persone.

VERSPREIDING

Een Stippel =
VAN BEVOLKING.

•

•

•

. ,.. .,'. . " .. ~ .....: '.' ..' ..:: . ..• . .'. -,
e. '.,

:.::.:~':~.:_:, ', .
,." ......: '.....•.:; :.. ..~ ',.,""~:";":.'.'.:'.::.:....:::.~;.~
'-, :" ".'- ...• ,f •• ,.
t' .'.~':'.~ ••: •••••••'t~'.

•

•

1:':1 Blank.
1:,'.1 Nie-blank.
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die plase meer as die helfte kleiner as in die res van die distrik
nie, maar die intensiewe vorm van boerdery wat hier toegepas word
maak dat daar ook veel meer arbeiders op die plase nodig is as in
die ander dele.

In 1946 was die samestelling van die bevolking volgens
.1.

rasse en die verbreiding daarvan as volg: .
Wyk. Blankes. Kleurlinge. Naturelle. Totaal.

Groenfontein en Matjiesvlei 250 484 0 734
Kruisrivier 192 597 14 803
Vleirivier 118 267 0 385
Gamka 503 389 24 916
Olifantsrivier 595 402 24 1021
Dorp fredelik 1185 747 1 1933
Dorp Omgewing 291 270 0 561

Totaa1 3134 3156 63 6353

Die totale bevolking van die distrik is 6353 persone,
wat as volg saamgestel is wat betref rasse. Daar is 3134
blankes en hulle maak byna die helfte van die bevolking uit, want
die aantal kleurlinge is 3156, terwyl daar slegs 63 naturelle in
die distrik is, Die rede waarom daar so min naturelle in
die distrik is, is omdat die boere In naturel as In minder ge-
geskikte werker beskou, en ook omdat daar dikwels moeilikheid
ontstaan waar kleurlinge en naturelle saam werk. Gevolglik
is die naturelle meesal padwerkers en nie arbeiders op plase nee

Met die volkstelling van 1936 was die bevolking as volg
.2.

saamgestel •

•1. Magistraatskantoor •
•2. Dnie Jaarboek, 1941.
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~. Blankes. Nie-blank. Totaal.
1936 3886 2913 6799
1946 3134 3219 6353

Wanneer die syfers vir 1936 met die van 1946 onderaan
vergelyk ...vord, kan gesien vTorddat die bevolking nie soos alge-
meen verv.ragsal word, In vermeerdering van bevolking toon nie,
maar dat dit in In tydperk van tien jaar met soveel as 446 persone
verminder het. Waaraan moet hierdie vermindering toegeskryf
vlOrd? ""Daar kan met In groot mate van sekerheid gese word dat
die vermhdering nie soseer die gevolg is van In dalende geboorte-
syfer nie, maar omdat so baie persone die reeds oorbevolkte distri.k
verlaat, omdat ander dele van die land beter kanse vir In ordent-
like bestaan bied.

In Verdere vergelykingvan die syfers toon dat daar In
hele omkeer in die bevolking gekom het wat betref die rasse ver-
houding. In 1936 het die blanke bevdking die ni.e-blankes met
973 persone oortref, maar in 1946 is dit net anders om, nou
oortref die nie-blankes die blankes met 85. Dit blyk ook dat
dit nie die nie-blankes is wie se getalle verminder nie, want hulle
het met 306 vermeerder gedurende die dekade, terwyl die blankes
met soveel as 752 persone in hierdie kort tydperk verminder het.
So In toestand van sake sal deur In persoon wat nie kennis dra
van die toestande binne die distrik nie, as voorwaar baie onguns-
tig ten opsigte van~e blanke groep beskou word, maar die sosio-
loog sal dit as In se~n beskou, omdat In vermindering van die
blanke bevolking in hierdie distrik glad nie In ongewenste verskyn-
sel is tie, daar dit die kanse vir diegene wat agterbly om In
beter lewensbestaan te maak, aansienlik sal ~~rbeter, en ook die
beste middel is om die arm-blanke probleem wat al sulke groot af-
metings in hierdie distrik bereik het, teen te gaan.

Watter mense verlaat die distrik? Dit is meesal die
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seuns en dogters wat met hulle skool loopbaan klaar is, en wat na
die stede gaan om daar as klerke, verpleegsters en in fabrieke te
gaan werk. Hierdie jong mense het gelukkig bewus geword van
die gevaar wat hulle bedreig, indien hulle sou besluit om te gaan
boer op die plasies wat deur onderverdeling al kleiner en kleiner
geword het. Hulle sou sekerlik op die plaas geen kans gestaan
het om aan die arm-blankedom te ontsnap nie.

Maar hierdie groot hoeveelhede jongelinge wat .die distrik
verlaat, verklaar nog nie die vermindering van bevolking nie,
want hulle plek word tog gedurig opgevul deur nuwe geboortes.
Die vermindering moet ook toegeskryf word aandie baie boere wat
hulle plase verkoop .en selfs bywoners wie met hulle huisgesinne
na ander provinsies soos na die Transvaal en Vrystaat trek, omdat
die kanse daar beter is. Nadat hulle 'n paar jaar in die om-
gewing van dorpe soos Brits geboer het, keer hulle vir 'n vakansie
na hulle geboortedorp terug. Die gewese byv,onerry nou in
'n pragtige motor, ter~~l hy vroe~r in skuld gelewe het, en met
'n donkiekarretjie moes klaarkom. Hierdie mense moedig hulle
familie.en vriende aan om ook die distrik te .verlaat, en die trek
duur voort.

Behalwe die blankes verlaat ook baie kleurlinge die distrik
om op die wynplase in die Boland te gaan werk. Hier ontvang
hulle nie aIleen ho~r lone nie, maar die huise wat hulle hier kry
is ook.veel beter as die armoedige pondokke van klei en riete
waaraan hulle gewoond was. Party Bolandse boere stuur ~fs
blankes met lorries om werkvolk in Calitzdorp te kom werf.

Aangesien die blanke bevolking binne .'n tydperk van tien
jaar met een-vyfde verminder het is dit vanselfsprekend dat hier-
die snelle vermindering nie kan voortduur oie, want dan sal daar
binne korte tyd nie veel blankes oor wees nie. Die skrywer
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meen dat die vermindering net van tydelike aard was, en dat die
volgende tien jaar weer 'n vermeerdering van bevolking mag toone

Wat is die faktore wat verantwoordelik was vir die tydelike
vermindering van bevolking? Daar is veral twee oorsake.
In die eerste plek was hierdie tydperk gekenmerkdeur ernstige
droogtes, so ernstig dat baie boere vir .'n hele aantal jare geen
oes gekry het nie, en armoede tot so 'n mate ingetree het dat
daar 'n landswye kollekte vir hierdie behoeftige boere gehou is.
As ge~g hiervan het baie boere seker besluit om maar liewer na
ander dele te verhuis. Dan moet ook onthou word dat hierdie
oorlogsjare was en dat baie plaas seuns en selfs mans van gevorder-
de leeftyd, veral bywoners by die leer aangesluit het. Toe die
oorlog oor was het hulle nie weer na die plaas terug gekeer nie,
maar het in die stede gaan woon, waar die owerhede aan hulle werk
verskaf het, of op plase wat aan hulle gegee is. Aangesien
hierdie tydelike oorsake hulle nou nie meer laat geld nie, is daar
geen rede waarom die snelle vermindering moet voortduur nie,
trouens 'n mens kan verwag dat baie van die wat weg getrek het, en
nie te suksesvol in hulle nuwe omgewing is nie, dalk weer sal
terug keer, veral nou dat die droogte verRY is, en die boerdery
met volstruise weer sulke groot rykdomme aan die boere besorg.

UClTl dieSelfs bai~~eug wat in normale jare die distrik sou verlaat het,
sal nou sker verkies om op die plaas te bly, en hulle ouers met
die winsgewende boerdery te help.

Wanneer die verspreiding van die bevolking in die verskil-
lende geografiese eenhede of wyke nagegaan word, blyk dit dat die
bevolkings grootte min of meer in dieselfde verhouding met die
grootte van die wyk staan. Behalwe die dorp met sy 1185 blankes
en 748 nie-blankes, dus altesarne 1933 inwoners, het Olifantsrivier
wat die grootste wyk is, ook die grootste bevolking naarnlik 1021.
Daarna volg Gamka 916, Kruisrivier 803, Groenfontein en Matjies-
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vlei 734, Dorp omgewing 561, terv~l Vleirivier wat eintlik saam
met Kruisrivier groepeer moet word, omdat dit dieselfde vallei
en rivier is, slegs 385 persone het.

Boegenoemde syfers oor die totale bevolking van"; die wyke
kan waardevol wees, daar dit tot 'n mate 'n aanduiding is van die
relatiewe waarde van die verskillende wyke, maar 'n vergelyking
wat betref die samestelling volgens rasse in die wyke is meer
interessante In,l.'.Gamkaen Olifantsrivier oortref die blankes
die nie-blankes wat getalle betref, maar in die Kango met ander
woorde in Kruisrivier en Groenfontein, daar is die aantal kleur-
linge weer meer as ~e blankes, veral in Kruisrivier waar daar
meer as drie keer soveel kleurlinge as blankes is.
moet hierdie ongelyke verdeling toegeskryf word~

Waaraan
By die be-

spreking van die landbou in hierdie distrik is reeds gesa dat die
boerdery langs Gamka en Olifantsrivier 'n maklike vorm van boerdery
is, want dit bestaan meesal net uit lusern en koring, gevolglik
is die boer en sy gesin in staat om baie van die werk self te doen,

en min gekleurde werkkragte is nodig. Maar in die Kango is
die boerdery van 'n intensiewe aard, veral die boerdery met tabak
vereis baie arbeid. Waarom Kruisrivier se blanke bevolking so
laag is, is waarskynlik.omdat die rykste boere en die grootste
plase van die distrik hier aangetref word. Hier doen die boer
self nie die werk nie, maar hy het blanke voormanne wat saam met
groot spanne kleurlinge op die landerye werk.

Sosiaal-ekonomiese toestande.

Uit die vorige hoofstukke het dit geblyk dat daar binne
hierdie distrik kontraste op byna elke gebied is. Daar is ho~
berge en la~ vlaktes, vrugbare waterryke ri~vervalleie en dorre
woestynagtige veld. Selfs op die gebied vanbesproeiing en land-

,

bou verskil die een streek hemelsbreed van die andere Maar
die grootste verskille is die ekonomiese-en sosiale verskille,
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naamlik die ongelyke verdeling van rykdom en armoede onder die
blanke bevolking van hierdie distrik. Hier word van die mees
welgestelde boere in die land aangetref, maar die armoede en
agterlikheid by baie blanke plaasarbeiders is betreuringswaardig.

Daar is deur die Carneme Kommissie wat ondersoek ingestel
het in die armblanke probleem van Suid-Afrika, gevind dat arm-
blankedom hoofsaaklik in drie dele van Suid-Afrika voorkom, en dat
die Klein-Karoo waarin die distrik van Calitzdorp gele~ is,een van
hierdie drie streke is. Waaraan is dit te wyte dat juis hier
op die vrugbaarste grond in Suid-Afrika die persentasie arm-blankes
so hoog is?

Die vernaamste rede vir die grootskaalse verarming is
omdat die mense so vaskleef aan die plaaslewe, sodat daar In op-
eenhoping van bywoners is op gronde wat te klein is om almal te
dra. Die mense kleef vas aan die grond omdat dit ou familie-
plase is wat nie vervreem mag word nie. Die vader verdeel sy
plaas onder sy seuns, maar hierdie seuns en hulle gesinne kan nie
In bestaan op die klein stukkies grond maak nie, en gevolglik be-
land hulle in die skuld, verkoop die plaas, en moet as bywoners
vir ander gaan werk. Dit is In duidelike simptoom van In tipe
van mentaliteit wat maklik ontwikkel onder. In bepaalde geografiese
en gevolglike maatskaplike isoloment, naamlik In mentaliteit
wat gekenmerk word deur beperktheid van gesinskring, deur gebrek

.1.aan ondernemingsgees, en deur vrees vir die wereld daarbuite.

Die vernaamste rede waarom die arm-blanke bywoner nie die
distrik verlaat en na ander dele trek waar hulle In beter bestaan
kan vind nie, is in die eerste plek te wyte aan die geografiese
isolement. Hy het geen kennis van boerdery toestande in ander

l

provinsies nie, trouens weens die berge wat die distrik aan drie
kante omsluit, streek sy kennis gewoonlik net tot by Oudtshoorn
waar boerdery en sosiaal-ekonomiese toestande nog maar net dieselfde

.1. Die Armblanke-vraagstuk in S.A. Deel 1 bls. X
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is as in sy eie omgewing. In Bewys van die geografiese 1s01e-
ment is di_ feit dat baie bywoners nog nooit die see gesien het
nie, ten.spyte daarvan dat Mosselbaai, die rnees gewilde vakans1e-
oomvir die inwoners van hierdie distrik, slegs sowat tagtig my1
ver, gele~ is.

Al sou hierdie mense kennis dra van provinsies wat beter
kanse bied vir boerdery, sal hulle weens gebrek.aan onderneemings-
gees nog nie trek nie, want hier is hy as bywoner darem nog verseker
van genoeg brood, en swart koffie, en wat meer is dat kos geld om te
trek.

'n Ander beLangrike oorsaak vir die verarming. is ekonomiese
skommelinge, naamlik Volstruisboerdery. In die landbou geskiede-
nis van die meeste. lande, het ekonomiese skommelinge, as oorsaak
van verarming van boere, dikwels 'n rol gespeel. Vir Suid-
~rika is die opkoms en agteruitgang van volstruisboerdery een
van die treffendste en droewigste voorbeelde. Tussen 1900 en
1913 was volstruisvere een van ons belangrikste uitvoerprodukte.
Volstruisboerdery het verbasende winste opgelewer, en alhoewel
party families die skielike rykdom effens aan dwase en spoggerige
weelde bestee het, is tog vir 'n groot gedeelte die wiote weer 1n
die boerdery gesteek om woeste grond gelyk te sleep en om reeds
kosbaarder besproeiingswerke te maak. Maar die vere was 'n mode
artikel. In 1913 daal die prys en deur die Wereld-oorlog word
die mark vir volstruisvere, vergoed verniel. Dit sou die ver-

.•

standigste gewees het as die boere dadelik 'n ander rigting van
produksie sou ingeslaan het, maar dit kon nouliks verwag word, want
hulle het gesit met vo~ls wat dikwels 'n paar honderd pond elk ge-
kos het, en veral omdat geen ander produk vir die duur verbeterings

.1.
sou kon betaal het nie •

Die hele boerdery was oorgekapitaliseer • Dit was tragies

•1. Die Armblanke-vraagstuk in S.A. Deel 1 bls. 87.
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vir In groot aantal boere wat hard gewerk het, en duur betaal het .
om hulle plase vir die een produk so produktier moontlik te maak.
Juis ondernemende manne is dikwels die swaarste getrer omdat ver-
bande wat opgeneem is om die plaas te verbeter na die val in die

prys van vere te hard gedruk het,

Die volgende reite is van In besonder goed ingeligte per-
soon verkry, en is maar een van die baie soortlyke gevalle wat
voor+gekom het. In Boer wat klein begin het, het sy plaas op-
gewerk dat hy dit vir £10,000 kon verkoop.

j;:. . <iboer, kopp hy toe 'n plaas vir £16,000 waarop hy In verband van .-
£6,000 laat staan. Kort daarna stort die verernark ineen.
Met die uiterste inspanning en spaarsaamheid kon hy nog die rente
vir 'n reeks van jare betaal, maar die worsteling het te swaar ge-
word. Nou was hy al sewentig jaar oud. Weens droogte en
ander te~spoede het die plaas reitlik niks opgebring nie: Die
grond se rnarkwaarde was nou minder as die verband daarop; en op sy
oudag kon die vlytige eienaar aan bankrotskap en armoede nie ont-

.1.
kornnie. Hierdie was die lot van In taamlik welgestelde boer,
maar met die kleinboere het dit dikwels nog swakker as met die ryk-
es gegaan.

Vandag bring die volstruis weer groot rykdom aan menige
boer, maar dit kan niks doen om die arm-blanke op te her nie,
want die wat geen grond besit nie,_ sal nie in die rykdom deel nie,
en die gevolg sal net wees dat die kloor tussen ryk en~m groter
sal word. Miskien sal die groot sierlike plaaswonings wat
vandag nog oral in In haIr verwaarloosde toestand gesien kan word,
asook die verhale van ryk gesinne wat skielik bywoners geword het,
en van selfmoorde, die boere aanmaan om hierdie keer versigtiger
tewerk te gaan, om 'n moontlike herhaling van die vorige katistrofe
te voorkom.

Hoewel ekonomiese faktore die vernaamste oorsaak vir die

.1. Die Armblanke-vraagstuk in S.A. Deel 1 bls. 88.
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arm-blankedom inhierdie distrik is, meen Huntington aan die ander-
kant dat die warm klimaat grotendeels verantwoordelik is vir die
oorsprong en voortbestaan van die armtblanke-kwessie ~n'Suid~Afrika.
Hy verklaar: "Daar die armblanke-kwessie van ekonomiese aard is,
probeer die Suid-Afrikaners om ekonomiese geneesmiddels aan te
wend. Dit is versta~ndig, maar die sukses is twyfelagtig,
tensy ook ander faktore in die oog gehou word. Agter die ekono-
mese feite Ie die klimaat, wat hulle op menigerlei manier bein-
vloed. Daar word veronderstel dat Suid-Afrika 'n klimaat het
wat wonderlik geskik is vir Europeane. Ek het hierdie al-
gemene mening gedeel tot dat ek begin het om gegewens te versamel
omtrent die invloed van klimaat op werkkragll en verder. "As die
witman na klimate trek wat minder opwekkend is, as die van sy
oorspronklike woonplek, skyn hy in fisieke soveel as geestelike

.1.
energie agteruit te gaan. Dit is nogal waar dat die
somer temperatuur van Calitzdorp besonder warm is, met die gevolg
dat tn persoon liggaamlik baie gou uitgeput word, en wat meer is
dit maak tn mens lomerig en traag om te werk. Baie boere gaan
weens die drukkende hitte in die middag slaap in plaas van op die
lande te swoeg.

Die lewensstandaard van die bywoner of blanke plaas-arbeid-
er is besonder laag. Dit kan ook nie anders wees nie want hy
moet vir die geringe loon van vier of vyf sjielings per dag werk;
'n loon wat net effens ho~r is as die waarvoor die kleurling-arbeid-
er werk. Met hierdie karige loon moet hy dikwels 'n baie groot
gesin onderhou. Dit is dus geen wonder dat die voedsel van
hierdie mense meesal net uit patats, Qartappels, brood en swart
koffie bestaan nie.

Die huisies waarin hierdie mense woon is dikwels baie gebrek-
kig wat betref bou, lig en lug. Gewoonlik is die huise van

I .

rou stene gebou met 'n platdak van sink en 'n plafon van riete.
.1. Armblanke-vraagstuk in S.A. Deel IV bls. 84
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Die vensters is klein, ook die vertrekke waarvan daar gewoonlik net
drie is, is baie klein sodat hulle dikwels oorbevolk is en die

Die huisraad is min en ver-vatbaarheid vir siektes verhoog.

en varke soms vrylik ronde In die kombuj.s ontbreek In stoof,
en die vuur wat op die oop kaggel gemaak word, kan soms die huis
met onaangename rook vul. Selfs badgeriewe ontbreek. Geen
wonder dat in so In orngewing die geboortesyfer en ook die sterfte-
syfer onder kinders so hoog is nie.

Die trots van die b~voner is sy twee esels en karretjie
waarmee hy e1ke Saterdag dorp-toe kom om In paar eiers, In hoender
of groente te kornverkoop of verruil aan me joodse handelaar, by
wie hy sy klerasie enhegosieware kry. In die kerk sien jy hom
se1de omdat hy minderwaardig voel of by een van die sektes aange-
sluit het. Dit is tragies om te dink dat hierdie mense nooit
hul1e toestand sal verbeter nie, omdat daar geen begeerte by hulle
is om dit te doen nie; want hu1le is doodge1ukkig en tevrede met
hulle lot.

Die meeste boere in die distrik is kleinboere wat op
plasies boer waarvan die waarde ongeveer van £1,000 tot £3,000
strek. Hierdie mense is baie hardwerkend, want dit is a11een
met die grootste inspanning dat hu11e In goeie bestaan kan maak.
Hulle lewe in goeie huis1ike toestande maar daar moet darem nog
spaarsaam tewerk gegaan word. Baie van die boere kan dit by-
voorbeeld nog nie bekostig om met 'n motor te ry nie, of verkies
In kar en perde, want alhoewe1 daar 261 plase in die distrik is,

.1.
besit die plaasbewoners slags 93 rnotorkarne•.

Beha1we die bywoners en kleinboere is daar nog die mees
welgeste1de boere in die distrik wie feit1ik alma1 in Kruisrivier
woon. Hierdie mense besit p1ase in a1 die dele van die distrik,

.1. Sensus 1946.
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en die waarde vanelkeen se eiendom strek ver oor die £100,OqO.
Hulle besit soveel kapitaal en ondernemingsgees, dat party reeds
kapitaal buite die distrik in winsgewende ondernemings soos groot
hotelle bele het.

Dit is opmerklik hoe min die inwoners van die dorp en
ook van die distrik van moderne geriewe soos motorkarre, elektriese-

slegs 8 huisfoons en 32 publieke en besigheids foonsis •

koelkaste, radios en telefoons gebruik maak.
altesaam 123 motors, en 84 lorries in die distrik

In 1944 was daar
.1.

terwyl daar
.2.

•1. Statistiek van Motorvoertuie vir die jaar 194~.
•2. Calitzdorp Poskantoor.
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Hoofstuk Agt.

DIE DORP CALITZDORP.

Calitzdorp is tn klein Karoo-dorpe,want uit die be-
spreking van die bevolking van die distrik, het ree~geblyk
dat die totale stedelike bevolking slegs 1933 siele tel. Al-
hoewel die munisipale gebied ongeveer nege vierkant my1 beslaan
is die oppervlakte van die dorp self seker nie meer as een vier-
kant my1 nie.

Die eerste blankes wie hulle kom vestig het waar Calitzdorp
vandag gele~ is, was J.J. Calitz en M.C. Calitz wie op 11 September
1821 die plaas Buffelsvlei gekoop het. Hierdie plaas waarop
daar volgens oorlewing baie buffels was, het die huidige munisi-

.1.
pale gebied ingesluit.

Die dorp is genoem na Mathys Calitz deur wie In groot
stuk grond vir die aanle van die dorp geskenk is. Die grond
wat hy geskenk het was vir hom egter min waarde, omdat dit
uit In ongelyke bodem van rots en klip bestaan het, wat hoog bo-
kant die besproeibare grond in die vallei gela het. Nietemin
het die dorp hier begin groei, en vandag neg is hi.erdie die be-
langrikste dee1 van die dorp omdat dit die digste bewoon is, en
ongeveer 90% van die besigheids ondernemings bevat.

Wat die kerklike geskiedenis betref sien ons dat Buffels-
vlei reeds in 1845 as kerkplaas gekies is, en weI as tn afgele~
wyk van die gemee~te Mosselbaai. Troulustige paartjies moes
dus in daardie dae die moeisame reis per ossewa na Mosselbaai maak
om in die huwelik bevestig te word. In 1853 is OUdtshoorn
afgesny en van toe af tot 1873 was Buffelsvlei tn buite wyk
van laasgenoemde gemeente •

•1. Landmeters-kaart.

Op 22 Februarie 1873 het Calitzdorp
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'n aparte gemeente word.

Calitzdorp was vir baie jare In satelliet van Oudtshoorn
en is dit in In sekere sin vandag nog. In 1911 het die dorp
'n verhoogte status gekry toe in die plek van die "Village
Management Board" In munisipaliteit in die lewe geroep is.

Daar is verskeie moontlike redes waarom die dorp juis op
hierdie plek ontstaan het. In die eerste plek is Calitzdorp
baie sentraal gele~ ten opsigte van die vernaamste boerdery
streke in die distrik. Die enigste weg waarlangs plase aan
die voet van die Swartberge bereik kon word was langs die vallei
van die Nelsrivier, en aangesien Calitzdorp aan,die benedeloop
van genoemde vallei gelee is, moes aIle verkeer met hierdie plase
oor Calitzdorp gaan.

Belangriker miskien nog is die feit dat Calitzdorp gele~
is op die kruispunt van weg, 'want ook die, groot wapad wat van oos
na wes in die laqte van die Klein-Karoo na Kaapstad gegaan het,
het oor Calitzdorp gegaan. Mens kan aanneem dat hierdie plek
waar groenvoer en vars water volop was, seker In plek was waar
reisigers hulle diere laat rus het, voordat hulle die moeilike
reis oor die Huisrivierberge aangedurf het, en ook wanneer hulle
teruggekeer het.

Langs die vallei van die Gamkarivier kon In dorp nie
ontstaan nie, want hier was daar nie genoeg water nie, en.langs
die boweloop van die Nelsrivier ook nie, want hier tenspyte van
die baie water was daar weer nie genoeg ruimte vir die aanle~n
In dorp nie. Die enigste plek waar daar volop grond was, wat
vir boerdery van geen waarde was nie, maar wat geskik was vir die
aab1~ van In dorp, omdat daar ook voldoende helderskoon water' was,
is die plek waar die dorp ontstaan het. Dit is waar die vallei
van die Nelsrivier wyer word, net voordat dit met die Gamkarivier

.1.,Mispa" Pamflet uitgegee deur die N.G. Gemeente Okt.1923

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



-89-

saamvloei.

Die dorp is aan albei oewers van die Nelsrivier gele~
sodat die een deel as Wesoewer bekend staan terwyl die oostelike
gedeelte " Die Dorp" genoem word, omdat die grootste gedeelte
van Calitzdorp langs die oosoewer gele~ is.

Langs Wesoewer is baie van die huise die wonings van boere
wat op klein stukkies grond van ongeveer &ie morge In bestaan vind.
Die huise is gebou aan die voet van die klipperige kaal.rante wat
die westelike grens van die vallei vorm. HulE is gebou net
bokant die besproeiings-kanaal, sodat qaar nie bewerkbare grond
in beslag geneem is nie. Party huise is selfs hoog teen die
rand gebou sodat hulle In pragtige uitslag oor die hele vallei
en die dorp aan die oosoewer het.

Vanaf die plek waar die Nelsrivier saamv,loei met die
Gamkarivier, en al langs die noordelike oewer van laasgenoemde
rivier tot waar dit in die poort uit Sandberg"tevoorskYn kom, is
St. Helena. Hierdie gedeelte bevat seker die vrugbaarste grond
in die distrik, en alhoewel dit binne die munisipale gebied val,
is dit nie In deel van die dorp nie. Die bewoners van st.
Helena is almal boere, en ook hier is die huise gebou aan die voet
van die rand wat die noordelike grens van die Gamkavallei vorm,
om sodoende grond te bespaar en ook om buite bereik van die vloed-
waters van die Gamkarivier te weeSe

Noord van Calitzdorp is die westelike oewer van die Nels-
rivier bekend as Withoek en die gedeelte aan die oosoewer heet
Besemk0p. Al die huise in hierdie gedeelte is boerewonings.
Die verskynsel wat in St. Helena en Wesoewer aangetref won;
naamlik dat die huise ten die hange van die heuwels gebou is, kom
in hierdie deel nog meer prominent te voorskyn.. Elke boer se
woning is hoog bokant die besproeibare grond gebou, en onder in
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in die vallei strek sy landerye wat uit wingerd bestaan, tot aan
die rivier.

Soos reeds vermeld, is die dorp self gele~ aan die ooste-
like oewer van die Nelsrivier. Die dorp is gele~ op 'n taam-
lik ongelyke bodem van klip en rots. Dit word deur die inwon-
ers in twee dele verdeel, naamlik 'n noordelike gedeelte wat die
" BO-dorp" genoem word, waarskynlik omdat dit ho~r gele~ is as
die suidelike gedeelte wat die "Onder-dorp" genoem word. Die
skeiding is 'n smal kloof bekend as "Soutkloof".

Die BO-dorp is nie aIleen groter as die Onder-dorp nie,
maar die aantal inwoners is seker meer as drie keer soveel.
Daarbenewens is die Bo-dorp die belangrikste besigheidsdeel, want
dit bevat ses van die sewe winkels, die enigste drie kafees,
klenmakers, bakkerye, poskantoor, biblioteek sowel as bank, pro-
kureurs en ander kantore. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk,
wat die mees uitstaande gebou in die dorp is, is hier gele~.

Alhoewel in d:ieBo-dorp ook mooi woonhuise te sien is,
veral huise wat gebou is in die tyd toe die volstruis aan menige
boer groot rykdomme besorg het, huisves dit ook die minder gegoede
seksie van die bevolking. Dit is veral waar van een buurt
bekend as die "Blok" waar die erfies baie klein is en die huisies
dig op mekaar staan; 'n omgewing wat qeur baie van die meer ge-
goede inwoners met minagting bejeen word.

In die Onder-dorp is die huise verder van mekaar. Hulle
is nie alleen groter nie, maar elke huis het.sy eie tuin. Die
meer gego~de inwoners, bewoon herdie deel. Die skool, stadsaal
hotel en nuwe publieke kantore word hier aangetref.

Die geboue in Calitzdorp is baie eenvoudig. Daar word
nie veel gedoen vir uitwendige vertoon nie. Die sierlikste
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Dit is 'n ho~ sandklip gebou met 'n dak
van rooi teels en In negentig voet ho~ toring.
plek vir meer as In duisend persone.

Daar is sit-

•

Die Publieke kantore wat volgens die ou Hollandse boustyl
gebou is, is In sierlike gebou, wat in 1938 voltooi is. Die.
Stadsaa1, In baie eenvoudige gebou, het sitplekke vir slegs 400
persone. Die enigste hotel, is In ou gebou met min uitwendige
prag. Dit het dertien slaapkamers, wat nie van warm en kou
water voorsien is nie.

Calitzdorp kan trots wees op sy groot sk6ciL~. Dit is In
hoBrskoo1 wat op 'n rand hoog bokant die dorp gebou is. Die
skool beskik oor twintig klaskamers, benewens nog In groot ver-
gadersaal. Die behofte aan In eie hospitaal word sterk gevoel.

Daar is reeds gemeld dat daar sewe winkels in die dorp
is, en d at hulle, met die uitsondering. van een, almal in die Bo-
dorp geleB is. Hierdie winkels, net soos die ander besighede
is baie klein; en tipiese plaaswinkels. Hulle verkoop aIle
soorte artikels, maar meesal net die wat maklik van die band ge-
sit kan word. Daar is nie een winkel wat spesialiseer in
kruideniersware of klerasie nie, maar elkeen het In bietjie van
alles, sodat indien jy In goeie en effens skaars artikel wil koop,
Oudtshoorn die aangewese plek is om te gaan. Die winkels is
nie almal op een plek gelokaliseer nie, maar staan op die hoeke
van die strate met woonhuise tussenin.

Die spoorwegstasie is minder as In my1 van die middel van
die dorp af. Dit is tn derderangse stasie, gevolglik klein,
maar nogt.ansmooi en netjes. Die stasie is bevoorreg om In
groot afdak en loodse te he•

Orndatdaar in die dorp self, en veral in die Bo-dorp so
baie kleurlinge tussen die blankes woon, is daar in 1944 tn begin
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gemaak met die aanbou van 'n lokasie. Hierdie lokasie is wes
van die dorp .op die vlakte-Iandskap tussen Kleinberg en die rand
van die vallei ge1e~. Die lokasie bestaan uit stewige huis-
ies waarvan party drie en ander ver vertrekke het. Die huisies
het In staandak van sink, en is van gebakte stene en sement gebou.
Hulle kan gehuur word teen die geringe som van 13/- en 17/6
per maand. Daar is re8ds altesaam twintig van hierdie huis-
ies teen In koste van slegs £3300. gebou.

Daar sal eersdaags In begin gemaak word met die bou van
sub-ekonomiese huise vir blankes. Die bou van hierdie huise
skyn vir die skrywer onnodig te wees, aangesien daar geen woning
skaarste in Calitzdorp is nie, en huishuur uitermate laag; is.

Die Nelsrivier is waar dit deur die dorp vloei natuurlik
stilstaande,omdat die dam drie myI verder op,al die water voorkeer.
Wanneer die dam oor1oop dan kom die rivier in vloed af, maar die
w~ter veroorsaak nie 'n ontwrigting van verkeer nie, want, omdat die
driwwe mBkien gevaarlik kan wees, is die "Witbrug" vir sulke
geleenthede gebou.

Die strate van Calitzdorp is betreuringswaardig, hulle is
nie aIleen ongerieflik smal nie, maar daar is geen sypaadjies nie.
Die ergste is dat die strate almal grond strate is, en dat hulle
gewoonlik in In swakker toestand is, as die paaie in die distrik.
In hierdie dorp met sy dro~ klimaat maak diestowwerigheid van die
strate dit baie onplesierig omqp straat te verkeer, want 'n
motor is genoeg om 'n roo1 ~tofwolk te laat opwarrel. Die strat~
word in die somer natgespat om die stof te verminder. Daar is
baie min bornelangs die strate, en hierdie denne- en bloekomboompies
sien weens die droogte ook maar treurig daaruit. Die dorps-
bestuur is besig met 'n skema'vir konkreet strate~

..~ Die waterwerke is in 1937 teen 'n koste van £8000 aangelg.
Voordat die dorp hierdie waterwerke geh~d het, is drinkwater ver-
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kry uit tenks van sink of sement wat die re~nwater opgevang het.
Baie mense drink vandag nog tenkwater omdat d~e kraanwater In slegte
smaak het, waarskynlik omdat die Calitzdorpdam vanwaar die
water kom, die verblyfplek van groot hoeveelhede watervo~ls is.
Water vir was doeleindes was eers verkry deur middel van rolvate
wat water uit die waterslote na die huise toe aangery het. tn
rolvat was niks anders as In gewone hout vat met In wielvormige
rant aan elke ent, sodat dit deur twee donkies kon getrek word.
Dit was eers In algemene verskynsel maar word vandag nooit meer
gesien nie.

Die waterwerke wat ongeveer In my1 noord van Calitzdorp
geleijis, bestaan in die eerste plek uit In beton dam, wat
5'00,000gelling ongefil~reerde waterkan stoor.Hierdie dam
ontvang sy water uit die hoogste kanaal watuit die Ca11tzdorpdam
uitvloei, maar wanneer die waterstand in die Calitzdorpdam so laag
is dat genoemde kanaal droog is, word water vanuit die Nelsrivier
gepomp. Uit hierdie dam gaan die water na die filtreer-
apparaat wat in die eerste plek uit twee groot beton tenks be-
staan. Hier word aluim by die water gevoeg, met die gevolg
dat die ergste onsuiwerhede na die bodem van die tenk toe afsak.
Die water gaan nou na In ander tenk waar dit deur In bedding van
fyn sand moet syfer om sodoende die laaste onsuiwerhede te ver-
wyder. Alvorens die gesuiwerde water na"die laaste dam gaan,
word dit eers ontsmet deur k100rgas daardeur te laat borrel.
Die dorp ondervind seIde In waterskaarste, maar party somers moet
daar In beperking op die waterverbruik geplaas word.

Dit is ook maar betreklik on1angs, naamlik in 1937 dat
Calitzdorp van elektriesekrag voorsien kon word. Die kragstasie
wat £35'00gekos het, is In klein geboutjE waarin daar drie dina-
mos is wat deur olie aangedryf word. Daar was slegs 170
verbruikers in 1946.
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Dit is eienaardig dat daar so min van owerheidswee gedoen

word om die dorp te verfraai en van geriewe te voorsien. Die
biblioteek is klein, maar die~ perseel vir die aanbou van In nuwe
biblioteek is reeds gekoop. Daar is geen park, piekniekplek
of swembad nie, en van sportgronde kan In mens bykans nie praat
nie.'
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