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1. 

DIE OLIFANTSRIVIERSTAATSWATERSKEMAc 'N GRONDGEBRUIKSTUDIE VIR 

DIE . JARE 1945 - 1960. 

IN LEIDING. 

Die ·Olifantsrivierbesproeiingskema in die afdeling Vanrhynsdorp 

is nie alleen die oudste besproeiingskema in die Republiek nie, 

maar ook een van die ses grootste skemas in die land. Weens talle 

problema eie aa.n homself, is dit ook die skema wat sedert sy begin 

jare tot vandag toe baie hoofbrekens besorg het aan die Owerhede wat 

dit opgerig het en nog onderhou. Ook het dit baie aanpassing geverg 

van die besproeiingsboere wat daar 1n bestaan moet maak. Die wissel-

werking van verskillende faktore wat invloed het op die loop van ge-

beure in 1n streek, bepaal die geskiedenis daarvan. So was daar oak 

verskillende invloede wat die produksiegeskiedenis van gewasse op die 

bogenoemde besproeiingskema bepaal het. 

In die werkstuk stel die skrywer hom die volgende taak ten doel: 

l. Om die produksiegeskiedenis van gewasse wat op 'n g~deelte vail. die 

Olifantsrivierbesproeiingskema gekweek is, vas te stel. 

2. Om die faktore wat hulle invloed laat geld het op die produksie 

van gewasse vas te stel en te bespreek. · 

3. In die laaste afdeling sal •n kort beskouing gegee 1iord wat die 

toekoms in die lig van die hede, moontlik kan oplewero 

Dit sou 'n ontsaglike taak wees om 'n getroue beeld weer te gee 

as die hele gebied wat onder besproeiing is (~ 11,400 morg) bespreek 

word. Vir die doel van die studie het die skrywer hom dus alleen 

beperk tot die laer deel van die Skema (hierdie laer gedeelte van die 

Skema, in die omgewing van Lutzville en Koekenaap, is aanvanklik uit-
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Foto 1. 

LUGFOTO VAN SKEMA. 

Die meegaande foto omvat die gedeelte van die Skema wat in hierdie 

"Vrerkstuk onder bespreking is. Die leser let op die volgende: 

1. Die loop van die kanaal kan duidelik op die foto gevolg vJOrd. 

2. Die verskil in die intensiteit van landbou-verbouing op die gebiede 

bokant die kanaalvlak en die gebiede onderkant die kanaalvilak is duidelik 

sigbaar. 

3. Die aansluiting van Holrivier is sigbaar op die onderkant van die 

foto. Groot ui tbreidings op landboukundige gebied iWI'd op die vloed-

vlakte van hierdie rivier beplan. 

4. Die Vaalkrans-perdeskoen vraarvan elders in die v.rerkstuk melding ge

maak word, kan gesien word. 

5. Die loop wat die rivier volg as dit in vloed is, is veral duidelik 

sigbaar in die Koekenaap- en Vaalkransgebiede. 
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LUGFOTO 

/~ 
OI<TOBER 1958 
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6. 

gegee onder •n J?roethuurderstelsel en juis daarom was die begrensing 

van die streek baie duidelik.) Die geskiedenis van die gewasse, 

die taktore wat die produksie bepaal en die moontlike verloop van 

die produksie, sal vir die res van die besproeiingskema baie ooreen

stem met d14 op die laer deel. 

Verder in die werkstuk sal die skrywer dikwels verwys na die 

Skema en dan sal alleen die laer deel van die skema bedoel word.. As 

die skrywer die uitdrukkings 11die res van die skema" of 11 die hele 

skema" gebruik, sal dit die hele Olitantsrivierbesproeiingskema in-

eluit. 

/~ 

Die skr7Wer wil geensins beweer dat h1 die onderwerp volledig 

toegelig en uitgeput het nie. Hl beset terdee dat daar op baie 

aspekte in die werkstuk nog uitgebrei kan word. Dit ontbreek egter 

aan die nodige ruimte om die onderwerp meer in detail te bespreek. 
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A F D E L I N G I. 

HOOFSTUK: 1. 

DIE METODE VAN DIE INSAMELING . VAN GEGEWENS. 

Dit is nodig dat die volle besonderhede verstrek word oor die 

bronne vanwaar gegewens verkry is. Alleen dan sal die afleidings 

wat gemaak is, die kaarte wat geteken is en die ander verwerkings

vorms wat gebruik is, ge-evalueer kan word. 

Hierdie hoofstuk sal dus hoofsaaklik daarop gemik wees om die 

verskillende bronne te noem. Dit sal dan die taak van die leser 

wees om te oordeel of die gevolgtrekkings waartoe gekom is met reg 

gemaak kon word. Slegs die bronne wat gebruik is om produksie

opgawes te verkry, sal volledig bespreek word, terwyl die bronne wat 

gebruik is om ander gegewens aoos perseeloppervlaktes, bevolkings- en 

motorgetalle ens. te verkry, slegs genoem sal word. 

Daar was veral drie hoofrigtings waarin gesoek is om die nodige 

informasie te verkry: 

1. Die boere op die Skema self. 

2. Privaat instansies, .maatskappye ens., wat optree as kopers van 

produkte op dfe Skema • 

. 3. Staats~ of semi-staatsdiensinstellings. 

L GEGEWENS WAT VERKRY IS VAN DIE BOERE. 

Die informasie wat verkry is van die boere, het hoofsaaklik ge

handel oor oesopgawes en algemene inligting oor boerdery-aangeleent

hede op die Skema. Die skrywer het op die Skema groot geword, met 

die gevolg dat hy byna al die boere goed ken. Hy het dus baie goeie 

kontakte onder hulle gehad. Dit het daartoe gelei dat die boere 

nie alleen baie gewillig was om saam te werk nie, maar ook dat die 

· •. 
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8. 

gegewens wat op die wyse verkry was, betroubaarder is. 'n Persoon 

wat hee1temal vreemd is op die Skema, sou nie op die wyse behande1 

gewees het nie. 

1. GEGEWENS VAN OESOPGAWES. 

Met die oog op die.insame1ing van oesopbrengste, is aan e1ke 

boer wat tans op die Skema boer,. 'n vrae1ys gegee. Daarin is in-

1igting oor boerdery-a.ange1eenthede en oesopgawes gevra. Ten spyte 

van die hee1ha.rtige samewerking van die kant van die boere, was hier-

die metoda nie so suksesvo1 nie. 

vo1gende toegeskryf worda 

Die redes hiervoor kan aan die 

(a) Geeneen of baie min boere hou presiese rekord van boerdery

statistieke oor .'n tydperk van 15 jaar (1945- 1960). Waar op die 

geheue staatgema.ak moes word, het onjuisthede ingesluip want die ge-

heue laat die boer in die steek as die tydperk te lank word. 

(b) Om bogenoemde beswaar nog verder aan te vul, het dit ook dikwels 

gebeur dat die gronde van eiena.ar verwissel het. Dit is dus vanself-

sprekend vir die boer onmoontlik om vers1ag te doen van wat op 'n 

perseel gebeur het voordat hy die eienaar daarvan geword het. 

(o) Baie boere kon gladnie opgespoor word nie, omdat hulle al die 

Skema verlaat het en hulle elders gaan vestig het. Sommige boere 

is reeds oorlede met die gevolg dat sulke gegewens heeltemal verlore 

is. 

(d) Die vraelyste is versprei en die opname is gema.ak in 'n tyd toe 

daar 'n e_rnstige watertekort op d~e Skema geheers het. Die gevolg 

was dat sommige boere ten spyte van gewillige samewerking, soos genoem, 

nog skepties gestaan het oor enige opname wat verdag mag voork9m. 

Dit blyk dus dat dit 'n onbegonne taak sou wees om volledige en 

betroubare gegewens te verkry oor die aktiwiteite op boerderygebied 

van die meer as 700 boere wat gedurende die 15 jaar op die Skema ge-

boer het. Die gegewens wat wel op die wyse ingesamel is, kon met 

vrug gebruik word. Die meeste boere, met geringe uitsonderings, 
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het egter hulle samewerking getoon deur aan die skrywer die toe

stemming te gee om die gegewens aangaande sy perseel by enige ander 

bron, wat d~t kon voorsien, te kry. Met die doel voor oe is aan 

die einde van elke vraelys die volgende bygevoeg: 

Hiermee verleen ek aan J.N. van Aarde die reg om 

die langbougegewens van my plaas af te neem by 

die verskillende bronne wat dit aan hom kan voor

sien, op voorwaarde dat hy dit as vertroulik sal 

beskou en as sulks sai behandel 

Geteken •••••••••••••••• 

2. ALGEMENE INLIGTING VAN DIE BOERE. 

Op 'n ander gebied was die inligting, wat van die boere verkry 

was van riog meer waarde. Dit was noodsaaklik dat die gegewens wat 

verkry is van ander bronne soos maatskappye, geskrewe boeke en pri-

vaat persona deur die boere gestaaf moes word, juis omdat baie van 

hulle al jare op die Skema boer en dus die nodige praktiese kennis 

het van die toestande aldaar. Ook is die hulp van die boere inge-

roep om die afleidings wat gemaak word in hierdie werkstuk te staaf, 

te verwerp of a an te sui \'Ter. 

Om bogenoemde redes is 'n aantal boere op die Skema genader en 

onderhdude gevoer. Met die keuse van die persona met wie daar onder-

houde gevoer is, word nie te kenna gegee dat hulle die beste outori-

teite op die Skema is oor boerdery-aangeleenthede nie. Die keuse is 

gedoen met die volgende oogmerke& 

1. Om 'n goeie regionale verspreiding te verkry dwarsdeur die Skema. 

2. Om die verskillende ouderdomsgroepe verteenwoordig te kry. 

3. Om die progressiewe boer te vergelyk met die meer konserwatiewe. 

Deur hierdie spesiale vraelyste wat aan 'n paar boere gestuur is, 

i.s baie insiggewende informasie verkry. 
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------------------------------------------------------------------------------l 

10. 

IL GEGEWENS VERKRY VAN DIE KOPERS VAN PRODUKTE. 
'' 

Die skrywer het die skriftelike verlof van die boere verkry om 

die gegewens aangaande hulle persele by ander bronne te versameL 

Die kopers van produkte op die . Skema hou oor d.ie algemeen beter 

rekord van hulle aankope as die boere van hulle verkope$ ,Daarom 

was hierdie bron die logiese toevlugsoord om die gegewens wat van die 

boere ver~ry is, aan te vul en te korreleer. 

Die metoda waarvolgens gegewens by hierdie privaat instansies 

ingesamel is, het gewoonlik 'n vaste program gevolg: 

1~ Die jaarverslae van die Voorsitters van Direksies, die verslae 

van die bestuurders of sekretarisse en die finansiele verslae,. lTaar 

dit beskikbaar was, is nagegaan~ Op die wyse is 'n algemene his-

toriese agtergrond van die maatskappy, die metode van bemarking, be-

planning, voarligting enso verkryo 

2~ Die verskillende kopers van·produkte op .die Skema was die ver-

naamste bron vanwaar die oesopgawes van individuele boere verkry iso 

Nie alleen was die gegewens baie betroubaar nie, maar dit was ook baie 

volledigo 

3o Om die gegewens wat op die bogenoemde wyse ingesamel is te staaf 

en lraar nodig,. aan te vul, is onderhoude gevoer met die bestuurders~ 

sekretarisse, klerke of eienaars van die verskillende maatskappyeo 

Die volgende kopers verdien spesiale bespreking omdat hulle beskou 

kan word as die vernaamste kopers van produkte op die Skema: 

1.. Darlingse Kooperati~we Suiwelfabriek Bpk .. , Kaapstad .. 

2o Royal Dairy Ltd. -Kaapstad. 

3o Droevrugteraad - Stellenboscho 

4o Ho Jones & Co.. - Paarl 

5. Langeberg Koop~ Bpk .. - Paarl 

6. Die Lutzville Koop .. Handelsvereniging Bpk. - Lutzville. 

7. Markagente - Kaapstad .. 
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B. Die 01ifantsrivier Ko8p. Kaasfabriek ~ Vredenda1. 

9. Die 01ifantsrivier Ko8p. Vereniging Bpk. ~.Lutzvil1e. 

10. Die 01ifantsrivierse KoSp. Wynke1ders Bpk. - Vredenda1. 

1.. DARLING KOSP SUIWELFABRIEK BPK• EN ROYAL DAIRY LTD. 

Hierdie twee maatskappye tree op as die vernaamste kopers van 

room op die Skema. Ongelukkig was die syfers vir die roomproduksie. 

van afsonderlike boere s1egs beskikbaar vir die 1aaste drie jaar 

( 19 58 - 19 60) • Atgesien van hierdie gegewens is baie nuttige in-

formasie oor bemarking, beplanning en ander aspekte van die suiwel-

bedryf hier verkry~ 

2. DIE DROeVRUGTERAAD. 

A1le rosyneverkope gaan deur die boeke van hierdie installing 

sodat baie volledige en betroubare gegewens vanuit hierdie bron verkry 

is. Vir die hele tydperk het slags die oesopgawe vir 1954 ontbreek. 

Dit was dus nodig dat 'n aansuiwering gemaak moes word om hierdie 

leemte te oorbrug. Dit is wel op die volgende wyse gedoen; Die 

gemiddelde produksie vir die jare 1953 en 1955 is geneem as die 

produksie van 1954. Die syfer wat op die wyse verkry is, is nog 

nader aan die waarheid gebring deur persoonlike vrae aan die boere .. · 
oor oestoestande op die Skema in daardie jaar, Ook is die grafiek 

wat ros111e-opbrengs in Suid-Afrika. weergee, gebruik. 

3. H. JONES EN CO. 

Hierdie maatskappy ontvang fabriekstamaties van die laer deel van 

die Skema slegs sedert 1961. Vir die tydperk onder bespreking, het 

hierdie koSperasie geen produkte vanaf die Skema ontvang nie. Nog-

tans is baie nuttige algemene inligting vanuit hierdie bron verkry, 

juis omdat die maatskappy reeds vir etlike jare produkte ontvang van 

elders op die skema in die omstreke van Klawer en Vredendal. 
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4.. LANGEBERG KOoP. BPK .. 

Tot 1961 was hierdie maatskappy die enigste koper van fabrieks-

tamaties (San Marzano en Roma) op die res van die skema •. Dit was 

egter eers sedert 1957 dat hierdie gebied van die Skemahierdie tipe 

tamatie produseer. Juis daarom was die gegewens wat verstrek is 

soos o_esopgawes, bemarking ens .. baie betroubaar. Ookkon die be-

stuurder van die maatskappy baie nuttige gegewens verskaf, omdat 

hy wel deeglik op hoogte van sake is met toestande aldaar. Hierdie 

maatskappy het 'n aantal agente wat die Skema van tyd tot tyd besoek 

en die bestuurder verwittig van ontwikkelings aldaar .. 

5.. DIE LUTZVILLE K05P. HANDELSVERENIGING BPK. 

Hierdie maatskappy koop slegs 'n beperkte hoeveelheid van die 

produkte op die Skema .. Tog was die algemene inligting uit die jaar-

verslae oor die ekonomiese toestande op die Skema van baie groot 

waarde .. 

6.. DIE MARKAGENTE .. 

Daar is 'n groot aa.ntal markagente wat produltte van die boere op 

die Skema ontvang .. Die vernaamste hiervan is Fine Bros. Ltd .. , 

Fox en Brink Ltd .. , F.C. Meiring Ltd., J.H. Pentz en Seuns, ens .. 

Hierdie markagente hanteer 'n groot verskeidenheid van produkte 

veral skorsies, aartapJ>els en tamaties (Pearson). Dit was egter 'n 

onbegonne taak om die_ produksie-opgawes van groente op die Skema deur 

hierdie kanale te verkry, veral as die volgende in aanmerking geneem 

word: 

(~) Een markagent ontvang daagliks honderde besendings groente van 

oor die hele land. .Dit sou 'n uitgebreide taak wees om groentebe-

sendings van die boere op die _Skema uit te soek tussen al die duisende 

besendings wat die agent van oor die hele land ontvang gedurende een 

jaaro Die saak wo~d ver.der bemoeilik as daarmee rekening gehou word ; 

dat daar ongeveer ses sulke agente is. 
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(b) Markagente bewaar hierdie ontvangsbewyse selde 1anger as t1o1ee 

=jaar.sodat in 1963 tot die opname gemaak is, die bewyse vir 1960 

reeds lank vernietig was. 

Ten spyte van hierdie besware is baie nuttige informasie oor 

groenteverbouing op die Skema en die toekoms van hierdie bedryf op 

die 1-ryse ingesamel. 

7. DIE OLIFANTSRIVIER KOoP. KAASFABRIEK BPK. 

Hierdie maatskappy was die vernaamste koper van melk, vir die 

maak van kaas, op die Skema sedert die stigting daarvan in 1933. Die 

gegewens wat egter vanuit hierdie bran verkry is, was baie onvo11edig. 

Dit kan nie 1ioegeskryf word aan die onwi11igheid aan die kant van die 

bestuurder nie, maar we1 1\l'eens die ontoereikendheid van die statistieke 

waaroor hy beskik het. Die jaar- en finansiele verslae vm.aroor hy 

beskik het, het s1egs Rover teruggegaan as 1954. Dit was dus a11een 

nuttig vir die laaste ·.sea jaar van die tydperk onder bespreking. 

Die produksie-opga1-;es vir individue1e boere kon s1egs gevind 1·10rd vir 

sover terug as 1958. As in aanmerking geneem word dat die boere 1angs 

die 1aer dee1 van die Skema reeds sedert 1951 me1k aan die Kaasfabriek 

lewer, is bogenoemde beswaar we1 grondig. 

8. DIE OLIFANTSRIVIER KOoP. VERENIGING BPK. 

Hierdie maatskappy, gestig in 1942, is die vernaamste koper van 

1usern, bone en gars op die Skema. Oak bemark dit die koring, ko1-

jander en in 1n geringe mate die aartappe1s van die boere. In die 

geva1 van die drie be1angrikste gewasse (bone, lusern en gars) was die 

metoda waarvol.gens die oesopgaloJ"es verkry is min of meer die vo1gende: 

Vir die tydperk 1946 - 1954 was slegs die oorspronklike kwitansie-

strokies beskikbaar. Om die totale oesopbrengs per jaar te kry, 

rnoes e1ke oesle1-rering van 'n boer agter sy naam geskryf i-mrd. Deur 
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Op soortge1yke manier word die oesproduksie vir a1 die boere, vir 

die nege jaar (1946- 1954) in die drie gewasse gekry. 

Hierdie: metode was die enigste wat gevo1g kon word onder die 

omstandighede. Omdat dit so oms1agtig was, het dit ·sekere gevare 

ingehou: 

(a) Daar moet in gedagte gehou vmnd dat daaJ;' ongeveer 200 boerdery-

eenhede was waaroor daar gege>·rens ingesamel ·is. E1ke boer het ge-

midde1d tien oes1ewerings in een ge1-ras gedurende een jaar ingesame1, 

1vant die boer lewer nie sy hele oes gelyk by die Kooperasie nie, 

maar in 'n hele ·aantal besendings. Die gegeweri.s ·.is oor 'n tydperk 

I 

van nege jaar ingesamel vir drie afsonder1ike gewasse. As a11es in 

aanmerking geneem word, dan sal besef vJ0rd dat daar met 'n massa ge-

talle gewe_rk word" Die gevaar van berekeningsfoute is c1us nio 

uitgesluit nie. 

(b) :Baie van die britansieboeke -vrat gebruik is, was reeds in 1n ge-

vorderde stadium van verwering. Die· gevolg ~ras dat sommige van die 

kwita:nsies reeds verlore kongeraak het. As in a~erking geneem 

word dat die bedrag op ee:t:l kwi tansie vfr een oesaf1e·wering soms 
I J 

i'l 
r 

, .. 
R300 beloop' het~ kan die gevaar van die st~'1sel besef word. Die 

c • • 

-
k1~itansienommers het egter tot 'n groot mate op mekaar gevolg wat 

daarop gedui het dat nie baie-·'bewysstrokies ve~1ore gegaan het nie. 

Vir die tydperk 1955 - 1960 l·ras di t nie nodig om hierdie oms1ag-

tige metode te vdlg nie~ want die oesop.gawe vir 'e1ke bo~r vir elke 

I 

afsonderlike jaar en gewas was verkrygbaar en kon net so afgeneem 
• f 

word. 

D~l t 'is nodig dat afgesien van die algemene oorsig 1mt gegee is~ 

ook 0n afsonder1ike bespreki:J:fg van e1ke gewas gegee vrord. 

(a) Lusern: 

Daar is vera1 tuee aspekte waarop hier gelet moet -vrordo 

( i) In die hoofstuk -w~t handel 
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1ende gewasse, word genoem dat die Ko(;perasie voor 1958 sovee1 as 

90% van die tota1e 1usernproduksie hanteer heto Vanaf 1 JUnie 1958, 

met die invoering van'die eenkanaa1bemarkingstelsel van lusern? tree 

die maatskappy op as die a11eenkoper van 1usern op die Skema. Die 

lusernaankope van die Kooperasie kan dus beskou _word as verteenwoor-

digend van die lusernproduksieo 

(ii) Lusern is die vernaamste voergewas op die Skema. Die lusern 

wat as voer gebruik word, -rrord nie weergegee in die oesopgawes nie., 

Dit is onmoont1ik om hierdie gegewens in betroubare hoeveelhede weer 

. te geeo Tog verteenwoordig nie 'n groot persentasie van die tota1e 

produksie nieo In die veertiger jare en die vroe vyftiger jare, 

toe daar nog meer trekdiere op die Skema was, was dit ietwat meer as 

in die 1atere jare., 

(b) Bone: 

Nog meer as in die geva1 van 1usern, is bone ook vreemd verkoop, 

d_.,w.,s .. verkope aan privaat handelaars .. Hoewel die Kooperasie a1les 
I 

in sy vermo~ doen om die vreemde verkope van bone te beeindig, kon dit 

nog nie ui tge~kakel word ~ie .. 'n Maksimum boete van 50% van die be-

bedrag waarvoor verkoop is, kan deur die Kooperasie opgele ~rd., 

.Hierdie vreem~e verkope het egter nie 'n groot invloed gehad op die 

verwerkingsmetodes (kaarte en grafiek) wat gebruik is nie, omdat dit 

elke jaar ongeveer diese1fde persentasie uitgemaak het van die tota]e 

Oor hierdie aspek sa.l weer uitgewei word in die hoofstuk oor 

die verwerking van gegewens., 

(c) ~:: 

Die Kooperasie hanteer die grootste persentasie van die gars wat 
.· 

op die Skema en op die buiteplase in die Hardeve1d geproduseer wordo 

Dit was soms moeilik om te oriderskei watter gars op die Skema ge-

kweek is, en watter in die Hardeveld gekweek is, omdat baie boere 

gron_~ het op die Skema sowel as in die Hardeveld. Dit gebeur dan 
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soms verder dat 'n boer slegs vir een jaar 'n plaas huur en dat dit 

dan voorkom asof die gars wat op die plaas gebreek is, op die be

sproeiingsperseel geproduseer is. Aansuiwerings in die verband 

is op die volgende maniere gemaaka 

(i) Die oesopbrengs van 'n perseel is vir die hele tydperk (15 jaar) 

in die geheel gesien, om sodoende buitensporige hoe oesopgawes vir 

'n enkele jaar te ontdek. 

(ii) Die oesopbrengs van 'n perseel is gesien in verband met die 

:substreek van die Skema waaraan di t behoort. Op die 't'ryse is 

buitensporige hoe oeste oor 'n lang tydperk ontdek. 

(iii) Aan aldie boere 1-1at buiteplase besit, is vrae oor die aan

geleentheid gestel. 

(iv) Die aansuiwering is verder vergemaklik omdat die graan wat op 

die buiteplase gekweek word, hoofsaaklik koring is. 

'n Tweede.aspek oor die insameling van oesgegewens van gars wat 

bespreek moet 1-rord, is die gebruik op die Skema dat gars as voerge-

was gebruik word. Di t gebeur dikwels dat 'n boer in die l'rinter gars 

saai as voer vir sy diere. Hierdie gars word nie toegelaat om 

ryp te word nie en dit word dus nie weergegee in oesopgawes nie. Ook 

is dit die gebruik op die Skema om gars saam met jong lusern te saai 

om lg. te beskerm. Ook hierdie gars word nie toegelaat om ryp te 

•.vord nie. In hierdie geval egter is die lusern wel die hoofsaak 

en dit word wel weergegee in oesopgawes. 

(d) Diverse Produkte: 

Afgesien van die bogenoemde gee die Olifantsrivier Koop. Verenig~ 

ing Bpk. ook verslag van die oesopgawes van produkte soos aartappels, 

koljander, koring, erte ens. Hierdw oesopgawes is egter nie alge

meen nie omdat& 

( i) Hierdie ge'ti'asse aoos erte, koljander en koring 'n onbeduidende 

persentasie van die kontantgewasse op die Skema uitmaak en dus nie 
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kartering en afsonderlike bespreking regverdig nie~ 

(ii) In die geval van aartappels wat wel 'n belangrike gewas op 

die Skema is, word dit ook deur 'n menigte ander kanale bemark soos 

reeds genoemo Dit was onmoontlik om die oesopgawes by die mark

agente te verkry~ Dit sou dus 'n eensydige weergawe wees as slegs 

die oesopgawes van die Olifantsrivier Koopo Vereniging gebruik word 

en dit as verteenwoaoougend van die Skema beskou wordv 

9o DIE OLIFANTSRIVIERSE K05Po WYNKELDERS BPKo 

Hierdie maatskappy is die vernaamste bemarker van wyn op die 

Skema en ook die enigste koper van wyndruiwe op die gebied van die 

Skema wat onder bespreking iso Daar is een boer op die Skema wat 

sy eie wyn maako Hierdie boer koop egter nie druiwe van ander 

boere vir die maak van wyn nieo Daarom affekteer dit nie die oes-

opgawes nieo Baie volledige en betroubare gegewens is vanuit hier-

die bron verkryo 

III. GEGEWENS WAT VERKRY IS VAN INSTELLINGS VAN DIE STAATS-, 

SEMI STAATS- EN PUBLIEKE DIENSTEo 

Informasie wat vanuit hierdie bronne verkry is, het hoofsaaklik 

gehandel oor algemene landboukundige gegewenso Dit is dan ook 

hoofsaaklik gebruik ter aanvulling van die gegewens wat op die reeds 

bespreekte metodes ingesamel iso Geen oesopgawes vir gewasse op 

die Skema is op hierdie wyse versamel nieo Weens die betroubare 

aard van hierdie bronne kan met 'n groot mate van sekerheid aanvaar 

word dat die inligting juis iso Dit is onnodig dat elk van hierdie 

bronne genoem word omdat dit gedoen word in die bronnelys wat aan 

die einde van hierdie verhandeling verstrek wordo 
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HOOFSTUK 2. 

DIE VERWERKING VAN GEG~fENS, 

Die gegewens wat ingesamel is volgens die metodes in hoofstuk 1 

beskryf, is op verskillende maniere verwerk en aangebied. Dit is 

nodig dat die verski11ende verwerkingsmetodes deeg1ik bespreek 

word, sodat die 1eser die betroubaarheid daarvan kan beoordeel, 

Die vernaamste verwerkingsvorms \'fat gebruik is, is kaarte, grafieke, 

ba1kdiagramme, fotos, sketse en skrifte1ike beskrywings, 

I. KAARTE. 

Die kartering van gege1-rens het 'n baie belangrike deel ui tgemaak 

van die werkstuk, Die kaarte wat geteken is, kan in twee hoof

groepe verdee1 word: produksie- en algemene kaarte. 

1. Produksiekaarte. 

Ey die inleiding van die werkstuk is daarop gedui dat die hoof

doe! van die studie was om die verandering van grondgebruik op die 

Skema vas te stel en aan te dui, Die aanduidingsvorm wat gebruik 

is, is hoofsaaklik produksiekaarte, 

Hierdie kaarte is op die volgende wyse saamgestel: 'n grond-

plan van die perseelgrep.se is verkry van die kantoor van die Land-

meter-generaal in Kaapstad. Van die Akteskantoor in Kaapstad is 

die eienaars van die verskillende persele deur die jare gevind. 

Deur die oesopgawe te verbind aan 'n persoon en die persoon weer 

aan •n perseel, is die oesopgawes oorgeplaas op die persele. .In 

die gevalle waar 1n persoon meer as een perseel besig het, moes 

daar 'n verdeling van die oesopgawe gemaak 1·10rd. 

is wel op die volgende wyse gedoen: 

Hierdie verdeling 

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



(a) Dit is selde dat 'n hele perseel intensief bewerk word. 

Dit sou dus verkeerd wees om die verdeling te baseer op die ver

houding van die oppervlaktes van die verskillende perseleo Wat 

wel gebruik moes word om die verdeling te ma~, is die oppervlakte 

wat intensief onder bewerkirig is~ Ter verduideliking kan die 

volgende voorbeeld genoem word: 'n Boer het 'n oes ter waarde 

van R210 op twee persele gemaak:, waarvan die afsonderlike opper':"'" 

vlakte 7 en 14 morg is. Die oppervlakte wat (volgens die opnames 

wat gemaak is deur die afdelingsraad) wel intensief bewerk word, is 

6 morg in beida gevalle. Dit sou dus verkeerd wees om in die 

verdeling R70 en Rl40 onderskeidelik aan die persele toe ·te keno 

'n Beter verdeling is 'n gelykopverdeling van Rl05 by elko 

(b) Om die verdeling nog verder aan te suiwer, is die oesopgawes 

van die perseel oor 'n lang tyd geneem om sodoende die tendens vas 

te stel.. Die syfer wat onder (a) verkry is, is dan inverband met 

die tendens gebringe 

(o) Die hulp van die boere is ook ingeroep om die verde ling verder 

aan te suiwer. 

In die geval van sommige jare was die gegewens vir 'n perseel 

net nie verkrygbaar nie, terwyl die oesopgawes vir die ander v~~~

tien jaar (1945- 1960) wel beskikbaar was. Om produksiesyfers 

vir hierdie jare te kry, is dieselfde metodes gevolg as in die geval 

van rosyneproduksie vir 1954o (Sien die A£:deling oor insameling van 

gegewenso) 

(a) Die gemiddelde oesopgawes vir die jare direk voor en na die 

jaar wat ontbreek, is gebruiko 

(b) Dit is aangesuiwer met die tendens wat daardie produk vir die 

substreek van die Skema waarin die perseel val; openbaar. 

(o) Persoonlike navrae is ook gebruik in die mate wat gegewens 

nog verkrygbaar waso 
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Daar is prciduksiekaarte gemaak van 1usern, bone, gars, wyn en 

rosyne, In hoofstuk 1 is reeds bespreek dat ook ander ge;-rasse op 

die Skema verbou word, 

kaarte nie omdat: 

Hierdie gewasse is egter nie weergegee op 

(a) In die geva1 van sommige produkte soos skorsies en marktamaties 

kon die oesopgawes g1adnie verkry word nie om z·edes wat reeds ge-

noem is. 

(b) In die geva1 van aartappe1s kon die oesopgavres van slegs onge

veer die helfte van die produksie op die Skema verkry word. Om 

hierdie gegev:ens te beskou as verteenwoordigend van die Skema, sou 

'n onjuiste bee1d vreergee. 

(c) Sommige produkte soos ko1jander, ertjies, ens. 1-rord slegs op 

'n beperkte skaa1 op die Skema verbou. Die produksie van hierdie 

gewasse is so wyd verspreid oor die Skema en deur die jare dat dit 

nie kartering regverdig nie. 

(d) 'n Gewas soos fabriekstamaties word s1egs vir die laaste drie 

jaar (1957- 1960) op die Skema geproduseer en daarom kan daar nie 

verwag word dat daar noemenswaardige verandering van produksie 

plaasgevind het nie. 

(e) Vir produkte soos me1k en room was die produksiesyfers slegs 

beskikbaar vir die 1aaste paar jaar. Hierdie produkte is ook vir 

die vorige jare op die Skema geproduseer. Dit sou dus 'n heelte-

mal skew·e beeld weergee as slegs die produksie van die laaste jare 

gekarteer word, terwyl die produksie van die vorige jare nie >-reer

gegee word nie. 

Op die Skema is daar 252 perse1e wat beskou kan word as 

boeredery-eenhede. Persele waarop slegs 'n baie klein deeltjie 

intensief bev1erk word, bouperse1e, baie klein erfies en persele vTat 

gladnie vir akkerbou gebruik 1-rord nie, word nie deur die skrywer as 

. landbou-eenhede geklassifiseer nie. Die volgende tabel gee 'n weer-

ga;ve van die aantal boerdery-eenhede vrat gebruik is in die kartering 
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van ge1·msse. Die meegaande kaart gee die verduideliking van die 

substreke waarin die Skema ingedeel is. Die grense van die streke 

is nie al tyd so duidelik nie, behalwe in die gevalle vraar di t ge

vorm word deur 'n strook onbe1-1erkte grond, die rivier of •n pad. 

Die eersgenoemde grens is gewoonlik die duidelikste. Die sub-

streke 1-rat op hierdie wyse van mekaar geskei is, kan ook ge1·roonlik 

op een van die volgende aspekte van rnekaar onderskei i-Tord: 

klimaat en grondsoorte. Die indeling van ander substreke 1-rat nie 

goed begrens was nie, is willekeurig gemaak. Di t ·Has egter nood-

saaklik om die onderverdeling te maak om te verhoed dat die streke 

te groot ;,rord. Die name wat aan die streke toegeken is, is deur

gaans ',n algemene naarn wat op die Skema vir die substreek gebruik 

word. 
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o·L I FA NT S R 1 V I E R 

STAATSWATERSKEMA. 

KAARI 

VAN DIE 

1 S TREEK I NOEL I NG 

0 ----· 
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·~ .·, 

LUTZVILLE BOERDERY LUSERN BONE GARS ROSYNE lTYN 
EENHEDE I 

! 

K1iphemre1 19 ' 10 
' 

9 3 13 5 

Neersetting 23 ' 14 14 1 12 8 

Versuipkrans 15 10 9 2 4 2 

V1ermuisk1ip 13 8 8 2 1 0 

Vaa1krans 38 16 
: 

16 1 0 0 
: 

B1oukrans 26 . 20 18 2 7 10 

J.IIOTAAL 134 77 74 11 37. 25 

·KOEKENAAP 
\ 

Hoekk1ip 11 3 1 0 1 2 

Ou1ekkex:s 15 8 5 2 ' 0 1 

' Voorbee1d 27 I 9 4 4 1 0 
' 

Sandknop ll 6 4' 3 0 2 

Soutpan 15 7 5 6 0 0 

Sandkraal 6 6 3 3 1 0 

P1atskraa1 21 10 1 1 0 0 
i 

K1einp1asie 12 3 3 0 0 0 
\ 

TOIJ:IAAL 118 53 26 19 3 5 
., 
! 

GROOT TOTAAL: . 2.52 \ 

130 100 30 40 30 ' 

Dit is jammer dat die substreke nie ge1ykop verdeel kan word nie., 

Dit is verder jammer dat die perse1e wat gebruik is om.die produksie 

van gewasse weer te gee, ook nie ge1ykop verdeel is nieo 

egt~r _onmoontlik omdat in sekere substreke die gewas nie geproduseer 

word nie bv., wyn in ·die P1at_t;tkraalge bied., Verder gebeur ·dit soms 

dat 'n gewas we1 in 'n substreek gekweek word, maar by geen perseel 

in daardie _substreek is daar genoegsame deurlopende gegewens vir al 

die jare nieo Die verandering van grondgebruik deur die jare kan 

dus.nie in so 'n geva1 aangedui word niee 

Vanuit die gegewens is produksiekaarte gemaak wat die posisie 
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jaarliks weergeeo Aanvanklik is besluit om kaarte te taken wat die 

gemiddelde produksie vir 'n tydperk van 5 jaar weergeeo Op die 

wyse sou slegs drie of vier reekse kaarte nodig weeso Hierdie 

stelsel sou die voordeel inhou ~t nie alleen heelwat minder kaarte 
···•-.. .: 

nodig was nie, maar oak dat die algemene neiging wat die produksie 

van 1n gewas aanneem baie gouer vasgestel kan word. Hierdie stelsel 

is egter verwerp as gevolg van die een groat nadeel wat dit ingehou 

het: As hierdie metoda gebruik word, moet daar noodwendig 'n proses 

van gelykmaking plaasvind. Op hierdie wyse sal groat verskille in 

produksie wat mekaar opvolg in jare uitgestryk wordo In die geval 

van kompeterende gewasse soos rosyne teenoor wyn, waar die een ten 

koste van die ander geproduseer word en waar die produksieverandering 

selfs binne die tydperk van twee jaar plaasvind, is die bogenoemde 

metoda nutteloos omdat dit nie hierdie klein veranderings kan aan-

toon nie. Die metoda van jaarlikse produksiekaarte het wel betaken 

dat heelwat meer kaarte geteken moes word (15 reekse), maar dit het 

hierdie klein produksieveranderings baie goed weergegeeo 

Daar is verskillende metodes waarvolgens die gegewens op die 

produksiekaarte weergegee kon wordo Dit is nodig dat elk van 

hierdie metodes bespreek word om sodoende die geskikste een te vind: 

(a) Kontantinkomste: 

Volgens hierdie metoda word die produksie van 'n gewas op 'n 
. . . ·~. 

perseel weergegee deur die kontantwaarde van die oesopbrengs~ 

Hierdie metoda gaan mank aan veral vier tekortkomings: 

(i) By die insameling van die gegewens is aan die boere die belofte 

gedoen dat hulle inligt:ing vertroulik behandef sal word. Hierdie 

metode sou dus nie ~ie goedkeuring van die boere wegdra nie. 

(ii) Kategoriee sou gebruik moes word o,m die spesifieke inkomste 

nie te openbaar nieo Om 'n getroue weergawe van die produksie te 

, gee, sou 1n groat aantal kategoriee gebruik moes wordo Dit is veral 

' waar as daaraan gedink word dat op sommige persele R2 9300 gemaak is 

uit 'n gewas, terwyl in 'n ander jaar op dieselfde perseel slags RIO 
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gemaak is • Om te veel kategoriee te g~bruik sou baie verwarrend 

wees en dit sou moeilik wees om gen.oeg skakerings te vind. 

(iii) Rierdie metode slaag nie daarin om die opbrengs van 'n ge-

was op een perseel te vergelyk met die opbrengs op die hele Skema 

nie. Die volgende voorbeeld kan gebruik word om hierdie beswaar 

te verduidelik: 

.-.. -· -
Perseel Oesopbrengs vir 1950 Oesopbrengs Produksie van 1950 

:1.246 - 1950 as~ van totaal. 

A RlOO R4000 2i.'% 

B RlOO RlOOO leY% 

c R25 RlOOO 2.lc1 
:~70 

. 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat hoewel A en B in dieselfde kategorie 

van RlOO val, die relatiewe waarde van die jaarproduksie in ver-

houding tot die totale produk:sie in die geval van A heelwat laer is. 

Na regte moet persele A en C saam geklassifiseer word, hoewel vol-

gens hierdie metode perseel C in 'n heelwat laer klas geplaas sal 

word. 

(iv) In die geval van bone wat onderhewig is aan vreemde verkope, 

sal die totale.oesopbrengs en dus ook die kartering baie beinvloed 

word. 'n Reeltemal onjuiste beeld sou op die wyse weergegee wordo 

Dit blyk dus dat hierdie metode goed sou wees as die verandering 

van produksie vir een perseel weergegee moes word. Sodra die hele 

Skema saam gekarteer word, is dit egter,verwarrend. 

(b) Indekswaardes: 

Volgens hierdie metode word die produksie van die jare 1946 -

1947 geneem as die basisperiode omdat dit die begin van die studie-

periode was en die toename of afname van die produksie van 'n gewas 

op 'n per~eel word dan uitgedruk as 'n verhouding tot die basis-

periode. 
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Die voordeel y~n hierdie metode is dat die besware (i), (iii) 

en (iv) onder die vorige metode in hierdie geval vervalo Daarteen-

oor is daar die nadeel dat ook in hierdie geval baie kategoriee 

nodig sou wees. 'n Voorbeeld hiervan is die produksie van wyn 

waarvan in die beginjare baie geproduseer is. So kan d1t gebeur 

dat gedurende die basisjar"e slegs RlO se wyn geproduseer is, terwyl 

in 1960 die produksie RlOOO was. Dit sou meebring dat die indeks-

waarde in die. geval 10,000 sal wees. Nadeel (ii) in die eerste 

metode geld dus ook in die geval. 

(c) Persentasie vermeerdering o£ vermindering. 

Volgens hierdie metode word die persentasie wat die produksie 

vermeerder o£ verminder het op die vorige jaar weergegee. Die groot 

voordeel wat hierdie metode inhou, is dat daarvolgens dadelik vasge-

stel kan word in watter rigting die belangrikheid van 'n produk be-

we ego 

Ook hierdie metode van die weergawe van gegewens hou leemtes in: 

(i) Soos in die vorige gevalle sal daar baie kategoriee moet wees, 
. I 

want' veronderstel dat· op 'n perseel in 1950 R60 se wyn geproduseer 

is, teenoor die Rl20 van 1951, .dan was die persentasie vermeerdering 

Die aantal kategoriee word nog verder verdubbel as in aan~ 

merking geneem word dat die proses in die negatiewe rigting ook waar 

is, as die produksie verminder. 

(ii) Die toename o£ a£name van die bela.ngrikheid van 'n gewas vind 

nie geleidelik plaas nie, maar met wisselings. Die a£wyking van die 

gemiddelde tendens van een enkele jaar sou dus 'n verkeerde indruk 

skep. So kan byvoorbeeld die vermeerdering in produksie van een jaar 

1 n verkeerde beeld skep, terwyl die algemene neiging juis vn ver-

mindering van produksie is. 

(d) Jaarp_r.oduksie as persenta.sie van die totale produksie. 

Volgens hierdie metode word die produksie Va!f 'n gewas op · tn 

perseel uitgedruk as 'n persentasie van die totale produksie vir die 
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vyftien jaar (1945- 1960) van daardie gewas op daardie persee1. 

Hierdie metode hou baie voorde1e in: 

(i) Die boere kan nie meer beswaar maak nie, 

(ii) Vo1gens hierdie metode kan die he1e Skema gesamentlik gehan-

teer word sonder dat verwarring ins1uip. 

(iii) Die nadelige invloed van die vreemde verkope van gewasse kon 

tot die minimum beperk word. 

(iv) Die aantal kategoriee wat gebruik word, is beperk omdat dit 

se1de gebeur dat meer as 20% van die totale produksie van 'n gewas 

in een jaar geproduseer word. 

AL nadee1 van die metode was dat die verwerking van gegewens 

baie tydrowend was. Die tota1e produksie van elk van die 252 

boerdery-eenhede moes eers gevind word. Daarna moes vir elke een-

heid die afsonderlike jaarproduksies dan as 'n persentasie van die 

totale persentasie uitgewerk word. Dit moes gedoen word vir die 

ses verski1lende gewasse. 

· Daar is twee oort-regings wat die aantal kategoriee wat gebruik 

word bepaal. Daar moet soveel as moont1ik kategoriee wees sodat die 

gegewens so presies as moontlik weergegee kan word. Aan die ander 

kant sal te veel kategoriee nie alleen verwarrend wees nie, maar dit 

sou onmoont1ik wees om genoeg skakerings te vind om hulle van mekaar 

te onderskei. Sewe kategoriee het die beste aan beide vereistes 

beantwoord. 

In die geval van sommige gewasse word nie die hele tydperk 

(1945- 1960) kartografies verteenwoordig nie. In sommige gevalle 

was die produksie-opgawes nie vol1edig vir daardie jare nie (bone en 

gars). By 'n ander gewas soos wyn het die produlcsie eers in 1949 

begin. 

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



28 .. 

Die skakerings wat gebruik is, het toegeneem in intensiteit soos 

die persentasie wat dit verteenwoordig vermeerdero Ongelukkig het 

sommige van die skakerings verander in intensiteit by reproduksie 

en hierdie fdeaal vervaag dus in sommige gevalle o . 

Die pr,oduksiekaarte is opgestel vir af'sonderlike jareo Hierdie 

jare was die finansiele jare soos dit deur die meeste maatskappye 

g~hanhaaf word nlo Julie tot Junieo 

2a Algemene kaarteo 

Die k:aarte met algemene gegewens is so uiteenlopend van aard 

dat dit onnodig sal wees om almal onder hierdie hoof te bespreeko 

Die gegewens en besprekings van die kaarte sal dus by elke kaart ge-

gee word~· 

II o GRAFIEKEo 

Soos in die geval.van algemene kaarte, is die gegewens wat in 

die vorm van grafieke verwerk is, baie uiteenlopend van aardo, In 

die loop van die werk sal weer na die verskillende grafieke verwys 

word. Dan sal kortliks 'n beskrywing~-.gegee word van die meto<l.e 

waarvolgens die gegewens ingesamel en ver-vrerk is.o 

III.. BALKDIAGRAMMEo 

Dit was nodig dat die relatiewe belangrikheid van die verskillende 

gewasse in· die verskillende substreke aangedui wordo Die eerste 

metode wat oorweeg is om di t weer te gee, was.:,deur middel van sektore 
/' -· -----

in °n sirkel waar die relatiewe belangrikheid van elke gewas i'erteen-

woordig word deur die grootte van die sektoro Hierdie metode het 

egter verskeie nadele geh~do 

(a) Sirkels neem baie plek opo Die sirkels sou dus baie klein 

moes wees om op 9n foliobladsy in te pas (daar moet 13 sirkels wees 

om die dertien jaar van 1948 1960 te verteenwoordig) o 

(b) 'n Sirkel bemoeilik dit om die verskillende geuasse deur die jare 

met mekaar te,vergelyko 
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(c) Dit is moeilik om 'n skaal aan te dui op 'n sirkel behalwe 

as dit vir elke sirkel getrek word. 

Die tweede metode "rat oorweeg is is die balkdiagram. Volgens 

metode word die totale oesopbrengs van alle gewasse vir die jaar 

op die substreek verteenwoordig deur lOQ%. Elke gewasproduksie 

word dan uitgedruk as 'n persentasie van die totale produksie. 

Elke persentasie word dan weer verteenwoordig deur 'n bepaalde 

lengte op die balk. Al die besware wat geopper is in die geval van 

die sektormetode, verva1 as hierdie metode gebruik word. 

Dit is nodig dat 'n paar aspekte van die metode wat gebruik 

is, verder verduidel ik "t<rord: 

(a) 'n Persentasieskaal is deurgaans gebruik omdat 'n uniforme 

skaal vergelyking tussen substreke vergemaklik. 

(b) Om die vergelyking verder te vergemaklik is produkte altyd 

in dieselfde volgorde geplaas. Gewasse wat meer dikwels met me-

kaar vergelyk word, (rosyne en wyn) is langs mekaar geplaas. 

(.c) Dit sou verkeerd wees om slegs die produksiegegewens van die 

persele te gebruik wat gebruik is vir die maak van produksiekaarte. 

( Sien P• 23. ) Die totale opbrengs vir 'n gewas vir al die per-

sele in 'n substreek is gebruik -w-ant: 

(i) So is sommige gewasse wel geproduseer in 'n substreek, maar 
·' 

is nie vervat in die produksiekaarte nie bv. wyn in Kleinplasie. 

( ii) Elke ge1~as het nie gelyke verteenwoordiging gekry in 'n sub-

streek by die maak van produksiekaarte nie, (Sien p. 23. ) bv. 

die substreek Sandkraal het ses persele. Daar word lusern deur 

ses, bone slegs deur drie, gars deur drie, rosyne deur een perseel 

verteenwoordig. Wyn kry glad geen verteenwoordiging nie. 

(d) Die gegewens wat hier verteenwoordig word, is nie oppervlakte 

nie maar wel die bruto geld-opbrengs van 'n gewas. 
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IV. SKRIFTELIKE BESKRYWING c 

In die geval van sommige gegewens was dit nie moontlik om dit 

weer te gee in die vorm .van graf~eke o.f kaarte nie en dit was 

nodig om dit skriftelik te doeno Ook was dit nodig om skrifte

lik die. afleiding wa~ gemaak is,te verduidelik en te verklaaro 
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HOOFSTUK ~· 

BEVIN DINGS, 

Dit is onnodig dat die bevindings in fynere besonderhede weerge

gee word. Die leser kan dit self nagaan op die verskillende kaarte, 

grafieke, diagramme ens. wat geteken is. In die hoofstuk sal due 

slegs gelet word op 'n aantal opvallende verskynsels wat vir die 

leser van hulp kan wees. In die bespreking van die bevindings sal 

dit gedoen word slegs na aanleid:i.ng van die balkdiagramme. Die 

grafieke sal slegs gebruik word by wyse van aanvulling en waar die 

posisie op die hele Skema weergegee moet word, Die produksiekaarte 

gee die gegewens vir die afsonderlike persele weer, Hierdie beson-

derhede sal vir die plaaslike leser op die Skema van waarde wees, 

Omdat dit te fyn in die detail van die verandering van grondgebruik 

ingaan, sal dit verwarrend wees om die verandering van grondgebruik 

na aanleiding van hierdie kaarte te bespreek. Om dit vir die leser 

te vergemaklik, sal die balkdiagramme gebruik word om die verandering 

van grondgebruik te bespreek. 

In hierdie verhandeling word nie soseer belang gestel in die alge

mene vereenvoudigde weergawe van die huidige grondgebruik nie, maar wel 

in die besonderhede deur die jare. Tog 1s dit nodig om die kaart_van 

algemene grondgebruik op die Skema weer te gee voordat die afsonder-

like gewasse in hulle besonderhede bespreek word. Die vernaamste doel 

van die insluiting van hierdie kaart is om te toon dat nie al die 

gronde. onder die kanaalvlak intensief bewerk 1-10rd nie. In die be

spreking wat volg, sal dit skyn asof die hele substreek intensief 

bewerk word, maar dit is noodsaaklik dat die leser saLbesef dat 

slegs 'n klein deel tjie deeglik bewerk 1wrd. (Die bron;.~an gege

vTens was lugfoto 's soos gene em in Oktober 19 58 - vergelyk ook p. 5. ) 
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OLIFANTSRIVIER 
S I AATSWATERSKEMA 

It INTENSIEWE 

AKKERBOU 

'fl EKSTENSIEWE 

AKKEBBOU 

[I) SANDGROND MET 

MIN OF GEENAKKERBOU 

f§j PANAGTIG£. 

GRONQE 

·11 ONGEI YK- lEN 

KUPPERIGE GoomE 

VEREENVOUDIGDE 

KAART 

VAN DIE 

R 
G.ON DG E B R·U I.K 
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BALKDIAGBAMME 

I<LI PHEUWEL 

LERKLARING 

~ 
Fa LUSERN flliiii RosvNE 

llB ec>oNTJIES unn WvN II TAM,ATIES 

194 8 lmmmmmmmmmmrmt1rtttmrmmrmmmrmmmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllll 

I 94 9 : ~ ~n 

I 9 5 I 

I 9 52 

1953 

I 9 5~ 

I 9 55 

I 9 56 

I 9.57 

I 95 8 

1 9 6o fl1Itmmmmmmmmi1~t1m1~1~ljlm111il~mmjmmj . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIWIIIIIDIIIIIIIIIIIIB 
~ ~ ~ ~ 100 

0··~·~·-l~-.1··-~, I ;; I I s KAALC.~ I. I. I -
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BALKDIAGBAMME 

NEERSETTING 

~ERKLARING 

I]) .LUSERN UIIIIJ RosVNE 

.. ·II BooNTJIES unn WvN Ill T.t.M.ATIES 

t94s till~~UI1HI~HI! IIIR&illl 

1949 •:••• 

. , 9 5 1 mmmmmmmwmmmtr •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

I 9 52 

1953 

I 9 54 

1955 

. 1 9 5 6 :~l~~ll~ll~~~l1l1l~l~1l~111~l~lll~ 

1957 

I 95 8 

1959 --~ 

o......_......----=:;20- 40 ... 

S KAAL r-. .. • ' -~-~-
100 
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BALKDIAGBAMME 

B L 0 U I< R A. N 5 

)(ERKLARING 

JJ:f:~~ LUSERN fiiiiiJ RosvNE 

II 13oONTJIES DIID WvN 

I 9 4 9 llftiffi~ftfffiiiWWff~ !iii!i!}i!ii!iif!tii!ttt!ii i}fittt 

1 9 50 {!i!i!ifii!iii!fiii!iii)ii!iii!J ii!iiiiii}i}fif!!f}i)fi ~fiii!f!fii!i!i!}if!i}ii! 

.I 9 5 1 ililililttit~iii~ftiiiffi. tfti~!ii~f!ili!i!iiii!fJ!ii! 

I 9 5 2 li!i!ifW!ii!i!ti!iii!i!fti i!Wf!tttt 

I 9 5 3 :!!!ii!i!i!fii!!i!i!i!!ii!Hii!!iiii!I 

I 9 54 i{jfjj@jij!jf@ftiiffji 

I 9 55 1itttlf:ti%Wif 

1 9 5 6 !it!!i!ii!i!i!i!!i!i!i!ii!i!!it{i! 

I 9 5 7 ·t!i!i!!!i!!i!iii!ii!t!Jiiii!tt 1ii!i1lit!ii!i!!Wi!ii!i!itfi 

Ill TA~TIES 

19se llllMIII 
I 9 5 9 =Wi!it!}i!i!ti!i!i!ii!iiff -rt~mm;mffj:[m[tttittttrmmm·Q\\\\l\\llllllllllllllllllllllllllll••·=~~= ................................... 1 B .. 

{{{{ffffi/iffi{{JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllll.\\ 
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BALKDIAGBAMMt; 

V A A l K R A N S 

~ERKLARING 

OJ Lus£RN Ill RosYNE 

II 8oONTJI£S DIDI WvN 
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VLERMUISKLIP 

LERKLARING 

E)] LUSERN IIliilJ RosvNE II GAF~S 

· Jl BoONTJIES UJD] WvN 

1950 

1 9 s 1 lll~t~tttttl~lll~~~fl~ ~~flfll~ff11f111ttm~l ~tfmt~m~f1tt~1~1~t1 

1 9 s 2 mrmmmrtJll\ttt :lllfttmtnMt~l~rl~ lt~ltttiitl 

1953 
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1 9 s 6 .~~t~~~~~~~~~~~1~1tt~ttf1~ m~t~~~~t~~~~1~~~~~~~~~~1l~i11~~~~~~~ 

1 9 5 1 tll~lt~l~l~lt~ttltt~l~ tlil~ttl~~~l~~~~f!~~t~rt 1ttt~1t~ 

1 9 s a 1111t1t~1ttmmrrmm ttttt1\ttlllt =~rmmmmmmmmfllllJ~ lt~Jlllf 

, 9 5 9 t~~~~11~~~~~rt1~t1m1~1~~~~~~1~: ti~~~~~~tttl~tttl~l~t 1~tl1ttlJ 

'1 
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BALKDIAGBAMME 
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I. LUSERN: 

Die opva11endste kenmerk van die grafiek van 1usernproduksie op 

die Skema (p. 49 ) is die u~vormige neiging. .Die 1aagste punt is 

in 1953 toe s1egs 'n produksie van 3-4% ge1ewer is; terwy1 die ge

midde1de vir die 15 jaar (1945- 1960) 6.(11/o is• Hierteenoor word 

die twee hoogtepunte van die grafiek verteenwoordig deur 'n produksie 

van 9.2% en 9·7% in 1946 en 1947 en 10.8% in 1960. Daar kan met die 

grootste vrymoedigheid aanvaar word dat die produksie in gewig in 

1946 hee1wat hoer was as in 1960. Die prys in 1946 was slegs 65c 

per 100 lb. (p. 49. ) terwyl dit gestyg het in 1960 tot 73c per 

100 lb. 'n Groter gewig moes due in 1946 geproduseer gewees het om 

dieselfde ge1dopbrengs as in 1960 te 1ewer. Verder was die vreemde 

verkope in 1946 a1gemeen, terwy1 in 1960 reeds eenkanaalbemarking 
• • •· I • 

gebruik is. 

Die produksie van 1usern in Suid-Afrika het vo~gens die grafiek 

(p. 49.) riie hierdie u-vormige neiging getoon nie, maar ge1eidelik 

gestyg van 5.7% in 1946 tot 7.9% in 1960. 

Dit is ook opva1lend dat in die geva1 van die ba1kdiagramme, vir 

die meeste substreke die u-vormige neiging gevind word. In die meeste 

geva1le egter styg die punt vir 1960 nie so hoog nie. Hierdie ver

skynse1 kan nie toegeskryf word aan 'n 1aer produksie nie (sien 

grafiek oor produksie p. 49 ), ma~r aan die groot kompetisie wat 

dit in hierdie jare van ander gewasse ondervind het. Die vo1gende 

opva11ende verskynse1s kan deur die kritiese 1eser opge1et word as 

a1 die balkdiagramme deurgegaan word: 

1. Die streke waar 1usern die hoogste persentasie van die inkomste 

uitmaak is Ou1ekkers, Platskraa1, Voorbee1d en K1einplasie. Op die 

oog af skyn dit dus asof in die streke van die Koekenaap-gebied die 

produksie van 1usern oor die a1gemeen 'h hoE;ir persenta:sie van die 

inkomste uitmaak as in die Lutzvi11e-gebied. In hierdie'gebied daa1 

dit se1de onder 5o%. 
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2o Die Lutzvi11e-gebied is oor die a1gemeen minder be1angrik vir 

lusern as in die geva1 van Koekenaapo So daa1 die produksie in die 

K1ipheuwe1-streek so 1aag as 7% in 1956 en in die Neersetting-streek 

so 1aa.g as 10% in 1954. 

II. BONE: 

Die neiging wat die produksie van droebone.langs die Skema open-

baar is die vo1gende (afgelei van grafiek )o Daar is 'n ge-

1eide1ike styging vanaf 1% tot 'n maksimum van 12o3% in 1956o Vir 

die vo1gende twee jaar is daar weer 'n da1ing tot1 7% in 1958o Hie rna 

is daar weer 1n styging tot 11o9% in 1960o . . Deur die produksie van 

bone op die Skema te verge1yk me~ die produksie van bone in Suid-

Afrika, is die ooreenkoms baie duide1:i.k (sien grafiek )o Op die 

grafiek word nie die afsonderliike produksie van droebone in Suid-

Afrika weergegee nie, maar we1 die bruto waarde van die droebone en 

-erte wat in Suid-Afrika gep~oduseer iso Hierdie syfer is egter 

doe1treffend genoeg om te gebruikG Daar is wel die volgende geringe 

verskille: 

1o In die geva1 van Suid~Afrika is die beginpunt in 1947 3o7% van 

die tota1e vir die totaie periodeo In die geva1 van die Skema is die 

beginpunt op 1%o Die gemidde1de styging is in die geva1 van die 

Skema egter baie vinniger as in die geva1 van die produksie in 

Suid-Afrikao 

2o Die produksie op die Skema is onderhewig aan baie meer veranderings 

deur die jareo Hierdie wisseling in die p1aaslike produksie kan 

toegeskryf word aan die invloed wat plaaslike faktore op die produk

sie uitoefeno In die geva1 van die produksie van Suid-Afrika word 

die verski11ende faktore in die verski11ende streke deur mekaC~.r 

wedersyds geneutra1iseero 

3o Die skerp da1ing wat daar in die produksie op die Skema vir die 

jare 1956 tot 1958 was, word in die produksie vir Suid-Afrika s1egs 

verteenwoordig deur 'n periode van konstante produksieo 
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In die bestudering van die ba1kdiagramme is dit o:pva11end dat 

die tendense wat daar gehandhaaf is, in die geva1 van die produk-

siegrafiek vir die_Skema ook weergegee wordo Afgesien van boge-

noemde is daar ook die vo1gende interessante verskynse1s wat o:pgemerk 

kan word: 

1o In die meeste substreke in die Lutzvi11e-gebied is droebone •n 

be1angrike bron van inkomsteo As in aanmerking geneem· word dat 

daar in hierdie streke 'n groot aanta1 kom:pe'terende gewasse is 

soos rosyne, wyn en 1usern, is hierdie verskynse1 nog meer opva11endo 

2o Die-· o:pmerksame 1eser sal opmerk dat ook in die Koekenaap-substreke 

bone 'n be1angrike bron van inkomste iso Tog moet in hierdie geval 

onthou word dat die aanta1 ~ompeterende gewasse hee1wat minder is en 

dat rosy.ne en wyn in die meeste gevalle ontbreeko 

3o 'Fen spyte van bogenoemde bewering was die·. 'p.oogste persentasie 

tog in die geval van Sandkraa1 (Koekenaap~gebied) waar bone in 1952 

6~ van die inkomste uitgemaak heto 

4o Hierteenoor is die betreklike afwesigheid van bone op die 

Platskraa1- en Voorbee1d-streke opmerklj,}c<>;. 
' - <:-_. :;~,r. 

5o In die Vaalkrans-gebied was die pro~sie van bone deur.gaans 

hoogc:> Di:t is opva11end dat hierdie str-eek en P1atskraa1 teenoor 

mekaar gelee is aan weerskailte van die riviero Die verk1aring 

hiervoor, naam1ik die invloed van grondsoorte, sal ,later bes:preek 

word., 

lii. GA.RSo 

Van die gr~fiek 54 kan di t afgelei word dat die produksie van 

gars geleidelik toegeneem het tot 'n maksimum van 12otf%· in 1954 en 

toe skie1ik gedaa1 het tot.&fo in 1955a Daarna het ·dit ongeveer kon-

stant geblyo Soos in die geva1 van bone is daar ook 'n duide1ike 
. ' 

ooreenkoms tussen die produksie vanbrouersgars op die Skema en die 

in die Republiek van Suid-Afrikao 

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



P.4 

• 

^, / ".... 	1.1 i  
/ 	... . 	 . 

/ 	 ‘ .. 
/ 	. : 	-------7" • - -4,.!... 	A . ._. 	 . 	1 

/ 
. . 	V; • I  

/ 	 1 	• \ • / 1 	\ / 
.. >. 	1 	\ - 	I / 

..•• 	. 	 i 	 \ % / 	 / 	 / \\ 	•_ 	 / ,' 
l 	\ 	..--< \ 	• --- -•-•-••• 	/ . 	, 	„ 

% 1  % 	'4 -. 	
•'

'  .+- • •-• 	i --. , • 	 V °.  
I ... 	I  

l'• 

...'''. **•,, 
I 	 ...... 

- . 	I 

/1 

----wo.,p•Ato • lt.O.O.• 

• 

••• ... 

120 320 20 

100 280 16 

80 240 12 

cr) 
z 60 EH 200 

w 
o ?-4 

PL,  40 P- 160 

20 120 16 	48 	50 	52 	54 
J ARE 

GARS 

Prys van Gars in sent per sak 
ottemsramremaso.ewsmrazmt= 

Produksie van Gars op die 
Skema. Uitgedruk as % van die 
Totaal vir 1946-1960 

46, 6. 66 6 

Produksie van Gars in Suid-
Afrika,uitgedruk in 109000 
Bak (1501b.) 

000456000000000000 

Brutowaarde van Wintergrane 
(behalwe koring) in Suid-Afrila 
geproduseer. Uitgedruk as% 
van die Totaal vir 1946-1960 

mo 4.74 • ...OM,. • COD • 

56 	58 	60 

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



55· 

By die bestudering van die produksie van gars as bran van in

komste in die verskillende substreke van die Skema, is. die volgende 

verskynsels opvallend: 

1. Gars as wisselgewas word geproduseer op elke substreek van die 

Skema. Met die grootste vrY-moedigheid kan ook aangeneem word dat 

dit waar is ook in die geval waar gars geproduseer word as voergewas. 

2. Op die substreke van die Koekenaap-gebied is gars deurgaans van 

grater belang as in die Lutzville-gebied. 

3. In die Sout:pan-:-streek (Koekenaap-gebied) speel gars 'n baie belang-

rike rol. In die jaar 1952 was die inkomste wat uit gars gemaak is. 

selfs so hoog as 48% van die totale inkomste van die streek. 

By die bespreking van die brakverskynsel sal weer op hierdie aspek 

ingegaan word. 

4. Soos reeds gese, maak gars 'n baie geringe persentasie uit van die 

totale inkomste vir die Lutzville-gebied. In die Neersettingstreek 

bv. het di t s~e.gs een jaar so hoog gestyg as 4% van die totale in-

komste. Hierdie verskynsel is deurgaans waar vir die Lutzville-

gebied. 

IV. WYN: 

In grafiek p. 56 toon die produksie van lvyn op die Skema die 

volgende neiging: Daar is 'n geleidelike styging vanaf 0% in 1948 

tot 2CJ'), in 19 60. Die patroon wat hierdie styging aangeneem het, 

was 'n vinnige styging tot 1950. 'n Plato volg vanaf 1950 tot 1954 

met di.e volgende vinnige styging vanaf 1954 tot 1956. Die laaste 

plato is van 19 56 tot 19 59, met 'n daling in hierdie plato in 19 57. 

Vanaf 1959 met 13.9% tot '1960 met 20% is daar we~r 'n vinnige styging. 

Ook in die geval van die produksie van wyn in Suid-Afrika is daar 'n 

styging van 4.3% in 1948 tot l(Y'}, in 1960. Die styging lias dus nie so 

opspraakwekkend as in die geval van die Skema nie. 

Op grafiek 57 is daar 'n interessante verskynsel as gelet 'WOrd 

op die lewering van die verskillende soorte druiwe by die kelders. 
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Vanaf 1950 tot 1957 handhaaf Hanepoot 'n oorheersende' posisie 9 di t 

is veral waar in 1956o Vanaf 1956 het die hoeveelheid Hanepoot wat 

gelewer is by die kelders egter geleidelik afgeneem ten koste van 

Fransd.r'ui_we, wat sedert 1957 die belangrikste druiwesoort wat daar 

gelewer·wordo Op die betekenis van hierdie verskynsel sal weer in-

gegaan word by 'n latera geleentheido 

Vanaf die balkdiagramme is-die volgende verskynsels waarneembaar~ 

lo Die geringe rol wat wyndruiwe speel in die inkomste in die., 

· Koekenaap-ge bied .. $o is dit heeltemal afwesig in die Soutpan- en 

.Plat skraalstreke o 

l 

2 .. · In ~ie Vaalkrans~streek wat klimatolo?ies ingedeel kan word by 

die Koe~enaap-ge bied is wyndrui we_ h~e 1 temal afwe sig ( oor hierdie a.spek 

sal later onder die hoofstuk oor die klimaatsfaktor meer ingegaan "t<tordo) 
·, ·fo;.,:'·:), .. 

'• 1: :;·J . ,: ' •' . . . ' I ' -- ·,: ' • ~· ' ... • ••• , • .-· ·' • • 

'Die· 'atreke in Koek;e,naap· ;wa.t wel wynd.ruiwe produseer het eers later . . ~- . . 

be gino So produseer die Ou1ekkers"':'gebied eers sedert 1956, terwyl 

Hoekklip in 1952 begin heto Dit. is opvallend dat hierdie traagheid 

om tn nuwe pr.oduk te produseer ook by ander gewasse soos bone in die 

Koekenaap-gebied ondervind wordo 

4o In die Sandkraal-streek is daar ~n se1dsame verskynse1 waar die 

produksie van wyndruiwe hee1temal verdwyno In sommige ander gebiede 

gebeur di t ook dikwels_, maar dan word die druiwe gebru.ik vir die maak 

van rosyneo In die geval van Sandkraa1 verdwyn altwee die druiwe-

produkte van die streeko Die rol wat clie klimaat in hierdie verskyn-

sal speel sal nog later bespreek'wordo 

5o Die Lutzville-gebied en veral die streke langs die linkeroewer 

is bekend vir wyndruiweo 

6o Versuipkrans- en Vlermuisklip-streke is uitsonderings in die 

Lutzville-gebied, omdat daar by eogo slegs fn bietjie drU.iwe vir 

wYiunakery gekweek wordterwyl dit by lgo heeltemal afwesig iso-
. . . . 

Die rede hiervoor sal later'bespreek wordo 
~~:it 

::·~. 

7 o Die vinnigste styging in die inkomste wa t daar gemaak is ui t wyn 

was in· die geval van die Bloukrans,-streek waar dit toegeneem het van 
_\· 

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



59· 

R480 in 1949 tot R7560 in 1960. 

8. 38% was die hoogste persentasie wat wyndruiwe op die Skema uit

gemaak het as bron van inkomste. Dit was in 1956 in die Klipheuwel

streek. 

V. ROSYNE: 

Van al die gewasse wat op die Skema geproduseer is, het die pro

duksie van rosyne die meeste 'n golwende neiging getoon deur die jare 

(sien grafiek 60 ). Indien die klein jaarlikse wisselings ge£gnoreer 

word, sal die spitse van die golwe verteenwoordig word deur die pro

duksie in die jare 1947, 19 51 en 19 58. Die laagste punte van die 

golwe val weer gedurende die jare 1946, 1950 en 1957. 

By die verdere bestudering van grafiek 60 val dit die oplettende 

leser op dat die pryse van rosyne in 1946 baie laag was. Die laag

tepunt in 1946 in die produksiewaarde van rosyne op die Skema is dus 

eerder veroorsaak deur lae pryse as deur lae gewigsopbrengs. 

Dieselfde neiging wat op die Skema geopenbaar word in die pro

duksie van rosyne, word weergegee op die grafiek. vir die produksie 

van droe wingerdprodukte in Suid-Afrika ( grafiek 60 ) • Die le ser 

moat in aanmerking neem dat in die geval die prys geen invloed het 

op die ~afiek nie. Daar sal dus gerin~e afwykings wees wat toe

geskryf kan word aan die feit dat die produksie op die Skema weerge

gee word as die brutowaard~ van die opbrengs. 

Oor die balkdiagramme vir die verskillende substreke van die 

Skema kan die volgende opmerkings gemaak word: 

1. Die Lutzville-gebied is die vernaamste gebied vir die produksie 

van rosyne. 

2. Die uitsonderings op hierdie veralgemening is Vaalkrans waar byna 

geen rosyne geproduseer word nie. (Vergelyk die opmerking oor hierdie 
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streek onder Afde1ing Wyn in hierdie hoofstuko) So ook in die geva1 

van V1ermui.sk1ip waar die produksie van rosyne 9n baie kl:ein per..; 

sentasie van die tota1e inkomste uitmaako 

3 o In die Versuipkrans-streek (die ander streek op die regteroewer 

V1ermuisklip is die ander - van die Lutzvi11e-gebied) is die eerste 

rosyne eers sedert 1950 geprodu.seero GedurEmde die 10 jaar vanaf 

1950 tot 1960 het die produksie gewe1dig toe~eneem van R500 tot R3500o 
L 

4o Die hoogste persentasie wat ooit behaa1 is.in die streek was 50% 

in 1948 in die Klipheuwe1-streeko 

5o Die Koekenaap-gebied produseer baie min rosyne en afgesien van die 

Hoekk1ip- en Voorbee1d-streke is dit onbekend in hierdie gebiedo 

.VIo TAMA.TIES: 

Die produksie van ~abriekstamaties is g1adnie op kaarte weergegee 

nie om redes wat reeds genoem iso Op die ba1kdiagramme word dit wel 

weergegee sedert 1957 omdat dit die eerste jaar is dat die gewas op 

die Skema gekweek iso Vana~ die.ba1kdiagramme kan die volgende af-

leidings gemaak word: 

lo Die gewas word nie gekweek in al die streke van die Skema nieo 

2 0 Daar is skynbaar geen vaste patroon in die styging of da1ing van 

die produksie nieo Die tydperk n1o vier ja~ is waarskyn1ik te kort 
)• 

om so iets vas te stel.; Tog is daar die a1gemene neiging dat die 

produksie van fabriekstamaties .op die Skema vernieerder heto 

3o In die substreek Sandknop neem fabriekstamaties ~n be1angrike 

p1ek ino 
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PRODUKSIEKAARTEo 

Die aantal produksiekaarte op die volgen~e bladsye sal vir 

die p+aaslike l.eser op die Ske~a bai,e interess;ant weeso Tog kan 

nie verwag word dat die algemene leser ·_sal belangstel in die pro-

duksie van elke afsopderlike perseel, vir elke afsonderlike gewas 

vir eJ.,.ke afsonderlike jaar nieo. Vir die algemene ~eser sou dit 

ook insiggewend wees as hy die produksieneigings volgens hier-

die kaarte kon nagaano Dit sou egter 0n ui tgebreide ,taak wees 

waarin hy oor en weer sou moes vergelyko Om die leser te help is 

~}.e, slcak~I'ings so gekies dat die intensi tei t van die skakering 

saamhang met die belangrikheid van die prod~sie van die gewas 

wat dit ver\ieenwoordigo So sal 'n kaart wat oor die algemeen 
-· 

donker van kleur is 'n aanduiding wees dat die produk wat weer-

geg~e WC?rd vir daardie jaar, baie belangrik was_, terwyl 'n kaart 

wat oar die algemeen lig vertoon, die omgekeerde sou weergeeo 

Op die _k;aarte word die oesopbrengs van elke jaar uitgedruk 

as 'n persenta,sie van die totale produksie van die p~rseel vir 

die 15 jaar (1945- 1960)o 
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II :::::* 3 - S.2'1e 

- 6 FJ.!J~o 

m 2 - 11·2 i. 
[1111 12 - 14·2 ~~~ 

4 II I S - 11.9 Ya .. 

II I 8~ .. + 
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OLIFANTSR1VIER 
STAATSWATERSKEMA 

PRODUKSIE 

GAR. S 

J 95 6 

VERKLARING 

IIJ 0 - 29~. 

Ern ·:::::; 3 - 5'2/Q 

fM 6 - A9Ye 

Rl 9 - D 1·91. 

mn I 2 - 1~·9~ 
' (/) 

• 0 II " s - 17·C}j'
0 - - ...... ~ "'~' ---

II I s~":t 
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OLIFANTSRiV~ER 

STAATS WATERSKEMA 

I 0 

1957 
ca:a&M 

VERKLARINJj 

IIIIill 0 - 'J./(}fo 

mill~ 3 ... .~-9~0 

~~ 2 -= 91·2'lo 

om ~ 2 - ~4·2,0 

~~ I S <=> fH21o . 

. II ·~a%+ 
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OLIFANTSRIVIER 
STAATSWATERSKEMA. 

4 0 'l1y! . ---- . 

PRODUKSIE 

I 9 58 .1 

VERKLARING 

f1l . 0 - 2·9~. 

3 - . 5·2'YQ 

6 - · e.g~CI 

IIIII · 2 ; 1·9% 

mn · , 2 - '4·2% 

II I .s.- J 7.0~-
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STAATS WATER 5 KEMA 

PRODUKSIE 

VAN 

GARS 

19 59 

VERK.l.ARING 
~~ 

11 0 - 2·9fe 

mill . :;:;~:: 3 - S·9'l. 

Ill 6 - a~2'lll 

Ill 9 - 11·9/e 

mn 12 - 14·2/e 

l 0 lHyl 
6,kggj ~ i!tSt!!i#Mj . 

II I 5 ,_ 17-9'/, 

II I a•t.+ 
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OLIFANTSR1VIER 
STAATSWATERSKEMA . 

. PRODUKSIE 

GARS 

19 60 

VERKLARING 
.-:J:CC::X11111 

rmm 0 c= 2-~l'/o 

00 :!:::;: 3 -= $1J)~o 

- 6 =- . ®1P~g 

II 2 - u H·910 

(1111 I 2 -- 14·9YQ 

0 -- - ' ... ~·· ' '"'. -·-. II I s _,. I 1·9'!/0 

• I a'l.+ 
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OLIFANTSRlVIER 
STAATSWATERSKEMA .· 

PRODUKSIE 

ROSYNE 

0 -----

19 4 6 

VERKL.ARING 

'I 4 - s.g(. 

DID a - 9·9 .,. 

II I 0 - 11.9 .,. 

+ 
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~----~~"-~·~--------------------------------~ 

OLIFANTSR1VIER 
STAATSWATERSKEMA 

0 lMy! ----.....____.__.. 

PRODUKSIE 

ROSY NE 
4b&OWt4atl$liii<d ... p 

194 7 

VERKLARING 

IJ 0 - 1·9f9 

1m 2 - 3-9 8
/. 

- 4 - 5·9·/, 

Ill 6 - 7·94 

Dill a - 9·9 t. 
lito - u-9~ 

• 12,.+ 
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. 0 L I FA NT S R 1 VIER 
STAA IS WATERS KEMA 

' 0 -- •') ---

PROOUKSIE 

ROSY NE 

194 8 

VERKLARIN§ 

m o ....... C),, 

1!1 2 -_ 3·9% 

-· 4 ..... $2':{. 

IIIIJ 6 - 7-2% 

mn s - o.2·1. 

II r o - 11·9 •t. 
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OLIFANTSR1VIER 
STAATS WATERS KEMA 

4 0 -----

PRODUKSIE 

ROSY N E 

194 9 

VERKLARING 

fliiill 0 - (. 9/, 

r.r:m 2 - 3·9 ~. tm __ '-·· 

- 4 - 5.9[, 

Ill 6 - 1·9"1 .. 

run a - 9·9 ·~.. 

II ro - u.9i'. 
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· .0 L I FA NT SRI VIER 

STAAISWATERSKEMA. 

0 ---- ' 

PRODUKSIE 

ROSY NE = a;au -

19 50 

YERI<LARINCj 

lllo- 1·9/, 

llf 4 - S.9% 

II 6 -= 1.9 !1& 

mu e ..,., g.g {, 

II ro - 11·9~. 
• 12~.+ . 
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OLIFANTSRIVIER 
STAAISWATERSKEMA 

• 0 ----

PRODUKSIE 

ROSYNE 

19 S I 

YERKLARINCj 

II o - 1·91. 

fiJ 4 - 5-9~ • 
• . 6· - - 1·9£. 

IUD a - 2·9(. 

llro - 11·9i'. · 

llaaY .. t . 
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OLIFANTSRlVIER 
STAA TSWATERSKEMA .. 

PRODUKSIE 

ROSYNE 

• 0 lMy! - ----

19 52 

YERKLAAIN!j 

. fiiliii u 0 

m 2 titia - -

Lfd. 4 . - S.2b 

II 6 - 1-9% 

1011 8 - 9·2 ~. 
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OLIFANTSRIVIER 
STAATS WATERS KEMA 

0 -----

'PRODUKSIE 

ROSY NE 

19 53 

VERKLARtNg 

II o - r·9'· 
1m 2 - 3:9% 

- 4 - 5·26 

Ill 6 - 1·91 .. 

. IIIIB s .... o.9 ~ 

II ao - uo '· 
11121.+.· .. 

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



113 • 

. 0 L I FA NT S R 1 V IE R 

STAATS WATERSKEMA 

0 ----

PRODUKSIE 

BOSYNE 

19 54 

VERKLARING 

riiiilJ 0 - 1·9 'l .. 

- 3.9't .. 

1!11 6 - 1·2 ';!~ 

mn a - o.o ~~ 

II ro - II· o~. 

• 127.+ 
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OLIFANTSRlVIER 
STAATS WATERS KEMA 

l 0 -------

PRODUKSIE 

ROSYNE 

19 55 

VERKL.ARING 

11 0 - 1·9t • . , . 
- 3·9, •. 

6 -

IIIID s - 9·9 /. 

II 10 - n·9i. 

11127.+ 
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0 L I FA NT S R 1 ·vI E.R 

STAA IS WATERSKEMA 

l 0 
- ~- ' J "'} • ~~ 
-,..-~ 

PRODUKSIE 

ROSY NE 

19 56 

VERKLARINCi 

II o - «·9Le 

OOJ 2 - 3:91., 

fll 6 - 7·Sl.'~G 

...... mnoa..-.;s=---____.2r.;.;;· 2r..,J~. 
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OLIFANTSR1VIER 
STAATS WATERS KEMA 

, ... 
0 ----- . 

PRODUKSIE 

i 

VAN 

ROSYNE 

19 57 

~ERKLARit;!Si 

lilllll Q - 1·2{. 

m ::;!::· 2 - 3:2ta~ 

- 4 - 5·2 'le 

II 6 - 2·21. 

UBI s - 2-2 'l. 

II I 0 - 11·9 .,, 

llr2(.t 
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OLIFANTSRIV~ER 

STAATS WAIERSKEMA 

PRODUKSlE 
' 

ROSY NE 

19 58 

YERKLARINCj 

llfl 6 - 1·91 .. 

mn B - 9.2'/. 

• 0 ---- ' . , 
II IQ - I 1·2 ~~ 

• 12{.+. 
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OLIFANTSR1VIER 
STAATS WATERS KEMA . 

PRODUI<SIE 

ROSYNE 

19 59 

VERKLARING 

mnn o - 1·9/, 

fij 2 - 3=9 5
/ ... 

- 4 - 5·9[ .. 

Ill 6 - 7.9 .,. 

mn a - 2·9·'· 

II · r o - r • ·9 ~. 

II 121 .. + 
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0 L I FA NT SRI V.l E R 
STAATS WATERSKEMA 

---- ,, 

PRODUKSIE 

ROSYNE 

19 60 

. YERKLARINSf 

IIIIID o -
f!!m 2 . ... 

1·9~. 

,_ .. 4 .- 5·91. 

Ill 6 - 1·97 • 

. DDl 8 - 9·9·t. 

II I 0 - 11·9 .,. 

II 121.+ 
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OLIFANTSR1VIER 
STAATSWATERSKEMA 

PRODUKSIE 

WYN 

194 9 

VERKLARIN!;i 

mJITI 0 - 17. 1·2 • 

II .,••,.; 2 - 3.9 .,. 

- 4 - s.g~ 

II 6 - ~9[. 

IHD 8 - 2·2£.. 

0 -- I My! ---
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0 L I F A N T S R 1 V I ·E R 

STAATSWATERSKEMA 

... .-· 

0 & My! -·---

PROOUKSIE 

WYN 

19 so 

VERKLARING 

I1IIIII o - ~ 9 I, 

-. 3·2~. 

-4 - 5·9{. 

Ill 6 - Z9{. 

om a .... 9·9~. 

II I 0 - 11·9i'. 

11121.+ 
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OLIFANTSRlVIER 
STAA TSWATERSKEMA. 

0 --- -

PRODUKSiE 

WYN 

VIR 

19 5 I 

VERKLAF?INCj 

IIIIID 0 - (o9 % 

II 2 · - 3·9% 

•• 6 - 7·2% 

mn a ..,. 2·2 '1. .. 
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OLIFANTSRIVIER 
STAATS WATERS KEMA 

0 ----

PRODUKSIE 

WYN 

19 52 

VERKLARING 
-:.-~ 

IIIIIII o - 1·91, 

.4 - 5·9 'l!) 

II 6 - 7:9% 

mu e - 2·2% 

Ill 0 - 11·9Y, 

Ill~/.+ 
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OLIFANTSRlVIER 
STAATSWATERSKEMA 

0 1 t1y! ·- -~ ' . --

PRODUKfil£ 

WYN 

19 53 

VERKLARING -

-4 
~~ 6 """ Z9 °/e 

nm 8 - 9·9 'lo 

Ill I 0 - U • 9.!/8 
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OLIFANTSRlVIER 
STAATSWATERS.KEMA. 

0 -- l My! ---

PROOUKSIE 

WYN 

19 54 

VERKLARING --
1·9 ~. 

M 4 '- S·9~o 

~~ 6 - HYo 

mn a - 9=9% 

II I 0 - 11·9 Y. 
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OLIFANTSRlVIER 
STAATS WATERS KEMA 

0 1 tlrr ---- ' . 

PRODUKSIE 

WyN 

VIR -. 

19 55 

VERKLARING 
-""""'~ 

IIlliD 0 - 1·9 ~. 
Em • 
- 2 - 3.9 ~. 

II 6 - Z·2le 

mn a - 2·2[. 

II I 0 - ff·O i'. 

II 121.+ 

~.~..-..-------... ~ .. ,---···._. ------------
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OLIFANTSR1VIER 
STAA TSWATERSKEMA 

0 ---- 11'1y! 

PRODUKSIE 

WYN 

19 56 

VERI<LARING -
IIT11II 0 - 1·2[. 

II 2 - 3.9~ 

- 4 - 5·9~. 

II 6 - .19~. 

Ulll 8 - 2·2~. 

ll1o- fl.9~ 

• I 2•/.f= 
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OLIFANTSRlVIER 
STAATS WATERSKEMA 

0 -- 1 t1y! ---

PRODUI<SlE 

WYN 

19 57 

JfliiD 0 - 1·9 '/e 

II 2 - 3-91. 

a 4 - s.9'l. 

II 6 - 7·2~. 

111111 8 - 2·9 ~. 

II 121.+ 
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0 L I F A N T S R I V I ·E R 

STAATSWATERSKEMA 

0 &t1y! ----

PRODUKSIE 

WYN 

19 58 

IIIIIII o - r-9 ~. 

- 4 - S.g~.· 
11!1 6 - 7-91. 

ODD a - o·91. 

Ill 10 - u.oy. 

II 12~.+ 

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



OLIFANTSRlVIER 
STAATSWATERSKEMA 

0 -- . --

PROOUKSIE 

WYN 

19 59 

VERKLARING .,.....,...'II._ 

m o - a-9 ~. 

a 2 - 3·9 Y. 

Ill 6 - 7·9Y. 

1I1D a - 9·9/. 

II ro - ••·9/. 
• 12Y.+ 
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OLIFANTSRIVIER 
STAATSWATERSKEMA 

0 1Hyl -- . '~ --

PRODUKSIE 

WYN 

19 60 

VERKLARING -
IIIliD 0 - 1·9 ~ • .... :=: 2 ~ 

114 - 5·9 ~. 

1111D e - 9·9 1. 

II I 0 - II . 9 ~. 

ll12i'.+ 
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A F D E L I N G II. 

VERKLARING. 

In hierdie afdeling sal daarna gestreef word om 'n verklaring te 

gee vir die verandering in grondgebruik op die Skema. Dit sal 'n 

haas onbegonne taak wees om al die faktore wat 'n invloed op die 

produksie van gewasse langs die Olifantsrivier uitoefen, na te gaan, 

te ondersoek, te ontleed en met mekaar in verband te bring. Die 

skrywer beskou die volgende faktore as die belangrikste wat invloed 

op die produksie en veranderinge van produksie op die Skema gehad het: 

1. Die pryse wat d~ produk behaal en die verskillende aspekte wat 

daarmee gepaard gaan soos die stabiliteit van pryse ens. 

2. Die bemarkings-moontlikhede en die bemarkingskanale wat daar ge-

skep is vir die bemarking van verskillende gevrasse. 

3. Die kapitaalkragtigheid van die boere, die inisiatief wat hulle 

aan die dag le en die op]eiding waaroor die boere beskik. By wyse 

van aanvulling sal ook die rol wat voorligting speel in hierdie hoof-

stuk bespreek word. 

4. Arbeid - Die aard en beskikbaarheid daarvan. 

5. Meganisasie en die verband wat hierdie faktor het met arbeido 

Die invloed wat dit het op die verbouing van sekere gewasse sal ook 

bespreek word. 

6. Die rol wat verbeterde vervoermiddels en verkeerswee speel t.o.v. 

die produksiepatroon langs die Skema. 

1. Die belangrike invloed wat klimaat speel t.o.v. die soorte gewasse 

wat op die Skema as geheel gekweek word en die rol wat dit speel in 

die verskillende gebiede van die Skema self. 

8. Die invloed van die beskikbaarheid van water op die verskillende 

gewasse wat gekweek word. · Daar sal ook op gelet word wat gedoen kan 

word en wel gedoen word om die waternood te verlig. 
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9. Die invloed van siektes en ander plae op die plante. Oorstro-

mings van die rivier gedurende die winter is ook belangrik en sal ook 

bespreek word. 

10. Grondgeaardheid, grondvrugbaarheid en die brakverskynsel speel 'n 
f, ' . 

belangrike rol in die bepa~ing van die verbo~ing van verskillende ge-.. 

wasse. 

Die bogenoemde faktore is nie genoem in die vo~gorde van belang-

rikheid nie. Dit sou onmoontlik wees 'om dit te doen omdat ver-

skillende faktore verskil in belangrikheid by verskillende gewasse 

en in die verskillende streke van die Skema. 

Daar is tien belangrike faktore en dit sou onmoontlik wees om 

die faktore gesamentlik te bespreek. Die probleem word nog verder 

vergroot as daarmee rekening gehou word dat dit soms gebeur dat al 

tien faktore gelyk op 'n gewas inwerk en dat sommige mekaar kanselleer 

terwyl ander faktore mekaar weer aanhelp. As die patroon in sy geheel 

' weergegee word, sou dit 'n hoogs gekompliseerde prentjie wees. Die 

taak in die volgende hoofstukke sal dus nou wees om elke faktor so 

geisoleerd as moontlik van die ander te bespreek. Waar dit onver-

mydelik is dat die ondelinge verband tussen faktore aangedui "t-rord, sal 

dit wel gedoen word. 

Die genoemde faktore beinvloed die verskillende gewasse nie op 

dieselfde manier nie: 

1. Sommige faktore het 'n invloed gehad op al die streke van die 

Skema vir al die gewasse, deur bv. die algemene moontlikheid om op 

die Skema te kan boer te verbeter. Die beste voorbeeld in die ver-

band is die verbetering van die verbindingswe~ tussen die Skema en 

Kaapstad wat tot die voordeel van die hele Skema was. 

2. Ander faktore het meer slegs 'n enkele gewas beinvloed en slegs 

daardie een gewas bevoordeel of benadeel • 'n Goeie voorbeeld van so 
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'n invloed is die skepping van bemarkingskanale in die geval van wyno 

3o Ander faktore het meer slegs 'n invloed gehad op 1 n bepaalde 

substreek of tn gebied van die Skema, terwyl dit geen rol gespeel 

het op die ander subsj;reke en gebiede nie. Die beste voO!l'beeld in 

·die verbandis G.;ie invloed wat die klimaat uitoefen op die produksie 

van druiwe in die Koekenaap-gebied van die Skema, ook die in,.loed 

van dorbankgronde op die kweek van gewasse in die Platskraal-substreek., 

4o Sommige .faktore het weer 'n.invloed gehad op die grondgebruik op 

een enkele·praas self'o So bepaal die grondtipe (sand of klei) waar 

'n gewas geplant moet word in so 'n klein oppervlakte as die van een 

perseelo 

Die voorbeeke wat genoem is, is slegs enkeles van die totaal en 

daar sal ~n die bespreking wat volg by elke faktor wat bespreek word 

daarop gewys word watter van bogenoemde. wyses dit die produksiest::ruk= 

tuur'van gewasse op die Skema beinvloed heto 
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HOOFS'l'R 4. 

DIE INVLOED VAN. PRYSE OP DIE GRONDGEBR'O'IK. 

Die invloed wat pr7ae op die produkaie-atruktuur van gewaaae op 
: . . . . 

die Skema hat, lean nie onderak:&t word nie. Die meeate pe:raone met 

~i~ die skrJWer gepraat hat, beakou dit aa die belangrikate faktor. 

Sommige wou aelfa ao_ ver pan deur _te beweer dat dit die enigste fak-
.. · ·, 

't9r ·is wat die produkaiepatroon" b~paal. 

_Daar ia drie aspekte wat in. gedagte gehou moat word b7 die be-
. ·.· ·. ' . ' .. 

_ apreking van invloed van pr7se op die produkaie langa die. .Skema• 

1. Daar is ae~re gewasae wat. weens die hoi pryse TOordeliger is 
,. 

om te plant as ander gewasse. Sulke gewasse sal voorkeur verkry bo 

. ander gewasse as_ pr19e die_ enigste oorweging is vir die aanplant van 

.gewasse. 

2. Sommige gewasae aoos roa1J1e wiasel van prJs oor lang periodes a 

Van.· o~'be~a~end tot uitera _ ~agewend. Sulke_ wisselvallige gewasse 
,. 

sal-alleen ~et groot vr11Jloedigheid aangeplant word.in die·goeie jare. 

3. Daar is sekere gewasae soos b\r• .Skorsies en marktam.,ties wa~ 

baie. Wissel in prya, sodat #t~ uiter8 -gewaagd is vir tn boer Om dit 

aan te plant. 

Die eer_ste taktor sal. verduidelik word deur 1n opgawe va:ri die ge

_middelde inkomste Vir gew~sse 8008 _in 1963 ver8trek i!l de'!11' mnre. 

J .H. de l{aal, .D .• Lutz en W. van Aarde ( dri~ ,boere lange die Skema). 

In _die hootatuk oor kapi taalkragtigheid word daa;- volledig qp 
. ·t ·' . . • ' . . • .• .. • 

hierdie aspek ingegaan. :. B7 qse van opsomming kan slags die volgende 

s1fers gegee word ;van die gemiddelde inkomste per morg& 

·. 
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Fabriekstamaties R470 of R400 

Rosyne R438 

Aartappels R419 

Skorsies R495 

. ,Bone R398 

.Wyn R321 

Lusern R294 

Gars R110 

Die les~r moet egter onthou dat hierdie syfers weens die "tdsseling 

van pryse uiters benaderd is en slegs gebruik kan word om die op-

brengs by benadering_weer te geeo 

Die tweede en derde aspek wat vo11ediger bespreek sal word~ omdat 

dit 'n ~roter invloed het op die verandering van produksie-struktuur 9 

kan afge1ei word van die gra:fieke 49, 52ll 54, 56~ 60o 

wat gegee wordo Waar die grafieke gebruik word as aanduiding van 

die produksie, moet die leser in gedagte hou dat dit die brutowaarde 

is van die produksie op die Skemao Die pryse is_ dus reeds indirek 

in berekening gebringo 

Binne die invloedsfere van hierdie drie aspekte sal d,ie ver-

skil~ende gewasse·op die Skema nou bespreek wordo 

Io DIE INVLOED VAN PRYSE OP DIE PRODUKSIE VAN LUSERNo 

Van grafiek .49 kan afgelEd word. did: 

.lo Die k:urwe wat die prys van lusern verteenwoordig en die wat die 
. . ~~:~~;-~~-~\~~- . 

produksie van 1usern op die Skemaverteenwoordig~ ooreenstem vir die 

jare 1946 - 1951 en dan weer vanaf 1957 - 1960o Dit kan dus met reg 

gese word dat die prys van die pr9duk 'n groot inv1oed uitgeoefen het 

op die produksie van 1userno 

2a Gedurende die periode 1951 - 1957 het hierdie twee genoemde 

kurwes_presies die teenoorgeste1de loop geneem en dit skyn asof die 
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prys van lusern gedurende hierdie jare geen invloed gehad het op die 

produksie nie. Die verk1aring vir hierdie skynbaar abnorna1e ver-

skynse1 is: 

(a) Hoewel die prys gedurende daardie jare goed was (in 1955 selfs 

die hoogste vir die hele periode onder bespreking), was dit juis in 

daardie jare dat bone en wyn op die Skema geweldig toegeneem het in 

gewildheid. Lusern kon die aanslag van hierdie meerwinsgewende ge-

wasse vir die eerste paar jaar nie teen gaan nie. Die boere was later 

egter weer verplig om die grondvrugbaarheid van die gronde aan te vul 

met lusern om te verhoed dat die bone die gronde te veel ui tput •.. 

Hulle was verplig om dus weer lusern aan te plant. Op hierdie ~s-

pek sal later weer ingegaan word in die hoofstuk wat handel oor grond-

vrugbaarheid. 

(b) 'n Tweede moontlike verk1aring is dat die produksie van lusern, 

.omdat di t 'n meer jarige gewas is, nie so onderhewig is aan die wissel-

ing van pryse nie. Daar is geleidelike daling in die prys van lusern 

vanaf 1946 tot 1951. Dienooreenkomstig daa1 die produksie van lusern 

op die Skema vanaf 1947 en duur voort tot 1953, hoewel die pryse reeds 

in 19 51 weer begin styg het. Vanaf 1955 tot 1957 styg die produksie 

van lusern en tog daal die prys vir daardie selfde periode. Ook dit 

dien as 'n goeie voorbeeld om te bewys dat meerjarige gewasse baie 

stadiger reageer op die prysskommelings as jaargewasse. 

As bewys dat die afwyking van die pryskurwe van die die produksie-

kurwe van die Skema hoofsaaklik toe te skryf is aan plaaslike faktore 

kan gelet word op die kunre wat die bruto1-raarde van hooiprodukte in 

Suid-Afrika aantoon. Hierdie lg. opname is gemaak in die produksie 

van die hele Suid-Afrika en die plaaslike faktore wat 'n invloed ge-

had het op produksie van die Skema, geld nie hier nie. Hierdie 

kurwe volg die pryskurwe baie getrou 
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IIo DIE INVLOED VAN PRYSE OP DIE PRODUKSIE VAN BONE. 

In die bespreking van die invloed van pryse op die produksie van 

bone en die bestudering van grafiek 52 moet die le!3er onthou: 

(a.) Dat bone 'n gewa.s is wat op die Skema. in die winter sowel as in 

die somer gekweek ka.n wordo Di t bemoeilik dus die bespreking van die 
, .I ,-. 

invloed van pZ:yse; omd.at 'n swak prys gedurende die winter noodlrendig 

die someraanplanting van bone sal beinvloedo So kan prysveranderings 

binne een jaar 'n invlo.ed he op die produksieo Op die grafiek word 

slegs die gemiddelde jaarlikse prys en produksie weergegeeo 1n Baie 

getrouer weergawe sou dus gewees het om 'n kurwe te teken van elke oes= 

tydperko (Die saak word verder bemoeilik as in aanmerking geneem 

word d.at die oesopbrengs van winter:""bone l,aer is as somer-bone 9 sodat 

die br:utowacu-de v,m die oes dan ook laer sou wee~o) 

(b) Dit is so: pas bespreek d.at bone 9n halfjaarlikse gewas is sodat dit 

dus baie gouer op die pryswisselings sal reageero Tog het die feit 

dat daar 'n verskil is in die opbrengs in winter- e~ someroeste ~n 

vertragende invloed op die·spoed waarmee die pro~uksie reageer op 

prysveranderings, aangesien die boer.die produksie van elke seisoen 

op sy eie meriete oordeelo. 

Die invloed wat pryse op die verbouing van bone op die Skema 

gehad het. kan in twee tydperke ingedeel word: 

(a) ·Die peri ode 1947 19 51 word gekf:ninierk deur 9 n baie vinnige 

toename in prodUksiee Die toename in produksie vir die Republiek 

van Suid-Afrika was gedurende hierdie jare Iiie so vinnig niE:)o (Sien 

gra:fi€Jk 52· ) ·Die snelle toename in die gewildheid van bone kan 

:toegeskryf word aan die feit d.at bone gemiddeld baie winsgewender 

was as :I.usern wat op daard~e stadium dievernaaniste gewa, op die 

Skema waso Onder die hoofst:WC bemarkingskanale sal lree~": tot hierdie 
·.!t 

aspek teruggekeer word en die rede gegee wordwaarom bone eintlik as 

0.n herontdekte produk beskou kah wordo 
.. I 

(b) Die periode 1951 tot 1960 word gekenmerk deur die :fei
1
t dat die 

produksie op die Skema d~ wisseling van pryse getrou volgo As die 
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pryse goad is, dan is die aanplantings die volgende jaar goed. Die 

omgekeerde is ook waar. As die pryse vir twee jaar na mekaar in 

dieselfde rigting neig, dan is die stimulus om die produksie ook in 

dieselfde rigting te laat_neig, soveel sterker. So bv. het die prys 

van bone begin styg in 1957 en so voortgeduur tot 1960. Die produk

sie het 'n jaar later gereageer deur te begin styg in 1958 en verder 

te styg in ·1959 en 1960. 

Dit kan dus met reg beweer word dat in beide die periodes die prys~ 

wat bone behaal het, 'n groot invloed uitgeoefen het op die produksie 

van die gewas. 

III. DIE INVLOED VAN PRYSE ·op DIE PRODUKSIE VAN GARS. 

Vroeer in die hoofstuk is daarop gewys dat die kontant-inkomste 

wat gars per morg lewer, baie laag is. Dit sou onkundig van 'n 

boer wees om gars te plant met die hoofdoel om dit as kontantgewas 

te verbou. Gars word dus op die Skema hoofsaaklik geplant as wissel-

gewas (op hierdie aspek sal· later weer ingegaan word) en as voerge

was. Dit is dus eienaardig dat die produksie van gars op die Skema 

die pryslvisseling volg. ( Sien grafiek 54 ) 

Die pryse wat gars behaal het gedurende die tydperk onder be-

-spreking ( 1945 - 1960), vertoon 'n duidelike boogvorm met die hoogste 

punte in die jare 1953 en 1954. Hoewel die pryse na hierdie hoogte 

nie weer so laag daal as in 1946 nie, daal dit tog weer. Die pro-

duksie van gars op die Skema volg hierdie patroon baie getrou na, 

hoewel daar na 1956 soms 'n geringe mate van afwyking is. Dit is 

opmerklik dat die prysdaling wat ingetree het vanaf 1954 die gars

produksie in Suid-Afrika as geheel baie meer getref het as wat dit die 

geval was op die Skema. Dit bevestig die stalling wat gemaak is in 

die inleidingsparagraaf, waar beweer word dat gars op die Skema nie 

eintlik geproduseer word as kontantgewas nie, maar slegs as wissel- en 

voergewas • 
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Met groot vrymoedigheid kan die skrywer dus beweer dat die rol 

wat pryse op die produksie van gars langs die Skema spee1 9 nie deur-

slaggewend is nie, al gee. die grafiek d:ia. indruko 

IV. DIE INVLOED VAN PRYSE OP DIE PRODUKSIE VAN DRUIWEPRODUKTE 

Tot die jaar 1948 was rosyne die enigste druiweproduk wat ge-

produseer is langs die Skemao Met die oprigting van die wynkelders 

op Vredendal in daardie jaar word di t · moontlik om druhre ook in 

die vorm van wyn te bemarkoo Een gewas kan· dus op twee maniere 

Wee:qs die kompetisie wat daar op hierdie wyse tussen 

die twee produkte ontstaan het, is dit onmoontlik om die twee apart 

te bespreek. Vir die doel van die bespreking sal grafieke 56 9 59 en 

60 gebruik wordo 

Die leser wat die invloed van pryse op die produksie van druiwe-

produkte nagaan, moet die volgende iri gedagte hou; 

lo Die w.ingerdstok is 'n meerjarige plant en die kapitaal~belegging 

om di t te plant is baie hoogo Dit kan dus nie van die boer verwag 
,,.r 

word om sy hoeveelheid win~erdstokke te wissel na gelang van d:i.e 

pryse wat wingerdprodukte behaal nie~ 
I 

2o Anders·as in diegeval van.lusern wat ook 'n meerjarige gewas is 9 

kan druiwe in twee vorms bemark word, sodat die prysdaling van die 

een nog altyd 9n agterdeur ooplaat om die druiwe op •n ander manier 

te bemarko 

3o Die studie word bemoeilik omdat druiweprodukte wat in die vorm 

' van rosyne bemark word, so uiters kwesbaar is deur die weersomstan-

dighedeo Hierdie aspek1 sal later bespreek wordo Dit·gebeur dan 

dikwels dat die pryse produksie stimuleer en dat weersomstandighede 
. \ . . . 

die veThoogde produksie wat daar wel is nie sigbaar maak op die gra-\ . . . . . 

"' fiek nieo 'n Goe.:i.e voorbeeld van so 1n geval was gedurende 1959 o 

Sedert 1948 is daar die sterk kompetisie tussen rosyne en wyno 

Uit die stryd wat daar tussen die twee gewasse ontstaan het 9 het wyn 
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gewoonlik die beste daarvan afgekom. As goeie voorbeeld van hierdie 

stryd kan die produksiepatroon van 1950 nagegaan word, waar die 

pryse van wyn styg vanaf 1949 terwy1 die produksie dienooreenkom-

stig styg. Hierteenoor daa1 die pryse van rosyne vanaf 1949, met 

die gevolg dat die boere hulle produk in die vorm van wyn bemark en 

die produksie van rosyne due afneem. Hierdie verskynse1 word herhaa1 

in 1955. Die prys van wyn styg vanaf 1952 tot 1955 en so styg die 

produksie dan ook vanaf 1952 tot 19 5~. Let op dat die produksie die 

momentum behou en nog styg, een jaar nadat die pryse reeds gedaa1 het. 

Hierteenoor het die prys van rosyne vanaf 1953 tot 1955 vinnig ge

daa1 en so het die produksie .dan ook vinnig gedaa1 vanaf 19 54 tot 

1956. Let op dat ook hier die momentum nog 'n jaar 1anger voortduur. 

In 1957 het die produksie nog verder gedaa1, maar dit kan nie toeg~

skryf word aan die inv1oed van pryse nie, maar we1 aan die weersin-

vloede. 

Dit is nodig om die produksie van druiweprodukte vir 1959 te 

bespreek om die leser 'n duidelike bee1d te laat kry van hoe gekom-

p1iseerd die prysoor1og kan wees, en wat die invloed van die weer op 

die produlcsie~an wees. Die ~ys van rosyne het gestyg vanaf 1955, 

toe dit weer op 'n laagtepunt was, tot 5c in 1958. Die drang was dus 

by die boere om in 1959 rosyne te .maak. Die keuse word egter be-

moeilik, omdat die prys van wyn ook gestyg het van 1956 tot 1958, 

hoewel nie so vinnig as in die geval van rosyne nie. · Dit is dus te 

verstaan dat die wynoes nie die styging handhaaf wat dit deur die 

jare gehad het nie omdat die boere hul1e druiwe in die vorm van 

rosyne bemark het. Die opmerksame leser sal egter vind dat ook die 

produksie van rosyne gewe1dig gedaa1 het in 19,59. Di t 1•as egter die 

nade1ige inv1oed van vroee reen op die rosyneproduksie. Op grafiek 

p. 60 word die kurwe wat die produksie sou gevolg het, met 'n vraag-

teken aangedui (as die weer dit nie beinv1oed het nie). Die gevo1g 

van hierdie terugslag wat die boere ondervind het, is dat hulle in 

die volgende jaar, 1960, heeltemal minder rosyne produseer (die lyn 
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met die vraagteken moet hier_gevo1g word en nie die werklike oes-

opgawe nie). Hierteenoor styg die produksie van wyn in 1960 gewe1dig 

ten spyte van p~ysda1ing omdat voornemende rosynemakers nou nie die 

risiko vanwispelturige weersomstandighede loop nie, en 1iewer hul1e 

produk in die vorm van wyn bemarko Die bewering wat in hierdie para-

graaf gemaak word, word gestaaf deur grafiek p .. 57 .. Die 1ewering:van 

Hanepoot (rosynedruiwe) by die ke1ders is in 1959 hee1wat 1aer as in 

1958,: omdat die druiwe nou gebruik word vir die maak van rosyneo 
-~ 

In 1960 styg die 1ewering van ·Hanepootdruiwe by die ke1ders weero 

Die skriwer moet byvoeg dat in die prysoorlog wat daar was tussen 

rosyne en wyn dit 1go produk was wat a1tyd die beste daaraan toe waso 

In 1955 was daar 'n krisis in die rosyneprys wat die stabiliteit 

van hierdie gevestigde produk op die Skema laat wankel het~'en baie 

boere het hulle vertroue in rosyneproduksie verlooro Rierdie prys-

daling van rosyne het verreikende gevolge gehad op die wingerd~ 

boerdery op die Skema in die algemeen en die rosynebedryf in die 

besondero Volgens mnr .. Lochner~ die sekretarisvan die Droevrugte-

raad, was die historiese agtergrond van hierdie krisis ongeveer soos 

volg: In 1953 beweer die privaat verpakkers van rosyne dat hulle 

kans sien om die boere 5c per pond vir hulle produk aan te biedo 

Op hierdie wyse wou hul1e onder die beheer van die Raad uitkomo So 
\ 

stig hulle 'n gesamentlike poel wat afgesien van die sultanas~ uit 

6,000 ton rosyne bestaan. We,ens die goeie mark wat daar in daardie 

jaar was, slaag hul1e daarin om 1n groot hoeveelheid van hierdie 

voorraad te verkoop, maar tog is daar nog 'n oorskot van 3,0po ton 

rosyne in 1954o In 1955 neem die Droevrugteraad weer beheer oor 

die bedryf oor en stel lae pryse vas om sodoende die groot verliese 

wat hulle ly~ te absorbeero 
I 

As gevolg van s1.rak rosyne-oes in 

Australia in 1955 en ~ok die lae opbr~gs in SUid-Af~ika, slaag die 

Raad daarin om die oorskot reeds in 1956 uit te wis .. Selfs vandag 

(1963) nog voel die Raad die gevoelige slag wat hulle ondervind het 

a .. goVo die misstap in 1953o 

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



143· 

Mnr. Lochner verklaar verder dat die Raad die boere soveel 

hulp as moontlik gegee het gedurende die krisisjare. 'n Afvaardig-

ing, gelei deur homself, het bv •. die destydse Minister van Verde..:. · 

diging, mnr. F.C. Erasmus, genader omuit te vind of dit nie moontlik 

was om milit8re vragmotors te gebrUik om die oortollige druiwe vanaf 

die Skema na _die Bolandse. kelders te vervoer nie. Ook die Regering 
>:: 

het na die belange van die boere omgesien deur die Olifantsrivierse 

Wynkelders 'n lOo% lening aan te bied vir enige uitbreidings wat 

hulle nodig mag ag, om die druiwe-oes te absorbeer. 

Die gees van wanhoop oor die rosynebedryf wat daar op die 

Skema geheer het, word baie goed uitgebeeld deur koerantberigte wat· 

in daardie tyd in die koerante verskyn het. So berig Die Burger: l) 

11 Die rosynebedryf stuur op 'n ramp af en dit riadat 
dit op die Skema teen 'n hoe koste opgebou is. 
Dit is die enigste produk wat nog bly staan het 
nadat lusern en tamaties in duie gestort het. Die 
produse'nt, kry slegs 6d. virr sy produk~ terwyl die 
verbruiker 20d. inoet betaaf• Baie boere het be
siuit oni meer druiwe te pars. Die voorsittervan· 
die Bemarkingsraad, d.r. van der Merwe, waarsku die 
boere dat die swa.k pryse van een jaar hulle nie 
pessimisties moetmaak nie." 

I. 

In aanslui ting by bogenoemde 1en in opvolging van dr. van der 
{" 

Merwe se waarskuwing, verskyn daJ op 1 Februarie 1955 die vo1gende 

be rig: 

,Die boere langs die Olifantsrivier is erg onthuts 
oor die nuwe pryse wat a~~mgekondig is, want waar 
hulle ver1ede jaar 6d. vir hul1e produk gekry het, · 
kry hul1e vanjaar slegs 4d. 

Herhaalde. berigte met dieselfde strekking volg daarna op 7 Februarie 

1955 en 23 Julie 1955. 

1) Die Burger: 9 Desembei' 1954. 

- -----· -------------------------------' 
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Daar was die metodes om die krisis die hoof te bied wat elk 

deur die skrywer by wyse van 'n koerantberig weergegee word: 

(a) 17 Desember 1955. 

11Die boere kap d.ruiwestokke uit, so het twee 
boere alleen al 9;4,000 st.okke ui tgekap." 

(b) 10 .Januarie 1956. 

"Minister S.P. le Rou:x: verklaar dat die boere 
hulle d.ruiwe moet omsit in stookw;yn.en die nodige 
stappe sal deur die tbl(erhed~ gedoen wol'd om. die ; 
nodige geriewe vir diE! boere la.ngs die Olifants-
rivier daar te stelo ·~ · · 

(c) 9 April 1956e 

nDie voorl,igtingsbeampte van die S.,A.D. verklaar 
dat die toekoms van die rosynebedryf in Suid
Afrika le in die binnelanase mark. Ontpitte 
rosyne sal al beter verkoop :in d_ie toekoms en op 
Worcester is reeds •nfabriek opgerig wat, as 
ditvolstoom werk, 2,000 ton rosyne jaa.rliks 
kan ontpito" 

Die genoemde aanhalings is slegs ingesluit met die doel om die 

gees van wanhoop en frustrasie wat daar in hierdie tyd op die Skema 

geheers het, weer te gee. Die uitwerking wat die lae pryse in die 

rosynebedryf ~ehad het, kon nog 'n hele paar jaa.r daarna gesien word. 

V. DIE INVLOED VAN PRYSE OP ANDER GEWASSE., 

Daar is verskillende gewasse wat op die Skema verbou word, maar 

waarvan die pryse nie op grafieke wee~gegee word nieo (Die redes 

hiervoor is reeds verst.rek .. ) · Hierdie gewasse speel tog 'n be-

langrike rol en die bespreking sou onvolledig wees as hulle uitge-

. laat wordo 

Gewasse wat op die ope mark verkoop word soos skorsi~s, mark-

·tamaties en aartappels,'wissel baie in prys. Daar kom selfs groot 

daaglikse pryswisselings voor., Hierdie onstabiliteit van die pryse 

het tot gevolg dat dit 'n waagstuk is om hierdie gewasse te kweek. 

In die hoofstuk oor kapitaalkragtigheid sal weer op hierdie .a..spek 

.. ingegaan word. Dit is juis hierdie nadeel van die gewasse wat dit 

onpopuler maak by sommige boere., Sommige waaghalsige boere probeer 
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die markpryse van die tyd wanneer die oes bekwaam sal wee·s voorspel; 

en dan daarvolgens hulle aanplantings reEil. Dit is egter moeilik 

juis as in gedagte gehou word dat: 

1. Indien almal dieeelfde voorepelling maak, dan sal die mark juis 

die teenoorgestelde wees as wa:t almal voorspel het. 

2. Die produkte wat vanuit ander ·oorde bv •. uit die Transvaal na die 

Kaapse mark gestuur w,ord, gooi hierdie voorspellings some heeltemal 

omver. 

Fabriekstamaties het 'n redelik konstante prys, sodat die hoe 
I 

pryse wat die afgelope jare behaal is, die produksie daarvan langs 

die Skema gestimuleer het. 
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DIE !NVLOED VAN BEMARKINGSKANALE OP DIE PRODUKSIE VAN GEWASSE 

LANGS DIE OLIFANTSRIVIER. 

' Dit is onmoontlik vir 'n boer om 'n gewas winsgewend te kweek, 

al is al die faktore ten gunste van die kweek daarvan, en di t is 

onmoontlik om daardie gewas van die hand te sit, as die nodige be-

markingskanale ontbreek. Hierdie gebrek aan bemarkingskanale of die 

oneffektiwiteit van die· kanale wat daar wel is, moet 'n invloed h@ 

op die grondgebruik in die Skema. Dit sal dus nodig wees om die ver-

skillende maatskappye wat optree as die kopers van produkte op die 

Skema te bespreek.en nate gaan watter invloed elk gehad het op die 

produksiestruktuur van gewasse. 

Daar is veral drie tipes bemarkingskanale op die_ Skema: 

1. Diemaatskappye wat saam met die produk op die Skema gekom het. 

Die beste voorbeeld hiervan is die tamatiedepots. 

2. Daar is die maatskappye wat nuwe lewe gegee het aan 'n gewas wat 

reeds lank op die Skema geproduseer is. So het die stigting van die 

Olifantsrivier Koop. Vereniging Bpk. herlewing gebring in die produk-

sie van bone op die Skema. 

3. Die derde tipe maatskappy is die wat gestig is om 'n gewas wat 
\ 

reeds lank op die Ske~a is, op 'n ander wyse te bemark. ,Die beste 

-voorbeeld van hierdie soort maatskappy is die.Olifantsrivier Koop. 

'Wynkelders wat druiwe wat voorheen slegs in die vorm van rosyne be-

mark is, in die vorm van.wyn te bemark. 

I. DIE OLIFANTSRIVIER K05P. KAASFABRIEK BPK. 

Hierdie maatskappy wat reeds in 1933 gestig is, is een van die 

oudste maatskappye op die·Skema. Die maatskappy tree nie slegs op 
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Foto 2. 

DIE OLIFANTSRIVIER KOoP. KAASFABRIEK. 

~ierdie maatskappy is reeds in 193~ gestig, _maar het sedertdien 

nog nie veel vooruit gegaan p;e. . ~ie~die geprek a~ .v~oruitgang 

~n .. ook, gedeeltelik van die geboue afge_lei_ word waaroor die maat

skappy beskik. 

Hie~die fabriek is gele~ op die spesiale pad wat op die Skema 

loop. ~ierdie _t.aerpad vergema!dik _ die insameling van die I!lelk op 

~~. s~ema gewf3ldig, want ~ie alleen kan ~ie ~elk paif3 eouer inge

samel word nie, maar oolt sal die slyt~~ie _ op _ die vr~gm9t9rs wat die 

melk insamel_, baie ~inder wees. 
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as die koper van die ru-produk nie, dit is ook verwerker van die ru-

stowwe tot kaas. Ten spyte van die maatskappy se ouderdom, het dit 

nog nooit werklik op die been gekom nie en in 1963 is dit dan oorge-

neem deur 'n ander maatskappy. Omdat die suiwelbedryf onder geen 

ander hoofstuk in die werkstuk bespreek word nie, sal daar op hierdie 

bedryf in hierdie afdeling vollediger ingegaan word as wat die geval 

is met die ander gewasse. Daar is verskeie redes waarom hierdie 

' maatskappy nooit baie groot hoogtes bereik het nie. 

1. Suiwe1boerdery was nog altyd bysaak op die Skema en het nog nooit 

groot afmetings aangeneem nie. Hierteenoor verk1aar die verteen-

woordiger van die Departement van Landboutegniese Dienste op die 

Skema, mnr. D.J. Agenbach, in sy jaarverslag vir 1960 dat hy oortuig 

is dat die bedryf gehan&haaf en selfs uitgebrei moet word. 
. .1 

Hy doen 

vera1 hierdie verklaring met die oog op die waarde wat dit vir die 

bemesting van gronde inhou. Di t is veral waar J.n 'n tyd wanneer 

meganisasie 'n al groter omyang aanneem en daar a1 minder diere op 
' 

die Skema is. Tog is mnr. Agenbach oortuig dat dit vir die boer nie 

'n moei1ike keuse is om teen die produksie van me1k te besluit nie, 

as gelet word op die pryse wat vir me1k betaal word. Volgens mnr. 

J.H. de Waa1 is die vergelyking tussen me1k- en 1use~nproduksie die 

vo1gende: 

Een bees vreet 70 ib. lusern per dag op, wat as dit 
verkoop sou word, 60c sou opbring• Die bees pro
duseer 30 lb. melk teen 15c per gelling wat dus 'n 
inkomste van 45c betaken. Dit betaken dus 'n ver
skil van 15c vir elke 70 lb. lusern. Die voordeel 
aan mis kanse11eer nie hierdie verlies en die ekstra 
arbeid nie. 

2. Die Kaasfabriek het 'n tweeledige kompetisie. Aan die een kant 

moet die suiwelbedryf meeding me~ die lusernkoper en aan die ander kant 

moet die Kaasfabriek wedywer met die romerye. Dit is nog altyd 'n 

ope vraag op die Skema wat die winsgewendste is: room- of melk-

produksie. Dit val buite die bestek van hierdie werk om verder op 

hierdie saak in te gaan. Uit die jaarvers1ag vir 1960 van mnr. J.M. 

Louw (die voorsitter van die direksie van die kaasfabriek) blyk dit 

duidelik dat hierdie kompetisie die kaasfabriek baie .swaar tref. 
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uDaar word daagliks 50 gellings room van Vredendal 
vreggestuur (die werklike syfer in 1960 is 46 gel
lings en 43 gellings vir Lutzville. .. Hierdie 
totaal van 89 gellings verteenwoord.ig ongeveer 
5,000 gellings melk. Die syfers is verkry van 
die Suid-Afrikaanse Spoorwee, Kaapstad.) wat 
tussen 2,000 tot 3,000 gellings melk verteenwoor
dig. In vergelyking hiermee hanteer die kaas
fabriek slegs + 500 gellings melk daagliks. As 
·di t in aanmerking' geneem word dat baie van hierdie 
roomverkopers lede is van die ;kaasfabriek, dan het 
dit tyd geword dat aandag geskenk word aan hierdie 
euwel." · 

3. Die melkbeeste op die Skema is van 'n baie wisselende geha!te. 

So verklaar die reeds genoemde mnr. Agenbach in sy jaarverslag vir 

1960 dat die tipe beeste op die Skema swaai in die rigting van Jersey 
L 

beeste, maar die gehalte wissel egter van beeste wat van die beste 

in die land beskou kan word, tot beeste waarvan slegs die kleur die 

ras aandui waartoe dit behoort. Dit is 'n snaakse verskynsel op 

die Skema waar die gronde so duur is. Dit was nie alleen die taak 

van genoemde verteenwoordiger om die boere daarop te wys dat sodanige 

bees nie die voer werd is wat hul opvreet nie, maar dit was ook die 

taak van die bestuurder van die kaasfabriek. (Op hierdie aspek sal 

later weer ingegaan word onder die hoofstuk oor voorligting.) 

4. Die vervoerkoste om die melk in te samel was tot onlangs nog 

baie hoog. Die roete was baie lank en dit het ontbreek aan geskikte 

en genoegsame oorgange oor die rivier. (Op hierdie aspek sal weer 

gelet word as die verbetering van die vervoerstelsels bespreek word.) 

5. Die gehalte van die melk wat die boere aan die fabriek gelewer 

het, was baie wisselend en oor die algemeen baie laag. In dieselfde 

jaarverslag van mnr. Louw wat reeds aangehaal is, se hy dat die 

Suiwelraadbeampte, mnr. Potter, wat die fabriek besoek het, verklaar 

het dat 11 p~dusente melk lewer wat ongeskik is vir merislike ge-

bruik. 

27 Leweransiers lewer baie vuil melk, 
27 persone lewer vuil melk 
27 boere lewer melk wat effens vuil is 
6 mense lewer skoon melk. 

Volgens mnr. Louw kan dit nie van die fabriek verwag word om 'n 

goeie produk te lewer met sulke grondsto;vwe nie. 
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Dit is reeds in 'n vorige hoofstuk genoem dat die gegewens oor 

hierdie fabriek baie beperk was. Die skrywer moes dus hoofsaaklik 

terugval op die gegewens wat verkry is uit C.J. Swanevelder se tesis 

en die geheue van die bestuurder. Daar was geen noemenswaardige 

ontwikkeling in die kaasfabriek soos van die volgende tabel, wat _ 

verkry is uit die jaarverslae van die maatskappy, afgelei kan word: 
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Dit is nodig dat die statistieke wat in die tabe1 weergegee is, hier 

ont1eed word nie, maar dis tog interessant dat die aantal aande1e 
\ 

van die.maatskappy toegeneem het van 9,135 in 1956 tot 12,991 in 

1961. Die teenoorgeste1de neiging is geopenbaar in die hoevee1-

heid melk wat verwerk is, nl. dit het gedaal van 217,304 gellings 

in 1956 tot 149,377 gellings in 1961. 

I 

Soos die naam van die fabriek aandui, was die maak van kaas die 

vernaamste aktiwiteit van hierdie maatskappy. Hiervan was so.etmelk-

en Cheddarkaas die belangrikste. Hierdie kaas is verkoop op die 

plaaslike mark wat gestrek het tussen Pofadder, Citrusdal en 

Calvinia. Sulke plaaslike verkope word in die tabel weergegee as 

eie verkope. Ander verkope is behartig deti.r die maatskappy Saooa 

en die Suiwelraad. Afgesien van die kaas wat bemark is, is ook 'n 

groot hoeveelheid room en oormelk ( di t is melk wat nie gebruik is vir 

die maa.k van kaas nie maar los verkoop is) verkoop. Vroeer het die 

kaasfabriek ook met varke geboer om die afvalprodukte te absorbeer, 

maar hierdie boerdery het heeltemal op 'n verlies uitgeloop en daar-

om is dit gestaak. 

By wyse van opsomming kan due gese word dat hierdie fabriek in-

gedeel kan word onder die groep wat gestig is om 'n produk te han-

teer wat daar reeds.op die Skema aanwesig was. Hierdie produk het 

egter nie baie toegeneem in belangrikheid nie om verskillende redes, . . 

miskien omdat die produk nie effektief en 'tfinsg~~~:t;ld genoeg gemark 
•.:! 

kon word nie; of omdat die aanloklikheid van winsgev-render kompe-

terende gewasse, suiwelboerdery tot die status van 'n byboerdery 

beperk het. 

II. DIE OLIFANTSRIVIER K05Po VERENIGING BPK. 

Volgens die jaarverslag van die voorsitter van die direksie in 

1952 het die boere in die vroe veertiger jare onder die inisiatief 

van mnr. Kaltwasser oorgegaan tot die stigting van 'n Kooperasie9 
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Die doel van hierdie Kooperasie wat wel gestig is in 1942~ was om 

die swa!:t pryse wat die boere in daardie ~are vir hul p:rodukte gekry 

het, reg te stelo 'I:ri: die beginjare .was, di~ boere baie swak bedeeld 

met aardse goedere en kapitaal·was baie moeilik verkrygbaaro A an-

vanklik'het die organiseerders van die Kooperasie-pla.Il dus baie 

moeilikheid ondervind om genoeg lede te werfo Aanvanklik is die ver-

eniging gestig vir die hantering 1,fan lusern en sy naam was·d.an ook 

in die omgang die ,,Lusernkooperasie" o Die ontwikkeling op die 

Skema was sodanig dat daar in 1945 beslui t inoes word om die bed.rytdg-

hede uit te brei sodat bone en aartappe1s ingesluit'kon wordo In die 

laat veertiger jare is daar self's ingegaan op die gedagte vir die 

stigti:hg van 'n kaasfabriek deur hierdie verenigingo Op advies Yan 

die Suiwelraad is hierdie plan egter laat vaa.ro 

In 'n vorige hoofstuk is reeds daarop gewys d.at die Kooperasie 

hoof'saaklik optree as die koper van lusern~ bone, gars en koljandero 

Vroeer het dit ook in vn groot mate gesorg vir die bemarking van 

§.a.rtappels~ Voor die koms van die Kooperasie is hierdie produkte 

hoof'saaklik bemark deur die privaat handelaars waarvan Grill en 

Cohen die vernaamste waso Al die ouer boere wat nog d.aardie jare 
' I. ::.~ 1.: -r: : ~j , ' 

goed onthou 9 getuig van die oneffektiwiteit van hierdie bemarkings-

kanaal.; 
,.,,, 
!.\ 

0 

Iri die lat~~e jare het die Kooperasie nog 'n vertakking bygekry 

nlo die voorsiening van boerderybenodighede aan. sy lede 0 Oor hier-

die aspek sal later uitgebrei word. onder die hoofstukke wat handel 

oor meganisasie en siekte~~ 

lo Luserno 
' ' 

Daar is reeds ·op ge.wys .d.at die. bemarking van hierdie gewas aan-
. . ' 

vanklik die vernaamste aktiwi tei t van di.e maatskappy waso Die 

patroon van bemarking het deur die jare ongeveer dieselfde geblyo 

Die Kooperasie vervoer die boer se lusern vanaf sy pla~s tot by die 
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naaste stasieo Daar word dit geweeg op die Kooperasie se weeg-

brug en op die trokke gelaaio Vana£ daardie oomblik word die boer 

onthef van alle verantwoordelikheid' 

In 1954 was daar probleme met die bemarking sodat dit some ge-

beur het dat 'n boer se·oes vir twee en 'n half maande op sy plaas 

bly le heto Dit het nie alleen groot gewigverlies meegebring nie~ 

maar ook sou die lusern na so tn lang tyd in die son van 'n v~el 

swakker gehalte' weeso Dit was in hierdie tyd dat vo1gens die jaar-

vers1ag vir 1954 die bestuurder daaraan begin dink het om die lusern 

ook te bemark in die vorm van lusernmee1o Hoewe1 ontrouheid (vreemde 

verkope) deur die boere in a1 die jare voorgekom het 9 was die veral 

in 1954 dat dit sy hoogtepunt bereik het toe + 1,000 ton vreemd ver-
, - .. 

koop iso In daardie jaar het die Kooperasie s1e gs 3, 820 ton han-

teer doWoSo 2~ van die oes is nie deur die Kooperasie bemark nie~ 

Hierdie euwel het hoofsaaklik voorgekom in die Koekenaap-gebied 

onder boere wat op rekening koop by privaat hande1aarso Die boer 

is dus amper verplig om sy oes in te boet vir die sku1de wat hy deur 

die jaar aangegaan heto ,Baie boere word egter ook soms deur die 

hoe pryse wat die privaat hande1aar aanbied~ verleio Die Kooperasie 

doen sy uitbetalings gewoonlik in 'n voorskot 9 
1 n middel- en agter-

In sy totaal bereken~ is hierdie uitbetaling dikwels meer as 

die enkele uitbetaling van die privaat handelaaro Om die vreemde 

verkope te beveg, besit die Kooperasie die reg om enige lid wat sy 

produk vreemd verkoop met 50% van die verkoopsom te beboetQ Sedert 

1 Julie 1958~ met die inwerkingtreding ~an die eenkanaal bemarking,.. 

ste1sel, kom hierdie euwel in 'n baie geringer mate vooro Vanaf 

daardie datum word die Kooperasie deur die 'ti'et aangewys as die e.nigste . . . ; •' ·' 

koper van lusern vanaf Holrivier tot by die seeo 

Die vernaamste verbruikers van die lusern wat gekweek word op 

die Skema is die melkboere in die Bolando Gedurende die droe jare 
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in die aangrensende gebiede van Na.makwaland en die Boesmanland, 

word baie lusern verkoop aan die ska.apboere in hierdie omgewing. 

Die gebruik het ook a.l by sommige van daardie boere ontstaan om 'n 

persee1 op die Skema te koop, en dit onder 1usern te saai, juis met 

die doel om sy.veestape1 op sy pla.as te onderhou. 

2. Bone, -
In sy jaarversla.g van 31 Oktober 1951, meld die voorsitter van 

die direksie, dat die Ko5perasie, deur die verandering in die produk-

siestruktuur op die Skema, daartoe gedwing is om voorsiening te 

maak vir die bantering en bemarking van bone. Voor die stigting 

van die Ko5perasie in 1942 is daar wel bone geproduseer. Die 

enigste koper van hierdie produk was egter die privaatkopers Grill 

en Cohen. Hierdie bemarkingskana.al was egter so oneffektiek en die 

pryse so 1aa.g, dat die produksie van bone in daardie jare heeltema.l 

op 'n ver1ies uitgewerk het. Die produksie van die gewas is dus byna 

hee1tema1 gestaa.k op die Skema. 

Met die koms van die Ko5perasie en daarna het die bedryf weer 

beta1end geword, met die gevolg dat dit geweldig uitgebrei het. Die 

vo1gende syfers wa.t genoem is deur C.J. Swanevelder l), toon hoe 

vinnig die bedryf wel ontwikke1 het. 

ra.sie beheer is in da.ardie jare was: 

1947/48 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 

Die bone wat deur die Koope-

R9,800 
R19, 776 
R26,068 
R54,340 
R77,828 

Die bogenoemde syfers sluit ook wel die aartappe1produksie in, 

maar da.a.r kan met die grootste vrymoedigheid aanvaar word dat dit 

slegs 'n klein deeltjie van die totaal uitmaak. Die vermeerdering 

1) Swanevelder, C.J. Die Olifantsrivierbesproeiingskema, p.l05. 
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wat daar in die bogenoemde syfers openbaar vrord~ word verder ge-

handhaaf tot in 19 56o ( Sien grafiek . 52 ) Dit sou verkeerd wees 

om te beweer dat die skepping van effektiewer bemarkingskanale die 

enigste rede is waarom die produksie van bone so.geweldig toege= 

neem heto 'Daar was ook ander faktore wat ~n rol gespeel ,hety 1-rat 

elders genoem word., Om die rol wat di t wel gespeel het egter te 

m:i.sken, sou ook verkeerd weeso 

Soos in die geval van die lusern heers die euwel van ontrou-

heid onder boere ook in die geval van boneverkopeo Selfs vandag 

is daar nog nie eenkanaalbemarking vir hierdie produk nieo In hier-

die verband doen die voorsitter van die direksie ook in 1954 verslag 

dat in daardie jaar ~ 1 11 000 sak bone wat wel deur sy lede gepro·= 

duseer is 9 nie deur die Kooperasie bemark is nieo As in aanmerki:ng; 

geneem word dat die Kooperasie.in daardie jaar 59 589 sak hanteer het 9 

dan was die persentasie vreemde verkope in daardie jaar .:!::. 1B%o 

Soos in die geval van lusern is die Kooperasie in hierdie geval 

daarop geregtig om sy lede te beboet vir ontrou.heid.o 

S.edert 1957 het dit 'n gebruik geword om die; bone te sif voordat 

di t •rerkoop 't'I"Ordo Op hierdie wyse word 0 11 goeie kwali teit bone 

deurgaans gelewero Hierdie·siftoestel is die ei.endom van die 

Kooperasie en dj.t word aan die· boere verhuur tee.n 9n betaling van lOc 

per sako 

Die vernaamste kopers van bone is die groothandelaars in dia 

Westelike Provinsieo 

3o Garso 

Die hoe:veelheid gars wat afk:qmstig is. van die Skema maak slegs 

~n geringe persentasie uit van die totale hoeveelheid gra.an wat deur 

die Kooperasie bemark wordo Groot hoeveelhede koring word in die 
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Hardeveld (die streek net noord van die Skema) geproduseer deur 

boere vrat ook persele op die Skema heto Dit val egter buite die 

bestek van die gebied en sal dus nie verder bespreek word nieo 

Die gars wat op die Skema gekweek word bestaa:n hoofsaaklik uit . \. . . 

brouersgars en dit word dus verkoop aan die bierbrouerye in die 

Westelike Provinsieo 

4o Diverse Produkteo 

Hoewel die genoemde drie produkte die vernaamste is wat deur 

die,Kooperasie bemark word~ is daar ook ander gewasse wat van tyd 

to~ tyd in 'n mindere of meerdere mate deur hierdie maatskappy 

hanteer word: 

Aartappels: Kort na die stigting van die Kooperasie is ook hier-

die ~ewas deur die maatskappy ha:nteero Vandag egter vind dit 

hoofsaaklik plaas deur die kanale van die verskillende markagenteo 

Anders as in die geval van bone en lusern~ word dit nie as ontrouheid 

van die boer beskou as hy sy aartappels op die wyse van die hand 

sit nie., 

Koijander: Daar is 1n paar boere wat goeie oeste gemaak het met 
-... t 

! . ~-'·. 

_koljander en ook groat inkomstes vanuit hierdie bron ver1cry h.eto 

Nogtans het hierdie gewas nog geensins ~:osgevat op die Skema nie en 

is dit slegs en!cele boere wat af' en toe koljander saaio 

Droe-~erte: Dieself'de verskynsel wat aangetref' word by koljander 
-

word ook gevind in die geval van droe-erte o 

5o Samevattingo 

By wyse van opsomming kan die volgende opmerkings gemaak wordg 

(a) Die Kooperasie is geen bewerkingsmaatskappy nie , soos in die 

geval van die kaasf'abriek of' die wynkelders nieo ' (Die sif' van bone 

voordat dit bemark word, is nie bewerking nie~ maar slegs die voor-

bereiding van die produk om dit beter te kan bemarko 

(b) In die geval van bone klassifiseer die maatskappy onder die 

twee4,e_ groep van die drie wat.aari dj,e begin van die hoofstukgenoem 
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word. Die Ko8perasie het nuwe lewe gegee aan 'n gewas wat reeds 

lank terug op die Skema nie meer geproduseer is nie, omdat die be-

marking daarvan nie effektief was nie. 

(o) In die geval van lusern bemark die Ko8perasie 'n produk wat 

reeds lank op die Skema aanwesig was en ook oneffektief bemark is, 

Tog het die produksie nie opgehou nie, Met die koms van die 

Ko8perasie is daar net oorgeskakel van die ou kopers na die X:o8perasie 

wat die produk winagewender bemark het, 

III. DIE DROIVRUGTERAAD, 

Volg~ns mnr. Lochner, die sekretaris van die Drolvrugteraad, 

gaan alle verkope van rosyne deur die boeke van hierdie Raad. Die 
. ' 

enigste jaar waarin·daar wel 'n uitsondering was gedurende die 

periode onder besprekingl was 1954. In daardie jaar wou die privaat-

verpakkers onder die beheer van die Raad uitkom en met die doel stig 

hulle •n geeamentlike poel. Die normals toedrag van sake is egter 

dat die S.A.D. en ander privaatverpakkers optree as agente van die 

Raad. Volgens ooreenkoms mag elke verpakker in die binneland soveel 

rosyne verkoop;·as wat hy wil, terwyl die surplus dan deur die S.A.D. 

uitgevoer word. 

Die s.A.D., wat optree as die vernaamste koper van rosyne op die 

Skema, het 'n groot depot op Vredendal, waar .die boer sy produk 

moet lewer. Vandaar vervoer die S.A.D. dit na Worcester waar dit 

verder verwerk word. Die bo~enoemde depotstelsel stem baie· ooreen 

met die wyse waarop tamaties bemEI.rk.word. 

Die ve~aamste mark.van die rosyne wat op die Sk~ma gekweek word, 
I 

is huisvrouens wat .:!::. 4~ van die oes absorbeer. Die nywerhede soos 

bakkerye en vrugteverpakkers gebruik die ander 6Q%. 

Die bemarkingskanaal waarvolgens rosyne due bemark word resorteer 

ond"r die eerste groep wat aan die begin van die hoofstuk genoem is. 
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Foto 3 o 

DIE S.A. D. - ~EPOT OP VREDENDALo 

Ey 4ierdie depot lewer di~ b?ere lapgs die Skema hulle produkte 

Van ~ier word dit per spoor vervoer na die verpakkers in Worcester , 

vanwaar dit verder gedistrubeer word~ 
' . . Om die arbeids- en vervoer-

kpste so laag as moontlik tl;l hou, is hierdie depot_ s.legs ongev~er an 

t myl yan die Vredendalst~sie . Om die vervoerkoste van die boere 

laag. te hou, is die depot ge~ee naby die teerpad wat die verskil

lende dele van die Skema verbind. 
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IV. DIE OLIF.ANTSRIVIERSE K05P. WYNKELDERS BPK. 

Voor die jaar 1947 was daar net een boer op die Skema wat wyn 

gemaak het, of wat druiwe gelewer het waarvan wyn gemaak is, en dit 

·is mnr. A.H. Adriaanse. In daardie jaar egter is die Olifarits-

rivierse Ko8p. Wynkelders Bpk. gestig. Dit het 'n hele ommeswaai 

in die produksiestruktuur van die Skema gebring. 

In die beginjare vanaf 1948 het dit nie so goed gegaan met die 

Wynkelders.nie. Die rede hiervoor kan toegeskryf word, eoos dit 

gemeld word in die jaarverslag van die vooreitter van die Direksie 

vir 1949, aan die volsende ooreakea 

{a) Weens die gebrek aan 'ruimte moet die 1cyJl in oop kuipe gestoor 
,. 

word en kon dit ook nie oorgepomp word nie. Die gevolg hiervan was 

dat groot hoeveelhede alkohol verdamp het. 
I . 

{b) . 'n Groot gedeelte van die vorige jaar se oes is deur suur ver-

nietig. 

(o) Die administra~iekoste is geweldig hoog weens die hoe stigters-

orikoste. en die lae omset. 

Hierdie pessimietiese blik op die toekoms het gou plek gemaak 

vir •n hoopvoller toekoms, want .reeds in die de~de jaarverslag van 

1950 word melding gemaak van groot vordering wat reeds gemaak is en 

omvangryke uitbreidings in die toekoms word beplana 

{a) Oroter kelderruimtes word in die vooruitsig gestel. (Dit 

'blyk a.sof· di t •n kroniese leemte dwarsdeur die besta.ansgeskiedenis 

van die Wynkelders is) 
. i- ' 

· {b) Daar word beoog om 'n eie stookketel te koop. Dit sal die 

vervoerkoste baie verla.ag, want in pla.as van dat die stookwyn na. die 

Paarl vervoer word, ~ dit plaaslik gestook word en dan in 'n ba.ie 

gekonsentreerder vorm na die mark vervoer word. Die koste verbonde 

aan so. 'n stookketel is .!. R60,000, •n bedrag wa.arvoor die maatskappy 

op daardie stadium nog nie kane gesien het nie. 
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I 

Foto 4. 

DIE OLIFANTSRiviERSE K06P. WYNKELDERS • 

. OP die foto verekyn slege 'n gedeelte van die geboue van die 

~elder.e op Vredendal. Op die foto is slegs die s tookketel en 'n 

paar yan die groot staa.lkuipe sigbauz·. Geboue soos die Administra-

tiewekantore en die gebou van die Noordweste Drankhandelaars ver-

skyn nie op die fo to nie. Die leser sal op die foto merk dat die 

maatskappy nog bnie gi•ond het waar nog ui tbreidings in die toekoms 

a~geg~an ka.n word. 
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(c) 'n Groothandelaarslisensie moet bekom word om sodoende baie 

van die wyn plaaslik te kan bemarko 

Vanaf d.aardie datum het die maatskappy vinnig ontwikkel en in 

1952 doen die voorsitter van die direksie weer verslago Die 

stewigheid van die Ko5perasie word bevestig in die herhaalde aansoeke 

om die koop van aandele" So het die direksie besluit om in Februarie 

1952 die verkoop van verdere aandele vir een maand oop te stelo 

Binne die eerste tien dae is 8,960 aandele van R2 elk verkoopo 

Die voorsitter kan dus met reg die volgende bewering maak: l) 
\ 

nDie resultate toe die direkteure die aandele vir 
een maand oopgesit het~ spreek van ~n onwrikbare 
vertroue in en is 'n besieling vir die direkteure 
om c:Lie ui tbrE:~iding van die kt:dder· wat in begin
sal goedgekeur''is, aan te pak en di t ui t te bou 
tot iets wat sal staan as waarborg van sukuriteit 
vir elke wynboer langs die Olifantsrivier.," 

In 1951 kry die maatskappy 'n groothandelslisensie wat onder 

aspek van bemarking weer be·spreek sal word .. In 1956 is die stook= 

ketel aangesk:afo In 1961 word die wu:rmstelsel ingevoer om die af-

laaiproses te verhaaso Deur hierdie uitbreiding is die aflaai= 
I 

onkoste ook verlaag, want baie arbeid is daardeu.r ui tgefflkakelo 

Hoewel d.aar jaarliks verslag gedoen word van uitbreidings wat vo1= 

tooi is, word daar ook telkens· beplande ui tbreiding_s aangekondigo 

Binne 'n lewensperiode van 14 jaar het hierdie maatskappy dus 

ontwikkel tot die sterkste maatskappy op die Skemao Dit is 'n 

duidelike aanduiding van die belan~ike plek wat die wynbedryf. 
···~ 

tans inneem lange die Olifantsriviero 

In die voorafgaande paragrawe is daar meer gelet op die ont= 

wikkeling wat die Olifantsrivierse Ko5po Wynkelders deur die jare 

1) Voorsitter: Jaarverslag van Olifantsrivierse Koopo W:ynkelders 9 

19;52o 
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deurgemaak het" In die volgende paragraw.e sal veral gelet word hoe 

dit die funksie van bemarkingskanaal vervulo 

Aanvanklik was die bemarkingsfasiliteite waaroor die Wynkelders 

beskik het l;)aie beperko :Oie stook.wyn wat gemaak is~ is in 'n onver-

werkte vorm verkoop aan die _Stellenbosch Distillers Corpo en aan die 

Castle Wine en Brandy Coo Die volkswyn wat in daardie jare gemaak 

is? is hoofsaaklik plaaslik verkoop onder die wynboerlisensieo Op 

daardie stadium kon daar nog nie aangedring word op die Bolandse 

mark nieo Om hierdie plaaslike mark uit te brei:1 is daar verkoops-

depots opgerig by Klawer, Vlermuisklip (Lutzville), Graafwater en 

N.ieuwoudtsvilleo 

Die grootste wins word nie gemaak deur die verkoop van stook= 

wyn nie, maar wel in die v~rkoop van goeie wyno Met die oog hier-

op word daar vanaf 19 51 hard gepoog om meer goeie wyne te maako So 

word die boere aangemoedig om .sagte druiwe soos Frans en Muskadel 
' . . 

aan te :plant in die plek van Hanepoot wat hoofsaaklik gebruik word 

in die maak van stookwyno Ook word alles in die vermoe gedoen om 

die groothandelslisensie te bekom? om sodoende die plaaslike mark 

ui t te brei en effektiewer op die Bolands.e Jllal'k mee te dingo ·In 

19 52 tree die groothandelslisensie (Die Noordwestelike Drankha:nde1a.ars) 

dan ook in werkingo Sedert daardie jaar word goeie wyn met tussen= 

poses aan Bolandse handelaars verkoopo Vanaf 1957 is dit gn ge= 

reelde instellingo Weens die hoe vervoerkoste wat diehandelaar 

self moet betaal word aanvanklik nie baie wyn op hierdie wyse van die 

hand gesit nieo sien die tabel Alles hang af van die geaard= 

heid van die Bolandse oes selfo 

Behalwe aan die reeds genoemde maatskappye word stookwyn ook ver~ 

koop aan die K~W~V~ en Jo Sedgwick and Coo Vanaf' 1957 word daa.r ge·= 

reeld verslag gedoen dat na die aankoop van die stookketel~ al die 
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stoob~yn eers verstook word en dan in die vorm van spiritus be

mark word. Omdat hierdie spiritus baie gekonsentreerd is kan dit 

baie ver van die Skema bemark word. P.J. Joubert in Johannesburg 

l-Tas 'n gereelde koper, Ander kopers is K. ii. V q Stellenbosoh 

Uine Farmers en Federal Wine and Brandy Co, Ten spyte van die 

groot hoeveelhede wyn wat verstook is, vras di t in sommige jare nog 

no dig om 't~eens die ge brek aan stoorruimte stookwyn in 'n onver;.rerkte 

vorm aan die K.w.v. te verkoop, 

'n Ander nerreproduk wat die Kooperasie van die hand sit, is die 

moer wat verkoop word aan Royal Baking Powder Co. Sedert 1958 is 

die verkope hiervan gestaak, 

By wyse van opsomming kan die volgende tabel weergegee word. 
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\ 

Die Wynkelders val dus onder die derde tipe maatskappy volgens die 

indeling aan die begin van die.hoofstuk., Druiwe is lank reeds op 

die Skema verbou9 maar voor 1948 is di t slegs in die vorm van 

rosyne bemark~ Met die stigting van die Wynkelders word d.i t nou 

ook moontlik om druiwe in die vorm van wyn t~. bemarko Hierdie 

nuwe bemarkingsvorm brei nie alleen die wynbedryf op die Skemauit 

nie~ maar dit dien ook as stimulus om wingerdboerdery in die alge-

meen te bevordero 

V. LANGEBERG KOoP. BPK •. 

Dit·is hoofsaaklik dieHomaen San Marzano varieteite tamaties 

wat op dieSkema vir die fabrie ke geprgduseer wo.rd. Hoe1ie1 tama tie-
-· . . .. - . ,· - .·. ·. 

boerdery reeds heelwat vroeer popular geword het 'hoer op langs die 

Skema ( tussen Klawer en Vredendal}" was di t eers sedert 1957 dat die 
. - . . .. 

gewas posgevat he~ ian:gs.die deel van die Skema wat onderbespxeking 

is. 

Dadelik nadat daa.r .. 'n begin gemaak is met die verbouing van 

tamaties langs die Skema, het die fabrieke die nodige f'asiliteite 

daargestel om die produk te bema.rko · Die gEmoemde fabriek vras die· 

eerste ,,rat tamaties langs hierdie deel van die Skerna ontvang het, 

terwyl H. Jones en Coe eerfil ·sedert 1962 produkte vanuit hierdie oord 

·. ontvang ... · Gedurende die. sei~oen rig die fabriek; 'n. depot op by 

Lutzville-stasie. . Die doel van h:i,erdie depot is: · 

lo . Om die boere wat nie oor goeie saad beskilt: nie ,:,.an die nod~ge i;e. 

voorsieno 

· ... 2., ·. Om die. boere van houers te voorsien·· .waarin hull~· die tamaties 
•,,' 

. . . 

moet pluk..;, hierdie houers bly die eiendom van.die fabriek. 

3o Om die tamaties wat geoes .is t.e ontvang .. Nadat dit by die depot 

ontvang is geweeg is,· ~o~d dit · hante~r. en. v~vo.er ·op: .die fab~iek se. · 
. \ . . ' 

. ·risik9. en .die, boe:re is vrygeepreek' van .alle. aanspreeltlikheid. 

Hierdie depot is in i~erking vir die volle d.uur van die oes, gew.oonlik 
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vanaf 15 Mei tot .Ju.nieo 

Dit kan zz.tet reg gese word dat die produk en bemarkingskanaal 

saam op die Skema gekom heto Die tamatiedepots val dus in groep 

een volgens die klassifikasie van bemarkingskanale soos weergegee aan 

die begin van die hoofstuko Die produk het so winsgewend geblyk te 

wees, dat dit geweldig uitgebrei het., Die produksie vir die 

Lutzville- Koekenaap-gebied is die volgende: 

LANGEBERG JONES 
19·60 207 ton 
1961 554 ton 
1962 1353 ton 1330 ton kwota 
1963 l556 ton ? 

Die tamaties wat deur hierdie fabrieke bewerk word~ is hoof= 

saaklik vir vis-inmakerspasta, inle~ tamatiesous en konfyto 

VI DIE MARKAGENTEo 

GroEmtemarkagentskappe soos Fine Broso (Edmso) Bpko 9 Fox en 

Brink (Edms_o) Bpko 9 m.e Kaapse Markagente en Fo Co Meiring ( Edmso) 

Bpko, is die vernaamste makelaars van groente op die Skemao Hier= 

die agentskappe was almal reeds gevestig voordat die eerste groente 
""":. 

op die Skema verbou iso Die bemarking van groente stem dus ooreen 

.met die geskiedenis van die fabriekstamaties waar di.e bemarkings-
• I .·· - ' 

kanale reeds best~an het voordat die pro?-uk verbou iso Toe di.e pro= 

duk wel gekweekword, het dit net gebruik gemaak van reeds bestaand;s 
·' 

fasiliteiteo 

In een opsig verskil die bemarki.ngspatroon van groente van a.lle 

ander produkte wat op die Skema gekweek wordo Die groente bly die 

risiko van die produseerder tot dit die koper bereiko Die middelman 

( maktHaar) aanvaar geen .verantwoorde likheid nie o In a.nde:r geva.lle 

tree die middelman op as die koper qf voorlopige koper (in die geYal 

van die meeste kooperasies)o 
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KAPITAALKRAG~IGHEID, OPLEIDING, VOORLIGTING EN INISIATIEF. 

Op 'n indirekte wyse het hierdie vier aspekte die produksie-

struktuur langs die Olifantsrivierskema beinvloed. In die volgende 

aanta.l bladsye sal nagegaan w rd hoedanig die invloed was en watter 

rol elk gespeel het. 

I. KAPITAALKRAGTIGHEID. 

Voordat aanda.g geskenk word a.an die inv1oed wat die kapitaalkrag

tigheid van die boere op d~e grondgebruik op die Skema. gehad het, is 

dit nodig dat daar eers gelet word op hoedanig die verbetering op 

die Skema in die gebied was. Die finansiele sake van 'n boer is uiters 

vertroulik en juis daarom was dit moeilik om gegewens oor hierdie 

aangeleentheid te bekom. Di t was onmoontlik om direkte gege·w·ens 

vir die he1e Skema te verkry en daarom is teruggeval op gegewens wat 

op 'n indirekte wyse in verband staan met kapitaalkragtl.gheid. 

Van~it gegewens wat verkry is by die Hoofposkantoor in Kaapstad, 

blyk dit dat die hoevee1heid telefoonhuurders gedurende die tyd-

perk onder bespreking 1Vinnig toegeneem het. 

LUTZVILLE-GEBIED KOEKENAAP-GEBIED 

Privaat Party1yn Totaa1 Privaat Party1yn Totaa1 Groot Totaalo 

1946 3 21 24 2 0 2 26 
1950 8 31 39 6 31 37 76 
1955 15 31 46 10 31 41 87 
1960 29 63 .· 92 14 61 75 167 

Die hoevee1heid te1efone is nie a1tyd 'n aanduiding van die kapitaa1-

kragtigheid van persone nie, maar tog is die korre1a.sie tussen die 

twee begrippe vera1 op die p1atte1and, groot. 

'n Tweede groep gegewens wat gebruik is om die kapitaa1kragtig-

heid van die boere op die Skema aan te dui is motorstatistieke. 
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In die hoofstuk wat handel oor die vervoer word hierdie statis-

tieke volledig weergegee. By wyse van opsomming kan net daarop 

gedui word dat die hoeveelheid voertuie op die Skema vermeerder het 

van 192 op 1 Julie 1954 tot 346 op 1 Julie 1960. 

vermeerdering van 80% oor 'n tydperk van 6 jaar. 

Dit betaken 'n 

Nie alleen het 

die totaal van die aantal motorvoertruie toegeneem nie, maar ook het 

die gemiddelde ouderdom van voertuie op die Skema afgeneem. Sien 

grafiek. 171. In 1954 was die gemiddelde ouderdom van motors op die 

Skema 12 jaar, terwyl dit in 1960 slegs 9 jaar was. Die logiese 

afleiding wat vanuit hierdie syters gemaak word, is dat die boer die 

nuwe motor kon bekostig, omdat hy finansieel sterker geword het. 

Die gegewens vir die vorige jare was ongelukkig nie beskikba.a.r nie. 

Bogenoemde statistieke is sprekend van die verandering 1-iat da.a.r in 

die ekonomiese toestand van die boere op die Skema 1~-a.s. 

'n Ander aanduiding van die toena.me in die ekonomiese vermoe van 

die boere is die statistieke oor trekkers. In die hoofstuk oor 

meganisasie word •n volledige uiteensetting in hierdie verband ver-

strek. Daa.rom sal hier dus slags by die volgende opmerkings vol-

staan word: Vanaf 1 Julie 1956 tot 1 Julie 1960 het die a.anta1 

trekkers op die Skema toegeneem van 89 tot 124. :Pit beteken •n 

toename van 40% in s1egs vier jaar. Ook in hierdie geva1 het die 

gegewens vir die vorige jare ontbreek. Nie alleen het die aa.ntal 

trekkers toegeneem nie, maar ook is •n sterker (dus •n duurder) 

trekker aangeskaf. Waar die gemiddelde perdekrag in 1956 s1egs 20.5 

was, het dit toegeneem tot 26.5 in 196Q. 

Gesien in die 1ig va.n bogenoemde bewyse, ka.n met reg verklaar 

word da.t die ekonomiese toesta.nd van die boere op die Skema gedurende 

die vyftien ja.ar onder bespreking (1945- 1960) baie toegeneem het. 

So verkla.ar die voorsitter van die direksie van die Olifa.ntsrivier 

Koop. Vereniging in sy jaarverslag, 
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Foto 5o 

DIE PROEFHUURDER HUISE o 

Die oorspronklike huise op die Skema is vir die proefhuurders 

opgerig deur die Depar~ement van Lande. Hierdie huise, hoewel ni e 

groot nie, het voorsien in die behoeftes van die proefhuurder . 

Baie van die boere het egter ekonomies so opgang gemaak dat hulle 

die huise verbreek het, of aangebou het. Baie het heeltemal nuwe 

hui se opgerig. Daar is nog baie min van die tipe huise op die 

Skema wat nog in hul oorspronklike vorm op die Skema aangetref wordo 
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·--------·------------- ---- ·-----------1 

Foto 6. 

DIE NUWE HUlSE. 

In die hoofstuk oor kapitaalkragtigheid wys die skrywer daarop 

dat gedurende die afgelope paar jare die boere langs die Skema baie 

toegeneem het in ekonomies e krag. Hierdie verandering vrat daar 

plaasgevind het, het tot uiting gekom op baie gebiede. So het die 

aantal motors vermeerder en die gemiddelde ouderdom van die motors 

jonger geword op die Skema. Op een gebied waar die verandering 

wat daar gekom het duidelik sigbaar was, was die tipe woonhuis wat 

die boere gebou het. Vir baie boere is die oorspronklike huise 

wat die Departement van Lande gebou het nie meer goed nie en is nuwe 

verbeterde huise gebou. Op die foto verskyn een van hierdie modern 

huise wat tans oral op die Skema aangetref word. 

·-------~--- ·----.. ·-·-~~-~-_.,..---------------J 
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Foto 7o 

DIE DORP LUTZVILLEo 

Die foto wat ' n blik op di e Lut zvi lledorp verskaf, is geneem in 

' n Foto wat in 1953 geneem sou gewees het~ sou 9n hee l temal 

ander beeld weergegee het ~ want di t was eers in die afge l ope tien 

jaar dat die dorp uitgebrei het tot wat dit vandag i s o Die 

ekonomiese opgang wat die oewerbewoners deur die jare gemaak het 7 

kan ook gesien word in die ontwikkeling van di e dorpo Op die foto 

verskyn slegs ' n gedeelte van di e do~p 9 aange sien die twee skole, 

die kerk en baie woonhuise ni e sigbaar is nie . 

Die dorp is nie gelee op die vloedvlakte nie ~ maar wel ander-

kant die kanaalvlako 

1 
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11 Die meeste boere het in die jare (1942- 1952) 
verander vanuit 'n agterlike toestand na. een l) 
van onafhanklikheid en •n ltontantlewe, 11 

Die genoemde voorsitter doen verslag van die tydperk tot 1952, 

Da.ar kan met die grootate vrymoedigheid gea8 "liOrd, gesien in die lig: 

van die genoemde bewyee da.t die ontuikkeling na 1952 nog sneller was. 

Die ekonomieee ontwikkeling op die Skema hot ongeveer die vol-

gende patroon aangeneemt Voor 1944 was die boere op die Skema 

hoo:f'saa.ldik proefhuu:rdere '\'fat oor we:l.nig of goen kontantgeld beskik 

Die kop~:r~ van die boe:re ae prodv.kte het hulle min ka.ns 

gegee om boe;enoo mde te bekom/- Die koma van die kotlpera.tiewe stelsol 

op die Skema. het •n verande:r:lng inselei, want dit waa veral hierdie 

atelsel wat die kle:ln'boe:r 'beake:rm het teen die grootboer en die on-

eerlike handelaars, Rie:rdie atelael het a.anvanklik nie baie vinnig 

op die Skema ontlrikkel n:le, Toe die boe:re egter die voordele daara.an 

verbonde ontdek.• het eli t vinnig veld ge~fE.m, In 1953 verklaar C.J. 

s~~a.noveldor in ay teaie 2 ) dat + 9o% v~n die boe:re in die deel onder . . ~ . 

besprel~ing gebruik maa.k van die l'o~pe:rasies om h:ulle :p:rodukte te be-

mark, 

. h.ande l oo:r bema:rkine;. 

het hy bewyae aang~haal hoekom hierdie afleiding wel gemaak is. Dit 

aal nou ay tae.lk l;v<'HHt om aan to dui in we lke opaig hierdie ont"lfikke ling 

die g:rendgebru:lh: op die Skema ~affekteer het. 

aspekte waa.l'aan aandag ~akenk sal word. 

Daar was veral vyf 

l) Voorsitte:r; Jaa.:rveralag vv.n Die Olifantsrivier Ko8p. Vereriiging: 
1952. 

2) Swanevelder1 C,J.; Die Olifantsrivier Beaproeiingskema. P• 148. 
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Die vlisselende pryse van sommige ge1·rasse maak di t soms 'n vraag

stuk om sulke gewasse te verbou. Dit is waar, veral van die gewasse 

wat op die ope mark verkoop word soos skorsies, aartappels en mark

tamaties. Hierdie gel·rasse word vanoor die hele land op die Kaapse 

mark gelewer. Dit gebeur. dibrels dat 'n groat besending van elders 

die mark lrat nog 'n goeie prys gehandhaaf het, heeltemal in duie 

laat start. Dit is dus nie 1n ongewone verskynsel nie dat 'n boer 

•n baie goeie ge1-Jigsoi>brengs van sy g~mas kry en •n goeie vooruitsig 

het vir 'n groot wins, en tog deu.r die sameloop van omstandighede 

kry hyhaas niks vir sy oea nie, Die omgekeerde is ook wa.ar as die 

boer di t gelukkig t,ref. Di t is onmoontlik vir die boer wat eltonomies 

nie stark is nie om sulke finansi~Ue skokke op te doen sander na

delige gevolge nie. Sulke gewasse sal dus alleen gekweek word deur 

boere WJ.t fina.nsieel 1-rel die waagstuk kan aa.ngaan. 

•n Tlreede aspek 1-rat genoem kan ~-rord en wat voortvloei ui t bo

genoemde, is die verband tussen kapitaa.lkragtigheid en die onder

nemingsgees wat deur die boer aan die dag gel~ word, Hierdie verskyn

sel sal egter volledig bespreek word in hierdie selfde hoofstuk onder 

die afdeling 11 inisiatief11
• 

In die derde plek moet gelet word op die uitgawes wat aangegaan 

moet word om 'n gewas op die mark te bring. llierdie uitgawes ver-

skil van die een ge"~>ras na 1n ander. F.ierdie uitga1res kan bepalend 

wees of 'n boer kana sien om •n gewas te verbou of nie. Vanuit ge

e;ewens ~~at verkry is van 'n aantal boere is die gemiddelde onkoste 

wat aangega.an word om •n produk op die mark te bring, in 1963 as volg 

saamgestel. Die leser moet egter besef dat die uitgawes wat aan

gegaan ~~ord, onderhewig is aan baie faktore. Onderstaande syfers 

kan dus hoogstens beskou ~~rd as benaderd. Die onderstaande gege-

1-rens is bereken vir een morg vi~ een jaa.r. In die geva.l van som

mige gewaase kan slegs een oes per jaar geproduseer word. In die 

geval van ander opbrengste kan dieselfde gewas net vir een aes ge-
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produseer word, maar, omdat di~ gewas net vir 'n halwe jaar op die 

grond staan, kan 'n ander gewas die ander helfte van die jaar ge~ 

kweek wordo Sulke uitsonderlike gevalle sal genoem wordo 

LUSERN: 

Aantal oeste 
Totale opbrengs 
Bruto inkom_ste 
Uitga:wes: 

Arbeid en bewerking R20 
Gifstowwe Rl2 

6 
22 ton 

R342 

Vervoer en kommissie Rl6 48 
R2.94 

In die geval van die eerste be:werkingo 
Saad R30 
Bemesti,ng Rl8 48 

Net,to inkomste per morg R246 

BONE: 

Aantal oeste 
Totale oesopbrengs 
Bruto inkomste 
Uitgawes,: 

· · 1 Saad 
Bemesting 
Ploeg en plant 
Skoffel 
Gifstowwe 
Qes 

Bemarking: 

R80 
RlO 
Rl2 
R16 
Rll 

· Sakke Rl2 
Sit R .4 
Kommissie R40 

R55 

Rl29 

2 
40 sak 

R640 

Vervoer R 2 _R~5_8 ______ ~-~R~2~4~2~----
Netto inkomst!? per morg R398 

RQSYNE: 

Aantal oeste 
Totale oesopbr~ngs 
Bruto inkomste 
Uitgawes: 

.A.rbeid en bewerking 
Bemesting 
Gifstow:we 
Bemarking 

Netto inkomste 

RBO 
Rlti 
R 8 
R72 

1 
6 ton 

R600 

Rl76 
R424 
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TAMATIES: (Fa.briek) 

~anta.l oeste l) 
Tota.le oesopbrenga 
Bruto inkomste · 
Uitga.w~s: 

. Sa.a.d 
Plant 
Skoffel 
Gifstowwe 
Pluk:k:oste 
Vervoer 

178. 

R65 
R16 
R 8 
R10 

R 3 
RlO 
R20 
R25 
R60 
R 5 

Indien die gronde yoora.f teen a.a.lwurm 
beha.ndel moet word., 
Netto inkomste 

1 
24 ton 

R480 

R152 
R321 

1 
30 ton 

R600 

Rl23 
R477 

R 60 
R417 

1) Die gewas sta.a.n slegs die helfte van die ja.a.r op die gronde 
sodat a.nder gewa.sse vir die res van die ja.ar geproduseer k:an word. 

AARTAPPELS: 

Aa.ntal oeste l) 
Totale oesopbrengs (75lb. sa.kkies) 
Bruto inkomste @ R2 (wissel aoms Rl en R3) 
Uitgawes: 

Saa.d Rl80 
Bemesting Rl6 
Ploeg en Plant Rl5 
Opert R 4 
Gif Rl8. R 53 . 

Oes: 
Uitha.a.l 
Sortering 

Bema.rking: · · 
Sa.kkies 
Ma.rkfooi 
Spoorvrag 

Netto inkomste 

R24 
R24 

R40 
R30 
lOO 

R 48 

RlOO 

1 
400 

R800 

R381 
R479 

1) Twee o_este is moontlik in een ja.a.r op d.ieselfde grond, maar 
weens siektes en die swa.k mark is dit nie lonend nie. Die gronde 
kan dus vir 'n ander gewa.s gebruik word vir die a.nder helfte van 
die ja.a.r. 
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'n Vierde ekonomiese aspek waaraan aandag geskenk moet word, 

is in hoeveel paaiemente 'n gewas sy inkomste lewer. Dit was ver-

al van groat belang in die veertiger jare toe die boere verplig was 

om 'n gewas te produseer 1vat gereelde inkomstes le"''rer. 

soos wyn, rosyne, gars en.die groentegewasse lewer slegs gemiddeld 

drie inkomstes per jaar. Dit was dan onmoontlik vir die arm boer om 

te leef van een inkomste tot die volgende wat eers oor ses maande kom. 

In plaas van sulke gewaese te verbou het hy hom liewer beperk tot 

die produkte wat nie alleen ses oeste per jaar lewer nie, maar met a.l 

die agter-1 middel- en voorskotte ingereken, die oesopbrengs in •n 

groot aantal paaiemente betaa.l~ So 'n gewas is lusern. Vandag, 

met die beter algemene_ toestand van die boere, die verbetering van die 

koC>perasiestelsel en die beter ontidkkeling van banke, het die in-

vloed van hierdie faktor haas verdwyn. 

-In die vyfde en la.aste plek moet gelet word op die rol wat die 

ekonomiese toestand van die boer speel qp die moontlikheid om te 

meganiseer, In die hoofstuk wat handel oor meganisasie, sal daarOJ!ll 

gewys word dat die boerdery op die Skema gerig is op meganisasie om 

·tyd en arbeid te bespaar. Dit is a.lleen die boer wat die nodige 

middele daartoe het, wat kan meganiseer. Die volgende syfers wat 

verkry is van 1n aanta.l handelaars in plaasgereedskap dui die gemid-

delde pryse aan vir gereedska.p wat gebruik word om lusern te verbou. 

Die linkerhandse kolom verteeRwoordig.die boerdery waar die mini-

mum meganisasie aanwes.ig is, terwyl die. ander kolom die eenheid 

verteenwoordig waar tot 'n groot ma.te gemega.niseer is. 

Perde snym,asjien Rl80 
Trekker snymasjien R240 
Parde hark R 90 
Rolhark (trekker) Rl50 
Perdepers R240 
11Piok-up" ( optelbaler) Rl200 
2 Parde met tuie ·. R200 
Trekker Rl800 

R710 R3390 

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



180o 

Om die groot kapita~luitgawes wat verbonde is an meganisasie 

te oorbrug, het sommige boere saamgestaano Skynbaar werk hierdie 

saamboerdery nie uit op die Skema nie~ want al hierdie gemeenskaplike 

besit van gereedskap is nou gestaako Die meeste van die boere het 

nou elk hulle eie gereedskap aangekoopo Die rede hiervoor ).s 

hoofsaaklik dat die boere op die Skema so selfstandig as moontlik 

wil weeso Soms verskil die grootte van die oes sodat dit dus 

moeilik is om elke lid van die vennootskap se aandeel u.i t te werk9 

in die aankoop en onderhoudskoste van die implement. Die geaardhe~d 

van die boerdery op die_ Skema.veroorsaak dikwels dat twee boere op 

dieselfde dag ~n stuk gereedskap wil geb~1ik en dat dit vir hom on

moontlik is om die werk uit te stel sonder groot onkoste of verliese. 

_I!o VOORLIGTING EN OPLEIDING. 

Met die ontwikkeling van wetenskaplike boerderymetodes speel op= 

leiding en voorligting in die jongste tyd 9n al groter rolo Da.a:r is 

hoofsaaklik drie dryfkragte wat hierdie aspek van d~e boe:rdery aan= 

moedig. Van Owerheidswee word dit al. meer besef dat dit noodsaakli:k 

is om die boer beter in te lig oor die boerdery in di.e algemeen en 

die aard van die boerdery op die Skema in die besondero In die 

tweede plek vind die verskillende kopers van produkte op die Skema 

di t voordelig in hulle e_ie be lang om die boer ·toe te lig oor die ver= 

~is_tes wat van ~n produk verwag word~ om sodoende die baste resul tate 

te verkry. In die laaste plek besef die boer self oak dat d.it to·t 

sy ~ie beswil is om homself beter voor te berei vir die groter 

eise wat moderne wetenskaplike boerdery met die groter kompetisie 

wat dit vir die boer inhou, aan hom stelo 

1. Voorligting wat verskaf word deur die Staats- en Semistaats= 

diens~instellingso 

(a) Stellenbosch-Elsenburg Landbou~Kollegeo 

Hierdie Kollege het twee proefpersele op die laer deel van die 

Skemao Af'gesien van dro A.Do Nieuwoudt wat tans (1963) aa.n die 
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hoof staan van die proefnemings al~ar~ is daar op die persele self 

ook 1h groot plaaslike personeeL In die afgelope a.antal jare is 

daar reeds verskeie eksperimente op hierdie twee persele uitgevoero 

_Sulke proewe was bv~ 

(i) Die aanplant van subtropiese vrugte soos v1a-appel 9 tamatie

pruime, av~kadopere enso 

(ii) Die aanplant van olyf-9 dadel 9 vye en ander soorte borneo 

(i~i) .Proewe iovomo druiwevarieteite en die beste opleimetodes 

vir wingerdo 

(iv) Otnvangryke proewe ioVomo lusern is reeds op hierdie persele uit

gevoer deur Ooao mnro Hynman en dro A.Do Nieuwoudto 

( v) Toetse iovomo die watergebruik van verskillende gewasse op 

verskillende soorte grondo 

(vi) Eksperimente oor die ekonomiese breedte van die leibeddings enso 

Die aantal eksperimente wat reeds hier uitgevoer is~ is te veel 

om h~er te vermeld en daarom sal met bogenoemde volstaan wordo 

Die resultate wat op hierdie wyse ingesamel word9 word aan die boere 

bekend gemaako Op sulke vergaderirigs kan die boere die eksperimente 

bespreek en vrae vrao 

(b) Die Departement van Wa.terweseo 

Aanvanklik was al d:le ~ere op die Skema proefhuurders onder 

die Departement van Waterweseo .Met die doel van voorligting aan 

en kontrole oor hierdie proefhuurde:rs~ is daar gn Superintendent 

op Koekenaap geplaaso D~e meeste van die boere is vandag nie meer 

proefhuurders nie (dit is veral wa.ar van die Lutzville-gebied), maar 

tog is die Superintendent nog beskikbaa.r om enige boer van raad en 

leiding te voorsieno 

(c) Die Landsdiensorganisasieo 

Hierdie organisasie is nie gn staats- of semi-staatsdiens-
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Foto 8. 

OPGELEIDE WINGERD. 

Die foto is geneem op die proefperseel van die Stellenbosch-

Elsenburg landboukollege. Daar word tans uitgebreide eksperimente 

uitgevoer met die verskillende metodes waarvolgens wingerd opgelei 

kan word. In die toekoms sal wingerd in 'n al grater mate opgelei 

word as wat tans die geval is. 

Die grande op die foto is teen 'n redelike helling en daarom 

was terrassering nodig. 
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organisas~e nie, maar tog pas dit die beste onder hierdie atdelinw, 

van voorligting .. 

Sommige van die skole op die hele Skema maak gebruik van die 

Landsdiens-organisasie om die leerlinge reeds van jongs at in aan-

raking te bring met die landboubedryt. 
·. . . \ ·. j . . ' .~ 

. . I . . . . 
!:: 
. I 

(d) Die Departement Landboutegniese Dienste. 

Die' Departement Landbouteg:nie.se. Dienste ( atdeling Gzoondbewaring) 

het 'n kantoor op Vredendal. Hoewel die. Skema self nie direk onder 

hu11e werksaa.mhed.e reso:tteer nie, word daa.r tog op verskeie maniere 

hulp aan'die boere voorsien. .Die voorligting vind hoofsaaklik plaas 

in die vorm van lesings en bespreki~~s.~t op boeredae gebou word. 

,.Verskeie sulke lesings is al oor tamatie-en skorsieboerdery op die 

wyse gehou .. Volgens mnr. Agenbaoh (die ampt~naar in bevel by bier-

die kantoor) sal die effektiefste me:tode.wees om individuele be-
. .. 

soeke aan die boere te bring. Weens die gebrek aan personeel is dit 

egter ui t die aard van die saak onmoontiik. 

2.. Voorligting wat verskaf word deur die kopers van produkte op 

die Skema. 

(a) Die Olifantsrivier Ko5p. Kaasfabriek. 

Die eerste· rigting waaraan die maatskappy aandag gegee het was 

die verbetering van die ,melkras op die Skema. Vanaf ~e beginjare 
. . 

van die bestaan van hierdie maatskappy het die lede van die direksie 

besef hoe noodsaaklik dit is om die boere voor te lig aangaande die 

gehalte beeste wat hul.le moet a.anhou. Alleen dan kan die bedryf' 

winsgewend wees~ A.anvankl;ik is aandag gegee aan die aankoop van •n 

bul of bulle wat dan die eiendom van die fabriek sal wees en dan uit-

gehuur sal word. Weens die ui tgestrektheid. van die produksiegebied 

het hierdie plan onprakties geblyk te wees. 
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Die tweede ui t'l'reg vir die Kol:iperasie was om 'n persoon na 

Onderstepoo:d te stuur oin •n studie te maalc van kunsmatige bevrug

ting. Hierdie persoon sou egter nie werk onder die Kaasfabriek 

nie, maar onder die Inseminasie Ko6perasie. l3aie boere het l'fel van 

hierdie geleentheid gebruik gemaak. Ten spyte van al hierdie pogings 

wat deur die fabriek aangewend is om die gehalte van die beeste te 

verbeter, verklaar die reeds genoemde mnr. Agenbaoh in sy jaarver

slag van 1960 dat die gehalte van die beeste op die Skema baie swak 

is. 

•n Tweede rigting waarin die fabriek vrerk is om die brali tei t 

van die melk te verbeter.. So voorsien hulle goeie emmers, salf en 

ander benodighede aan die lede. Ook word die produsente voorgelig 

hoe om 'n hoij graad melk te lewer. Tog meld die Suiwelraadbeampte, 

mnr. Potter, volgens die jaarverslag van die voorsitter van die 

direksie in 1960, dat slegs ses boere uit 'n totaal van 98 le't·reran

siers goeie melk lewer. 

(b) Die Tamatiekopers. 

Die Langeberg Kol:iperasie wat sedert 1957 van hierdie deel van 

die Skema tamaties ontvang, het dit noodsaaklik geag om hul agente 

tussen die produsente op die Skema rond te stuur. Hierdie voor

ligtingsagente lig die boere toe insake die aanplant, bewerking en 

oes van tamaties. · Hierdie dienste '-rord gratis aan die boere voor-

sien. Ook word die boere wat nie goeie saad besit nie van die nodige 

voorsien. 

(o) Die Droijvrugteraad. 

Om die boer te help om 'n beter produk op die mark te bring, 

het die raad •n permanente voorligtingsbeampte wat deur die hele 

Westelike Provinsie gaan. Van tyd tot tyd besoek hy dan ook die 

Olifantsrivierskema. Hoewel die beampte aangestel ~s om voorlig-
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ting oor droevrugte in die algemeen te gee, konsentreer hy o:p die 

Skema hoofsaaklik o:p rosyne. Volgens mnr. Lochner, die sekretaris 

v~n die Raad, tree die voorligter in baie gevalle slegs o:p as die 

middelmano Hy voorsien die boer van die nodige inligting oor waar 

hy sekere gegewens kan bekom waaroor hy as voorligter self nie beskik 

nieo Die wyse waaro:p:. die voorligting plaasvind is hoofsaaklik deur 

die toespreek van vergaderings en individuele besoeke. 

(d) Die Olifantsrivierse W~elders. 

Hierdie. maatskappy le hulle nie daarop toe om voorligting aan 

die boere te gee deur 9n permanente voorligter rond te stuur nie~ 

Tog word daar baie gedoen domov. besprekings oor wingerdboerdery 

in die algemeen en die wynbedryf in die besonder. 

(e) Die Olifantsrivier Koop. Vereniging. 

Daar is 1n groot ooreenkoms in die inetode waarvolgens hierdie 

maatskappy inligting aan die boere gee en die metode wat die 

Wynkelders beoefeno Al verskil is dat die gewasse waaroor voor

gelig wo.rd in die geval veral bone en lusern is.. Omdat hierdie 

Kooperasie ook opgetree het as die verkoper van plaasgereedskap, doen 

dit ook sy plig teenoor sy lede in die verband. 

(f) Die Kunsmismaatskappye. 

In die afgelope aantal jare het die hulp by wyse van voorligting 

wat hierdie maatskappye lewer, geweldig uitgebrei. Vandag word 

reeds vn wye veld gedek. Grond-, water-, bemesting- en siektetoetse 

word uitgevoer. Hoewel hierdie inligting hoofsaaklik daarop gemik 

is om die kunsmismaatskappye indirek te bevoordeel, is dit tog van 

groot nut vir die boere. 

(g) Die Verkopers van Gereedska;po 

tHe motief vir die inligting wat hierdie maatskappye aan die 

boere verstrek, stem ooreen met die van die kunsmismaatskappye., 
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l\1eganisasie neem 'n al groter omvang op die Skema aan en juis daarom 

is die informasie ;.rat hierdie instansies aan die boere gee, van 

groot waarde. Die voorligting word hoof'saaklik verstrek.by wyse 

van privaat demonstrasies op 'n boer se plaaa, of op die tentoon

stelling. 

3. Die Boere self. 

Die inisiatief om leiding en hulp te bekom, kan ook van die 

boere self uitgaan om sodoende sy kennis uit te brei en homself te 

bevoordeel. Daar is veral twee rigtings ;.rat ingeslaan word. 

(a) Lru1dboutentoonstellings. 

In 1948 word die eerste landboutentoonstelling op Lutzville 

gehou. Die doel hiervan was om die onderlinge kontak tussen die 

boere te versterk en die boer in staat te stel om sy eie,pr:oduk in 

pe~tief te sien teenoor die algemene gehalte van die produk wat 

op die Skema geproduseer word. Op 5 April 1949 verklaar die 

Burger reeds dat met die tweede tentoonstelling wat daar op Lutzville 

gehou is, die voorui tgang 'lrrat gemaak is merkvraardig l-ras. Di t is 

verbasend hoe die aantal inskrywings toegeneem het. Sedertdien word 

die tentoonstellings nog elke jaar gehou. 

Volgens mnr. W. van Aarde, die sekretaris van die tentoonstellings

komitee,is die doel van die tentoonstellings nie net om die onder-

linge kompetisiegees tussen die boere aan te moodig nie, maar ook 

om die boer voor te lig. Die gewoonte is dat nadat al die produkte 

en diere beoordeel is, die beoordeelaars die tentoonstellers te 

woord staan. 

beantwoordo 

By die geleentheid word alle vrae wat mag opduik, 

Soos reeds gesien, bied die konsentrasie van boere by die ten

toonstelling aan die plaaslike agente van landbougereedskap die 

geleentheid om hul implemente te demonstreer. 
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(b) Akademiese Opleiding. 

'n Grondige teoretiese kennis oor boerdery-aa.ngele~nthede is 

nie 'n vereiste van 'n goeie boer nie, maar tog is di.t een van die 

belangrikste bykomende faktore wat van 'n boer 'n goeie boer ma.ak. 

Dit is juis hierom jammer d.at slegs een boer op die Skema. 'n 

Universi tei tsgraad in die landbou besi t. Die Stellenbosch-Elsenburg 

Landbou-Kollege is die naaste la.ndboukollege a.an die Skema.. 
~· .. 

Sommige van die vakke wat hier.aangebied word, soos akkerbou en 

wynbou, voldoeh goed aan die vereistes wat op die_ Skema a.an •n boer 

gestel word. Tog was d.aar deur die jare maar nog slegs drie van 

die boere op die Skema wat opleiding aan hierdie inrigting ont-

vang het.,. 

Slegs ongeveer 65 myl van die Skema op Clanwilliam is die Hoer 

Landbouskool Augsburg .. Hierdie skool is spesiaal da.a.r gestel om 

Ooa .. te voorsien in die behoeftesvan die Skema.. Gegewens wat verkry 

is van die hoof van die skool, dui egter op die volgende ongelukkige 

toedrag van sake: 

.1945 
1950 
'1955 
1960 

Totale aantal leerlings 

50 
45 
55 
79 

Geta1 van Lutzville en Koekena.ap .. 

0 
0 
0 
1 

Die vakke wat by hierdie skool aangebied word, sal nuttig wees vir 

enige voornemende boer op die Skema. So bw. word vir die Senior 

Sertifikaat, afgesi~n van die twee amptelike tale, landbou

ekonomie, landbouk:unde teorie, praktiese landboukunde en algemene 

wetenskap ( aangepas by die 1andbou) aangebied. 

Aan die gewone Hoersk~ol op die Skema word die va.k landbou 

g1adnie aangebied as eksamenvak vir die Senior Sertifikaat nie. Dit 

kan as 'n groot leemte beskou word as da.armee rekening gehou word 

dat 'n groot aantal van die 1eerlinge hulle tot die boerdery wend 

nadat hulle hu1 skoolloopba.an da.a.r voltooi het .. Wa.a.r la.ndbou a.s 
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vak wel aangebied word, is dit in die laer klasse. 

Die leser moet onthou dat die boere wat tans op die Skema 

boer, hoofsaaklik die kinders van die Skema is, en as sulks redelik 

vertroud is met boerdery-omstandighede daar. Vergeleke met hul 

vaders ivat van elders gekom het. om die Skema op te bou, mense wat 

miskien veeboerdery of graanboerdery as agtergrond gehad het, is die 

huidige geslag baie beter toegerus vir hui taak as besproeiingsboere. 

Dit is dan ook opvallend dat daar 'n duidelike verskil is in die 

vaardigheid om te kan boer op die Skema tussen jong boere wat van 

·elders kom en die wat kinders van die Skema is. 

III. INISIATIEF. 

Daar is 'n baie nou verband tussen die vorige twee aspekte 

nl. kapi taalkragtigheid en opleiding en die derde nl. inisiatief. 

Die ondernemingsgees wat aan die dag gele word deur 'n boer om 

'n nuwe gewas te beproef, kan alleen gebore word uit 'n verstand 

t-rat die nodige teoretiese kennis besi t en wat gerugsteun word deur 

die so noodsaaklike finansiele sekuriteit. Dit is dan ook opvallend 

om die korrelasie tussen bogenoemde drie verwante aspekte op die 

Skema waar te neem. Daar is die verskillende afdelings van die 

boerdery waarop dit tot uiting kom: meganisasie, siektebe-

stryding, bemesting, besproeiing, arbeidsorganisasie, grondbeplan

ning ens. 

Daar is 'n aantal beproefde gei-Tasse soos lusern, gars en 

rosyne op die Skema wat heeltemal 'n gevestigde tradisie geword het. 

A.g.v. die inisiatief van enkele boere het daar deur die jare nuwe 

gewasse hulle verskyning gemaak. Al hierdie gewasse wat onder-

soek is, was nie ewe suksesvol nie, maar tog het sommige inslag 

gevind en 'n verandering in die produksiestruktuur teweeggebring. 

Di t is opvallend dat di t hoofsaaklik die jong boere is vrat die voor

tou neem op hierdie gebied. 
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· I'n die geheel gesien, speel die kapi taalkragtigheid van die 

boere, die opleiding wat hul geniet het, die voorligting wat hul 

ontvang en die ondernemings_gees wat hul aan die dag le 'n belang

rike rol in die boerderystruktuur langs die Olifa.ntsrivierskema. 
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HOOFSTUK I. 

ARBEID. 

Arbeid is 'n noodsaaklikheid vir enige boerderybedryf. Die 

beperktheid of die oorvloed daarva.n, ~a.l duidelik sy invloed op 

die bedryf toon. In hierdie hoofstuk wa.arin die ar'tieidsaspelt op 

die.Skema bespreek word, sal dit die taak wees om kortliks te wys 

op die bronne van a.rbeid en die rol wat e+k van die verskillende 

.rasse in die verband speel. .Daarna sal die verskillende soorte 

werkers wat daar op die Skema is, bespreek word. In die derde 

plek sal d.;ie invloed wat die beskikbaarheid van arbeid op die plant 

van verskillende gewasse _speel,.bespreek word,. In die laaste plek 

sal daar die belangrike vergelyking getref word tussen arbeid en 

meganisasie, en hoe dit op 'n indirekte wyse die grondgebruik op 

die Skema bepaal. 

Io ARBEIDSBRONNE. 

Die vernaariiste bronne van 13.rbeid op ciie Skema is blankes, Bantoe!S 

en Kleur linge. 

Omdat die bevolkingsgetalle 'n goeie aanduiding is ~an die be

skikbaarheid van arbeiders, vera.l in die geva.l van nie-blankes, 

word die vo lgende gegewens weergegee vir die bevolking van die distrik 

Vanrhynsdorpo .Di~ gegewens wat verkry is van di(Ol Landd.roskantoo~ op 

Vanrhynsdorp is redelik betroubaar vera1 vir die la.aste pa.ar op-

gaw~s .. 
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Plattelandse bevolking ·~ 
B lankes 6898 

neurlings 

·Jaturelle 

otaal van nie-blankes 7123 

l 

T 

T otaal plattelandse bevolk~ 14021 

Stede1ike bevolkin~. 

Blankes 828 

K1eurlinge 

Nature11e 

Totaal nie-blankes 740 

Totaal .stedelike bevolking 1568 

Plattelandse en Stedelike 

bevo lkint3:. 

Blankes 7726 

Kleurlinge 

N aturelle 

Totaal nie-blankes 7863 

Groottotaa1 van bevolking 15589 
,, ' 

1. Blankes: 

'1946 1951 

7675 6087 

9432 

672 

8950 10104 

16625 16191 

1258 2511 

2700 

65 

1343 2765 

2601 5276 

8933 8598 

12132 

737 

10293 12869 

19226 21468 

Blanke arbeid is beperk tot die boer en sy seuns. 

1960 ' 

. 

5297 

11540 
: 

1699 

13239 

18536 

3397 

4910 

962 

5872 

9274 

8694 

16450 

2661 

19111 

27810 

Die gebruik 

van blankes buite die fami1iegroep, hoewe1 dit nog nooit algemeen in 

gebruik was op die Skema, in die afgelope jare heeltemal in on-

bruik geraak. Die persele is te klein om meer as een blanke gesin 

te dra. Die boerderymetodes op die Skema het verander van die ge-

bruik van hoofsaaklik hande-arbeid,-na die van meganisasie. Dit is 

dan logies afleibaar dat die arbeid wat die blanke op die Skema nog 

doen die gemeganiseerde arbeid is. Dit is opvallend dat die seuns 

van die erfbewoners in die afgelope jare heelwat minder op die per-

seel help as wat vroeer die geval·was9 

2. Naturelle-arbeid: 

Aanvanklik was daar baie min naturelle-arbeiders op die Skema. 

Die wat daar wel was, het gewerk by die Departement van 1faterwese of 
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VANRHYNSDORP ,___ 

• ·). 

VEASPAEIDING · 

-._··VAN ·-
BLANKES · 

1946 1960 

~ ·VANRHYNSDORP ·. 777 

... VREDENDAL /257 

,,, I( LAVE§» 77/ 
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• •• • 

• 

194 •. 

OLIFANTSRIVIER 

• 

S I AATSWATERSKEMA · 

• 
. , ....... . 

VERSPREIDJNG 

BLANKES 

• •• .. 

I 9 5 I 

I STIPPEL = 10 PERSONE 
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OLIFANTSRIVIER 
S I AATSWATERSKEMA 

VERSPRE I 0 I NG 

VAN 

BLANKES 

I 9 60 

I STIFPEL = 10 PERSON E 

,· 
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196. 

OLIFANTSRIVIER 
S I AATSWATERSKE:MA 

• • .. ••• ••••• . ..... •• •• 

• 
• 

• VERSPRE I 01 NG 

• 

• VAN 
• 

• 

• 

Nl E - BLANKES 

• 

I STij:f)E.L _ 10 PERSON E 

·-=· ·: 

IN 

19 5 I 
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OLIFANTSRIVIER 
S I AATSWATERSKEMA 

• 
• 

• • • 

• • • • • • • •••• 
::;~·· 
•••• 

• 

V.ERSPRE I DING 

• 

NIE - BLANKES 

• 
• IN 

• 

····I ••• • 960 
• 

• 

STIPPEL = 10 PERSONE 
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die wynkelders. . Vir die tydperk tussen 1951 en 1960 het die aantal 

naturelle in die distrik Vanrhynsdorp egter meer as verdriedubbel. 

In 1960 't-Jas di t dan ook 'n algemene verskynsel om 'n naturellewerker 

op 'n plaas te kry. Die beleid van die huidige Regering is egter 

om .die naturel in 'n groter mate uit te skakel uit die arbeidspatroon 

van die Westelike Provinsie. In die lig hiervan, is daar dan ook 

'n bepaling op die Skema dat alle vreemde Bantoes - die wat buite 

die Republiek gebore is - moet teruggaan na htine land van herkoms. 

Die ander naturelle mag deur die boere gehuur word onder die beheer 

van die Naturelle-Administrasie. 

Die naturelle is gewoonlik beter arbeiders as die kleurlinge 

omdat hulle nie alleen sterker is nie, maar ook is hulle oor die al-

gemeen betroubaarder. Om 'n beter beheer oor die naturelle te ver-

s~ker, is dit •n bepaling dat die naturelle nie in-die lokasie mag 

woon nie, maar hulle word verplig om op die plase te woon. Dit is 

egter moeilik om die streng beheer wat daar oor hulle gehandhaaf moet, 

toe te pas. Daarom voel sommige van die boere dat die wyn- en vis-

maatskappye, wat beter beheer oor hul werkers het, van hierdie bron 

gebruik moet maak. Op die wyse sal die kleurlinge dan vrygestel 

word om op die plase tekom werk. 

3. Kleurlingarbeid. 

Kleurlinge was nog altyd die vernaamste bron van arbeid op die 

Skema. In die toekoms sal dit nog al belangriker word namate die 

naturelle-arbeid van die Skema sal verdwyn. Daar is veral vier 

bronne vanwaar die kleurlinge kom wat op die Skema werk. 

Dit is opmerklik dat die aantal nie-blankes volgens die meegaan-

de tabel in die tydperk 1936 tot 1960 amper verdriedubbel het. 

Hierdie vermeerdering het hoofsaaklik plaasgevind op die Skema-

gebied van die distrik (sien die bevolkingsverspreidingskaart vir 

die distrik Vanrhynsdorp). 1l1eenoor hierdie gevreldige toename van 
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die nie-blankes, het die blankes slegs met 14% of .:!:. 1,000 vir 

dieselfde tydperk toegeneemo .Word die syfer vir die periode 

1946- 1960 geneem, was daar self's 'n afname van 200'in die b]apke 

bevolkingo 

Ba~e kleurlinge kom vanaf die sendingstasies en ander gebiede 

_.van Namakwalando _Di t is '.n algemene verskynsel dat veral gedurende 

die droe jare hierdie arbeiders baie volop is op die Skemao Ge-

durende goeie reenjare in Namakwaland ontbreek hierdie arbeiders 

op die Skemao Hierdie ver~kynsel is ook waar in die geval van 

kleurlingarbeiders wat van die res van die distrik kom. Van die 

meegaande bevolkingskaarte vir die distrik van Vanrhynsdorp kan af

gelei word dat die grootste kons.entrasie van kleurlinge ( ook die 

van die totale bevolking) op die.Skema is. Di t .is duidelik dat die 

trek na die Skema deur die jare al starker geword het, as die kaarte 

v~r 1946 en 1960 vergelyk word. Baie van die werkers wat vanaf 

hierdie bron kom, is aanvanklik rou in die tipe werk wat op die Skema 
' 

gedoen word. Hulle leer egter baie gou. 

'n Tweede bron vanwaar kleurlingwerkers kom, is die Ebenezer 

·sendingstasie, ongeveer 5 myl van die Skema. _ Hierdie werkers 

waarvan sommige self ook grondeienaars is, is goed bekend met die 

tipe werk, maar weens hulle eie boerder1;belange, of die van familia 

en vriende, is hulle nie gereelde werkers nie. Hulle is hoofsaaklik 

seisoenarbeiders. 

'n Volgende bron vanwaar werkers na die Lutzville- Koekenaap-

gebied komt is vanaf Vredendal en die res van die Skemao Dit is 

'n verskynsel dat die arbeiders op die Skema gedurig van woonplek 

verandero Hierdie werkers stem ooreen wat betref diensvoorwaardes' 

behuising, werksbekwaamheid ens. met die wat in die Lutzville-

Koekenaap-gebied aangetrefword. 
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Die grootste aantal van die werkers wat op die Lutzville

Koekenaap-gebied van die Skema werk is afkomstig van daardie gebied 

self en is daar gebore, Hierdie werkers wat goed vertroud is met 

die tipe werk op die. Skema, is gewoonlik die gereelde werkers. 

(Op die verskillende soorte werkers sal later in hierdie hoofstuk 

gelet word) • 

Daar was 'n verandering in die behuisingsregulasies van hie:rdie 

werkers deur die jare onder bespreking. In die vroee vyftiger 

jare het die arbeiders hoofsaaklik in die lokasies gewoon. Hier-

die bevolkingskonsentrasies is duidelik sigbaar op die bevolkings

kaart vir die verspreiding van nie-blankes in 1951. Hierdie arbeiders 

moes elke oggend die afstand na die plaas afH~. In sommige gevalle 

was dit selfs tot drie myl. Hierdie gebruik het sy nadeel in die 

sin dat die werksure verkort is en die boer minder beheer oor sy 

werkers het. Die huidige beleid is dat die lokasies, behalwe die 

by L~tzville-darp, heeltemal moet verdwyn, of die boere moet behoor-

lik behuising vir die werkers in die lokasies daarstel. Die boere 

is nou verplig om aan die werkers behuising op die plase te voorsien. 

Hierdie reel het algemeen byval gevind by die boere, omdat die be

aware wat bo genoem is, op hierdie wyse verdwyn. Op die versprei

dingskaart van nie~blankes in 1960 kan die beginresultate van die 

be1eid reeds opgemerk word. Hoewe1 die 1okasies nog nie verdwyn 

het nie, is verandering reeds sigbaar. 

II. DIE VERSKILLENDE SOORTE · WERKERS. 

Dit is in die tweede plek nodig dat aandag gegee word aan die 

verski1lende tipe arbeiders op die Skema op te sien hoe e1ke tipe 

inpas by die arbeidsstruktuur van die Skema. 

1. Vaste P1aasarbeiders: 

Di t is die .geree1de werkers wat gewoon1ik op die p1aas woon. 
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Foto 9. 

ARBEIDERHUISE. 

Die beleid is tans dat die werkers moet woon op die plase waar 

hulle werksaam is en dat die boer dan daar geskikte behuising aan sy 

werkers moet voorsien. Op die foto verskyn die nuwe tipe arbeider
~ 

huis wat nou algemeen op die Sk~ma aangetref word. Hierdie tipe 

huis van steen en sement, met 'n deur, venster en skoorsteen, is 'n 

groot verbetering op die tipe wat eers op die Skema aangetref is. 

Random die huis word klippe gepak vir die winter. 

Dit is logies dat werkers wat in sulke huise woon, beter be-

kwaam vir hulle werk sal wees as die wat gewoon het in die ou tipe 

huis. 
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Hoewel hulle reeds op Vrydagaande ophou werk ( vroeer was di t 

Saterdagmiddae) kan hy tog oor die naweek gebruik word. Gewoonlik 

is daar een wat vas op diens is op die diere te versorg en los 

werkies·, te verrig. 

2. Dagloners: 

Dit is die werker wat gedurig van werkplek verander. Die een 

week werk hy op die een plaas en gedurende die ander week op die ander 

plaas. Hulle woon gewoonlik in die lokasie en hoewel hulle ook op 

Vrydagaande ophou werk, is hulle anders as die vaste werker heelte

mal vry tot Maandae. 

3. Seisoenswerkers: 

Dit. is werkers wat net vir 'n sekere seisoen by die boer werk. 

Sulke seisoene is gewoonlik wanneer daar druiwe gesny, bone opge-

trek, .of tama.ties gepluk word. Hoewel dit gewoonlik net die vroue 

is wat hierdie tipe werk doen, kom dit ook soms voor dat mans 

sulke werk doen. Dit is vera.l waar van mans wat van elders kom. 

Hulle is nie vooraf georganiseer in spanne nie, maar die boer bring 

hulle self bymekaar. Die getalle word gewoonlik aangevul deur die 

vrouens en kinders van die gereelde werkers. 

Die lone wat aan die verskillende werkers betaal word deur die 

jare .het verskil, want volgens inligting wat verkry is van die boere 

op die Skema, was dit ongeveer soos voig: 

1940 

1960 

Vasta werker 

40c 

60o 

Dagloner 

30c 
55c 

Seisoenswerker 

30c 

50c 
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III. DIE VERBAND TUSSEN ARBEIDSBEHOEFTES EN GEWASSE WAT 

VERBOU WORD. 

In die volgende paragrawe sal die derde aangeleentheid van 

arbeid bespreek word nl. die verband tussen die beskikbaarheid ~n 

arbeid en die rol wat dit speel op dje kweek van verskillende gewasse: 

In die verband. is dit nodig dat die leser op die volgende let: 

1. Daar is sekere gewasse wat meer arbeid vereis as ander. Hierdie 

feit sal outomaties 1 n invloed uitoefen op die keuse van gewasse 

wat.deur die boer verbou sal word, as alle ander faktore soos pryse, 

grondgeaardheid ens. buite rekening gelaat word. Die invloed wat 

hierdie faktor op die keuse van gewasse sal uitoefen, sal wissel 

deur die jare na gelang van die hoeveelheid arbeid wat beskikbaar 

is. Die beste voorbeeld in hierdie verband is die vergelyking wat 

daar soms getref word tussen rosyne wat baie arbeid vereis, en wyn 

wat relatief minder arbeid vereis. 

2. Nie alleen wissel die totale hoevee1 arbeid wat die een gewas 

teenoor die ander vereis nie, maar ook verskil dit gedurende die 

verskillende tye van die jaar. Die boer wat dus sy bedryf oordeel-

kundig wil organiseer, sal wel deeglik hiermee rekening moet hou 

in die keuse van die gewasse wat hy plant. Alleen op die wyse· san 

hy sy arbeidsprogram eweredig kan verdeel. Die volgende is volgens 

die boere wat geraadpleeg is, die werkprogram wat elke gewas vereis: 

Die 1eser moet deeglik besef dat dit uiters benaderd is, juis omdat 

daar soveel individuele verskille is van die een boer tot die ander, 

van die een jaar tot die ander en tussen die een soort grand en die 

ander. Ook is dit nie moontlik om die skaal wat gebr.uik is tussen 

die gewasse onderling te vergelyk nie, maar elke gewas moet op sy eie 

behandel word. 

volgende: 

Die waarde van die syferskaal is naasteby die 

4 uitermate baie arbeid 
3 baie arbeid 
2 geringe arbeid 
1 min arbeid. 
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Jan .. Feb .. Mrto APro Mei June; Julo Augo- .Sept •. Okt-.,._ Nov. Deso 
. 

Lusern 3 2 2 l 
~ 1 l 2/ 3 

~ \ 

Oes , Oes , Oes I Oes Oes, Oes Oes Oes i t 

' 
Nat lei Natle i ·-Nat lei Nat lei Nat lei Nat lei Nat lei Nat lei 

-- ~· .;: --~-

2 1 2 
, 

2 1 
_, 

1 2 1 Bone ! 
' 1 

Oes Plant Nat lei Oes Oes --~· Pl,nt P-lant Nat lei N~tlei 
Skoffel Skoffel 

-~ 

I 
Rosyne 2 4 - -' 1 -'- :1 l . .;;-. 

! Oes Oe_s Snoei Sqoei Ploeg 
Nat lei 

. -·· 
'-

Wyn 2 3 / l 1 .1 

I 
Oes Oes - Snoei Snoei; Ploe'g l~ 

/ Nat lei -

' 

Gars ,l 1 1 
Saai· saai Oes 

I. '• 

'T-amaties 1 1 1 4 ! \ 2 , --
Gif Gif - Gif -' Oes. Plant 
Skoffet -Nat lei Natlei 

---
Skorsies 1 2 3 ; - \ 

! 
,., 

Plant ' Gif Oes I ; 

~ \~ 
I Natle i ' ' ! ' 

i -. 

Aartappels ~ 2 1 1 3 2 2 1 l' 1 3 ; t-
I; 

I 
; 

I ~ ~lant. Opert -_ Ope·rt Oe-s --a~~ .Pl~nt Opert Opert Opert Oes 
1 Nat lei Nat lei ~ Nat lei Natlel Nat lei , \ , ~ 
I ~ Skoffell Skoffel 

·7:::1 l Skoffel Skoffel Skoffel ' 
j 

- 1-
--- --'. 

Hierdie oes word selde toegepas weens sie):ct~s 

en swak mark. 
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IV. DIE VERHOUDING ARBEID - MEGANISASIE. 

Naas arbeidsbeplanning is daar ook 'n ander metoda om die 

arbeidstekort te oorbrug nl. d~ur meganisasie. Omdat lusern die 

gewas op die Skema is wat op die doeltreffendste wyse gemeganiseer 

kan word, sal die volgende vergely~ing in die geval van lusern ge-

tref word. Die syfers is verkry van die boere en kan om verstaan-

bare redes slegs as benaderde syfers beskou word: (Die syfers is vir 

een morg) 

. -Gemeganiseerd Ongemeganiseerd 

-- Koste Man ure Koste ' Man ure 

Sny Rl.OO ..1. 70c 3 2 

Hark 75c 
1 

50c 1 -} 
Hoop maak - - Rlo 50c 6 

Uitry van los lusern R2.25c 9 
1 ' 

Pers 50c 3 R2.50c 9 

Uitry van bale 50c 
1 
3 

Totaal R2.75c 1..1. R7o50c 28 
---~ 2 

··-

In die hoofstuk oor kapitaalkragtigheid is reeds verwys na 

die hoe onkoste wat dit meebring om te meganiseer. As nou in 

rekening gehou word dat in die bogenoemde voorbeeld die rente op 

kapitaalbelegging nie bygereken is nie, dan is dit moontlik dat as 

di t vrel bygereken word die totale koste dieselfde sal wees in die 

geval van gemeganiseerde boerderyas in die geval van ongemeganiseer-

de boerdery. Die belangrike aspek wat egter in bogenoemde tabel 

geopenbaar word, is die tydsbesparing wat meganisasie meebring. 

Daar is sekere gewasse wat hulself beter leen tot meganisasie as 

ander. (In die hoofstuk oor meganisasie sal daar verder ingegaan 

word op hierdie aspek) 

In hierdie hoofstuk het dit aan die lig gekom dat daar geleidelik 

'n groter arbeidstekort op die Skema ontstaan het en dat hierdie te-

kort gedurig kritieker geword het. Daar is twee metodes genoem 
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•·raarvolgens hierdie arbeidstekort oorbrug kan -rrord nl. beplan

ning en meganisasie. In die lig hiervan sal die leser besef hoe 

uiters gekompliseerd die probleem van die keuse van gewasse vir 

die boer is, veral as in aanmerking geneem word dat alle gewasse 

nie eweveel arbeid vereis nie. Ook verskil die tye van die jaar 

wanneer die produk meer arbeid vereis. Verder verskil gewasse in 

die graad waartoe meganisasie daarop toegepas kan word. 
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HOOFSTUK 8. 

· .MEG.ANISASIE. 

Twee aspekte van die landbou wat baie_na aan mekaar staanf,-, 

en mekaar onderling beinvloe_d is meganisasie en arbeido ~egari.i-

sasie beinvloed arbeid en die effektiefste gebruik van arbeid kan 

alleen gepaard gaan met volledige meganisasieo 'n Vereiste is 

egter dat die arbeid wat gebruik word, moet beskik oor die vaardig-

hede om gebruik te ka.n word in meganisasie. SoP. van Wyk stel di t 

1) 

The skill of the farm labourers who have to 
operate the mechanical equipment is of ~eat 
importance. Unskilled labour with little 
brain power and lack of knowledge of the prin
ciples on which a machine operates~ causes much 
unnecessary wear and tear and repair worko 

Dit val buite die bestek van hierdie werk om 'n volledige be-

.. -,_ ··' 

spreking te gee van die verskillende stadiums wat die verskeideilheid 
; 

van die landboumasjiene, wat op die Skema gebruik is, deur die tyd-

perk (1945- 1960) ontwikkel het en toegeneem het in doeltref:fendheid, 

Daar sal slegs kortliks die ~estand geskets word soos dit in 1945 

was en hoe dit verander het tot 1960. 

In 1945, net na die oorlog, was daar weinig of ge~m meganisasie 

op die Skema nie. Die boer het gewoonlik sy werk gedoen met vier 

trekdiere wat sy ysterwielwa en sy eenskaarploeg getrek het, 

die belangrikste gewas op die Skema in daardie jare, is op soort-

gelyke primitiewe wyse bewerk. D:i.t is gesny met die 3' 6" perde-

snymasjien, gehark met die perdehark. Nadat dit in hope gemaak is~ 

1) VanWyk, S.P.: The Economic importance of mechanisation i:n 
agriculture. p.ll. 
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Foto 10. 

DIE YSTERWIELWA. 

Hierdie ti pe via -vwrd nog ba ie selde op die Skema gebruik , omda t 

dit te l omp , t e klein en te swaar is. 

Op die agtergrond staan nog die ou tipe kleurlinghuis wat van

dag nog op die Skema aangetref word. Di t ••ord van riet gemaak met 

sakke om die plekke wa t te yl is, digter te maak. Hierdie tipe 

huis he t geen vensters , of skoorsteen nie. Die vuur word nie op 

'n vuurhe rd nie maar sommer in die middel van die vloer gemaak. 

Die rook moet dan maa r se lf sy weg deur die mure, die dak en die 

deur na buit e vind. Die vloere van hierdie huise i s ge1wonlik van 

grond, te r wyl die mure van die heel bestes met k l ei afgeplei s ter is. 

As die leser hierdie tipe huis verge lyk met die moderne kleuTling

huise wat tans gebou word, is die verskil opvallend. 

-'---~--~--·· -···------ - ·---·---·---------------------"'' 
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Foto llo 

DIE SLEEPWA. 

Die sleepwa wat agter die trekker gehaak word, is vandag die 

mees algemene vervoermiddel vir algemene vragte op die Skemao 

Hoewel baie van die sleepwaens vier wiele het, is die met twee 

wiele baie beter, en wel om die volgende redes: 

(1) Die bestuurder kan die wa en trekker makliker agteruit stoot 

omdat 6 pare wiele makliker agteruit stoot as 8 pare. 

(2) Die tweewielwa kan baie· korter draai as die vierwielwa. 

(3) Die tweewielwa plaas baie van sy gewig op die trekker se agter-

wieleo Die gevolg is dat die trekker baie sterker kan trek as die 

trekker wat gekoppel is aan die vierwielwao 

Baie van die waens is gemaak van ou vragmotorbakke enso 

·----------------------------------------------------------~-- ·· 
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Foto 12. 

DIE PERDEPERS. 

Hierdie foto is verkry vanuit een van die ou vers1ae. Die 

perdepers was toe vry a1gemeen gebruik. Hoewe1 dit vandag nog ge-

bruik word, het dit in baie geva11e p1ek gemaak vir die trekkerpers 

en die 11 pick-up". Die nadee1 van hierdie tipe pers was dat dit 

hee1wat stadiger was as die tipes wat t ans gebruik word. Verder 

;.ms die pers vas sodat die 1usern a1tyd na die pers toe moe s aange-

werk word . Die arbeid 1..-at daar dus by hierdie tipe pers nodig was, 

lwas in verhouding heehrat meer as wat nodig i s by die moderne tipes. 

Vanaf die meegaande foto kan ook duide1ik afge1ei word dat die 

ekonomiese toestand van die boere in daardie jare heelvrat swakker 

was, veral as na die plaashuis gekyk word. 
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Foto 13. 

DIE TREKKERPERS . 

In vergelyking met die perdepers is hierdie pers 'n baie groot 

verbetering. Nie alleen is daar in verhouding hee l wat minder arbeid 

nodig by hierdie pers nie, maar ook is hierdie pers baie beweegliker. 

Dit is selfs moontlik om op die land met die pers te werk, van een 

hoop lusern tot by 'n ander te ry en die lusern dan direk op die 

land te pers. Op hierdie '"yse word dan baie arbeid bespaar deurdat 

dit dan nie nodig is om die los lusern alles na die pers te ry nie. 

'n Verdere ontwikkeling op hierdie tipe pers is die 11pick-up" 

(optelbaler) wat die lusern wat in rye geha rk is, self van die land 

af optel en pers. Die 11pick-up" is egter baie duur en die boer kan 

dit alleen bekostig ashy baie lusern het. 
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is dit met d:i,e wa uitgery om fuetj~e perdepers gapers te wordo 

Vyf'tien jaar later,· in 1.960, was die toestand heeltemal andere, 

d.eurdat die koms van die trekker die weg vir meganisasie gebaan heto 
. . • . . I . 

I ' 

Die nieeste e;ereedskap was toe baie doeltref'f'ender en word sommer 
- '• 

direk van die trekker heheer deur die hidroliese driepunt-koppeling o 

Die t!'ekker en die implement is nou 'n eenheid wat dit baie beheer-

baarder en beweegliker maako Onder die gereedskap wat .agter die 

t~ekker gekoppel kan .word, _tel die tweerigting-dubbelvoorploeg, 

.die skotteleg (offset), die rolhark, die snytoestel van 7 vto ens., 

By wyse van verduideliking kan die volgende benaderde syf'ers ge-

gee word wat y~rkry is van,boere op die $kemao Dit ver~enwoordig 

ongeveer die oppe:t'Vlakte w~t in een uur bewerk kan wordo 
I 

/ 1945 1960 

Eenskaar-.eenrigting ploeg 1 8' morg 

Tweeskaaxtrekker-oms.lag ploeg. 1 morg 

Perdesnymasjien (3' 6") 1 
i 3 morg 
I 

Trekkersnymasjien 1~ morg 

Perciehark 
! 

1 morg 

Rolhark I 3 + morge 

Perdepers 30 bale 

Pick-up (Optelbaler) 300 + bale 

Die getalle en die verspreidD.ng van trekkers is nie die enigste 

aanduiding van die graad van meganisasie nieo Die trekker as 

die lhasis.waarop meganisasie berus 11 kf1n by gebrek aan ander gege-

wens, tog gebruik word om die aard en omvang van meganisasie op die 

Skema weer te geeo Vir die doel word die laser na die volgende 

graf'ieke . en kaarte verwys o 

lo Op die gra:fiek wat handel oor meganisasie (Po 213) is die toename 

in die getal t;rekkers in Suid-Afrik:a. baie in-siggewend as di,t in ver- . 

gelyking gebring word met die af'name van d;ie .. aantal perdeo Onge-

lukkig gee die genoemde pamflet van S.Po van Wyk nie die gegewens na 

1950 nie~ As die leser egter let op die grafiek oor trekkerstatis-
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STATISTIEKE OOR TREKKERS 

TOT.ALE INVOERE VAN WIEIJI'REICKERS IN SUID-.AFRIKA 

TOTALE. AANTAL TREKKERS OP DIE SKEMA 

Lutzville Koekenaa:p :.... ----
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-tieke, :::w,l hy sien dat die trekkers vanaf 19 56 tot 1960 gc:nv-eldig 

toegeneom het. Di t sal dus nie verkeerd vrees om te aanvaar dat die 

styging in die getal trekkers na 1960 nog toegeneem het nie. 

2, Die kurwe op die grafiek ( sien 214 ) vir trokl<:erstatistieke 

vwt die invoer van wieltreklcers in Suid-Afrika aantoon, toon dat 

Claar 1 n toenarne vanaf 4, 856 -trekkers in 19 56 vms tot ll, 030 in 

1960. Die ::melle -toename in die invoer is verstaanbaar as daarop 

gelet 'HOl'cl clat die indeksprys van trekkers vanaf 19 52 baie min toe-

gone om het, ter1;yl di t v<::maf 19 57 heel temal konstant gebly hot. 

daar in 1 n duid.eliko ooreenkoms tussen die ind.okr:1pryse van 

trekke:cs en cUe van ancler plaasgeroedskai)• ( Sien graf:Lok . 215 ) 

3. Die clercle grtdiek vraarop gelet 1w:cd, is die statistieke oor 

trekkers op clie ~1.k:ema ( sien 214 ) • Hierdie lrurHes i~1 gebaseer 

op gegewens w-at verkry is van die Inkomc~tekantoor op Vredendal. 

Onge1ul'::kig was die gegevrens vir die jare voor 1956 nie boskikbaar 

nie omdat trekkers voor daardie datum nie geregistreer is nie. 

1) 

1956 
1958 
1960 
(/) styging 
1956 - 1960 
~,.... 

1) I,ie;te 
Mecluim 
Svraar· 

I:~J?.!~ 

23 
I 20 

17 

-32% 

KOEKENAA.P 

Me d. :31-raal' 
~--·-·-· 

13 0 
20 2 
32 5 

+137% -
onder 20 pk. 
20 - 40 pk. 

Totaal 

36 
42 

l4-

+50% 

40 pk. en meer. 

LUTZVILLE 

IJigte Me d. S<mar Totaal 

' 
25 27 1 53 
24 35 2 61 
20 AJ -~1.~ _10 

-20%, +437( +6CJ% +3Q7h 

ITierdie gege>·;ens is weergegee in meegaande grafieke. 

Die oplettende leser sal dadelik opmerk: 

(a) Daar is meer trekkers in die Lutzville-gebied as in die 

TOT.AAL 

89 
103 
12.1 

+40<;2 

Koekenaap-gebied. .Al afleiding wat hiervan gemaak kan word, is dat 

die boere van eersgenoernde gebied gouer begin het om hul boerdery 

te meganiseer. 

(b) :Oat die aantal trekkor·s deur die jare vinnig toegeneem heto 

In clio Koekenaap-ge bied vras di t so hoog as 50'f{. In die Lutzville-

ge 1-d.ed was di t ietwat mindor nl. 30'}{,. Die verldaring hie:rvoor is 
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dat die boere in die Koekenaap-gebied eers in die laaste vier jaar 

begin het om die agterstand wat hul gehad het, uit te wiso 

(c) .Die gemiddelde perdekrag van die trekkers het deur die jar~ 

toegeneem van 20o5 in 1956 tot 26e5 in 1960o So het die aantal 

ligte trekkers op die Skema afgeneem van 48 in 1956 tot slegs 37 
! 

in 1960o Hierdie toename in perd~~ag van die trekkers kan aan 

die volgende oorsake toegeskryf,word: 

(i) Aanvanklik was die swakker trekker sterk genoeg vir die werk wat 

die boere daarmee gedoen heto Dit is toe hoofsaaklik gebruik om1 

die wa ~e treko Spoed het egter 0n al groter faktor op7die Skema 

geword" Die gevolg was .dat die boere al sterker trekke:r:s begin 

aanskaf het wat meer werk in dieselfde tyd kon doen~ 

(ii) Daar het 'n groot verskeidenheid arbeidsbesparende implemente 
""j 

in gebruik gek~m .. Hierdie implemente kon slegs aan die sterker 

trekker gemonteer wordo Om dus• volle geb:ru.ik te maak van die grcter 

doeltreffendheid van meganisasie, het die boere oorgeskakel na die 

trekker waaraan die implemente gekoppel kon worda 

(iii) D~e starker trekker is nie noodwendig groter en lomper as 

die ouer trekker niea Die nuwe trekker met die driepunt-koppeling 

.maak voorde1iger gebruik van sy eie gewig en krag en ook die gewig 

van die implemento Hoewel die trekker dus sterker in krag geword 

het, het dit tog ewe .swaar in gewig gebly .. 

In die hoofstuk oor arbeid is daar reeds bespreek dat sekere ge-

wasse hulle beter leen vir meganisasie as andera Ook is daar in 

da.ard:isl hoofstuk gewys op die implikasies van hierdie fei t op die 

produksiestruktuur in die Skema" Di t is moeili.k om die graad van 

meganisasie by' 'n gewas te bepaal 9 juis om die volgende redes: 

(a) D:ie ontwikkeling deur die jare het mekaar baie vinnig opge-

volg en wat nou nog waar is 9 sal oor 9n paar jaar heeltemal onwaar 

wee so 

(b) Dit is moeilik om te besluit wat wel onder meganisasie ingesluit 
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word, bv. is die ploegie wat die perd in die wingerd trek ook me-

ganisasie, of kan alleen van meganisasie gepraat word as daar 'n 

trekker op die spel kom? 

In die lig van bogenoemde bes1-rare sal die leser besef dat die 

gegewens wat van 'n aantal boere verkry word en hier verstrek word, 

uiters benaderd is. Die onderstaande persentasies is die graad 

waartoe die arbeid verbonde aan 'n gewas, meganiseerbaar is. 

Lusern 9CJ1/o 
Gars 9CP/o 
Wyn 4o% 
Bone 25% 
Tamaties 20% 
Rosyne 2ofo 
Skorsie s 20"/o 

, By vryse van 'n opsomming kan dus met reg gese word dat die 

meganisasie van die boerdery, die moontlikhede van die bedryf op 

die Skema in die algemeen verbeter het. Behalwe dit was daar ook 

nog sekere gewasse wat in 'n groter mate gebaat het by meganisasie 

en juis die feit het die populariteit van die besondere gewasse op 

die Skema verhoog. 
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Foto 14. 

DIE PERDEHARK. 

Tot onlangs was die tipe hark nog die enigste wat gebruik kon 

word om die lusern wat afgesny is, bymekaar te hark. Die foto is 

in die winter geneem en daarom is die lusern baie min. 

l----------------·------------·-·-··--·-·--··-·-----·-----£ 
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Foto 15o 

DIE ROLHARK. 

Die rolhark het plek gemaak vir die perdeharko Dit is nie 

alleen net so doeltreffend as die perdehark nie, maar ook hark dit 

'n baie groter oppervlakte in dieselfde tyd. 

Agter die trekker is die brandstoftenks wat in die afgelope 

jare opgerig is deur 'n bekende Oliemaatskappy. Hierdie tenks het 

in die plek van brandstofdromme gekom (op die linkerkant van die foto 

is van die dromme sigbaar). . Hierdie dromme moes by die Olifants-

rivier Koop. Vereniging gaan · haal word. Tans word die brandstof op 

die plaas met groot afleweringsvragmotors gelewer. Dit is baie 

makliker om die brandstof uit hierdie tenks te tap as wat dit voor

heen was om dit uit die dromme te pomp. 
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Foto 16. 

DIE PERDESKRAPER. 

Hierdie foto wat verkry is vanuit een van die ou vers1ae, is ge 

neem in die vroee jare toe die gronde op die v1oedv1akte nog ge1yk 

gemaak is. 

Op die oog af 1yk dit asof dit onnodig is om tien trekdiere 

voor een skraper in te ~an. Tog moet die 1eser onthou dat hierdie 

diere die hele dag moes trek en dat die kleigronde wat gelyk gemaak 

moe s word, baie swaar is om te bewerk . 

Word hierdie foto vergelyk met die foto 17, dan let die lser 

dade1ik die verskil op da t beide van d~ linplemente dieselfde werk 

doen, maar tog is die trekkerskraper baie hanteerbaarder. Nie 

alleen kan dit op 'n baie kleiner oppervlakte draai nie, maar ook 

kan dit onvermoeid die hele dag werk sonder dat dit hoe f te rus. 
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Foto 17o 

DIE TREKKERSKRAPER. 

Meganisasie het reeds ver gevorder op die Skema deurdat sommige 

boere selfs hulle skraapwerk met die trekker en 'n vasgeboude skraper 

doene In vergelyking met die perdeskraper het hierdie trekker-

skraper baie voordele, deurdat dit op verskillende maniere gestel 

kan word om aan te pas by die helling van die grondo 

Op ~ie foto is die werker besig om terrasse te skraapo Die 

trekkerskraper is veral baie handig om grande te ~errasseer~ omdat 

die skraper op verskillende skuinstes gestel kan wordo In die afge

lope jare word daar baie nuwe grande deur die boere voorberei, en 

dtt is veral by die skraap van hierdie grande dat die trekkerskraper 

baie doeltreffender is as die ou diereskrapero 
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Foto 18. 

DIE PERDEPLOEG. 

Hierdie perdeploeg w-at op die Skema beter bekend is as die 

11 loskop-omslag-ploeg" was teen die einde van die veertiger jare baie 

gewild op die Skema. Dit kan in beide rigtings ploeg en is baie 

maklik hanteerbaar. Omdat dit in beide rigtings kan ploeg, kan die 

grond daarmee baie gelyk bewerk word sonder die groot strykvore in 

die middel of aan die kante van die bedding. Vandag egter word 

hierdie ploeg nie meer so baie gebruik nie, omdat dit moes plek 

maak vir die tweeskaar-trekkerploeg wat die grond ook baie netjies 

kan bewerk en 'n heelwat groter stuk grond in die selfde tyd kan om-

ploeg. Hierdie tipe ploeg word nog gebruik waar die boer op 

terras se moet ploeg en dit te gevaarlik is om met die trekker naby 

die wal van die terras te werk. 
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HOOFSTUK 9• 

VERBINDIHGSl\1IDDELS. 

Die Olifantsrivierbesproeiingskema is gelee in 'n baie dun 

bevolkte deel van die Republiek van Suid-Afrika. Dit is dus on-

moontlik vir die kopers van produkte op die Skema om die produkte 

wat hulle koop plaaslik te verkoop. Die meeste van die produkte 

moet dus vervoer 1-rord na die mark wat elderf:=l, gewoonlik in die Westelike 

Provinsie, is. Op die Skema s.elf is daar slegs twee fabrieke wat die 

produkte van die Skema plaaslik verwerk. (Die Tf;ynkelders en die 

Kaasfabriek) Die meeste produkte wat dus na die mark gestuur '1-.'0rd, 

is nag in 'n onverwerkte toe stand as di t vreggestuur word.- en di t is 

dus gew·oonlik lamp en swaar. Vanui t bogenoemde twee fei te sal die 

leser dus aflei dat die toestand van die verbindings tussen die Skema 

en die mark van die uiterste belang is vir die produksiemoontlikhede 

op die Skema. 

In die hoofstuk sal dus veral gelet word op die verbetering van 

die verbindings op die Skema. Daarna sal die skrywer daarop ingaan 

hoe hierdie verbeterings die produksiestruktuur op die Skema bein-

vloed het. In opvolging sal bespreek w-ord hoe die verbindings 

tusson die Skema en die lfestelike Provinsio verbeter het en die im

plikasies daarvan op die verskillende gewasse wat op die Sl<:ema pro

duseer word. 

I. VERBINDINGS OP DIE SKE~ffi. 

Die meegaande kaart 227 van die verkeerswee op die Skema is ge

maak van gege-vrens wat verkry is van die Afdelingsraadkantoor op 

Vanrhynsdorp en gee die toestand 1-.reer sooo~ di t in 1963 w-as, On

gelukkig het die gegewens ontbreek om 'n kaart op te stel vir die 
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:posisie in 1945 .. Volgens die geheue van die skryt;;er self en die 

getuienis van ander persone 9 was die toestande van die paaie daardie 

jare hagliko Dit was die berugte spreekwoordelike 11Namakwalandse 

:paaie" waa;rdig.. Di t. is nie nodig dat die skrywer ingaan o:p die 

verbetering van die a:fsonderJlike paaie nie en daar kan volstaan word 

deur te se dat nie alleen die'padnetwerk digter geword het nie~ maar 

ook die toestand ~an die paaie verbeter h~to 

Tot in 1960 was daar slegs een oorgang oor die rivier vir die 

laer deel van die Skema .. 'Di t was die laagwaterbrug was dikwels 

gednrende die wintermaande oorstroom iso So het dit soms gebeur 

dat die boere langs die linkeroewer (die Olifantsrivier Koop .. 

Vereniging is ook hier gelee) vier maande lank afgesny was van die 

Lutzville-stasie en die dorpo In sulke tye was die enigste verbin= 

ding 1n sk:uito Die kortste padverbinding na die naaste stasie in 

sulke tye (Vredendal) was 24 myl van die Skema se verste punt op 

die l:Lnkeroewero Die ontwrigting wat so 'n isolasie teweeg bring~ 

sal deur die leser be~ef wGrdo Gelukkig is di t hoofsaaklik geduren-
'I' 

de wintermaande wanneer die boerderybedrywighede op die Skema minder 

iso 

In 1960 is 1 n nuwe hoogwaterbrug op die Skema gebou deur die 

Con~or maatskappy .. ( 0n Be'spiegeling of hierdie brug wel op die ge= 

skikste plek gebou is, val buite die bestek van hierdie werk) Nie 

alleen is die bogenoemde beswaar op hierdie wyse ui tgeskakel_nie 11 

maar ook het dft betaken da t daar gedurende die somermaande tv<ee 

verbindings oor die rivier is., Dit het die a:fstand na die Lutz-

ville-stasie vir baie boere aansienlik verkort .. 

Dit is nodig dat in die bespreking van verbindangsmiddels op die 
' ,. 

Skema die vermeerdering van voertuie ook bes:preek word~ juis omdat 

hierdie twee aspekte baie na aan mekaar staano Die volgende tabel 
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is saamgestel vanuit gegewens wat verkry is van die Inkomste-

kantoor op Vredendal. Ongelukkig was die gegewens vir die jare 

voor 1954 nie beskikbaar nie, omdat sulke gegewens van tyd tot tyd 

vernietig word. 
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Uit bovermelde statistieke blyk die volgende: 

L Die aantal voertuie op die Skema het vir die tydperk wa t vreerge

gee word met 8~/o toegeneem. Die grootste toename was in die geval 

van bakkies met die g~ringste toename in die geval van vragmotorso 

Die leser moet onthou dat 1n bakkie vn dubbele doel dien nlo om 

passasiers, sowel as ligte vragte, te vervoerc 

2e Die Lutzville~gebied het heeh~at meer motors as die Koekenaap

gebied hoewel die verskil in die geval van bakkies heelwat minder is. 

In 1960 was daar sel£s meer bakkies in Koekenaap as in Lutzville~ 

Die'dubbeldoel-voertuig is dus in die g~val van Koekenaap baie ge

wilder. 

3o Die hoeveelheid vragmotors het nie baie vinnig toegeneem nieo 

Verder in die hoofstuk word daarop gewys dat die vragmotor in al 

groter mate gebruik word vir die vervoer van groente. Die logiese 

afleiding sal dus wees dat die aantal vragmotors baie moes vermeer

der het. Die verklaring vir hierdie teenstrydigheid is dat die 

kapitaalbelegging in 1n vragmotor baie 'hoog is en dat baie boere maar 

eerder gebruik maak van 'n gehuurde vragmotor as om self een te koopo 

Die invloed wat die verbetering van die verbindingsmiddels op 

die Skema op die produksie van gewasse het~ was hoofsaaklik indireko 

Dit het die algemene produksiemoontlikhede van gewasse op die Skema 

verhoogo In die geval van die le1-rering van melk aan die Kaas

£abriek het dit egter 'n direkter invloed gehad. 

Dit is nodig dat Swanevelder se tesis l) gebruik word om die 

toestand ih 1952 weer te geeo Hy noem dat mae groot hindernis vir 

die Kaasfabriek is dat langs die hele Skema daar slegs by Vredendal 

'n hoogwaterbrug iso By Lutzville is daar darem 1 n laagv;aterbrugo 

1) Svmnevelder 7 C • .J.: Die Olifantsrivierbesproeiingskema. pol22 
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Na 196'0 was die geval beeltemal 11nders en dit was nie meer so 

nodig om die roete so ingrnend te vernnder.in die winter nie. 
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Foto 19. 

DIE OU liADRIF. 

Voordat daar nog enige brug oor die rivier was, was dit nodig 

dat al die produkte wat op die linkeroewer geproduseer was met 

skuite oor die rivier of met waens, by die drif, deur die rivier 

vervoer is. Dit leser kan verstaan hoe hinderlik en tydrowend so 

'n omslagtige proses moes gewees het. Ver in die agtergrond is 'n 

Jdeel van die vallei wat toe nog heeltemal onbewerk was. 

is die deel baie intensief bewerk. 

Vandag 

Op dieselfde plek waar die drif was, is later die laagwaterbrug 

gebou (sien die ander foto's ). Ook hierdie laagwaterbrug het nie 

altyd aan sy doel beantwoord nie en in 1960 is die nuwe hoogwater

• brug by Lutzville gebou. 
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Foto 20. 

DIE LAAGWATERBRUG. 

Op dieselfde plek waar die drif deur die rivier vroeer was, is 

die laagwaterbrug gebou. Hoewel hierdie brug baie waardevol is ge

urende die somermaande en selfs ook in die winter as die vlak van 

ie rivier nie te hoog is nie? is dit heeltemal onprakties wanneer 

ie rivier in vloed iso In sulke tye wat soms maande geduur het, 

oes alles met die skuit oor die rivier vervoer word. Ver in die 

gtergrond langs die oewer van die rivier kan die skuit gesien word. 

Op die foto kan die leser sien hoe dig die oewers van die rivier r 

begroeid is met riet. In die hoofstuk oor oorstromings word die 

implikasies van die digte plantegroei langs die oewers bespreek. 

Die los klippe wat die fondament van die brug vorm, is duidelik 

sigbaar . 
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Foto 2lo 

DIE LAAGWATERBRUG. 

' n Ander blik op die laagwaterbrug toon die volgende: 

l o Die klipblokke wat die fondament vorm waarop die pilare van die 

brug rus, is duidelik sigbaaro 

2 o Die opdrifsels wat tussen die vloer en die blad van die brug 

vas spoe~ . As daar baie van hierdie opdrifsels is, kan die openinge 

waardeur die water moet vloei heeltemal verstop, met die gevolg dat 

die water baie gouer bo-oor die brug sal loop o Op die agtergrond 

le een van die stompe wat onder die brug uitge~a~l is o 

3 o Di ep barse is duidelik s i gbaar in die blad van die brug, so ook 

i s daar ' n bars tussen die blad en die pilare van die brugo 

Volgens di e padingenieur is dit te swaar voertuie wat die brug so 

stukkend getrap het o 
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Foto 22. 

DIE NUWE HOOGWATERBRUG. 

Die nuwe hoogwaterbrug oor die Olifantsrivier by-Lutzville is in 

1960 gebou deur die Concor maatskappy. Dit is spesiaal gebou vir 

die spesiale pad op die Skema wat in daardie selfde jaar gebou is. 

Die hoogwaterbrug is 'n groot verbetering op die laagwaterbrug 

wat vir 'n groot deel van die winter onbegaanbaar is. Of die brug 

op die beste plek gebou is, is 'n ope vraag langs die Skema en die 

mening wat 'n persoon hierop nahou, hang af van waar die persoon op 

die Skema woon. 

Om die brug se pilare op vaste fondamente te plaas, was dit 

nodig dat lang beton penne in die diep, alluwiale grond ingedryf 

word. Verder was dit ook nodig dat groat grondopvullings gemaak 

moes word oor die vloedvlakte tussen die brug en die terras wat die 

vloedvlakte begrens. 
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IIo VERBINDINGS TUSSEN KAAPSTAD EN DIE SKEMA.c. 

Die tweede a.S:pek wat in hierdie hoofstuk bespreek moet word is 
' . 

·die ontwikkeling wat daar was i:n die verbindingsmiddels tussen die 

Skema en die Westelike Provinsieo Die v~rnaamste , verbi:n_dings' is 

. die S.poorwee . en paaie. 

lo Spoorwee: 

~Die' Skema is gel~e op die spoorlyn tussen Bi tterfontein en 

l{aapstado ( Sien kaart 2 ) Die Lutzville- en Koekenaap-stasi es 

bedi Em hoofsaaklik die deel van die Skema wat onder bespreking 'iso 

Hierdie s:tasies is onderskeidelik 239 myl en 243 myl van Kaapstado 

Gedurende die jare onder bespreking was daar geen noemenswaardige: 

veranderings aan die spoorwee nie (Lutzville-stasie is verbeter~ 
. ... . 

m~~ dit is na 1960)o Die goed~retreindienste word gereell na ge-

lang van die hoevee].heid vrag wat daar VeJ:"Voer moet wordo. Die 

·• onderstaande gegewens wat verltry is van die Suid-Afrikaanse Spoor-

. wee is 'n. weergawe van die produkte wat daar deur die Lutzville-
- .. . ' I 

en Vredend.Eil-stasies hanteer iso By die syfers vir die Lut.zville-

stasie is ook die produkte ingesluit wat op Koeke~aap en _Landplaas 

gehanteer iso 
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Jaar Room Koring Gars 
Afgestuur Afgestuu:rr· Versend 
Ge1lings Tonne Tonne 

1950 5,009 11 502 
1951 4,936 34 591 
1952 . 6 ,060. 163 532 
1953 7,330 24 733 
1954 9,909 152 705 
1955 11,238 495 653 
1956 10,966 840 234 
1957 11,064 483 276 
1958 12,852 2,328 122 
1959 15,839 403 278 
1960 15' 535 : . 3,583 397 
1961 14,834 179 489 

1950 4,106 
1951 4,834 233 845 
1952 6,049 792 1,117 
1953 6,430 509 935 
1954 8,190 395 764 
1955 11,804 1,637 495 
1956 11,880 3,150 411 
1957 15 '140 2,616 342 
1958 17' 163 5' 185 370 
1959 16,163 4,401 484 
1960 16~444 

' 
3,630 434 

'1961 17~176 1,191 560 

1 U T Z V I L 1 E. 

GROOTVEE KLEI-NVEE GOEDERE 
Ve rsend Ontvang Versend Ontvang Versend Ontvang 

Tonne Tonne 
388 32 13,529 378 18,558 3,969 
343 27 11,454 435 14,637 6,568 
498 19 9' 543 47 15,369 7,765 
338 18 11,793 168 15,747 9,461 
265 26 11,296 126 13,337 8,975 
482 47 10,540 261 12,899 11,303 
451 50 12,366 434 12,986 10,527 
444 30 10,196 1,675 14,056 8,662 
236 46 11,182 1,057 15,254 8,717 
293 16 7,796 640 17,462 9, 020 
548 55 7,019 802 20,367 14,453 
115 106 5,363 2,496 15,743 13 '535 

VREDE N D A L 

568 121 8,906 2,346 186,301 10,714 
483 398 9,344 3,076 158,355 12,899 
474 81 15 '39 0 3' 152 191,879 14 '27 5 613 53 14 '402 1,523 196,013 16,666 
601 160 27,449 3,932 185,225 17' 115 
601 114 28,608 1,704 . 169,857 18,317 
512 225 25,846 5,310 215,019 19 '718 
708 295 15 '080 3,463 177r,387 20,049 
939 238 18,388 1,982 175,406 24' 594 

1,083 92 12' 126 1,855 200,039 31,4.68 
997 143 13 '219 5,183 193 '721 34' 091 

1,019 330 9,255 5,382 . 187 ~917 29,915 

I\) 

-"'-
0 . 
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Die inv1oed wat die Spoorwee op die produksiepatroon op die 
'.' . "J 

Skema het, kan hoogstens indirek wees. Di t is ondenkbaar hoe die 

huidige produksietempo op die Skema g~~andhaaf kan word sonder die 

geriewe wat die SpoorweEP Q.aar ste1o .Die pro;dukte wat gewoon1ik per 

spoor gestuur word, is onbederfbare produkte wat in verhoudin:g met 

hul gewig goedkoop is. Dit gebeuregter dikwe1s dat ook bederfbare 

gewasse per spoor vervoer word, soos in die geval van tamaties.en roomo 

.As dit ~n aanmerking geneem w9rd dat die treinrit tussen die Skema 

en Kaapstad in een dag afgele kan word, dan is dit we1 moontlik. 

2.. .Padvervoer. 

D~ar is twee verskil1ende roetes wat gevo1g kan word van die 

Skema tot in Kaapstad. ( Sien kaart 4 )Die a1gemeenste roete wat 

egter gebruik word is die oor C1anwilliam, .. Ci trusda1 en Piketberg. 

In die tydperk onder bespreking was daar baie verbeterings aan 

hierdie roete soos b1yk uit die onderstaande gegewens wat verkry is 

van die Provinsia1e Administrasie. Die afstande tussen Lutzvi11e 

en Kaapstad was as vo1g: 

Afstand geteer Gruis pad Totaa1 

1940 ? ? 206o6 
1,945 ? ? 206 .. 6 
1950 75 .. 1 131o5 206.6 
1955 107o7 97 .. 2 204o9 
1960 164o2 35.6 204o9 
1963 168 .. 0 13 .. 8 2q4 .. 9 

Die 1eser sien dus dat nie al1een die padoppervlakte verbeter het 

nie, maar ook dat die afstand effens korter geword het. Hiermee 

saam gaan die feit dat .die padkonstruksie deur die jare baie.ver-

beter het .. Baie stei1 hoogtes eli, kort draaie is uitgeskakel., Dit 

was ve?al waar van die!. 10 myl tussen Klawer en Citrusda1 wat 1 n 

nagmerrie was vir enige padverbruiker: A1 die verbeterings het daar-

toe gelei dat die tyd wat di t peem om die ri t tussen Kaapstad en 

Lutzville met 'n mo.tor af te le, verminder is van.!. 5i na 4! uur., 

Hierdie spesiale pad is nog nie heeltemal voltooi nie, maar hope-
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lik sal dit teen die einde van 1963 oopgestel word. Die gevolge 

wat dit op die Skema sal teweegbring, word saamgevat in 'n berig 

wat in die Burger l) verskyn het: 

11As die teerpad tussen Kaapstad en Koekenaap voltooi 
is, sal di t geweldige ui tbreiding in die. streek be
taken." 

D;i.e verbetering van die verbinding met Kaapstad sal noodwendig 

'n invloed uitoefen op die verkeer wat oor daardie paaie gaan. 

Die volgende gegewens wat verkry is van die Provinsiale Administra-

sie is 'n weergawe van hoe die verkeerstellings verander het. On-

gelukkig was dit nie moontlik om tellings te kry in die noorde1ike 

roete oor Koekenaap nie.. Die punte wat we1 weergegee word, is 

No's 1 + 2 (sien kaart 227)wat 'n weergawe is van a1le verkeer 

• tussen die Skema en Kaapstad, met punt 1 op die spesia1e pad en punt 
' - I I 

2 op die gruispad wat .Lutzvi1le met Vredenda). verbind .. Tel lings-

punt 3 verteenwoordig die verkeer tussen die Lutzville- en Koekenaap-

gebied • Op die kaart vir verkeers1•ree op p.227 "l•rord die ligging 

. van elk van die tellingspunte weergegee • 
. ···----·-· -~---

Die tweede telling uit-
,. gedruk as % van die eer-
-~- . ste telling. 

Telling Datum Ligte Swaar % Totaal % % % Totaal 
punt voertuie voertuie lig lig SW!'Lar 

1 4o53 114 22 83 136 254 599 323 
11.58 310 130 70 440 

2 4 .. 53 47 JJ7 79 59 166 216 176 
2.61 78 26 78 104 

3 4o53 137 26 84 163 116 57 106 
11 • .58 159 15 91 174 

Die volgende verskynsels val die leser op: 

1. By al die tellingspunte is daar 'n toename in verkeer, be~'lwe 

in die geval van swaar voertuie by punt drie .. 

1) Die Burger 7 Oktober 1960. 
• • I . • • 
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2o Die grootste toename van die drie tellingspunte was by punt 

Dit moet in gedagte gehou'word dat die telling geneem is 

in 1958 nog voordat die I?Pesiale pad voltooi waso Di t kan dus met 

die grootste vrymoedigheid aMgeneein 'tfOrd dat die v;erkeerstoename 

op hierdie pad na 1960 nog ~ermeerner heto 
. .- ' - I . . 

3a Die grootste toename van voertule was in die geval yan swaar 

voertuie by tellin.gspunt noo lo As die vervoer van groente na die 
I• 

.f 
Kaapse marke 'Qespreek word1 salimeer op hierdie asp~k f:ngegaan wordo 

Die laaste bespreking in hierdi~ h~ofstuk word gewy aan hoe die 

verbetering van paaie die produksie·opd.ie Skema beinvloedJheto 

Hoewel aldie gewasse ind.irek'gebaat het by die verbeterings 

van die paaie~ was dit veral die produkte wat gereeld of soms per 

pad na die mark vervoer word~ wat voordee1 getrek heto· Die be

waring wat Swaneve1der is sy tesis·~l) in 1953 maak, was in 1963 nie 

meer v1aar nie o. Hy beweer dat, weens die swak toestande van die 

paaie, dit nie 1onend is om produkte met die pad na die mark te ver-

voer nieo Daar word in daardie jaar beweer deur mnro Rudd 

(Administrasie~ingenieur van die Bepartement van Besproeiing) dat 

die vervoeronkoste teen 15c per mylgereken kan wordo Mnr o. Sv<ane-

ve1der gaan verder deur te skryf dat slegs 'n paar boere van vrag~ 

motors gebruik maak om prodlfk:te na 'die Kaapse mark te vervoero Die 

gebruik kan a11een 1onend wees as die produkte baie goeie pryse be-

haalo 

In 1960 hou hierdie bewering~nie meer steek nie, omdat dit ~n 

a1gemene verskynsel is dat bdere self produkte per pad na die mark 

vervoero Aanvank1ik is dit net gedoen deur boere in die omgewing 

1) Swaiievelder~ GoJ. : Die Olifantsrivierbesproeiingskemao :r;>ol28 
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v1:m Klawer en Vredend.al; maar di t het later ook :posgevat onder die 
. . . 

boere in die omgewing. van Lutzvilleo .. Die le ser moet egter onthou 

dat nie alleen die toestand van die paaie verbeter het nie, maar ook 

die.ti:pe vragrnotors wat gebruik .is het vinniger en betroubaarder ge-

word. Di t is vandag vn algemene gebruik d.at 'n bo_er sy groent'e laat 

:pluk, dit die aand laai en vroeg die volgende oggend vertrek om nog 

betyds te wees vir die vroee oggend marko 

Daar is baie voordele verbonde aan hierdie gebruiko 

(a) Die tyd wa t di t neem om die :produk om die _ _mark te besorg_ vand.a t 

dit gel>luk is, is heelwatkorter as in die geva1 van :per treino 

Gemidd.eld is die verskil 14 uur teenoor 24 uuro O:p die; wyse kan 

dit .heelwat varser o:p die mark gelewer wordG 

(b) Die :prys van di.e groente op die mark wissel baie~ Dit is vir 

'n boer wat oor sy eie vervoer beskik, moontlik om baie gouer 

(binne een d.ag) o:p d~e markskommelings te reageero Die boer wat 

van s:poorvervoer ge bruik ma,ak9 kan nie so gou reageer nie 9 omdat di_e. 

treine volgens vasgestelde rooster loo~ en die boer hom daarby moet 

aan:paso Die verskil van een d.ag kanvir die boer soms 'n groot 

verlies betekeno 

(c.) Di t. is goedko:per om :per :pad te vervoer as :per s:pooro Dit is 

dus verst.aanbaar dat :padvervoer al meer toeneemo _Die een groot na-

deel is dat die ka:pitaalbelegging om 'n vragmotor aan te skaf baie 

hoog iso Dit word soma oorbrug deur··in vragrnotor te huuro 

Die_ gewasse wat :per :pad vervoer word~ is dus hoofsaaklik groen~ 

tegewasse soos skorsi~s· en tamatieso Verder word wyn ook o:p die 

wyse vervoer hoofsaaklik omdat dit goedko:per iso 
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Foto 23. 

DIE SPESIALE PAD. 

Op die meegaande foto verskyn die ou pad en die nuwe spesiale 

ad langs mekaar op die foto. Die volgende verskille tussen die 

twee paaie kan deur die leser waargeneem word: 

1. Die spesiale pad loop met heelwat minder kronkels en draaie sodat 

die afstand tussen Koekenaap en Lutzville baie verkort word. 

2. Die padoppervla kte van die spesiale pad is van teer, terwyl die 

ou pad nog van grond was. (Dikwels het die paaie gladnie 'n ge

boude blad gehad nie, met die gevolg dat dit baie gou sinkplaat 

·geword het.) 

3. Die spesiale pad is gelig bo die grondoppervlakte sodat reenwater 

maklik kon afvloei. Die ou grondpad was gewoonlik 'n sloot omdat 

dit net elke keer dieper uitgeskraap is. 
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Foto 24~ 

KOEKENAAPSTASIE. 

Op rue foto kan die leser sien dat die Koekenaapstasie slegs 'n 

hal te is, waar hoofsaaklik goedere hanteer word. Met die bou van 

die spesiale pad tussen Koekenaap en Lutzville kan verwag word dat 

die stasie van Koekenaap in die toekoms hoofsaaklik goedere sal 

hanteer, terwyl die Lutzvillestasie die passasiers-stasie sal wordo 

Op die voorgrond is die ou perdekar met ysterwielee Hierdie 

vervoermiddel word nog baie selde op die Skema gebruik deur die 

blankes, aangesien dit plek gemaak het vir die motor. 
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DIE LUTZVILLESTASIE. 

Saam met die Koekenaapstasie is dit die vernaamste stasie vir 

die laer deel van die Skema. Voor die bou van die nuwe hoogwater-

brug ~n die spesiale pad, het baie boere, veral die nader aan 

Vredendal, hulle produkte by die Vredendalstasie versend. Vandag 

egter gebeur dit selde o Die perron op die stasie is eers gebou 

na 1960 en dit kan beskou word as 'n baie groat uitbreiding. 

Alle administrasie van goedere wat versend en ontvang word op 

die stasies Lutzville, Koekenaap en Landplaas gaan deur die kantore 

van die Lutzvillestasieo 
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HOOFSTUK 10. 

DIE INVLOED VAN DIE WEERS- EN KLIMAATSFAKTORE OP DIE GROND-

GEBRUIK IN DIE SKEMA. 

Klimaat kan omskryf word as die algemene weersgesteldheid soos 

waargeneem oor ''n aantal jare. Hoewel die klimatoloog dus veral 

belang stel in gemiddeldes, moet hy ook altyd die gedurige ver-

andering van die wee~ in gedagte houo Vanuit bogenoemde volg 

nou dat die klimaat presieser vasgestel kan word hoe langer die 

periode is waaroor waarnemings gemaak is. Klimaat is 1n saamge

stelde begrip wat onder andere die volgende aspekte insluit: 

Temperatuur (baie hoe hitte, ryp ense), reenval 1 lugvogtigheid, be-

walking, mis~ lugdruk, winde 1 verdamping ens. Die klimaat as ge-

heel speel 0n belangrike rol in die mens se geestelike en ligaam-
1 ' 

like aktiwiteite. Ook speel dit 'n uiters belangrike rol om te be-

paal watter gewasse die mens sal kweek. 

Die klimaatsfaktore wat vir die doel van hierdie studie veral 

van nader beskou sal word, is temperatuur (maksimum en minimum), 

mis, reenval en winde. Daar is ook ander klimaatsfaktore wat 'n rol 

speel op die verbouing van gewasse in die Skema, maar omdat dit so 

nou in verband staan met bogenoemde sal dit nie hier afsonderlikbe-

handel word nie. Voor die skrywer oorgaan tot die bespreking van 

die klimaatsfaktore is dit nodig dat die yolgende aspekte eers onder 

die aandag van die le ser gebring word: 

1. Die gebied waaroor die studie gaan is baie swak bedeeld met 

weerkundige stasies. Die klimatologiese gegewens wat wel beSkikbaar 

was, is baie beperk. In sommige gevalle was daar wel gegewen~ vir 

een jaar beskikbaar, maar dit sou verkeerd wees om sulke beperkte 

gegewens te beskou as verteenwoordigend van daardie vreerkundige §tasie. 
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2o Die oppervlakte van die streek waaroor die studie gaan, is slegs 

15 Vko myl. Die leser sal dus besef dat daar nie noemenswaardige 

groot klimaaisverskille bimie so 'n klein area kan voorkom nieo 

Om klimaatsverandering te bepaal' was dus baie moeilik. Die 

skrywer het die probleem opgelos deur die area waaroor waa:z;-nemings 

gedoen is te vergroot. Deur die klein gebied nou te sien in ver-

band met die groter area, kan 'n bater geheelbeeld van die'streek 

verkry wordo 

Hierui t volg dat 1iwee v:-an die !tlimaatsfaktore duidelik. verander~ ,, 

selfs binne. die grense van d;;i.e genoemdE7 l5 vk. myl. Hierdie tvree 

faktore is die temperatuur en die Verskynsel van mis. Die ander 

twee faktore (winde. en reenval) toon, ~legs 'n uiters geringe ver-

skil binne c;Lie gren13e van die 15 vk.: myl~ Wa.ar die·streek egter in 

geheel gesien word !!let die s~treek ~artoe dit behoort, kan. die ten-

dens duidelik waargeneem wo:r:.d~ 

3o Die rol wa.t dieverskillende kl~maatsfaktore speel op Q.ie kweek 

van gewasse verskil;in waardeo Di.e faktore sal dus afson(lerlik 

bespreek word en die rol wat elke f~ktor het op die verskillende ge-
.. I J. .. 

wasse sal ook afsonderli~. b~spreek ~ordo 

4o Al word die verskillEmde~ faktore afsonderlik bespreek, . is daar tn 

noue verband tussen hulle onderlingo Drie faktore wat veral baie 

nou met mekaar in v~rband st.~an is· temperatuur, mistigheid, en die 

voorkoms van reeno Op die .~kema i~ dit 'n algemene versk;ynsel 

dat sommige streke .'n koeler klimaat heto Hierdie toestand ver-

oorsaak dat die oeste heelwat later ryp word as wat normaalweg die 

geval iso Die gevolg hiez-v:an is ~-t die oeste onderhewig_gestel 

word aan d.ie gevaar van vroee reens .( op hierdie aspek sal later 

volledig in die hoofstUk ingegaan word)o 

5<> Die mens met sy tegniese vaardigheid kan ander faktore wat 

~n invloed op die produksie van gewasse in die Skema het, verander 

tot sy eie voardeelo Sulke faktore is bvo grondvrugbaarheid, water-
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voorsiening, verkeerswee 7 ens. In die geval van klimaatsfaktore 

kan die mens egter baie min doen, omdat dit van Bo gegee is en 

slegs in 'n geringe mate deur die mens na sy eie behoeftes ver-

ander kan word. 

6. Die vernaamste faktor wat die klimaat van die streek waarin die 

besproeiingskema le, bepaal, is die feit dat dit gelee is langs die 

vreskus van Suid-Afrika op .±. 31° 30 1 S.B. Volgens 1n verslag wat 

B.H. Sohulze in 1947 opgestel het, beskou hy dus die streek dan ook 

as gelee in 'n ;.mestynklimdiit. Die stelling kan dan ook met reg 

gemaak word as di t getoets l'TOrd aan die maatstawwe waarvolgens 

tvree bekende klimatoloe woestynklimate oordeele 

(a) Koppen: 

Volgens hom moet die formule wat op woestynklimate toegepas 

1-rord aan die volgende vereistes voldoen: 

R < T + a 

R = 
T = 
a = 

reenval in em. 
temperatuur in °C. 
1n syfer tussen 0 vir winterreenval en 14 vir somerreenvalo 

1'/"ord hierdie gegewens op die klimaatsgegewens vir Klawer toegepas, 

vind die leser die volgende: 

R T + a 

(b) Lang: 

Hierdie klimatoloog beweer dat in die geval van 'n woestyn sal 

die reenfaktor kleiner as 40 wees. 

Reenfaktor Reenval in mm. 
Temperatuur in °c. 

Word hierdie formule op die gegewens vir Klawer toegepas, vind die 

leser die volgende: 

Reenfaktor = 

As dus suiwer volgens die formules van hierdie twee klimatoloe geoor-

deel word wat hoofsaaklik hulle afleidings baseer op temperatuur- en 

reenvalsyfers, moet die Olifantsrivierbesproeiingskema ingedeel 
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word onder 9n woestynklimaato 

In 'n artikel "The Desert in Human Geography11 wat "verskyn het 

in 11The South African Geographical Journal!", maak dro Po Serton egter 

die volgende interessante stelling& 1) 

11The limits of the desert willl change with 
general economical conditions., T,hey are in
fluenced by the cost of labour" and transport, 
by market prices of-farm product-s~ -- They 
depend even on -the i_d~as prevalent in a coun
try as to what constitutes a desirable mode 
of lifeo 

It is clear that the question, whether 
a certain stretch of land can be called a 
desert, does not depend on vegetation alone, 
but also on a large number of modifying 
factors of human origino" 

Besproeiingswater is in die geval van die Olifantsrivierskema een 

van die menslike faktore wat die streek verander van 'n woestyn-

klimaat na gunstiger woontoe~tandeo 

7o Die skrywer het reeds by die inleiding daarop gewys dat dit 

dwaas sou wees om te let op die gemiddelde klimaatstoestande en 

dan dit alleen in verband te bring met die invloed wat die klimaat 

op die produksiestrUktuur van gewasse op die _Skema heto K]ein 

daaglikse weersveranderinge wa t geen beduidende v'erandering aa.n die 

gemiddelde klimaatstoestand sal bring nie, kan some 'n groot invloed 

he op die produksie van gewasseo So kan bvo 9n hittegolf die hele 

bone-oes vernietig, of 'n sterk stortbui die hele rosyne~oes beskadigo 

Dit is egter onmoontlik om die _daagliks~ weersomstandighede in die 

bestek van hierdie werkstuk weer __ te gee., 1n Kompromis sal in die 

verband getref wor4 _deur die gemiddelde klimaatstoestande weer te 

gee en dan in enkele gevalle die maksimum en minimum - en die ab-

solute maksimum - en absolute minimum - toestande weer te geeo 

-8o Voordat die skrywer oorgaan tot die bespreking van die verskil

lende klimaatsfaktore wat.die gewasse beinvloed, sal dit nuttig wees 

1) Serton, Po : The South African Geographica1Jol1i'nal, December 
- 1929, Po_3L 
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as daar gelet word hoe die streek as geheel inpas by die standaard-

klimogramme wat die optimum toestande aandui wat vereis word vir 

beste menslike verstandelike prestasie en die toestande wat die 

gunstigste is vir die kvreek van produkteo Hierdie standaard-

klimogramme is opgestel deur Huntington? Hilliams en Van Valkenburg 

soos dit weergegee word in hulle boek1(.Eco11;omic and Social Geography". 

As daar suivrer volgens die meegaande klimogramme geoordeel word 

(Po 25,3 ) blyk di t dat die klimaat van Klawer geensins gunstig is 

vir menslike verstandelike prestasie en nie baie geskik is vir die 

kWeek van produkte nieo 

I. TEMPERATUUR: 

Die stelling wat vroeer in die hoofstuk gemaak is dat dit byna 

onsinnig is om slegs te let op die gemiddelde toestande van die 

klimaat en dan daarvolgens te oordeel wat.die invloed daarvan op die 

produksiestruktuur van gewasse sal wees 1 is veral waar in die geval 

van temperatuuro 

Vanaf meegaande grafiek wat opgestel is uit gegewens wat verkry 

is van C.Jo Swanevelder se tesis 2 ) val die volgende aspekte die op-

merksame leser op: 

L Die gemiddelde temperat·ure is as volg 

Klawer 
Bulshoek 
Qlanwilliam 

Jaarlikse 
Gemiddelde 

Gemiddelde 
Maksimum 

80o2 
8lo5 
82.o2 

G;emiddelde 
minimum 

Gemiddelde 
daaglikse 
speling 

Die leser merk dus op dat die temperatuur al gematiger word hoe 

nader na die kus die weerstasie gelee is. Die afname in die ge-

middelde daaglikse speling is opmerkliko Met 'n groot mate van 

l) Huntington, Williams, Van Valkenburg Economic Geography, Poll& 
2) Swanevelder, C.Jo : Olifantsrivierbesproeiingskema, PPo 27- 29. 
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sekerheid kan daar aanvaar word dat hierdie neiging voortgesit word 

na nader 'n plek aan die see g~leeis, en dat in die geval van 

Lutzville, en veral in die geval van Koekenaap, die temperatuur nog 

meer gematig sal wees. (Vir die liggi~g van die bogenoemde :plekke 

word die leser verwys na die kaart op 'bladsy 4 ) Hoewel die bo-

genoemde syfers dit nie so duidelik:weergee nie, is die neiging dat 

die gemiddelde temperatuur daal hoe nader die stasie aan die see ge-

lee is. Die skrywer kan dus met reg die stalling maak dat Koeke-

naap wat heelwat nader aan die see gelee is as Lutzville, koeler is 

as laasgenoemde, omdat dit nader aan die koue Benguelastroom gelee 

is. 

2. In al die gevalle onder bespreking was Julie die koudste maand 

met die grootste daaglikse temperatuurspelling. Die warmste maand 

was Januarie met die kleinste temperatuurspelling. 

3. Die gemiddelde absoLute minimum temperatuur daal nooit laer as 

vriespunt nie, hoewel di t in die ge:val van Clanwilliam so laag daa.] 

0 as 32 F. Die absolute minimum word nie weergegee op die grafiek nie~ 

maar dit is 33.5°F. in die geval van Klawer vir Augustus, 31.0°F. vir 

Junie en Augustus vir Bulshoekdam en in die geval van Clanwilliam is 

daar 'n hele aantal maande met baie lae temperature: 

0 Die gemiddelde absolute maksimum styg dikwels bo 100 F. In die 

geval van Klawer is dit vin 5, vir Bulshoekdam 7 en vir Clanwilliam 

6 maande. Die·. hoogste temperatuur .. wat ooi t aangeteken was, is in die 
I 

geval van Bulshoekdam toe die temp~:I'atuur tot ll8°F. een Januarie ge-

styg het. 

5. Die leser moet onthou dat lae temperature net so nadelig vir die 

plant kan wees as baie hoe temperature. In die volgende aantal 

paragrawe sal nou gelet word op die inv:n..oed van hoe en lae temperature 

op die gewasse wat langs die Skema gekweek word. 

lo Die invloed van hoe temperature op die verbouing van gewasse: 
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(a) I.userm 

As die lusern nat is~ is hoe temperature baie goed omdat dit die 

groei van die plant gei·reldig aanhelp. Op die meegaande grafiek 

(Sien Po 257 ) word 'n gewigstoename van lusern per morg in verband 

gebring met temperatureo Vanaf die grafiek kan dit duidelik af-

gelei word dat daar 1n opmerklike korrelasie is tussen die temperatuur 

en die groeisnelheid van luserno 

Baie hoe hitte kan egter ook nadelig weeso As die lusern 

reeds afgeknip is~ kan 'n baie hoe hittegolf die lusern so droog 

brand dat die blare afval as daarmee gewerk wordo Op die wyse ver-

loor die lusern dan al die waardevolle blare en slegs die relatief 

nuttelose stengels bly oore 

(b) Bone: 

In die verband het dra A,Do Nieuwoudt baie interessante gegewens 

ingesamelo In die toetse wat vervat word in sy DoSc-tesis l) het hy 

die opbrengs van twee oeste bone (1960/1 en 1961/62) met mekaar ver-

gelyko In die hoofstuk oor grondgeaardb.eid het die skrywer ver-v1ys 

na hierdie toetse en daarom sal nie al.die statistieke herhaal word 

nieo By wyse van samevat·ting sal net enkele van die gegewens weer 

herhaal wordo 

1) Nieuwoudt, AoDo: DaSc~tesis (Sien biliografie) 9 pol46o 
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Gronde ·Oesperiode Waterverbruik Oesopbrengs in 
in duim lb. per morg. 

-
A11uwia1e 1960/61 16.69 2892 

1961/62 12.87 2805 

Sandleem 1960/61 12.07 2376 
1961/62 11.55 3146 

Sand 1960/61 11.09 788 
1961/62 9· 54 1542 

Die 1eser moet daarop let dat die gronde wat in die verski11ende 

oeste gebruik is, dieselfde gebly het. Die verskille in oes-

opbrengste moet hoofsaak1ik toegeskryf word aan die inv1oed van 

klimaatsomstandighede. 

Ofskoon die boontjie:plant tuis is in warm klimate, word dit 

tog daardeur geaffekteer. Heens die v1ak lvortelstelse1 van die 

plant, w·ord die plant se blare beskadig tydens 'n :periode met hoe 

temperature wat gepaard gaan met lae vogtigheid. In sulke omstandig-

hede kan die plant nie die transpirasiestroom volhou nie, met die 

gevolg dat die blare verskroei. As die plant o:p die stadium in 

die blom is, sal die blomme afval en die hele oes sal o:p die wyse 

vernietig word. As die leser bogenoemde feite in gedagte hou, sal 

hy verstaan waarom so 'n lae opbrengs gelewer is gedurende die 

1960/61 oes. Die seisoen was gemiddeld baie warm met 'n hele aan-

tal dae bo l06°F. In verband met bogenoemde toets is dit interes-

sant dat al die verskillende soorte grond nie op dieselfde wyse 

reageer het op die nadelige invloed van die klimaat !nie. D:ie oeste 

op die alluwiale gronde is die minste geaffekteer deur die hoe tem-

:perature. Daarna volg die sanderige leemgrond, terwyl sandgronde 

die nadeligste beinvloed is deur die warm seisoen. 

Nie alleen is te hoe temperature nadelig vir die boontjie:plan~ 

gedurende die groeiseisoen nie, maar ook ged~ende die oesperiode. 

Oormatige hitte sal die peule van die plant baie uitdroog, sodat dit 

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



259o 

moeilik is om die bone uit te trek sander die verlies van 'n groat 

hoeveelheid pi tte ~ Hierdie beswaar kan oorbrug viOrd deur soggens 

vroeg bone op te trek solank die vogtigheid van die nag nog die 

peule taai maako 

(c) Rosyne: 

Hoe temperature is baie goed in die rot;~ynebedryfo Die warmte 

laat die rosyne baie goed droog word.met die gevolg dat dit ligter 

van kleur is en dus van 'n beter gehalteo Di t is dan ook daarom 

dat Lutzville 'n beter streek is vir die produksie van rosyne as 

Koekenaap- en Vaalkransstreeko Dieper na die binneland by Vreden

dal en Klawer is die toestande nog gunstiger, omdat dit in die 

streke nog warmer iso 

Op 'n indirekte wyse beinvloed hoe temperature die rosynepro-

duksie langs die laer deel van die Skemao Gedurende warm dae word 

die druiv1e baie vinnig rypo Die neiging ontstaan dus dat die boere 

almal gelyk hulle druiwe by die Wynkelders wil lewero Dit is on

moontlik vir d~ kelders om al die druiwe wat hulle in sulke tye 

ontvang te'bewerk met die: gevolg dat hulle die ontvangsdepot slegs 

vir 'n paar dae in die week oopstelo In so 'n geval is die boer ver-

plig om die druiwe wat ryp word, maar nie by die kelders gelevrer kan 

vmrd nie, op 1n ander wyse te bemarko 

omstandighede is die maak van rosyneo 

Die enigste uitweg in sulke 

Die invloed van 'n warm droe winter op die druiwe-oes van die 

daaropvolgend~ somerseisoen, sal later in die hoofstuk behandel 

wordo 
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Warm vreer gedurende die ryp'vrordingsperiode van die druiwe verhoog 

die suikergehalte van die druiweo Die tonnemaat van die d:ruiwe 

i'Tat 'n boer by die kelder lelrer, word bereken o:p 20°Bo 
i 

suikergeha1te van druiwe ~trord gemeet in °B of grade 1Jalling) J)it 

gebeur dikwels dat g~durer,tde baie "tvarm weerstoestande die fmikel'go-·· 

. 0 
halte opskuif tot 28 Bo 

word as akstra ge1irigo Die boer· kan du.s d.ie to:nnemaa·t (en dus die 

inkomste vmt hy ontvang) op 9 n indi:cekte wyze verhoog deur 'n 

soeter produk by die kelders te lewero 

Volgens mnro J., Visser, die sekreta:eis van die i'iy:"lkelders op 

Vred.end.al, is di t 'n opvallende verskynsel daij dis tem:peratuu:r·-

toe::.ta.nde wat heers gedurende di.e wil1"f.er 1 n baie 1)elang:d.ke j_:nvloed 

het op die druiwe-oes in die daaropvolgende somerw I-Iy i/!j7S da.aJ:O].) 

dat die oeste die afgelope jare al om die ano.er J<?car gor::)d. 1J\'.tc.'; m(~t 

1n relatief s·1·rakker jaar tussenine ( :Oie ve.rsk;y1'1f:\el kan ook opge-

let -rrord op die grafiek >vat c.lie l<:rvrering van druh;re by clie Vyn~ 

kelders vari Vredeno.al vmergee OJ> bladsy 56 ' I o f.)o is daar sv.rak 

oeste gelevre:i:· in die jare 1955 7 1957 en 1959 met relatief beter 

oeste in 1956, 1958 en 1960., Vo1gens mn:ro V~sser lm.E hiord.ie ver-

Go en ge1voonlik gevolg 1-10rd deu:.c 1 n snak oe s die dt:c,aroF'To1gend.e 

somerc Dit is juis vraar omdat die wingerdstok te laat sy blare 

verloor i:n die winter en dan nie genoeg ruskans kry om •n goeie drag 

d.aardie so mer· te le.-rer nie o 

(e) 'l'ama ties: 

In verband met die invloed -v;at hoe temperature op die produksie 

van tamaties het 9 het dr., A.D. Niemmudt die volgendH gege<rens ver-

f~ame1. Die statistieke wat hy ingesamel het verva.t hy in sy :D.,i:ic-

t 
0 1) 

es:tf};c In d.ie hoofstuk 'IJ'1:1t handel oor ctie invJ.oed ;ran g"J..~onclsoorte 

T) l'Jieuwoudt, AoDo ; :DoSc-tesis, Pl)o 134 en 1)5, 
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op die produksie van gewasse, het die skrywer reeds hierdie syfers 

aangehaal en daarom sal slogs by ~~yse van opsommine sommige herhaal 

uord. 

Allm-riale gronde 
Sanderige loem gronde 
~Jandgrond 

Oesopbrengs 
1960/61 

58.9 
23.8 
15.4 

in ton/morg 
.1961/62 

71.0 
57.3 
68.6 

Dro Nieuwoudt gaan verder deur te beweer dat die grondliggende 

oorsaak van die s;.rak oes van 1960/61 die groot hi tte was. Deurdat 

die leeftyd van die plant baie verkort is deur die hoe temperature, 

is die rypwordingsperiode ook baie ingekort. Dit het tot gevolg 

gehad dat daar rela.tief 0n laer vrugopbrengs 1mso Dit is baie 

opvallend dat die benadehng van oeste nie diese1fde graad aangeneem 

het by die verskillende tipe grande nie. So was die nadelige in-

vloed van hoe temperature in die geva:!l waar tamaties op sandgrond 

en sandleemgrond verbou is, bai.e groter as in die geval van allm-riale 

gronde. Dit is interessant dat daar 8n groot ooreenkoms is met 

die toets wat uitgevoer is met bone. 

Nie aileen benadeel te hoe hitte die totale oesopbrengs nie, 

maar ook benadeel dit die gehalte van die tamaties. Volgens mnr. 

Grobbelaar van die Langeberg Koop. kan te hoe hitte kolle op die 

tamaties brand. Sulke kolle benadeel die brali tei t van die tamatieso 

Te warm toestande kan ook tot gevolg he dat die tamatie-oes te 

vinnig ryp word. Dit sal die taak van die boer baie bemoeilik en 

in gevalle waar hy nie in staat is om d.i t alles te behartig ·nie, sal 

hy noodwendig oorryp tamaties moet lewero Sulke oorryp tamaties 

vervoer baie swak en die genoernde mnr. Grobbelaar beweer dat 'n 

ontydige hittegolf die boer op hierdie wyse baie skade kan berokken. 
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(f) ~· 

Hoe temperature het geen nadelige invloed op die verbouing van 

gars nie. .Di t help daartoe dat die gewas b<de gouer ryp word. 
'· 

Op die Skema word gars gewoonlik verbou op gronde wat bes~roei kan 

word., Di t is dus nie nodig dat die gewas w~ens droogte en die hoe 

temperature beskadig moet word.nie. 

2. Die invloed van lae temperature en mis o;p die V:e~boU.i!lgvaii 

gewasse: 

Die verband wa.t daar bestaan tussen lae temperature en die 

verskynsel van mis is baie groot en d.B.arom sal di t onnodig wees 
: -, . . 

om die twee klimaatsfaktore afsonderlik te bespreek~ 

Die invloed van 1ae temperature is gewoonlik 4at dit die ryp-

word;periode van 'n gewas vertraag en die risiko-periode daardeur ver-

lengo Hoe later 'n gewas ryp word, hoe groter ·is die gevaar d.at 

die herfsreens dit nadelig kan beinvloed. Die gebiede op die Ske~a 

met die koelste klimate, soos Koekenaap en die Vaalkrans-substreke, 

sal die meeste onderhewig wees aan hierdie gevaar. Die.Lutzville-

gebied wat weer heelwa.t warmer is, sal mi;nder gevaar loop dat di~ 

oeste benadeel word. Die leser let due ,op dat in beide geval]e die 

reens op dieselfde tyd kom, maar in die een geval is die oes nog nie 

ryp nie omdat dit vertraag is deur laer temperature. 

Die weskus van Suid-Afrika is baie bekend vir digte misbanke. 

Wanneer die. koue seelug (die lug li'OJ;'d afgekoel deur die koue Ben

guelastroom) .. kontak maar met die warm landlug, ontstaan daar digte 

misbanke. Saan.s en snags neig di.e misbank:e landwaarts, terwyl di t 

soggens weer seewaarts beweeg. Plekke wat dus naby die see 1e sal 

die meeste onderhewig wees a.an die inyloed van mis. Dit is dan ook 

'n algemene verskynsel dat in die omgewing van Koekenaap en Vaal-

krans mis algemener is as in die Lutzville-omgewing. Verder na die 

binneland by Vredendal en Klawer is die invloea van'mistige weer nog 
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mindero 

(a) Luserng 

Di.e skryHer het reeds daarop gewys dat hoe temperature die 

groeisnelheid van lusern baie verhaas. Die omgekeerde sal dus ook 

'tvaar wees. 

Mistige weer het geen nadelige invloed op lusern nie, maar dit 

is wel tot voordeel in die sin dat di t die tyd waar daar soggens meto 

die droe lusern gewe:r:k kan word, verleng. D:ie:: mis maak die lusern 

klam met die gevolg dat die gevaar baie minder is dat die blare sal. 

afval by be1•erking. As die boer 'n 11pick-up" gebruik om sy lusern 

te pers, is die mistige ·tveer tot groot voordeel, omdat hierdie 

masjien net lusern met 1n sekere voggehalte kan bewerk. Dit is 

juis om hicrdie misverskynsel dat die Koekenaap-gebied en veral 

die Platskraal-streek hoofsaaklik lusern kweek. 

(b) Bone: 

Die mistige 1·reer het 'n baie geringe invloed op die boontjie-

plant, behahve dat die klam weer soms roesvorming op die blare in 

die hand werko 

Mistigheid met die gepaa.rdgaande koeler vTeer is baie gunstig 

vir die kweek van boontjies. Die gevaar dat warm hittegolf die 

blare sal skroei en die plant sy blomme sal laat afgooi is baie ge-

ringer as in gebiede met vmrm klimate. Die skrywer het reeds met 

behulp van toetse wat deur dr. Nieuwoudt gemaak is, bewys dat te 

-,;-rarm w-eer ongunstig vir die boontjieplant is. Gedurende die oes-

stadium het die rnistige weer die voordele dat dit die ry:p plante 

soggens baie langer klarn hou. Die gevaar dat die pitte uit die klarn 

taai peule sal spring as die boontjies opgetrek word, is baie !llin. 

In clie orngew·ing van Vaalkrans en Koekenaap het die boere dus soggens 
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meer ka.ns om met die ryp boontjies te werk as in die o~wing van 

Lutzville .. 

(c) Rosyn.e: 
- ~.··. 

Op die gebied van die wingerdp~odukte wat lange die Skema ge-
.. i',·"" 

produseer w9rd, is·die invloed van.klimaat baie duidelik. Die 

skrywer het reeds daarop gewys dat die Koekenaap-gebied en die 

Vaalk:rans-streek gemiddeld heeiwat koe].er is en me3_er onderhewi.g is 

aan mistige weer as die rea van die Skema. Die koeler weer vertraag 

die rypwordingsproses van die druiwe sodanig dat di t eers laat in die 

somer ryp word., Die geva.ar da.t diE;~ herfsreens die rosyntjiemakery 
. · .. 

in die wiele sal ry, is dan reeds baie groot .. 
I . 

Dit is dan juis ook 

om hierdie rede dat daar haas geen rosyne in die gebiede van Koekenaa:p 

en Va.alkrans geproduseer word nie" ·. ': : Die na.deel van die koeler weer . . ... · .. 

word nog verder versterk deur die vo.orkoms van mis in hierdie strekeo 

Die mis veroorsa.ak dat die tydperk van sonskyn gedurende die_dag 

heelwat korter is as in die Lutzville-gebied. Verder het die mistige 

weer die gevolg da.t die rosyne elke nag kla.m wordo . . - . . Deur die rosyne 

op droogstellasies (n trays") te pa]t· en dan e lke nag op mekaar te pa.k 

en toe te ma.ak, word llierdie nadeel'beperko Hierdie twee invloe.de 

wat mis op die rosyne het, het tot. gevolg dat die rosyne heelwat 

stadiger dz:oog l«:> rd en· dus donkerder .van kleur. iso Donkerd.er 

.· rosyne is van 'n swakker gehalte as ligte rosyneo 

(d) !E!= 

Die skrywer het reeds daarop gewys dat die koel weer die druiwe-. 

oes in die gevaar stel om d.eur die vroee reens beskadig te wordo. 

Anders as in die geval van rosyned.ru,iwe het reen nie so 'n groot. 

nade.lige invloed op wyndruiwe nie. (El<ie~s in die hoofstuk word 

.lieer hierna VE;lrwys) Die klimaa.t vah die Koekenaa.p- en .. Vaa.lk:rans-

gebiede is ongeskik vir die maa.k van rosyne~ tog is dit geskik vir 

die produksie van wyno 
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Die suikergehalte van die druiwe wat in die keeler gebiede ge

breek word is heelwat laer as die·vrat in warmer, streke gekweek word. 

Mnro De Wet van Aarde~ die voorsitter van die direksie van die pas

gestigte Wynkelders op Lutzville, verklaar dat die suikergehalte van 

die druiwe vrat in die koeler gebiede gekweek word baie geskik is vir 

die maak van droe vryne. Tot op> die huidige stadium is daar nie 

veel wyndruiwe in die Koekenaapgebied geproduseer nie, omdat die 

boere daar nie kvrotas gehad het nie. Tans word daar egter baie jong 

wingerd in die streke aangeplant met die oog op die hersiening van 

die ;.rynkwota wat in die voorui tsig gestel word. In die hoof'stuk wat 

handel oor die toekomsbeskouing sal weer op hierdie aspek ingegaan 

word. 

(e) Tamaties: 

Elders in die hoofstuk het die skr~-Ter gewys op die invloed 

wat baie hoe temperature op die kweek van tamaties het. Koel 1.;eer 

en lae temperature sal dus net die teenoorgestelde ui t>verking he
1 

deurdat dit die groeiseisoen van die plant verleng. So vmrd ook die 

rypwordperiode verleng~ sodat die plant sy volle oes kan dra. Anders 

as in die geval van warm weers word die tamatie~oes baie stadig ryp, 

sodat die boer genoeg kans het om so oes deeglik te bewerk en die 

gevaar verdi"Tyn dat oorryp tamaties gepluk -word. Ook sal die gehal-

te van die tamatie@ in die koeler klimate hoer wees, omdat die voor

koms van brandkolle beperk sal wees. Volgens mnr. Gr.obbelaar van 

die Langeberg Koopo is dit vera1 die koel weer van die laer deel van 

die Skema wat dit bevoordeel vir die kweek van 'n hoer gehalte 

tamatie bo die dele hoer op langs die Skema in die omgewing van 

Vredendal en Klawer. 

Die nadeel verbonde aan die koel weer is dat die tamaties te 

stadig ryp word en as die herf's reens enigsins vroeg is, kan dit die 

tamatie=oes beskadig. (Elders in die hoof'stuk word na hierdie aspek 

veJ.:·wys) Die mistige weer versterk die bogenoemde nadeel en verder 
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moedig dit die vorming van swamsiektes aan .. 

(f) Gars: 

:M:istige weer het baie min invloedop die verpouing van gars .. 

Op die laer deel van die .Skema kom ryp baie seldevoor en as 

di t wel voorkom, . is dit in 1 n ligte graado (Die gematigde in-

vloed van die see beperk die vorming van ryp.) 

Die statistieke wat verkry is vanuit Swanevelder se tesis l) 

dui op die volgende: 

Ligte ryp (onder 37°F.,) 

Gem .. intreedatum Gem. uitreedatum duur in dae 

lawer 22 Julie 26 Julie 4 
lshoek 5 Julie 17 Julie 12 

lanwilliam 26 Mei 25 September 122 

Omdat ryp dus nie 'n algemene verskynsel op die Skema is nie, 

sal daar slags kortliks gelet word op die uitwe;t>king wat dit 

op die boerderyprodukte mag he .• 

(a) Lusern: 

Ryp kom alleen voor gedurende die winter wanneer die 1usern-

plant in sy rusperiode is en onde~.sulke omstandighede het ryp geen 

nadelige invloed op die pl!Ult,nie .. 

(b) Bone: 

Ryp is baie skadelig en swaar ryp sal die plant heeltemal ver-

nietig. Ho.ewel die syfers nie verstrek word nie, is dit 'n alge-

mene verskynsel dat in die Koekenaap- en Vaalkrans-gebiede heelwat 

minder ryp voorkom as in die Lutzville-gebiedo Die gematigde 

invloed van die see verhoed die vorming van ryp geudrende die nag. 

1) Swanevelder, ·C.Jo : Die. Olifantsrivierbesproeiingskema, p.32 
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Dit is dan ook een van die redes waarom hierdie streke geskikter is 

vir die verbouing van bone as die Lutzville-streke. 

(c) 1fingerdprodukte: 

Soos in ffiie geval van lusern rus die wingerdplant in die winter 

met die gevolg dat die ryp wat dan voorkom geen invloed het op die 

plant nie. 

(d) Tamaties: 

Dit gebeur selde dat tamaties gedurende die winter op die Skema 

geplant word, aangesien die geringste ryp die plant heeltemal be

skadigo In die hoofstuk wat handel oor die toekomsbeskouing keer 

die skrywer weer terug tot hierdie aspek. 

(e) Gars. 

Ryp het geen invloed op die jong garsplantjie geudrende die 

winter nie. 

II. REeNVAL. 

In verband met die reenval op die Skema moet die leser let op 

die volgende aspekte: 

L By die inleiding van die hoo:fstuk: het die skrYi•er reeds daarop 

gawys dat die reenval van die streek baie laag is en dat, geoordeel 

na die indeling van groat klimatoloe, die streek ingedeel kan word 

onder woestynklimate. So is die gemiddelde reenval van Koekenaap 

slegs 3.82 dm. per jaar. In die hoo:fstuk wat handel oor die water

voorsiening op die Skema is daar op gewys dat die hoeveelheid reen 

wat plaaslik val, geensins voldoende is om so 'n intensiewe boerdery 

moontlik te maak nie. Dit is dus nodig dat die water van elders 

aangebring word. In 'n bespreking oor die plaaslike reenval sal dit 

dus nie nodig wees om te let in hoe 'n mate dit voldoen aan die be

hoeftes van die Skema nie 7 aangesien die plaaslike reenval baie min 

bydra tot die 14'aterbehoeftes van die Skema. Waa:!I"op >'Tel gelet sal 
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moat word, is hoe aie bietjie reen wat daar wel val, die oeste vrat 

gemaak word bevoordeel of benadeeh 

2o Die reenval van .. Q.ie stre.~k het 'n sterk seisoensneiging. Die 

meegaande grafi,ek ( bladsy 2~9 ) wat saamgestel is van gegewens wat 

verkry is ui t die U ~ (}~ verslag 6/38 b:J,adsy 84 ~ gee, die· verspreiding, 

weer van die ·reenval deur die jareo Van die graf~ek ka.n afgelei word 

dat Junie en Julie deurgaans die natste maa.nde is, terwyl die droogste 
• - '. . ..• '· ' . ... · .. '. • I ·• ~· .· '. 

maande Deseml;>er en Januarie ~~.~ Wat van veel" be lang is, is die f'ei t · 
-~- ... 

dat die reens reeds vanaf Fepruarie begin toeneem. Dit is veral 

hierdie vroee reens wat die meeste ska.de bring. (Die neaging van 

die seisoensverspreiding van reen word ook weergegee in die grafiek 

op bladsy 282 wat 9-ie stroomvloei van die verskillende riviera 

weergee.) 

3. B1 die kus is die reenval die laagste terwyl dit toeneem na die 

binneland. Die voi.~nde .. s~e~s .. l) verklaar die stalling: 

Koekenaap 
- Vredendal: 

Klawer 
Bulshoekdam· 

3o82" 
4o93" 
6. 59" 
9' 76" ·. 

(Vir dj.e ligging van verskillend~ plekke word die leser verwys na die 

ka.art op bladsy 4o ) Die gebied Lutzvill~ en Koekenaap, (die ge-

biedwaaroor hierdie studie ga.an) kry dus die minste reenval van die 

hele Skema~ 

4. · Dj,e reenval is redelikkonsta.nt en elke jaar kan ongeveer die-

selfde hoeveelheid reen verwag word, sodat die gemiddeldes wat 
. . . , .. : .. ·: . - •, . ~ -- . . . . . - . . .. .. . . ~ -.- -~- .. : - - •.. . .. 

weergegee word met 'h redelike mate.v~ sekerhei\i.beskou kan word as 

die werklike reenval vir die streek vir die maando 

5. Reen kom hoer op lange die Skema in die omgewing van Clanwilliam 

voor in die vorm van sagte reens. La.er op die Skema in die omgewing 

van Lutzville en Koekenaapkom die reen voor in die vorm va11 buieo 

··: .· 

1) Swanevelder, C.J •. : Die Olifantsrivierbesproeiingskema, Po 27. 
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Die vernaamste reenbringende "1-Tinde is die noorde- en noordueste-

·t-Tinde. Donderweer is baie seldsaam op die Skema en as dit wel 

voorkom, is dit in die maande Maart en April en veral gedurende 

November. 

Die invloed van reen op die verbouing van gevrasse op die Skema: 

Die leser sal daarop let dat reen oor die alge.meen ni.e nadelig 

is vir ge;.rasse nie, behalwe as di t in die oestyd val. 

(a) Lusern: 

Gedurende die groeityd van lusern het reen 'n baie geringe in-

vloed op die plant. · Dit is egter gedurende die oestyd dat .dit baie 

nadelig kan wees. As die lusern pas gesny is en nog op die land le~ 

kan 'n bietjie reen nie veel skade meebring nie omdat die lusern 

wat so oop le maklik weer deur die son drooggebrand en die wind droog-

gewaai word. Dit is egter as die lusern reeds in hope gemaak is of 

as dit reeds uitgery is en in 'n groot hoop by die pars le dat on~ 

tydige reens skadelik kan wees. In sulke omstandighede vind ver-

rotting baie maklik plaas. Die leser moet onthou dat lusern geoes 

word in die warm tyd van die jaar wanneer die gevaar van verrotting 

nog grater is. Die boere v·erminder die gevaar van verrotting deur 

die nat lusern om te keer sodat die onderste nat dele blootgestel 

word aan die son en die wind. 

Op 9n i.ndirekte wyse bevoordeel droogte die lusernproduksie op 

die Skema. In die hoofstuk wat handel oor die bemarking van 

produkte, het die skrywer reeds daarop gewys dat die vernaamste mark 

van die lusern wat langs die Skema gekweek word, die'melkboere van 

die Westelike Provinsie is. Gedurende droogtes sal:hierdie boere 
., 

vanselfsprekend meer lusern van die boere op die Skema koopo In 

sulke noodtoestande koop die veeboere van Namakwaland en Boesman~and 

wat andersins baie min lusern koop, ook lusernhooi vir hulle vee. 
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Foto 26. 

LUSERNLANDE. 

Nadat die lusern afgeknip is, word dit in hope gemaak voordat 

di t met waens ui tgery word na die pers. As die boer 'n 
11
pick-up'' 

(optelbaler) gebruik, is dit nie nodig om al hierdie prosesse deur 

te gaan nie. Dan is dit slegs nodig om die afgesnyde lusern in rye 

te hark met die rolhark en dit dan direk op die land te pers. 

Die meegaande foto is in die winter geneem en daarom le die 

lusernhope baie yl. In die somer le die hope 3 of 4 maal so dik. 

it is in hierdie stadiUm dat ontydige reens die lusern baie kan 

enadeel. 
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(b) Bone: 

Soos in die geval van lusern, kan reen wat gedurende die groei tyd 

van die boontjies val nie veal skade aanrig nie. Dit is etter die 

reen wat val as die boontjie-oes besig is om ryp te word wat baie 

skade berokken. 

As die reen val gedurende die p.eriode wat die boontjies ryp 
·, 

word, sal di t in d,.ie hand werk dat die pe:ule onegalig ryp word. So 

gebeur dit dan dilcirels dat daar dro_e- en groan peule, en selfs nog 

blomme, aan dieselfde plant voor~om~ Dit is uiters moeilik vir die 

boere om in sulke gevalle die bone te oeso As die reen val Wa.Jlneer 

die boontjies reeds opgetrek is, sa_~ die pitte die gevaar loop om · 

te swelo Gelukkig word sulke bone wat in die hope le baie gou 

droog, sodat die gevaar nie so groot is nie o As die boontjies reeds 
I 

by die trapvloer in 'n groot hoop· le en die kans dat dit gou weer 

kan droog word kleiner is, kan sulke ontydige reens baie skade mee-

bring. · Die versigtige boer he.t egter in laasgenoemde geval die ge-

leentheid om die boontjiehoop vroegtydig met 'n sail toe te maak en 

dit te beskerm teen die reeno 

(c) Rosyne: 

Reens wa.t gedurende die winterma.a.nde va.,l, kan nie veel skade 

aa.n die wingers a.anbring is, omda.t die stok gedurende daardie tyd 
'..!. 

van die ja.a.r- rue., 

.Di t is veral in die koeler deL-e da.t die druiwe-oes. stadig ryp , .. 

word en due gevaa.r loop om deur reens beska.dig te wordo As da.ar 

baie re~n val gedurende die periode dat' die druiwe ryp is, pars die 

korrels wa.ar dit ¥n die stingeltjie vas is .. Hier tree dan later 

· verrotting in as die korrel nie ~ou genoeg droog word nieo Sulke 
\ . 

ge~a.rste druiwe wat a.l besig is om re verrot, is ongeskikw.i.r die 

ma.ak van rosyne. -. Die gebruik is by die boere wat ook 'n kwota het 

om wyndruiwe te lewer by die wynkelders, om sulke druiwe dan-daar te 
.. ;: 
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levrer. Van die goeie word dus rosyne gemaak, terwyl di~ druiwe wat 

deur die reen beskadig is, gebruik viord vir die maak van wyn. 

Die skade wat reen kan meebring gedurende die tyd dat die rosyne 

op die droogsteiers le, is nog groter. Volgens gegewens 1·rat verkry 

is van die boere op die Skema moet die druiwe ongeveer 10 - 14 

warm reenvrye dae he om goed droog te word. Dit if3 veral die 

druiwe wat op die droogbane geplaas word wat die meeste getref word 

deur ontydige reens. Rosyne wat baie stadig droog geword het, is 

gev-roonlj,k baie donker van kleur en ook mindert-raardig. 

Die boere het verskillende middels aangewend om die gevare van 

reen en vogtige lug sover as mooptlik te bepe~ko Die bou van droog-

steiers het meegebring dat die rosyne lesser van mekaar hang en dus 

meer sonlig en wind kry. Op die wyse word dit gouer droog .en is die 

krisistyd korter. Die ~eeste steiers is van 'n dak voorsien wat sal 

verhoed dat die rosyne op die steiers nat reen. Die gevaar word nog 

verder verminder deur die steiers toe te maak aan die noorde- en 

noordwestekante. Deur die rosyne dikwels om te keer kan die droog-

proses baie verhaas word. 

Hoewel die keeler de~e (Koekenaap) meer.dikwels getref word deur 

reens, gebeur dit_dikwels dat boere op die hele Skema ernstige skade 

ly as gevolg van ontydige reens. In 'n vorige hoofstuk is reeds 

die voorbeelde van die 1959-oes aangehaal. Gedurende daardie jaar 

het die boere langs die Skema baie rosyne gemaak, maar hierdie hoer 

produksie word nie deur die produksiegrafiek op bladsy 60 weerge

gee nie, juis omdat vroee reens in daardie jaar byna die oes ver

nietig het. 

(d) ~i. 

Daar is reeds onder die vorige opskrif daar?p gewys dat die 

'tdngerdstok gedurende die rusperiode (winter) en as die drui we-
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Foto 27o 

DIE ROSYNE DROOGSTELLASIES . 

Op die meegaande foto let die leser die v-olgende op: 

(1) Regs op die foto is die loogoond waarin die druiwe eers in di~ 

warm loog gedruk word voordat dit op die steiers geplaas word om 

droog te word. 

'(2) Die draadsteiers waarop die druiwe geplaas word. Op . die draad-

steiers word die druiwe baie gouer droog ~ omdat nie al l een die s on 

ie, maar ook veral die wind die droogproses v-erhaas. Die 

steiers is voorsien van 'n dak om die druiwe te beskerm teen on-

'tydige reen . 

'(4) Op die voorgrond is die sementbaan waarop die rosyne soms ook 

geplaas word in gevalle waar die steiers te vol is. 

(5) Regs op die foto is die houtborde ( 11 trays") waarop die half-

oe rosyne geplaas word om die laaste droogstaduim deur te gaan. 

ie voordeel van die borde is dat dit snags opmekaar gepak kan word 

re_n __ t_e_e_n----di_e __ d_o_u __ e_n __ m_i_s __ b_e_d--ek---k-a_n __ w_o_r_d_. ____________ ~------=-~=·________j 
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trossies nog klein is, nie baie.benadeel word deur reen nie. 

Die skrywer het ook reeds op die nadeel van reens g~durende die 

oesperiode van rosyne gewys. Dit ~is dan ook veral die risiko wat 

die boer moet loop met _rosyne wat hom dikwels die produksie van wyn

d.ruiwe laat verkies het (wyndruiwe :is minder kwesbaar as rosynedruiwe~ 

Ontydige reens kort vo~rdat die druiwe gesny word, kan die suiker-
.. --

gehalte van die druiwe baie verminder. Die skrywer het reeds daarop 

gewys dat hoe hoar_ die suikerge~lte van die druiwe __ is, }loe hoar_ is 

die geldopbrengs daarvan. 

(e) Tamaties: 

Lae temperature in die koeler dele het tot gevolg dat die oes 

later ryp word. Die gevaar van reens w()rd al grater hoe later die 

tamatie-oes ryp word. As die reE;na val as die tamaties r~ is, sa] 

die tamaties vrot word. Volgens mnr. Grobbelaar van die Langeberg 

Ko5perasie, is tamaties met vrot plekkies aan ongeskik vir die maak 

van visinmakerspasta. 

(f) Gars: 

Reen kan aileen nadelig wees as dit val as die oes reeds ryp is. 

As die reen val as die gars al ryp is, is daar die neiging dat die 

ga_rs in die aar ui tloop en sodoende die graad daarvan benadeel. 

Groot hoeveelhede reen kan ook die garsstoele heeltemal plat druk 
. ' 

en die oes bemoeilik. 

III. WINDE: 

In die verslag 
11
Weather on the coast of South." l) word 'n vol-, 

ledige ui teensetting gegee van die toestand van die winde in die om-

gewing van Klawer. So verdeel die verslag dan die jaar in vier 

seisoene op volgens die toestande van die wi.nde. 

1) lfeather on the coast of South Africa, Deel II, pp. 22 - 28. 
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OPPERVLAKTEWINDE BY KLAJER OM 8,30 yM. 

I' 
.Maande S_poed km/uur Frekwensie - persentasies van waarneminRs vanaf: 

F . N NO 0 so s sw w NW Minder as 5 km/uur r! 

il Desember tot Februarie 6 - 25 13 1 2 2 5 2 1 10 56 
25 - 50 - - 6 - - - - 1 

Maart tot Mei 6 - 25 9 2 1 2 7 3 - 4 63 
25 - 50 .. - 7 - - - - -I Junie tot Augustus 6 - 25 11 3 1 1 10 2 - 3 60 
25 - 50 1 1 4 1 1 - - -

September tot November 6 ~ 25 13 2 2 2 7 3 1 6 52 
1 
I 

25 - 50 1 - 8 1 l - - - I 
OPPERVLAKTEWINDE BY KLAWER · OM ~.00 NM. ·· l 

Desember tot FebrU.arie 6 - 25 - 1 - 3 16 28 6 4 5 
25 - 50 - - - 1 9 25 2 -... 

Maart tot Mei 6 - 25 3 1 2 2 12 20 5 6 29 
25 -·50 1 - 1 2 4 9 2 2 
',., 

Junie tot Augustus 6 - 25 8 5 6 4 11 8 4 10 30 
25 - 50 2 2 2 1 2 2 1 2 

September tot November 6 - 25 3 ll. 3 4 19 20 7 4 9 
I 25 - 50 T - 1 1 10 14 2 2 

•, ;· 
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lo Desember tot ~eb~rie: 

Di t is die winderigs:te seiso en., .A.angesien die lugdruk laag 

is oor die binnelan;dse plato, terwyl dit hoar is oor die see-

.opperv1akte in d.ie weste en die suide~ sal sterk inwaaiende suide-

en suidwestewinde waai ... 

2o Maart tot Mei: 

Soggens is die winde gewoonlik lig maar di t .neem toe in sterkte 

later in die dag .. In die begin van die periode is "lfeste en suid-
. ' 

westewinde nog algemeen, maar noorde- en noordwestewinde word al 

algemenero 

3o Junie tot Augustus: 

Gedurende hierdie periode is di~ streek onderhewig aan die 

sikloniese toe stande met die gevolg dat d.aar nie in heersende wind 

is gedurende die tyd nieo 

4o September to.t Novemberg 

Die heersende winde gedurende hierdie periode is die weste- en 

die suidwestewindeo Soggens waai die oostewind soms baie sterko 

Vanaf die meegaande tabel merk die leser die volgende op: 

1., Die droe bergwind ( oost.ewind) is die heersende wind in die oggend .. 

Hierdie uitdorrende wind waai dikwels kort nadat dit gereen het 9 

met die gevolg dat al die vogtigheid van die grond opgesuig wordo 

Dit is veral hierdie wind wat soms baie groot skade aan die oeste kan 

.berokkeno 

2u Die suidwestewind wat elke middag omstreeks 2 uur begin waai is 

die sterkste wind .. Hoewel dit ook soma die grond baie kan uitdor~ 

is die wind (seewind) gewoonlik koel:er as die oostewind., 
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Die invJ.oed van winde OJ? die kl-reek van gmmssc op die Skema. 

Die invloed wat l'Tinde op die k1·mek van verskillende ge1-rasse het, 

hang af van die ontwikkelingstadium van die plant, en die karakter 

van die 1-rind, of tli t varm of koud is, of di t sterk of S't':rak is, of 

dit nat of droog is en of dit skoon of vol stof is. 

'n 1-Jarm, drol$ l·rind kombineer die invloede van tempcratuur en 

vogtigheid va·~ reeds bespreek is in hierdie hoofstuk en daarom sal 

di t net kortliks herhaal "t>rord. Sulke winde verkort die tyd waarmee 
I 

met die lusern in die oggend gevrerk kan "i·rord voordat di t te droog 

word en baie blare vcrloor. Di t is gevroonlik die dorre warm ooste-

1-Tind vrat in die verband baie nadelig kan wees • 

. r..s die wind. stork i·mai bemoeilik di t ook die knip van die lusern, 

omdat die afgesnyde lusern op die lem van die snymasjien terugvraai en 

dit laat verstop. Die nadeel is uiters gering. 

(b) Bone: 

Soos in die ceval van lw}ern kornbineer 'n 1-~nrm droe wind net die 

nadelige invloede uat reeds onder die opskrifte temperatuur en vog-

tigheid in hierdie hoofstuk bespreek is en daarom sal daar slegs by 

volstaan word deur te se dat die boontjieblare maklik brand en sy 

blare afgooi in 'n l'rarm, droe 1dnd. 

Boontjies word nog langs die Skema op die ou manier skoonge-

maak ( skei van die peule). Genoegsame \·rind is dus nodig om die 

peule en stingels van die pi tte te skei as die trap·sel ui tgewan -vmrd. 

(c) Rosyne: 

])roe, varm wind.e i8 tot groat voordcel gedurende die droogperiode. 

Juis met die doel word die rosyne op steiers gedroog, r-;odat dit die 
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maksimum droe lug kryo Volgens boere op die Skema die wind net 

so belangrik, indien nie belangriker as die sonskyn in die d:roog-

proses van druiweo 

Wind en meer spesifiek 'n droe wind~ kan verhoed d.at. druiwe 

wat aan die stok natgereen het verrot, omdat di t die afd:roging van 
. . 

korrels verhaase 

Di t gE)beur soms dat die jong blare van clie ~dnger&.stok ge-

brand. word deur 'n warm droe "t·rindo 

Winde wat baie stof bevat, kan di.e rosyntjies baie ~~~"Uil maako 

{d) Tamaties: 

Ook in die geval is droe warm vrinde slegs 'n samevatting Yan, 

<lie invloede "t'Tat reeds onder die opskrifte temperature en vogt;igh;:;id 

bespreek isG 

(e) Gars: 

As die gars baie hoog is, en veral as die grond baie nat is, 

ka.n 1n sterk wind die stoele skeef of omwaai me·t die gevolg dat die 

oes daarvan bemoeilik wordo 
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IIOOFSTUK llo 

DIE NOODSAAKI,IKHEID VAN WATER VIR DIE VERBOUING VAN GEWASSE 

FJJ DIE DJVIJOED HA'f DIT UITOEFEH OP .DIE Kl1'USB VAN GEHASSE, 

J)iE) Olifn.ntsrivierbesproeiingskema is gelee in 'n gebied vrat 

gomiddeld vyf duim reen per jaar kry. Die water Hat in die vorm van 

reen op die Skema kom, is onvoldoende vir intensie1re boerdery. Di t 

in clur:~ nodig d.at 1,rc.tcr• van elders nn. die Skema gebring word. Op die 

lugfoto op blaclsy 5 · is di t opvallend dat die veld bokant die 

kanu.al vir nikc anders as ekstensiel·ie be1·widing gebruik kan nord nie. 

In die rivierv<illei waar die besproeiing::nmtor bcskikbaar is, word. 

intennievre ah:kerbou gevincl. Voldoenclc hoeveelhede water is dus nodig 

om hierdie intensie1-re akkerbou moontlik te maak. 

In hierdie hoofstuk sal die skrywer veral konsentreer op die 

volgende aspekte van watervoorsiening: Die bron vanwaar die >·mter 

learn, met Sl)esifieke venrysing na die damme; die maatreEHs wat 

daar getrcf word om die beskikbare Hater op so 'n effektieHe 1-ryse 

as moontlik aan clio besproeiingsboere te voorsien, en in die derde 

plek sal die verhoucling uater : ge1n1s : grond bespreek word~ 

A. DIE BRON VAN DIE BESPROEIINGS1-JATER. 

Die Olifantsrivier ontspring in die Koue Bokkeveldberge. 

Die reenval van .:!:. 45 duim in hierdie gebied learn hoofsaaklik in die 

winter voor. Die vernaamste takrivier van die Olifantsrivier is die 

Doringriviero Hierdie rivier ontspring in die Krakadouw bergreeks 

waar 1;-rinterreens van .:!:. 45 duim val. Die Doringrivier dra egter nie 

by tot die besproeiingm.rater van die Skema nie, omdat di t by die 

Olifc-mtr3:eivier aansluit onderkant die damme. 'n Groot aantal klein 

takriviere sluit by die Olifantr:;rivier o_an hoofsaaklik aan die 
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regteroe-v:er. Sulke rivier·e vrat vml bydra tot die besproeiingsvrater 

is die Noordhoeks-, die Hexs-, die Rondegat- en die Jan Disselsriviere. 

11 Die 1vaterafloop van die Olifantsrivier is redelik 
bestendig as dit vergelyk word met ander riviere 
in Suid-Afrika. 'n Maatstaf l·raiuvolgens die be-
stendigheid van 'n rivier se afloop gemeet word, 
is die bruto leo-rering wat 'n opgaardam met 'n in
houdsvermoe gelyk aan die jaarlikse afloopcvan die 
r~v~er, kan verseker, weergegee·ns 'n verhouding 
tot die jaarlikse afloop. ·Hoe hoer hierdie ver
houding is, hoe meer bestendig is die rivier, d.,v.s 
'n gege'\ve opgaarvermoe kan 'n groter lewering ver
seker. By wyse van vergelyking kan die volgende 
syfers aangehaal word. 'n Syfer 'iran een sou 'n 
absolute bestendige afvloei weergee: 
Sondagsrivier by Mentzmeer = .47 
Vaalri vier by Vaal dam = • 52 
Olifantsriver by Bulshoek = .62 
Breerivier by Ceres .68 ) 
Oranjerivier by Hopetown .74 1 

Aanvanklik het die Owerhede gedink dat hierdie riviere voldoende 

rrater lewer vir besproeiing dvrarsdeur die jaar. · Hulle het dus be-

sluit om slegs 'n uitkeerdam te bou met 'n geringe stoorvermoe. 

Gou het dit egter geblyk dat dit weens die sterk seisoensv1oei van 

die rivier (sien grafiek 282 ) nodig was om 'n stoordam te bou. 

Hierdie stoordam moet dan die water opgaar vir die droe somer-

seisoen. Dit is juis in hierdie droe somerseisoen dat die meeste 

besproeiingswater gebruik 1-10rd. 

In die afge1ope aanta1 jare kom die kwessie van lvaterbehoeftes 

weer sterk op die voorgrond. Die saak word dan ook deeg1ik vanui t 

verski11ende oorde ondersoek. Of daar genoeg water is vir die be= 

sproeiingsdoe1eindes? Of daar genoeg water is vir die al groter 

eise wat die ontl-rikkelende Skema stel? Of daar nog gronde ge-

skedu1eer kan vrord met die huidige voorraad wat beskikbaar is? 

Of tyde1ike 1-ratertekorte wat daar van tyd tot tyd op die Skema 

voorkom, 1vel so katastrofies is as 1vat soms beweer 't·rord? Al 

hierdie vrae en ook nog baie ander netelige vrae word drul~ bespreek 

1) Tegniek, September 1963. 
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DAl~ C1anri1liam Bulshoek Aspoort 
1IGGiliJG 32• 11' SB 32"' oo' SB 32" 301 

18" 531 01 18. 17' 01 19. 33' 
WAARNEMINGSTYD 10 jaar 14 jaar 12 jaar 
O~VANGSGEBIED IN 
VK. MY1 789 1129 2660 
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op die Skemao Weens die diep tegniese en omvattende aard van 

elk van hierdie vrae, saldit nie bespreek word nie~ In die 
' 

ander afdelings van hierdie hoofstuk' sal net kortliks verwys word 

na tn paar eksp~rimente wat wel in di,e verband gemaak iso 

In 1913 word daar 'n begin gemaak met die bou van die Bulshoek

dam ±. 15 my1 noord van C1anwi11iam (30°S~B. en' 1:~0 17' OoLo) 

Hierdie_ barrage· sou 20 vt .. hoog, 470 vto lank en met 'n stoorver-

moe van + 5,000 akkervoet_ '\'rater· weeso Die ampte1ike datum van die 

vo1tooiing van die Skema is geste1 op Desember 1923o (Gegewens 

verkry van A.D. Nieuwoudt se D.Sc.-tesis 1 ) wat nog dikwels in· 

hierdie hoofstuk aangehaal·sa1 word.) Spoedig na die volt?oiing 

van die Skem~ het dit egter deurgeskemer dat die bedenkinge 1-vat 

deur mnro Kanthaok ( Dir~kteur van. bef?proeiing) geopper was 9 wel 

grondig was. Nie alleen dat ~ie_stoorvermoe van die dam te klein 

was nie, maar ook het daar weens die grondstruktuur baie kanaal-
1 ' 

' I. 

breuke voorgekom. Hierdie kanaalbreuke het groot waterverliese 
I. 

beteken. As gevolg van hierdietwee tekortkominge het d.it geblyk 

asof die hele Skema op •n ramp afstuur. 

In sy jaarverslag van 31 Mei 1930 (U.G. 3/31) meld die Be-

sproeiingskommissie dat die aangeleentheid;van in' stoordam vir die 

Skema die ernstige aandag van die Owerhede ve'reis. Gedurende 

September 1932 word daar dan ook begin met die bou van hierdie stoor-

dam. In Maart 1935 word dit voltooi teen ~n koste van R500 9000 

(die beraamde koste was R800ll000 ). Die Clanwilliamdam soos dit 
I 

' 

sou bekend staan, is ~ 18 myl suid van die BUlshoekdam en ongeveer 

3 myl vanaf Clanwilliamo Hierdie dam is van die oorvloeitipe met 

'n oorvloeivlak van 74 vto wat 'n op~aarvermoe van 609 000 akltervoet 

of±. 28,000 morgvoet beteken (1 morgvoet = 5759 000 gellin.gs). 

1) Niemmudt, A.D. D.Se.-tesis (sieri bronnelys), PPo 10 en 11 .. 
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DIE BULSHOEKDAM. 

Die volgende is kortliks van die belangrikste gegewens aangaande 

die Bulshoekdam: 

1. Ligging 

2. Lengte 470 vt. 

). S1uise 16 van 20 vt. wyd en 15 vt. hoog. 

4. Inhoud 2500 morgvoet. 

In Maart 1913 is daar begin met die bou van hierdie dam wat 

hoofsaak1ik met b1anke arbeid verrig is. Vir ongeveer 300 vt. is 

die fondament van die dam op rots gele wat s1egs 'n paar voet onder 

die oppervlakte was. Die 1aaste 170 vt. na die 1inkeroewer was di~ 

egter nie moont1ik om vaste rots te kry nie en daarom moes 'n fonda-

ment van 15 voet op die sand ge1e word. Deur hierdie swak plek i n 

die fondament syfer baie water. 

Die klip en die sand wat gebruik i s , is p1aas1ik verkry, die 

sement vanuit Enge1and en die ysterwerk vanuit Skot1and ingevoer. 

Die dam is gebou deur 'n Skotse firma. 
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Hierteenoor is die inhoud van die Bulshoekdam slegs 59 000 akk.ervoet. 

Na die voltooiing van die dam het daar ~n nu1-re gees van optimisme 

onder die boere posgevat1
, met die gevolg dat grondpryse la..--:tgs die 

Skema geweldig gestyg het. Die Skema het egter so geweldig gegroei 

dat volgens A.D. Nieuwoudt l)die dam na 2~ jaar nie meer voldoende 

blyk te wees nie. Oor die p~anne vir die verhoging van die dam 

word verder uitge.wei in die hoofstuk wat handel: oor 'n toekoms-

beskouing. 

Die bou van die damme en die verbeterings wat daaraan aange-

bring is, het reeds voor 1945 plaasgevind (D.woS& voor die periode 

wat onder bespreking is). Daarom sal by bogenoemde gegewens vol-

staan word. 

···-:...,< 
Dit sou nutteloos wees as die damme genoeg water opgevang het 

en die besproeibare gronde beskikbaar was, terwyl die metode waar= 

volgens die water verdeel en beheer word ondoeltref'fend is. Di t 

sal dus die taak van die skrywer in hierdie af'~eling van die hoof'~tuk: 

wees om die metodes te bespreek wat aangewend word vir die verspreid-

ing en beheer van die water en hoe dit deur die jare (1945- 1960 

hoof'saakiik) verander het. 

I. !CANALE: 

Die besproeiingswater wo~d vartaf die uitkeerdam (Bulshoekdam) 
'. 

na die b~sproeiingsgronde gelei d.m.v. kanale. (Waar die damme hoof-

saaklik in die middelste gedeelte van die rivier is 9 is die be-

sproeiingsgronde in die ou loop op die spoelvlakte.) Vanaf' 

Bulshoek word die water in di,e hoofkanaal ( 20vt :x 5!vt. ) tot by 

Krans gelei, vn afstand van 20.6 myl. By Krans word die water verdeel. 

1) Nieuwoudt, A.D •.. ; op. cit. , p.l2. 
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Foto 29. 

DIE HOOFKANAAL. 

Die foto van die hoofkanaal is geneem net onderkant die Buls-

hoekdam. Op die foto sal die leser sien dat die wande van die 

kanaal dik is sodat dit die drukking van die water kan weerstaan. 

Op hierdie plek is die kanaal 20 vt. breed. 

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



Foto 30, 

DIE HOOl~rutL. 

Die foto is geneem ongeveer een myl van die Bulshoekdam. Die 

l eser let daarop dat dit nodig was om die kanaal op sommige plekke 

op te bou. Dit is hierdie opbouplekke wat ba ie maklik breekp lekke 

kry. Net agter die kanaa l kan die leser vaagweg die pad sien wat 

al langs die kanaal gebou is om dit in tye van nood baie makliker 

te bereik. 

Verder is dit opvallend dat die rivier geen vloedvlakte het 

nie. Die bedding bestaan slegs uit klip en rotsbanke. Dit is ook 

opvallend dat die skerp afgesnyde terrasrand wat op die laer deel 

van die Skema die vloedvlakte so mooi afsny van die res van die om

gewing, hier in die boloop heeltemal ontbreek. 
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Foto ,3l o 

DIE ONDERPUNT VAN DIE LINKEROEWERKANAALo 

Op die onderpunt van die linkeroewerkanaal in die omgewing van 

di~ kleurlingsendingstasie, Ebenezer, was: die kanaal slegs vn grond

slooto Hierdie foto is geneem in 1953 toe die kanaal nog nie met 

sement uitgevoer was nieo Op daardie staduim het die gras nog 

welig in die kanaal gegroei, terwyl die diere en mense vryelik daar

deur geloop het. Vandag met die sementvoering en di€ groat aantal 

brue is die verskynsels beperko 

Op hierdie punt is die watertoevoer van die kanaal baie wissel~ 

vallig met die gevolg dat die Departement daar 0n groat reservoir 

gebou het om die 'watertoevoer egaliger te maako 
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Foto 32. 

DIE ONDERPUNT VAN DIE REGTEROEWERKJU~AAL. 

Op hierdie punt is die kanaal slegs 'n sementsloot. Die leser 

let op die dwarswal in die kanaal om die drukking op die laaste 

sluis te handhaaf. Die heel onderste punt van die kanaal is ver-

bind met 'n 1veggooiplek. 

Ondersoek is reeds ingestel om hierdie regteroewerkanaa l nog 

verder te verleng en gronde nader na die see te besproei. In so 'n 

geval sal die kanaal wat tans op daardie deel van die Skema by 

Platskraalstreek bestaan, vergroot moet word. 
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Die een de.el gaan v9ort met die linkeroewer kanaal tot by Ebenezer 

Sendingstasie, 57o5 myl verdero Hier is die linkeroewer kanaal 

niks meer -as 'n klein leivoortjie nieo Deur middel van die Krans-

duikvoor word 'n deel.van die water van die hoofkanaal onder die 

rivier deur_ gelei tot aan die regteroewero Dan vloei dit met die 

regteroewerkanaal tot by Platskraal, .· 65o5 myl verdero Hier, onge-

veer 10 mylvan die se~, word die oortollige water weer in die rivier 

gelo~o Vanaf die regteroewerkanaal is daar _ 8 n kort takkanaal van 

± 5 mylo Hierdie takkanaal etaan bekend as die Doringrivier-tak-

kanaalo Die totale lengte van die kana~e is dus ongeveer ]48o7 

"mylo 

Die belangrikste veranderings en.verbeterings wat daar aan die 

kanaal aangebring is, is as volg: 

lo Die. uitvoer van die kanaa~ met semento 

Die a~ptelike datum vir die voltooiing van die Skema was 

Desember 1923o Op -~rdie datum is die dam voltooi asook die 

kanaleo Volgene Nieuwoudt l) word daar kort daarna verslag gedoen 

dat die waterverlies deur die wande en bodem van die kanaal geweldig 

iso Kanaalbreuke het die toestand nog verder versleg sodat in 

1927 daar 'n begin gemaak is met 'n uitgebreide program om die kanale 

op die gevaarlikste plekk:e uit te voer met semento 

In baie jaarverslae van die administrasie-ingenieur op die Skema 
_: . ·- ·.: .. . . 

. word daar melding gemaak van· groot waterverliese wat gely is as 
. . .. 

gevolg van kanaalbreukeo Die nadelige ui twerking wat so •n breuk: 

moes gehad het, kan deur die leser besef wordo In di~ verband skets 

Swanevelder 2 ) ho~ d.it in 1953 die geval waso As daar in breuk in 

die kanaal kom:, volgens Swanevelder, duur dit soms drie tot vier dae: 

voordat die water wat afgesluit is by Btllshoek, ophou·loow deur die 

breuk - teEm hierdie tyd het die breuk al heelwat groter · gesp_c>el_o 

2
1} Nieuwoud.t, AoDo : opo cito, poll 

) Swanevelder, CoJo :Ope- cito, po6Qo 
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Daarna moet daar eers gewag word tot die grond droog genoeg is om 

dit te hanteer. Nadat die breuk herste1 is, neem dit weer 3 of 

4 dae voordat die water wat by Bu1shoekdam 1osge1aat is, die onder-

punt-van die kanaa1 bereik. Sulke breuke kom dikwe1s in die somer-

maande voor wanneer die kanaa1 soms ooreis word om te kan voorsien 

in a1 die waterbehoeftes. So 'n breuk in die warm groeiseisoen 

kan fataa1 wees en die ver1ies van 'n jaar se handewerk betaken. 

Die kanaa1uitvoering wat in 1927 begin is het vera1 in die 1aat 

veertiger jare baie aandag geniet en ten spyte van die hoe koste van 

R12 .. 628 per my1 (vo1gens die 1958 jaarvers1ag van die administrasie

ingenieur op ~ R1 per vierkante jaart) het dit sne1 toegeneem. 

Tans (1963) is die taak ten vo11e vo1tooi. Die vo1gende statis-

tieke wat verkry is vanuit die jaarvers1ae van die administrasie-

ingenieur gee die ~edrag van sake. Onge1ukkig was die syfers in 

die jare voor 1952 nie beskikbaar nie. 

Hoofkanaa1 Linkeroewer Regteroewer Doringrivier Totaa1 
. _ah_ ui tgevoer % uitgevoer % uitgevoer % uitgevoer 11& ui tgevoer 

1952 40 36~8 30 - 66 40 
1953 47 37 32.6 80 43 
1954 54.3 44.7 42.7 100 47 
1955 70.3 46.5 43.5 100 50.1 
1956 85.2 46.9 43.6 100 52.5 
1957 100 49.1 46.0 100 55 
1958 100 61.5 56.2 100 65 
1959 100 85.5 76.0 100 81.7 
Tota1e 
1engte 
vt. 108950 304,030 346,500 26,060 785,540 
my1 20.6 57.5 5.1 148 .. 7 

2. Kanaa1tipes: 

'n Verbetering wat saamhang met die uitvoering van die kanaa1, 

is die verandering van kanaa1tipes deur die jare. 

( a) Grondkana1e. 

Weens die gebrek aan.fondse was die eerste tipe kanaa1 wat ge-

bou is die grondkanaa1. Dit was vera1 hierdie tipe kanaa1 wat baie 

--

kritiek uitge1ok het, want dit het baie gebreke gehad. Daar is reeds 

------------
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Foto 33 . 

GRONDKANA.A.L. 

Hierdie foto is in 1953 geneem toe groat dele van die kanaal 

nog nie met sement uitgevoer was nie . Vandag is daar baie min 

I ~ plekke waar hierdie oorspronklike grondkanale nog bestaan . Die 

leser merk dat aan die oewers van die tipe kanaal die gras welig 

groei. Hierdie gras, saam met die watergras op die vloer van die 

kanaal~ die sandbanke en die madder wat in die kanaal gevor~ word1 
j i· 

vertraag die vloei van die kanaal geweldig. 

Op die foto is een van die uitgrawings wat deur die bulte ge-

maak is om die lengte van die kanaal te verkort. Op die ·plekke 

waar die kanaal deur 'n duik gegaan het 7 is weer opvullings gemaak9 

terwyl op plekke waar die kloof te diep word, die water deur die 

kloof d.m.v. 1n sifon gelei is. Op hierdie wyse is die totale 

lengte van die kanaal baie verkort . 
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gewys op die groat nadeel van waterverlies deur breuke en lek

kasies deur die walle en' bodem. Die walle van hierdie kanale het 

gedurig uitgekalwe met die gevolg dat dit nooit vry was van sand

banke nie. Verder het watergrasse hier welig gegroei en krappe 

lustig gebroei. Omdat die tipe kanaal gedurig skoongemaak moes 

word, het dit later heeltemal van vorm verander. Die oorspronk

like helling van 1 : 5000 kon nie behou word nie met die gevolg dat 

damme ontstaan het. 

(b) Sementkanaal (Trapesiumtipe) 

Die eerste tipe sementkanaal 1-7at gebou is, -vras van die trapesium

tipe. (Sine skets 294 en foto 1 s) Hoevrel die kanale • n baie groat 

verbetering was op die grondkanale, het breuke nog dikwels voorgekom. 

Die nate waar die sementblokke aan mekaar gevoeg is, kon nooit 

heeltemal dig gemaak word nie. Krappe het hierdie nate nog verder 

oopgebreek met die gevolg dat lekkasies nog vry algemeen was. Die 

tipe kanaal was duur om te bou omdat dit gewoonlik in dele op die 

wal klaar gegiet is en dan in die kanaal laat sak is. Weens die 

bogenoemde tekortkomings en die feit dat dit baie gou vuil geword 

het, was die onderhoudskoste van hierdie tipe kanaal hoog. 

(c) Sementkana:al (Gewysigde trapesium) 

Soos die trapesiumtipe - sementkanaal die grondkanaal vervang 

het, so het hierdie tipe (gewysigde trapesium) weer die ou tipe 

(trapesium) kanaal vervang. Om die onkoste wat 'n heeltemal nuwe 

kanaal sou meebring te voorkom, is die gevcysigde trapesiumkanaal 

in die laaste jare gebou. Om lekkasies in die lengte nate te 

voorkom, is dit opgevul met sement (sien sketse 294 ) 

Die dwarsnate en gebreke daaraan verbonde, het egter nog van die ou 

tipe oorgebly. Dit het ook nog dikwels gebeur dat die kanaalwande 

ingee voor die gewig van die grand en dat die kanaal op die wyse 

toeval. 
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K A N A A LG E G E VIE N 5 

GEWYSIGDE 

PARABOOL 

•' 

QJ! 

!KANAALVOEE 
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NUWE 

KANAALVOEE 

BO VT. 

LONG WE I A 
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SLUIS 
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(d) Sementkanaal (paraboliese tipe) 

Hierdie tipe kanaal is die heel nuutste ontwikkeling op die 

Skema en word eers in die afgelope pa.ar jaa.r gebou. Dit word 

gewoonlik gebou op die plekke waar nog grondkanale was, of op 

plekke waa.r die trapesium tipe kanaal nie meer veilig en doeltref

fend genoeg is nie. Daar is baie voordele verbonde aan hierdie tipe 

kanaal (sien skets 294 en foto's) 

(i) Dit is 'n eenheidskonstruksie wa.t in die kanaal gevorm word en 

daa.rom is dit heelwa.t goedkoper om te ma.ak. 

(ii) Dit is heelwat gouer om hierdie tipe ka.na.a.l te bou. 

(iii) Die tipe kanaa.l maak baie makliker skoon en bly ook la.nger 

skoon. 

(iv) Die gevaa.r van lekkasies by die nate is tot die minimum be

perk (sien skets 294 ) 

(v) Die helling van die kanaal-tipe se walle is heelwat minder 

sodat dit nie maklik sal ingee voor die drilldcing van die grond nie. 

(e) Akwadukte. 

In die jaarverslae van die vroeere jare vermeld die administra

sie-ingenieurs dikwels dat waaisand die vloei van die water in die 

kanale baie benadeel. Om hierdie euwel te oorbrug het die Departe-

ment daartoe oorgegaan om die kanaal, in dele waar die waaisand die 

meeste las veroorsaak, van 'n dak te voorsien. Hierdie akwadukte 

was nie alleen baie meer doeltreffend nie, maar ook baie goedkoper 

om te onderhou, omdat dit nie gedurig hoef skoongemaak te word nieo 

3. Kanaaltoerusting. 

Dit was veral gedurende die laat vyftiger jare dat die kanale 

voorsien is van verskillende toerusting om dit effektiewer te maak. 

(a) Sifons: 

Hierdie duikvore is gebou in gevalle waar die ka.naal deur 'n 

ba.ie diep kloof moes gaa.n. In sulke gevalle sou opvullings on

moontlik wees en 'n onnodige draai sou andersins noodsaaklik wees. 
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Foto 3A-. 

DIE --TRAPESIUJL K.ANAALTIPE. 

'n Groot deel van die huidige kanaal is nog van die trapesium 

tipe. Die nadele verbonde aan hierdie kanaal is duidelik sigbaar 

op die meegaande foto: 

(1) Die tipe kanaal word baie gou vuil en op die foto is groot 

hope slik en modder wat in die kanaal versamel het, sigbaar. 

(2) Die kanaal kry baie maklik barse en krake. In hierdie krake 

ontstaan dan lekplekke wat kan lei tot ernstige kanaalbreuke as dit 

nie betyds gekeer word nie. Op die foto is een van hierdie barse 

duidelik sigbaar. Ook is die bodem van hierdie kanaal op een plek 

ook gevaarlik weggesak. 
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Foto 35o 

KANAALTONNELS. 

Waar die uitgrawings te diep word, word die kanaal domoV o 1n 

tonnel onder die heuwel deurgelei. As die uitgrawing te diep word~ 

sal daar die gevaar van grondverskuiwings ontstaan wat die kanaal 

kan blokkeer en kanaalbreuke veroorsaako 

Die kanaaltipe wat op die foto sigbaar is ~ is die paraboliese 

tipe wat vandag algemeen op die Skema gebruik wordo Elders word 

die voqrdele van hierdie tipe kanaal volledig bespreeko Die leser 

sal veral opmerk dat hierdie tipe kanaal opvallend skoner is as die 

paraboliese tipe kanaal waarvan daar 1n foto elders in die werkstuk 

verskyno 

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



Sulke.sifons het dan ook baie van die groot draaie wat die eerste 

kanaal gehad het, uitgeskakel, Nie alleen verkort hierdie sifons 

die totale lengte van die kanaal nie, maar.ook neem die· gevaar van 

kanaalbreuke in die steil rante van die klowe af. Verstopping van 

die sifons word voorkom deur groot ystersiwwe voor die ingange te 

plaas. 

(b) Weggooiplekke, 

Dit is die benaming wat vir daardie plekke gegee word waar die 

kanaalwater met 'n voor na die ·rivier gelei kan·word. (Sien die 

foto 1 s.) Dit is noodsaaklik dat daar sulke weggooiplekke in die 

kanaal moet wees w~ar oortollige water soos reenwater, kanaalwater, 

en in die geval van breuke, surplus leiwater ens. na die rivier ge

lei kan word. Hierdie weggooiplekke het die voordeel dat dit bv. 

nie.altyd nodig is om die water heeltemal te stop by die dam in geval 

van kanaalbreuke nie. Dit sal slegs nodig wees om die water af te 

lei na die rivier by die naaste weggooiplek bokant die breuk. Die 

waarde van so 'n weggooiplek blyk dan duidelik as gerapporteer word 

dat dit vroeer soms agt dae geneem het (afgesien van die tyd wat 

die herstel in beslag neem) vandat die water vir die eerste keer af

gesluit is, totdat dit vir die tweede keer weer die eindpunt van die 

kanaal bereik. 

(c) Reenwateroorbru@ (Super Passages) 

Reenwater wat die kanaal laat oorloop of ooreis, was dikwels 

in die verlede die oorsaak vari ernstige kanaalbreuke. Dit het die 

Departement laat oorgaan tot die bou van sogenaamde "super passages 11 e 

Die re~nwater wat gewoonlik in die klofies afkQm, word deur middei 

van hierdie oorbrue.oor die kanaal gelei en vloei dan skadeloos weg. 

(d) Die afkamping van die kanaal. 

Volgens die 1960 jaarverslag van die administrasie-ingenieur 

is daar teen die einde van 1959 met die afkamping van die kanaal aan 

veldkant begin. Hierdie uitbreiding staan nie direk in verband met 

die verbetering van die doeltreffende verspreiding van die water nie. 

Tog help dit dat die diere wat in die veld wei nie in die kanaal val 
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Foto 36 •. 

11 SUPER PASSAGE". 

Die oorbrue word gebou om stormwater wat in die klofies ver~ 

samel, skadeloos oor die kanaal te lei. In die winter is die reen-

water op die gevaarlikste, juis omdat die kanaal dan baie vol is (die , 

boere gebruik in die winter baie min besproeiingswater). As die 

water in die oorvol kanaal nog verder met reenwater aangevul word9 

sal die gevaar van kanaalbreuke baie vergroot . Die 11 super passage" 

op die foto is die beste voorbeeld van die tipe van kanaalverbeterin 

van daar op die Skema is. Nadat die reenwater oor die kanaal gelei 

is? word dit met 1 n tonnel verder weggevoer om skade aan die huise 

en grondverspoeling te voorkom (die tonnel is nie op die foto sig

, baar nie). 
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en sodoende die water besoedel nie. 

(e) Paaie en brue. 

Op die belangrikste oorgange oor die kanaal is brue gebou. 

Sodoende is verhoed dat daar driwwe en deurgange in die kanaal ge-

maak word, In die ou grondkanaal was dit 'n algemene verskynsel. 

'n Nuwe verbetering wat in die afgelone paar jaar gemaak is, is die 

aanle van paaie op die kanaalwal, Die hoofdoel van hierdie paaie 

was om al die plekke op die kant bereikbaarder te maak vir alle voer

tuie. Vir die doeltreffende kontrolering van die kanaal is hierdie 

paaie 'n noodsaaklikheid, wat sy waarde veral toon in die geval van 

kanaalbreuke waar soms baie sement, klip en boumateriaal benodig 

word. 

(f) 11 Longt-Teirs". 

Op die meegaande skets 294 en foto 's lWrd hierdie skuins 

muur l·rat dwars in die loop van die kanaal gebou is, beter verduide

lik. Die muur is skuins gebou sodat di t weens die lengte van die 

oorloopvlak al die water van die kanaal kan absorbeer. Hoevn:il di t 

slegs + 3 dm, oor die oorloopvlak loop, word die water bokant die 

11 longweir11 nie baie opgedam nie. Gerieflikheidshalwe is 'n meter 

op die oorloopvlak geplaas en 'n kiein sluisie in die onderste 

dwarswalletjie vergemaklik die skoonmaak van die 11 longweir". Hier-

die kontrolepunte is van die jongste ontwikkelings op die Skemao 

Die plan is egter om so gou as moont1ik 'n he1e aantal da~rvan op 

te rig. So is daar in 1961 tot 1962 agt .,longweirs" op die hele 

Skema gebou. Tans is daar drie op die dee 1 van die Skema wa t 

onder bespreking is. 

Die waarde van die 1angwalla is ve1erlei: 

(i) Dit gebeur dikwels gedurende die somermaande dat die water

gebruik uit die kanaa1 so hoog is dat die vmterv1ak heeltemal sak. 

In die geva1 van 'n kanaa1 waarin daar geen 1angwa1le is om die water 

op te dam nie, sal die drukking op die verdelings1uise sodanig daal 
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Foto 37, 

DIE KANAAL:SRUG o 

Aanvanklik is baie smal bruggies oor die kanaal gebou met hout-

of ysterrelings langs die kanteo Die brue wat tans gebou word~ is 

breed en het sterk, sement~elings lange die kant e . 
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Foto 38, 

DIE 11 LONGWEIR". 

In die meegaande beskrywing en skets word 'n volledige be

skryvTing en verduideliking van die 11 longweir" gegee en daarom sal in 

hierdie beskrywing slegs op die volgende gewys word: 

(1) Ver in die agtergrond is die vloedoorloop. 

word gewoonlik saam met 'n 11 longweir" gevind. 

verdere verduideliking van die oorloop. 

So 'n oorloop 

Foto 39 gee 'n 

(2) Die groot sluis net bokant die ,;I.ongweir" is verbind met 'n weg-

gooi plek. Deur hierdie sluis kan die water weggelei word na die 

rivier om redes wat in die werkstuk genoem word. 

( 3) In die onderste dwars>-Tal van die ,,longweir" is 'n klein sluisie 

om die water weg te lei as die ,long>-Teir" skoongemaak word. 
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dat die boer nie sy regmatige·water kry nieo Met die nawe ont= 
. -

wikkeling is die boer verseker van sy watero As die water meer 

as _drie duim sak dan daal dit onder di,e oorloopvlak van die lang-

walo In so 1n geval sal die langwal die wateropdam en die water 

daarbo op 1n konstante ~ing houo Met 'n groot aantal langwalle 

in die kanaal sal dit dan moontlik wees om die hele kanaal so op 

te dam en 9n konstante drukking te _behotio Die water wat ,dan-·aan 
. . 

' die onderpunt van die ka.naal wegloop na die rivier·sal op die wyse 

heelwat verm:i,nder kan word, omdat die ~tervlakhoogte op vn kuns~ 

matige wyse gehandhaaf wordo 

( ii) In die geval van kanaalbretike gebeur dit dik:wels dat die skade 

weens verspoelings uitermate hoog iso Sodra die breuk plaasvind9 

spoel die water van beide kante deur die bretiko 

Breuko 

---) t='· ==========-

Vloeirigting van die kanaal a 

Hierdie skade word tot ~-~n groot mate verminder deur. die 

11 longweir", om,Q.at, sodra die watervlak me~r as drie duim sak5, kan 

geen water oor die ,,l~>ngw~ir11 terugvloei nieo By die "longl~eirn 
. . .. 

is daar geliOonlik mok 9n weggo()~piek sodat O().rtollige. wat'er dadelik 

daar weggelei kan wordo 

(iii) Daar is reeds op gewys dat gedurende die reenseisoen die 

kanaal voller is as geW~~>onlik en makliker kan .. oorloopo n;t gebeur. 

omdat baie reenwater by die oorspronklike. damwa~er gevoeg wordo 

Ook lei die boere nie water in die reen nie en die waterverbruik 
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Foto 39 , 

11 LONGWEIR 11 
- VLOEDOORLOOP. 

Bokant die 11 longweir" is daar die vloedoorloop wat die oor

tollige lei- of reenwater kan wegvoer wat deur die 
11
longweir" opge

dam word. Hierdie oorloop is verbind met 'n weggooiplek sodat die 

water nie verspoelings kan veroorsaak nie. Dit is moontlik om 

blokkades in die oorloop te plaas om as dit nodig mag wees te ver-

hoed dat die water daar oorloop. 

pa s, kan op die foto gesien word. 

Die gleuwe waarin die blokkades 

Die leser let daarop dat die paraboliese kanaaltipe in verge-

lyking met die ander kanaaltipes baie skoon is. Ook is die lisse 

van die kanaaltipe baie digter as die van bv. die t!apesuimtipe 

kanaal. 
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is dus heelwat laero Om die gevaar van kanaalbreuke in sulke om-

standighede tot die minimum te beperk9 " is daar by elke nlongweir" 

'n vloed<;>orloopo Die.vloedoorloop bestaan daaruit dat die kanaal= 

wal daar ietwat laer is sodat die geringste wat die 
11
longweir" die 

water opdam 9 di t daar kan oorloopo Di.e oorloop is gewoonlik Yer= 

bind met die weggooipleko (Sien foto) 
;!", 

Al bogenoemde toerusting9 en konstruksies wat aangebring is 

in die kanale 9 en alle verbeterings wat daar was iovom! die tipe 

kanalell het alles daart9e meegehelp dat. die water wat daar wel be-

skikbaar was vir besproeiing~ effektiewer versprei en beheer kan 

wordo Om slegs een voorbeeld 1ie noem van hoe die hele Skema daar~ 

deur gebaat het 9 haal ~e skrywer 9n brief aan wat deur die 

administrasie-ingenieur aan hom gerig is; 

"As die Hla.naal tans by :Bulshoek vol water gevoer 
word9 neem dit 56 uur ·langs die regter= en 60 uur 
langs die linkeroewer om die eii.tdpunt te bereiko 
In vergelyking hiermee het dit soms dae geneem om 
net '.n bietjie water op die ui tei.nde van die :ka= 
naal te kry ( ongelukkig beskik ek oor geen syfers 
nie) Op menige ple~e moes die water met die 
graaf aangehelp word deur die waaisand~ slik .en 
watergraso Van doeltreffende waterverspreiding 
en beheer was daar geen sprake nie of' 

II., WATERVERDELING EN -REGULERING. 

Van44t die water die kanaal verlaat 9 is dit nodig dat die 

goeie beplanning wat daar geheers het by die waterverspreiding~ ook 

gehandhaaf word in die waterverdeling en ....,reguleringo Ook op 

hierdie gebied was daar veranderings~ verbeterings en uitbrei= 

ding~ gedurende die jare onder besprekingo (1945 = 1960): 

(a) Verdelingsvore: 

Vanaf die kanaal word die besproeiingswater gelei na die ver= 

skillende persele dom .. v ... die verdelingsvoreo Op die Staatsbeheerde 

gedeel te van die Skema (~~e stuk wat onder besp:reking is in die 

studie) val die verdelingsvore ook onder die jurisdiksie van die 

Departemelit .van Waterwese 9 terwyl op die privaa·t gedeelte van die 
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Foto 40. 

DIE VERDEELVORE. 

Om die water vanuit die kanaal te lei na die erwe wat ver van 

die kanaal gelee is, is verdeelvore gebou. 

merk die leser die volgende op: 

Op die meegaande foto 

(1) Die verdeelvoor is van die paraboliese tipe. Die verdeelvore 

het dieselfde ontwikkeling deurgemaak as die kanale (die ontwikkeling 

word in die werkstuk genoem). 

(2) Op die foto verskyn twee v~·deelsluise wat die water vanuit die 

voor na die besproeiingsperseel lei. 

(3) In die verdeelvoor is 'n gewysigde vloedoorloop gebou. Met 

hierdie konstruksie is dit moontlik om die water van 'n hoer vlak 

op 'n laer vlak te bring, sonder om die drukking in die voor op die 

hoer vlak te laag te laat daal. 
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Skema dit ,die besit is van die privaatboereo 

p~e verdelingsvqre het dieselfde ontwikkeling deurgemaak as 

die kanale, van grondvore tot die heel nuutste paraboliese voreo 

Om die waterdrukking in die vore konstant te houSI is ook hier 'n ge= 

wysigde tipe 11 longweir" opgerigo 
I 

( sien fotQ u~) 

(b) Balanseerdamo 
. . . 

Weens die lengte Vall. ~e regteroewerkanaal ( 67 o 5 myl) word 
jl, 

.. . I' .. 

die watervoorsiening aan dip einde daarvan baie onbetroubM.r en 

wisselvalligo So het di t dan in die verlede dikwels gebeur dat un 

boerbaie skade _gely het net omdat die water waarop hy wel geregtig 

was nie beskikbaar was nie o Om hierdie tekortkoming te oorbrug9 

is daar net voor die Platskraal=streek in die Koekenaap-gebied un 

balanseerdam gebou (sien foto) met un inhoud van 6 morgvoet watero 

Die doel van hierdie dam is om te dien as stoordam en te verseker dat 

_die boere in die Platskraal=streek hul water gereeld sal kryo_ . (On-

der die-hoofstuk oor die·toekomsbeskouing sal verder op hierdie 

balanseerdam ingegaan word) 

(c) Waterverdeli~gsregulasieso 

naar was twee stelsels van waterverdeling in gebruik op die 

Skemao Beida hierdie stelsels berus daarop dat water verdeeli word 

volgens die kwotastelsel waarvolgens elke boer un sekere hoeveelheid 

water kry per oppervlakte geskeduleerde grondeo 

( •·) . l. Die leibeurtstelselo 
..... ·'' 

Voor April 1959 was hierdie stelsel in gebruiko Hiel"V'Ol= 

gens kon elke hoewe-eienaar aa.nspraak maak 0.1? L,8 dmo water vir 

elke ingelyste morg grond elke 10 dae of 36 maa.l in 9n jaaro 

(DoWoSo die water sal loB dmo diep staan op die oppervl~kte) 8 n 

Varia.sie op bogenoemde was J.,6 dmo elke 20 dae of 18 maal per jaaro 

In beide gevalle was die totale besproeiing 65 dmo per morg per jaaro 

' Dit sou heeltemal onprakties wees bm teen hierdie vaste stelsel te 

besproei, winter en somero 
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Foto 41. 

DIE BALANSEERDAM. 

Naby die onderpunt van die regteroewerkanaal is daar 'n balan

seerdam. Hierdie dam met 'n inhoud van 6 morgvoet is opgerig net 

voor die Platskraalstreek van die Koekenaapgebied. Die vernaamste 

doel van die balanseerdam is op die waterdruk op die Platskraal

besproeiings streek konstant te hou. 

In die hoofstuk oor die toekomsbeskouing word daar gemeld dat 

die planne om nog 'n balanseerdam van 6 morg te skraap, reeds uit-

gevoer word. Verder sal beide die twee balanseerdamme dan met 

sement uitgevoer word. Die leser sal besef dat die verdamping en 

waterverlies deur dreinering uit so 'n groat dam geweldig moet wees. 
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( ii) · Die briefiestelsel: 

Die Departement van Waterwese het be.sluit om vanaf April 1959 

'n nuwe atelsel van wa.terverdeling in te voer., Volgens hietdie stel= 

sel sal elke boer 48 duim water p~r morg ner jaar kry~ maar met 'n 

maksim~ van 32 duim in die somer (Oktober tot Maart) en 16 duim in 

die winter (April tot September)o .Die aanvraag hoef voortaan nie 

meer op die beurtstelsel pl<:~.as te virid nie 9 maar wel soos die boer 

dit nodig kry net solank hy nie die maksimum van sy kwota oorskry 

nieo Die opmerksame ··leser sal merk dat as 32 duim in die somer toe-

geken word9 dan betaken dit diesel:fde hoeveelheid van loB duim elke 

10 ~ vir 180 dae onder die ou stelselo (Die gegewens oor die 

waterverdelingsregulasies is verkry van die plaaslike kantoor van 

Departement van Waterwese op Vredendalo) 

Baie boere het egter bedenkinge teen die voordele van die so-

genaamde verbeterde stelselo Onder die ou stelsel het die boere 

lei beurte ui tgeruil en, sodoende · die >'Tater gekry wanneer hul di t 

graag wil he~. Die belangrikste nadele van die nuwe stelsel is: 

Die stelsel-vergemaklik'geensins die beplanning van die boerdery nieo 
\ 
' 

Die water.word soms tot drie dae weg van die dag waarvoor dit gevra 

Hierdie probleem sal tot 'n groot mate opgelos word 

wanneer die kanaal vergroot word9 sodat daar voldoende water be-
skikbaar is en die .. boer dus die· water kry, op .die dag waarvoor b.y 

gevra heto 

Die waterbriefies moet die Woensdag gepos word vir die volgen= 
! . -

de week vana:f Maana.a,g tot : Sondago .Die boer moet dus nog ~1 tyd be= 

pla.Il vir agt dae in die toekoms o A.s die toekenning nou nog drie 

dae later toegestaan word, moet · die beplarming tot elf dae in die 

toekoms weeso 

As die water aa.n die. bo~r toegestaan is 9 moet hy dit lei 9 
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Foto 42. 

DIE BRIEWEBUS EN VALLEI-O~fER. 

Onder die nuwe stelsel van leiwaterverdeling op die Skema was 

dit nodig dat daar verskillende bussies opgerig word waar die boer 

sy wateraanvraagbriefie kan pos. By so 'n bussie moet daar ook 'n 

kennisgewingbord wees waarop die boer kennis kry v an wanneer sy lei

beurt presies val. 

Op die meegaande foto is die rand van die vloedvlakte .- duidelik 

sigbaar. Hierdie rand wat die vloedv~kte van die res v an die 

gebied skei, is byna oral baie duidelik sigbaar. Die leser word 

na die lugfoto verwys indien hy dit verder wil nagaan. Die be-

sproeiingskanaal loop bo-op hierdie rand en vroeer toe dit nog nie 

uitgevoer was met sement nie, het dit ba ie lekplekke gehad. 

Sommige kenners wil beweer da t hierdie kanaal-lekkasies die ver

na amste rede is vir die · vorming van brak op die l aerliggende 

vloedvlakte. 
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·tensy hy dit drie d.ae voor die tyd kanselleero _So nie moet hy 

lei as is_ sy gewasse papnat gere~no 

die boer kan dit nie self toemaak nieo 

(d) Die Waterfiskaalo 

Die sluis word vasgesluit/~n 

Die hele Skema is opgedeel in strekeo In elke streek is ~n 

waterfiskaal, terwyl die hoofswaterfiskaal gestasioneer is op Vreden-

dal by die-~tore van die Depa;rtement van Waterweseo Die taak van 

die waterfiskaal is om die waterverdeling te behartig, algemene 

toesig oor die kana]e en verdelingsvore op daardie deel van die sek

s;i.~ te hou en om die administrasie van sy streek te behartigo Op 

die laer deel van die Skema wat val binne die b~stek van die ,''werk= 

stuk, is daar twee waterfiskaie (een vir die r-egter- en een vir die 

linkeroewero) 

Om hom te help met sy taak het die fiskaal ~n kleuxlingassis...,

tent wat die kanale vroe~r gereeld gepatroleer heto 

(e) _Dammeo 

Dit gebruik van sommige boere om damme te bou het al meer pos-

gevat op die Skemao 

damme bouo 

Daar is verall twee redes' waarom•die boere die 

Onder die nuwe brie:triestelsel is die boer verplig om die water 

wat hy aangevra het te leio As omstandighede dit egter vir die 

boer onmoontlik maak om die water te lei, dan laat hy dit in die dam 

loop en lei di t liewer op 'n meer gelee tyd., 

Die twee_de _en vernaamste rede is dat di t dikwels gebeur dat 

'n boer se w_aterbeurt in die nag valo Sulke nagtelike leibeurte 

is nie alleen ongerieflik nie, maar ook kan die bo.er in die donker 

die water nie so doeltreffend as moontlik aanwend nieo In sulke 

gevalle laat hy dan die water in die dam loop en lei di t dan in die 

dago 
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Foto 43, 

PLAASDAMME. 

Baie boere het damme op hul plase gebou veral om: 

(1) Die leiwater wat gedurende die nagbeurt val, op te gaar en dit 

dan gedurende die dag te lei. Dit is baie beter om die water ge-\ 

durende die dag te lei, omdat in die daglig die water doeltreffender 

gebruik kan word. 

(2) Onder die nuwe waterverdelingsstelsel is die boer verplig om 

die water wat hy aangevra het te lei. As die boer egter deur om-

standighede verhinder word om die water op sy gronde te lei, lei hy 

dit in die dam en gebruik dit dan later nuttiger as die grand dit 

meer nodig het. 

Baie van die damme is gronddamme met die gevolg dat lekkasies 

dikwels voorkom. Die water kan dus nie lank in die dam gestoor 

word nie. Sementdamme word egter ook algemeen gebou. 
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Die lang bespreking in die hoofstuk wat tot sover gegee is vir.· 

dae bronne van water en die beheer daarvan, mag vir die leser on-

nodig klink. Tog was dit nodig om volledig te bespreek vanwaar die 

wa~ronne kom en wat die.Departement van Waterwese wel gedoen het 

om die hoeveelheid water wat daar wel beskikbaar was op die Skema 

~- so voordelig as moontlik aan die boere aan te bied. Wat die boere 

doen met die water en hoe die sporadiese tekorte wat daar wel soms 
. . 

ontstaan, die produksie van verskillende gewasse beinvloed, s.al in 

die laaste afdeling van die hoofstuk bespreE;~k word. 

C, DIE VERHOUDING & WATER : GEWAS : GRONDTIPE. 

Die laser sal besef dat alle gewasse nie eweveel water nodig 

het_om sy vrug te produseer nie, Nie alleen die gewasse van me-

kaar nie, maar oolt verskil die gewas self na gelang van die grond-

tipe waarop dit geplant is. In hierdie afdeling sal hierdie drie 

aspekte wat onderling in verhouding tot mekaar staan, in verband met 

mekaar gebring word. Daar was veral een persoon dr. A.D. Nieuwoudt, 

wat besonder waardevolle navorsing oor hierdie drie aspekte o1r die 

Olifantsrivierskema gedoen het. Baie van sy bevindings is vervat in 

§¥ M.Sc - skripsie en D.Sc - tesis. Hy kan met reg beskou word as 

een van die outoriteite op hierdie aspek ]angs die Skema. Daar 
I 

sal ook hoofsaaklik van sy bevindings gebruik gemaak word en daar sal 

dikwels na sy werke verwys word. 

Hierdie afdeling van die hoofstuk sal onder die volgende hoofde 

bespreek word: In die eerste plek sal gelet word op die verskillen-

de wateroehoeftes van die verskillende gewasse. In die tweede 

plek sal die invloed van watertekorte op die verbouing van gewasse 

I. DIE WATERBEHOEFTES VAN VERSKILLENDE GEWASSE. 

By wyse van veelvuldige proewe het die genoemde dr. Nieuwoudt l) 

die volgende resultate verkry. 

1) Nieuwoudt, A.D. : D.Sc-tesis, PP• 122 en 156. 
I 
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BESPROEIINGSBEHOE:FTE$ ~ . .VAN ... G:EWASSE. 
-· .. ~- ··,. '. 

Gewas Grondtipe Se isoen Werklike ·:-··-··~·-·----------~ .. ------~--- -·---- ,._ ..•.... ······------
water Verwagte Besproe iings- Basiese water- Surplus 

gebruik in dm. reenval behoefte in dm. kwotas in dm. of 
in 

'' 
dm. Tekort 

·- -- · -~ --T'r--~~~:""-"-'"·"-

Lusern Alluwuim Somer 42.15 1 41.15 25.60 -15 .. 55 
Sandleem Somer 27 .. 4 1 26.4 22,.40 -- 4 .. 00 

Winter 2L2 5 16.20 11.20 - 5.00 
Sand Somer 38.12 1 37.12 22.40 -14.7;2 

Winter 24.0 5 19.0 11.20 - 7 .. 80 
.. ·----

Bone Alluwuim Somer 14 .. 12 1 13 .. 12 25.60 12.48 
Sand leem Somer 11.35 1 10.35 22.40 12.05 
Sand Somer 9.s2 1 8.82 22.40 13.58 

-----.-··· ~ --
Frans- Sandleem Somer 20.00 1 19.0 2.40 3.40 
druiwe Winter 14 .. 00 5 9.0 11.02 2 6 2 0,:~ 

.. --:f.-!· 

Tamaties Alluwuim Somer 23.37 1 22.37 25.60 3.23 
Sand leem Somer 15.06 1 14.06 22.40 

:r.@i~·; ,. 
8. 34;,~~ .. .,.li:,: 

' Sand Somer 16.89. 1 15.89 22.40 6.51 
' ' - -- -
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In verband met die bostaande tabel moet die leser op die volgende 

let: 

(a) Vir gewasse soos tamaties en bone is slegs die gegewens vir 

die someroes gegee. 

(b) In die geval van die proef met lusern op alluwiale gronde is 

die wintereksperiment deur vloedv1ater vernietig. 

(c) Die verwagte reenval van vyf duim in die winter en een duim 

in die somer is hoog geskat vir die laer deel van die Skema. 

(d) Die benatting het e1ke keer p1aasgevind by 50% droog. 1 ) 

(e) Die·~ watertoediening is as vo1g bereken. 

Somerkwota = 32" 

Doeltreffendheidsgraad 

Klei 80% 

Sandleem en sand 70% 

Winterkwota = 16" 

Doeltreffendheidsgraad 

Klei 80% 

Sandleem en sand 70% 

Nettowatertoediening 2 ) 

25' 60" 

22' 40" 

Nettowatertoediening2 ) 

12 1 80" 

11 1 2011 

(f) In die geval van tamaties is die gewas slegs 99 - 133 dae van 

die totale van 182 dae vir die somerseisoen op die grond. Vir die 

aantal dae wat oorbly, moet ook nog water oor wees om te kan ge-

bruik. 

In sy D.Sc.-skripsie noem dr. Nieuwoudt 3 ) self 'n paar op-

merkings oor die inhoud van die tabel: 

(a) Die watertoediening is geheel-en~al ontoereikend in die geval 

van lusern (se1fs 'n tekort van 15.5 dm. in sommige gevalle). 

Weens die besondere we1igheid van die groei en die hoe opbrengs van 

die gewas op alluwium is die tekort daar die grootst~, gevolg deur 

1) D.w;.s as die waterinhoud van die grond slegs 50% is van ver
sadigingspunt. 

2) D.w.s. die kwota minus die water wat verlore gaan weens ver
damping en ander faktore. 

3) Nieuwoudt, A.D. : D.Sc.tesis, p.157. 
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die sandgrondo Die kleinste behoefte is in die geval van lusern 

wa:t op leemgrond verbou wordo 
' 

(b) Mi ts daar nie twee oeste bone opeenvolgend op dieselfde gr\nd, 

"· 
gedurende dieselfde seisoen geplant word nie, ~ntstaan daar 'n aan-

sienlike surplus water by die verbouing van die gewaso Dit wil 

voorkom asof hierdie gewas ·op die mees ekonomiese wyse van die be-

sproeiingswater gebruik maak:o 

(c) Die waterverbruikdata van Fransdruiwe op sanderige leemgrond 

dhi daarop dat die watervoorsiening voldoende. is vir die behoeftes 

van die plant o As die gegewens van ander gewasse op ander grondtipes 

hiermee vergelyk word, kan met reg aangeneem word dat die water= 

voorraad ook voldoende sal wees vir die verbouing van wingerd op die 

ander grondtipeso 

(d) Net soos in die geval van lusern is die waierverbruik van 

tamaties aansienlik hoer op allurlale gronde ·as op die ander tipes., 

' 
Nogtan.s i.s die somerkwota ·meer as toereikend om in die behoeftes 

van dielgewas te voorsieno (Die leser moet egter let op wat onder 

(f) in die vorige paragraaf ges~ is) 

IIo DIE INVLOED VAN WATERTEKORTE OP DIE PRO~IE VAN GEWASSE 
. ' . " . 

Hierdie subafdeling' van die hoofstuk i~ die belangrike kon~ 

klusie waartoe gekom word nadat die noodsaa.klike l'ang inleiding tot. 
:·.::• ', 

hierdie hoof~.tuk gegee is.. · Die werklike implikasies van .die be

vindings van die eksperiment soos deur dro Nieuwoudt uitgevoer 11 R;an 

aileen besef word wa.nneer daar 'n waternood op die Skema ontstaano. 

So 'n watertekort het daar ontstaan in 1958o Weens die swak reens 

in die winter van daardie jaar, was daar tn groot watertekort in die 

some:r van 19 58 en 19 59 op die Skemao Dit was dus maklik Vir dro AoDo· 

Nieuwoudt om navorsing in die verband te doeno 
• ~ • • <. c, 

Die gevolgtrekkings 
1) . 

waartoe hy gekom het gee hy weer in sy DoSOo-te.sis O:Po 

1) Nieuwoudt, A.,Do : DoSCo-tesis, PPo 38 - 41o 

I . ' 
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Foto 44~ 

DIE CLANWILLIAMDAM. 

Hierdie foto is geneem op 4 Julie 1963. Op daardie staduim 

moes die reenseisoen lank reeds begin het en die dam al vol gewees 

het. Tog is die watervlak op die foto nog ongeveer 40 vt. onder 

die kruin van die oorloopvlak. Teen die oorkantste wal en die muur 

van die dam kan die watermerk wat die water laat as die dam vol is, 

duidelik gesien word. 

Slegs 'n paar dae nadat hierdie foto geneem is, was die dam 

vol en het dit selfs oorgeloop. Dit is 'n verdere aanduiding hoe 

sterk die verskynsel van seisoensvloei van die Olifantsrivier iso 

Die waterinhoud van die dam volgens die stand op die foto is slegs 

ongeveer 10,000 akkervoet, terwyl as dit vol is die inhoud 60,000 

akkervoet is. 
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Om die tekort wat daa.r ontstaan het te oorbrug, het die poere 'J 

op die Skema die volgende gedoen: 

lo S~kere gronde is heeltema.l van produksie onttreko Dit is logies 

da.t die grondE:) wat die hoo~ste watergebruikhet (sien die tabel soos 

_onder, afdE:)ling A weergegee) die ee_rf;!te vcm produksie onttrek iso · Tog 

het die permanente gewasse wat daar some op die grond was, verhoed 

da.t sulke gronde nie onttrek is van p~o~uksie .nieo 

2o> ,Die boere het aansienlik ininder tydelike gewasse soos tamaties1 . 

skorsies, 'a.a.rtappels·, b~ne ens. gepl~tll as wat hulle. no~a.al ge-

doen heto Die kapitaalbelegging ~t d.it vereis het om sekere 
.,. 

permanente gelfa.sse te plant, het te veel gekos ·.om di t ligtelik 

sonder water t.elaato 

3o Sommige boere het wel groente ·en wi_ss_elgewasse besproei ten 

koste van hulle lusern~ Geen boer het egter sy groente en lusern 

besproei __ ten koste van sy wingerd nieo 

Die keuse van wat:ter besproeiings-,en plantp:mogram die boe:Ir 
.· ., ' ! 

presies moet volg, was egter nie to 'n ma.klike keuse nieo Die 
"\ , ... 

tyding van die wa.~ertekort het ciie meeste bbere ears bereik nadat 
. ' . . 

hul groente ree"s gepiant was of nadat die gronde voorberei was 

vir die pla.nto In sommige gevalles was die onkoste verbonde aan 

die voorbereiding so 1:hoog dat dit nie ligtelik oor die ·hoof gesien 

kon J(ord nie., 

'n Ander aspek wat bygedra. het tot die balans was die ver-

houding waa.rtoe gewasse geplant waso So het dit geblyk dat persele. 

wa.~ sowat j onder wingerd was die waterprobleem oorko~ kon word 

sonder dat a.nder permanente gewasse baie daaronder gely heto 

Pla.se met 5Q% onder wingerd het geen of baie ;min ska.de gely met die 

groot_wa.tertekorto Met die lusern- en groenteboere was dit heelte-

ma.l.anders gesteldo Geeneen;van hulle het die wa.ternood oorleef 

sonder groot verliese a.an ge,ld en permanents- gewa.sse nieo Verder 
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het dit •n aansienlike ontwrigting _in die boerdery-organisasie 

betekeno Yolgens die lusernaankope van die plaaslike Ko5perasiies 
I 

op Lutzyille en Vredencia,l was- die lusernaankope vir die seisoen 

1958/59 3o% laer as die vorige jaaro Die gegewens aangaande 

groente is egter nie beskikbaar nie, maar geoordeel aan die groot 

stukke grond wat kaal gale 'het, kan dit aanvaar word dat ook in die 

verband 'n heelwat_ laer.oes opgelewer iso 

'n Ande:r aspek wat die interisiteit van die waternood be-

invloed het, was die tipe grond waarop die gewasse ,geplant waso 

Spos die laser kan aflei uit die gegewens wat gegee is onder sub-

afdeling I van di~ afdel~ng; blyk dit dat die boere op die sand-
-

gronde die groqtste' nood gehad heto Die boere op·die al1uwiale 

gronde se skade was heelwat mindero 

By wyse van opsomming kan die volgende stelling gemaak wore., 

wanneer daar vn wasernood op die Skema ontstaan: 
.. .-:~ 

(a) Met die uitsonder'ing van die Wingerdboer is die behoefte aan 
i ;" 

meer, maar veral 1n versekerde waterv()orraad vry algemeei1o 
. . . . 

(b) Dit is by uitstek die lusernboer, maar in 'n groat mate ook 

die vinnig groeiende groentebedryf wat die swaarste gebuk gaan 
' ". 

onder seisoenswatertekorteo 

(c) Boere met oorwegend sandgrond kan met geen ~der gewas as 
i 

wingerd winsgewend boer nie o. 

(d) Wingerd word op alle grondtipes op uitgebreide skaal aange-

plant - na bewering hoofsaaklik om boerdery te vrywaar teen water~ 

VE;~rlieso 
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HOOFSTUK 12. 

DIE INVLOED VAN : OORSTROMINGS EN SIEKTES. 

I~ OORSTROMINGS: 

Die Olifantsrivier ontspring in 'n gebied wat 'n winterreen-

val kry. Die sterk seisoensvoorkoms van die reen veroorsaak dat 

daar jaarliks oorstromings op die vloedvlakte voorkom. Die sterk 

seisoensneiging van die rivierafloop kan gesien word op die meegaan-

de grafiek op bladsy 2n2 • Die Clanwilliamdam met 'n vermoe van 

60,000 akkervoet besit nie die inhoudsvermoe om hierdie g1oot massa 

Die Bulshoekdam met 'n inh0udsvL.!ume water te absorbeer nie. 

i 
van slegs 5,000 akkervoet dra nie veel by om die vloedgevaar te ver-

minder niie. 

Die gevolg hiervan is dat die oortollige water in die rivier 

gelos moet word om na die see af te.vloei. Benede die 

sluit die Doringrivier by die Olifantsrivier aan. Ook 

rivier het 'n sterk winterafloop (sien grafiek no. 232 

Bulshoekdam 
I 
I 

hierdie 
I 
I 
I 

)met die ge-

volg dat die hoeveelheid water wat die rivier moet weglei~ nog 

verder toeneem. Wanneer hierdie massa water die vloedvlakte bereik, 

moet die rivier noodwendig sy walle oorstroom. Daar is verskil-

lende euwels wat die gevaar nog vergroot veral op dlie laer deel van 
., 

die Skema: J (a) Daa.r is 'n groot aantal sandbanke in die loop van rivier 
I 
I 
I 

wat die wa tervloei belemmero ! 

' 
(b) Sommige boere het die oewers van die rivier bewerk tcit naby 

I 

die stroom. Die oortollige sand is dan in die rivier ge~kraape 

(c) Langs die rivier kom' 'n. digte rietgroei voor 'wat die water o:p-

dam. 

(d) Sommige boere beweer dat die laagwaterbrug die water keero 
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Foto 45• 

DIE RIVIERLOOP. 

Die foto is geneem vanaf die nuwe hoogwaterbrug by Lutzville in 

die rigting van die see. Die doel van die foto is om die digte 

plantegroei langs die oewers van dierwier aan te toon. Die digte 

plantegroei van riet 1 gras, bosse en borne verhoog die gevaar van 

oorstromings, omdat dit die vloei van die water verhoog. 

Die goed gevormde levee is duidelik sigbaar op die foto. Die 

vloedvlakte is nie baie hoer as die riviervlak nie. Tog verhoed 

die levee wat 'n natuurlike dyk vorm, dat die vloedwater .oor die 

vloedvlakte stort vir die geringste toename in die waterafloop van 

die rivier. Die nadeel is egter dat die levee verhoed dat die 

water weer gou terugvloei as dit wel so hoog opstoot dat dit oor di 

vloedvlakte stoot. 
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Dit kan waar wees veral as in aanmerking geneem word dat die deux

lope van die brug dikwels verstop is met takke en pome. 

(e) Die opkomende gety speel 'n al groter ro].hoe nader die rivier 

aan die see kom. 

Die rivier stoot op die laagste plekke eerste oor die walle. 

Op die meegaande kaart word die bekendste van hierdie plekke aan

gedui. Vanaf die lugfoto het die skrywer die afleiding gemaak 

van die moontlike loop wat die rivier gehad het in die vroeer jare. 

In die verband is ook die hulp van die reliefkaarte gebruik~ (Sien 

p. 325. ) Die stippellyn dui hierdie moontlike loop aan. Hierdie 

afleiding word verder gestaaf deur die feit dat die rivier weer hier

die roete volg as dit in vloed is. Die laagste plekke op die 

vloedvlakte word oorstro om. Hierdie ~edeeltes ~s gewoonlik die 

gedeeltes op die vloedvlaktes wat die verste van die rivier is. 

(sien die deursnitte op bladsye 329,. 327, 328 

Op die meegaande kaart no .324 t-rord die stand van die water op onge

veer 30 vt. weergegee. Die leser moet onthou dat die gegewens af

gelei is van 'n vereenvoudigde reliefkaart. Die klein bultjies 

in die landskap word nie deur hierdie kaart weergegee nie, en dit 

is soms juis·hierdie bultjies wat die vloedwaters van groot gebiede 

wegkeer - die posisie word dus slegs weergegee vir die stand van 

water as sulke dyke heeltemal buite rekening gelaat word. Die 

opmerksame leser wat die vereenvoudigde grondgebru~art (bladsy 32 

met die vloedwaterkaart vergelyk, sal merk dat byna al die gronde 

wat intensief bewerk word onder water staan. 

Dit gebeur byna jaarliks dat die rivier oor sy walle stoot 9 

maar tog is daar 'rr·verskil in duurte, hewiglieid en die aantal kere 

wat dit per jaar oorstoot. Hierdie drie faktore, saam met die 

faktor van die oorsprong van. die water, het 'n belangrike invloed 

op die verbouing van gewasse op die Skema. Die nadelige invloed 
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OLI FANTSR IV LER 

S I AATSWAIERSKEMA 

RIVIER IN VLOED .·. 
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OLIFANTSRIVIER 
S I AATSWATERSKEMA 

VEREENVOUDIGDE 

KAART 

VAN DIE 

B 0 U 

~ I ,EO 
© 0 - 14 flfff!a3.. 

lilts'- 22' 

• 30'- 441 

DD14s'- sg' 
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Foto 46~ 

OORSTROMING 

Die foto dek amp~~ dieselfde gebied as wat gedek word deur foto 

47. Op die voorgrond is 'n garage wat halfpad toe is onder die 

ater~ Voor die garage loop die pad wat ook op foto 47 verskyn . 

Die leser sal dus merk dat hierdie pad heeltemal onbegaanbaar is ge-

durende oorstromings. 

I 
I 

I 
'· 
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Foto 47• 

DIE RIVIER IN VLOED. 

Foto 46 en 47 is geneem vanaf dieselfde punt en ongeveer 

dieselfde gedeelte van die vloedvlakte word ingesluit. Deur hier

die twee fotos te vergelyk, kan die leser 'n besef kry wat die om-

vang van 'n oorstroming moet wees. In die middel van die foto 

kan die levee van die rivier duidelik gevolg word aan die ry bosse 

en borne wat bokant die watervlak uitsteek. 
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Foto 48. 

DIE VLOEDVLAKTE. 

Op die foto· let die leser op die volgende: 

(1) Die foto sluit dieselfde gedeelte van die vloedvlakte in wat 

deur die foto 46 gedek word. Die~op van die rivier word op die 

foto aangedui deur die borne en bosse in die agtergrond. 

(2) Op die foto verskyn ook die nuwe pad wat die huise op die Skema 

verbind. Die pad soos dit tans daar uitsien is hernu in 1962. Van 

foto 46 kan die leser merk dat hierdie pad heeltemal onder water is. 

(3) Die leser let daarop dat die grande op die Skema baie intensief 

bewerk word. 

(4) Ver in die agtergrond is die nuwe hoogwaterbrug sigbaar wat 

die belemmering van oorstromings op die verkeer baie verminder het. 
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van oor.stroming~;J kan kortliks as volg weergegee wordo 

lo Verbindings is soms maande lank verbreek tussen die linker~ en 

regteroewer van die riviera So is baie boere dan afgesny van die 

stasie en di.e dorpo In die hoofstuk oor verkeerswee is reeds daar-

op1gewys dat met die bou van die hoogw~terbrug hierdie gevaar ver-
• I 

dwyn heto Op sommige dele loop die pad wat die .huise van die boere 

verbind, op die vloedvlakteo (Sien ~e kaart oor verkeerswee op 

bladsy 227 en ook die lugfoto) o Die· gevolg is dat as die rivier 

te hoog opstoot, dan word hierdie pad toegestoot sodat elke huis 

afgesny iso Dit kan met reg gese word dat hierdie hindernis ~n 

algemene hadelige uttwerking op die boerdery la.ngs die Skema heto 

2-o .As 'n oorstrbming te lank duur~ sal die gewasse wat vir d.ie hele . ' 

tyd onder die water staan, versuip.o Dikwels gebeur di t dat o..ie 

wate~lak in die ri~er al Lank gesak het~ maar die water bly nog 

staan in die laer gel:e3 dele van die vloedvlakte ~ sien die deur= 

.sni tteo Om hierdie gevaar in ~n mate die hoof te bied, het die 

Departement van w-.terwese 'n uitgebreide stelsel van sugslote ge-

grawe wat nie alleen die sigbare water bo-op die grond laat lTeg-

dreineer nie, maar ook laat d.it.die watertafel in die grond sako 

~-. 

··-·--- - . _/ 
Dli.e nadeli'ge invloed wat staande water het op gewasse, ver-

skil van een plant tot 0n andero Op lringerd het di t haas geen in= 
I . 

vloed nieo In die geval van lusern is di t ni_e baie ·skadelik nie 9 

mits dit nie lank daarop staan nieo Gars is nie baie onderhewig 

a.an oorstromings-nie, aangesien die produk ee;rs in die somer ryp 

is wanneer .die gevaar van oorstromings' minimaal iso Waar die water 

oor die. jong plante stoot, kan die invloed ver~lyk word met die 

op·lq.serno .As die plant egter groot is, hetdie water die neiging 

om _die plant vas te druk op die grondo Bone en aartappels versuip 

baie.gouo .Skorsies en tamaties word nie in die winter geplant nieo 

Van die vier gewasse wat in die winter wel voorkom9 is wingerd die 

gehardste, dan lusern~ gars en boneo 
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3. In die geval waar die vloedwater hoofsaaklik deur die Holrivier 

afgebring word, bring dit gewopnlik 'n baie dik laag sli~ saamo 

•n :Saie goeie voorbeeld was in 1961 toe die rivier 'n slikla.ag van 

tot 24 duim op sommige plekke gelaat het. Hierdie laag bedek alles 

behalwe wingerd wat na so 'n afsetting heeltemal te diep in die 

grond staan. 'n Ander na4eel van die sliklaag is dat dit baie 

moeilik bewerkbaar is. Dit wor~ baie hard as dit droog is, terwyl 

dit weer 'n taai papRery word a~ dit nat word. Dit laat baie min 

water.deur smdat dit dikwels gebeur dat die plant verdor terwyl die 

water bo-oor looJll. Die slikgrond, meng baie moeilik met enige ander 

grond en selfs na twee jaar van intensiewe bewerking, kom dit nog 

voor in afsonderlike kluite. 

4. In sommige_gevalle was die slik wat op die vloedvlakte afgesit 

is van 'n baie ho~ soutgehalte en die boer moes opnuut weer met 

brakbestryding begin. 

Sulke oorstromings wat daar jaarliks op die Skema voorkom, 

hou egter ook 'n seen in: 

lo Di t was sulke oorstromings wat deur die eeue die vrugbare vloed-

vlakte opgebou het. 

2. Swanevelder meld in sy tesis1) dat vloedwaters wat baie vinnig 

afloop baie sout saamvoer en op die.manier help met brakbestrydingo 

3. Sommige boere is van mening dat die onmiddellike nade]e van die 

Ho.lrivierslik wat op die gronde gelos word, nie opweeg teen die voor-

dele daaraan verbonde nieo Die vernuwing wat die gr~nde ondergaan 

met die nuwe laag vrugbare slik wat toegevoeg word, kan nie misRen 

j word nie. 

4. Di t is gelukkig vir die oewerbewoners dat die oorstromings ge-

woonlik plaasvind in die winter wanneer die boerdery-aktiwiteite 

®P die Skema tot die minimum beperk is en baie min gewasse op die 

1) Swanevelder, C.J. op cit, p.21 
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Foto 49. 

DIE SLIKNEERSLAG. 

Hierdie foto is in 1961 geneem net na die oorstroming wat baie 

Holrivier-slik op die grande gelaat het. Die vuurhoutjie dosie op 

die foto toon die skaal aan. Op die foto is die slik dus slegs 

+ 6 duim dik, maar volgens betroubare bronne het die sliklaag op 

sommige plekke selfs die dikte van 24 duim bereik. Die leser sal 

besef dat so 'n dik laag op enige gewas behalwe wingerd, fataal sal 

wees. 

Die eerste twee jaar na die oorstroming meng hierdie fyn slik

gronde baie moeilik met die plaaslike grande maar met herhaalde be

werking vind daar tog vermenging plaaso Hierdie fyn slikgronde is 

baie vrugbaar. 
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gronde iso 

()0rstromings beinvloed ·dli_e boerdery-*tiwiteite op die Skema 

dus op ~wee maniere: ])it benadeel die boerderymoontlikhede op 
' ' . \ . . ~ 

d~~- Skema oor die algemeen, en_v.rder beinvloed oorstromings ook 

' 
afsonderlike gewasse wa:t_gekweek word gedurende die winterseisoeno 

IIo .SIEKTES: 

Di t val bui te die bestek van hierdie werk· om in ;te gaan op die 
-c 

vei,"skillende siektes .wat al di_e gewali;lse op die Skema. k:ryo_ Oolt: is 

di t n.ie no dig om 'n bespreking te wy aan al die verskillende middels-· 

wat ~ar tan~op die mark is om die siektes te bestry nieo Wat wel 

be.spree!t sal wo.rd is die feit dat · ~ommige gewasse vatbaarder is vir 

siektes as andero Die voorkoms van siektes is ook vn verskynsel wat 

1\ wise~~ van jaar tot jaaro · As die boer se keue~e. by die verbouing 

van '-)t gewas hoofsaaklik af'gehang het van die mate waartoe daardie 

ge~sl va~:b8,ar is ~r siektes, sou d.aar wel sekere gewasse wees wat 
' '· . . -,.. 

I 

bevoorQ.eel sou word .. · Op ~n indirek;te ma.I+ier het die yoorkoins van 

siektes due 'n .invloed op die keuse van .die produksie van fn gewaso 

In die hoofstukoor kapitaalk:ragtigheid is d.a.ar reeds op gewys 

dat die on!toste om siekte.s te 1Jestryf Yer.skil by die verskillende 

gewasseo By wyse van opsomming kan dit herhaal wordo 
I 

is gegee wat dit sou kos vir een morg van die gewas: 

Gars 
Lusern 
:Bone 
Aartappels 
Tama.ties 
.Sk<;>rsies 

uiters min 
R12 
Rl6 
Rl8 
R25 
:R6o 

Die onkostes 

Dit is nie alleen nodig om na te gaan wat dit kos om die pra= 

duk .te beskerm vandat di t geplant is tot di t g.root is nie 9 maar ook 

vir d.ie voorbereiding van die grondo In die geval van aalwurm~ 

bestryding kan die onkostes tot R60 per morg beloo~ Die ska.de 
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wat sommige plae aan 'n gewas kan aanrig, kan soms aansienli~:wees, 

terwyl dit in ander jare heeltemal afwesig is. 

Burger l) a~ volg verslag: 

So doen Die 

11Die lusernruspe het nie vanjaar sy verskyning 
gemaak nie. Dit sal tot gevolg he dat die ge
halte van die lusern hoog iso Verlede jaar 
het die ruspe die lande kaal gevreet en die 
goeie naam van-die lusern van die streek baie 
skade be·rokken. 11 

Dit is nodig dat die invloed wat elke gewas 9P die grond het 

nagegaan word, omdat die rotasie van grondgebruik direk hiermee 

saamhang., 

Lusern: In die afdeling wat handel oor grondvnugbaarheid is daar 

reeds op gewys dat lusern •n baie goeie-uitwerking het op die grondo 

Wingerd: Hierdie gewas hou die grondvrugbaarheid min of meer 

konstant en dit plaas weinig of geen siektes in die grond nieo 

Gars: -Hierdie gewas is baie goed vir die bestryding van aalwurm 

in die grondo Daar is reeds op gewys dat hierdie gewas in rotasie 

met ander gewasse, wat aalwurm in die grond plaas, geplant wo~do 

So ook verhoog die ingeploegde s~onpels die humusgehalte van die 

grondo 

Bone: Hierdie gewas plaas geen siektes in die grond nie, maar tog 

put dit die grond geweldig uito Om die grondvrugbaarheid dus kon-

stant te hou word dit gewoonlik in rotasie met lusern geplanto 

Skorsies: Hierdie gewas het ongeveer dieselfde uitwerking op die 

grond as bone sodat dit ook gewoonlik in rotasie met lusern ver-

bou i'lordo 

Tamaties: Hierdie gewas put die grond geweldig uito Ook verhoog 

dit die aalwurm inhoud van die grond aansienliko Die gevolg hiervan 

is dat byna geen ander gewas behalwe gars of lusern op die grond ge-

plant kan word waarop t~maties verbou was nie., Dit is nie raadsaam 

om tamaties op dieselfde grond te plant binne drie jaar na mekaar nie, 

1) Die Burger: 1 Desember 19:'53o 
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indien die grond n.ie teen aalwurm behandel word nieo (Die bestry-

ding kos'tot R60 per morgo) Soos in die a:fdel.ing oor grondvrUgbaar-

heid daarop :gewys is~ kail die rotasi.e verkort word indien gars met 
·- I .. 

tussenposes geplant wrdo 

Aartappels: Hierdie gelrcl,f3 stem in 'n groot mate ooree,n me1i 

tainatieso 
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HOOFSTUK 13. 

DIE INVLOED VAN DIE GROND OP DIE VERBOUING VAN GE1-TASSE. 

Die leser sal besef d.at die groltd waarin en vraarop die gewasse 

verbou word, van die uiterste belang is in die b~paling van die ver-

skillende gewasse wat op die Skema verbou word. Dit sal dus die 

taak in die hoofstuk wees om die verskillende grondtipes wat langs 

die Skema aangetref word volledig te bespreek. In die tweede plek 

sal die .. gevare wat die grond bedreig soos verlies v:an vrugbaarheid en 

die brakversk~sel, bespreek word. Daar sal voortgegaan word deur 

die verband tussen grondtipe, waterverbruik en oesopbrengs te be-

spreek. In die vierde en laaste plek sal die invloed van die grond-

tipes op die verbouing van verskillende gewasse bespreek word. 

A. DIE GRONDTIPES OP DIE OLIFANT.SRIVIERBES!FROEIINGSKEl\~. 

Die gegewens wat in hierdie afdeling van die hoofstuk weerg~gee 

word, is hoofsaakliltverkry uit verslae wat opgestel is deur H. Klint-

worth (No. 273), P.A. Louw en F.J. Rosenstrauch (No. 75 en verslag nu. 

-553 soos opgestel deur R.F. Loxton (vir meer gegewens oor hierdie . 

verslae sien die bibliografie). 

In die loop van die afdeling sal dus nie weer na die.bronne 

verwys word nie, maar slegs aanvullende bronne sal vermeld word. 

Die vernaamste tipe gesteente in die streek is die Malmes-

bury-lei met Tafelbergsandsteen in die omge~ing van Ebeneze:r en lae 

gekristaliseerde kalkklip in die omgevnng van Holrivier. Dit sou 

egter onsinnig wees om •n bespreking te gee aangaande die .. gronde wat 

bokant die kanaalvlak aangetref word. Die vernaamste deel sover dit 

die werkstuk betref, .is die vloedvlakte wat afgesny word deur 'n 

steil rant van 2:. 80 vt •. ( sien die meegaande deursni tte op bladsy 

326, 327, 328. Die grondtipes wat op die vloedvlakte voorkom, 
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kan in ses hoofgroepe ingedeel word: 
. .-·" ~· ~~ ~· . ·~. " 

Klawerdorbank of Karooleemo 

2., Klawerrooisand of Sanderige Karoo 

Geelbruin kleileem 

Holrivieralluwiumo 

5<> Olifantsrivieralluwiumo 

Al;L'uwiale sandduine. 

HoE!wel die bogenoemde grondtipes oor die hele Skema as geheel 
" ' .. T.-'' ": •"•, • i • 

.. 
aangetref word, sal. die bea,preki~g hoofsaaklik beperk word tot die 

... ,.;..•.,. 

,, 

deel van die ~kema wat in hierdie werkstuk behandel wordo 
, .. , 

.. ~ ~. 

lo Die Klawerdorba.nkgronde: 

Die kenmerkendste karaktertrek van die grq,nde is di.e ligte bruin, 
·" 

sanderige leem op die oppervlakte wat wissel in diepte van 0 tot 

3.6 duim. Hoewel die opper~laktegronde redelik oop en bros is, word 

dit swaarder. in die diepte, terwyl dit rus op 'n dorbanklaag .van 4 

tot 8 voet diko . Weens die wisselende aard van die ondElrgrcmd is di t 

moeilik om 'n suiwer we,aXdebepaling van die bogrond te'geeo 

In sy hardste vorll1 is die.· dorbank selfs so hard en ond~urdringbaa:n 
.· ..... 

as rots .. Di t was ve.ral hiercU.e harde tipe dorbank W§t mo~illk be-

werkbaar was voor die ge bruik van korsbrekers en sterk trekkers." 

Nie al.leen wissel die struktuur van die. grand vertikaal nie, maar 

ook horisonta~l, sodat algemene kartering van die gron~e baie moei-

lik iso Dorbank het oor die algemeen 'n hoe soutgehalte van tot ·2% 

terwyl die pH gemiddeld + 8 - 0 iso 
'·: ·. - ~gesien van bogenoemde is die 

sanderige leemgronde wat bo-op die dorbanke 1~ tot ~n groat mate vry 

van souto Hoewel die dorbankgronde wat op die oomblik onder die 
. . . 

kanaalvlak val nie baie gebruil,c word vir besproeiil1g nie~ (in die af= 

gelope jare al meer) beweer Klintworth tog dat dit na 4 tot 5 j~ar 

se bewerking goeie grand sal. wees om te verbouo 
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Foto 50. 

NUWE GRONDE. 

Die gelykmaak van nuwe gronde is tans 'n algemene verskynsel op 

die Skema. Daar is veral twee redes waarom dit veral gedurende die 

afgelope jare so snel posgevat het: 

(l) Daar is nie meer gronde op die vloedvlakte self wat meer gewin 

kan word nie en daarom wend die boere hulle nou tot die ongelyker 

dele. Die strewe na meer grond is baie sterk, omdat die bestaande 

persele volgens baie boere te klein is om 'n behoorlike bestaan op 

te maak. 

(3) Die masjiene wat die boere kan gebruik om die gronde gelyk te 

maak, het baie verbeter gedurende die afgelope jare en waar die 

skraapwerk vroeer hoofsaaklik met perde gedoen is, word groot 

kruiptrekkers tans gebruik. 

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



341. 

Ter verduideliking van die pH faktor word die werk van · 

c.w. Smith l) aangehaal: 

11The acidity of the soil is measured by die pH 
(potential of hydrogen) scale. This is a scale 
ranging from 1 .. -,. 14 (the greater. the acidity 
the smaller the number.) The neutral point on 
the scale <ilf pH is 7.0 so that soils-with a· 
pH above 7.0 are alka,line." 

Hierdie gronde kom gewoon.lik teen 'n belling voor, sodat 'n groot 

hoeveelheid van die grond verskuif moet word om dit gelyk te maak. 

Aan die snykante van die terras is die grond vir die eers_te paar 

jaar gewoonlik baie rou sodat permanente gewasse selde in die eerste 

paar jaar daar geplant word •. 

2. Klawerrooisand. 

Die mees kenmerkendste eienskap van die grondtipe is die rooi-

bruin tot rooi kleur van die sand. Dit wissel van 'n paar duim tot 

'n laag van tot 8 voet op 'n dorbankblad. Hierdie dorbank is ge-

woonlik van die harde ondeurdringbare rooi tipe. Die sand is redelik 

vry van brak, terwyl die pH wissel van 6 t~t 8 +. Die do~bank onder 

die sand het gewoonlik 'n hoe brakinhoud. 

Daar is verskeie redes waarom hierdie rooisand nie geskik is 

vir besproeiing nie: 

(a) Die grondvrugbaarheid van die gronde is gewoonlik laag en dit is 

nie te vergelyk met die alluwiale of dorpankgronde nie. Die vrug-

baarheid kan wel aangevul word d.m.v. bemesting, maar daar is baie 

ander gronde wat met groter sukses en minder onkostes verbou kan word,. 

(b) Die grond absorbeer die water baie vinnig, hoewel dit tog nie 'n 

baie hoe waterhoudende vermoe het nie. Die gevolg hiervan is dat 

gewasse in die somer baie besproeiingswater·sal vereis- op hierdie 

is. reeds ingegaan onder die hoofstuk vrat handel oor watervoorsiening. 

1) Smith, C.W. Rose growing in South Africa, p~39. 

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



342o 

(c) Op sommige plekke is die dorbanklaag baie na aan die opper-

vl~te sodat di~ laag bewElrkbar~ iro~d baie d~ iso Hierdie dor-

banklaag is ondeurdringbaar sodat daarbo die gevaar van verrotting 

van die plante se wil>rtels baie groot iso Dit is soms moeilik om 

die do~banklaag deur die sana te breek. Soms le dit op 1 n onge-

rieflike diepte net buite bereik van die dolploe~ se punta 

(d) Daar is reeds op gewys d~t die gevaar van uitdroging van die 

gronde ba.ie groot is omdat di t soms so vlak is., Onder die ou stel= 

sel van waterbeurte was dit onmoontlik om die gronde te besproei 

(~nder die ~l.xwe-briefiestelsel ve;~~l die beswaar)o Volgens Klint-

worth is dit wel nog moontlik om met vrug te besproei in die gevalle 

waar die sandlaag dikker as viElr voet is 9 veral vir ge-wasse .. met diep 

wortelstelselso Dit gebeur egter selde dat die sandlaag dieper as 

vier voet iso 

(e) Hoewel dit maklik is om hierdie tipe gronde te terrasseer, is die 

terrasse nie baie permanent nie, omdat verspoeling in die sagte sand 

soms 1n hele wal wegspoelo 

Die voordeel wat hierdie gronde inhou, is dat dit baie maklik 

bewerk en nie dik aanpa.k aan die gereedskap nieo Met die ver-

beterde tegniese middels tot die beskikking van die boere~ word die 

gronde al meer onder bewerking geplaaso 

3o Geelbruin kleileemo 

Dit is 1n dik la.ag met 'n uniforme struktuur dwarsdeur die hele 

laago Soms bereik die lae selfs die diepte van 20 tot 30 vto Dit 

word gewoonlik gevorm direk op die rivierklip daarondero Hierdie 

grond van die Malmesbury-leiklip as oorsprong, is in sy rou vorm 

baie poreus-en as sulks van die gronde w~t meeste onderhewig is aan 

erosie in Suid-Afri.kao Die grond het 0n baie hoe brakinhoud~ selfs 

tot 2%9 terwyl die pH gevmonlik ~ 8 is en soms meer as 9 o 
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Soos in die geval van die dorbank is die gronde baie ryk aan 
F 

alle plantvoedsel .• Dit kan daartoe lei dat hierdie gronde bewerk 
~ : 

kan word ten spyte van die hoe gelykmaakkoste aangesien die gronde 

soms baie ongelyk is weens erosie. Waar di t wel onder bevrerking· 

is op die Skema, bv. in die omgewing van Doringrivier, het dit baie 

goeie vrugte afgewerp. Die gronde ]ewer soms sulke goeie resul-

tate dat baie boere dit bo enige ander tipe grond verkies. Aan-

vanklik is die brakinhouivan die gronde hoog, maar omdat die gronde 

baie poreus is, word dreinering baie vergemaklik. Die groot nadeel 

van die gronde is egter dat dit na 'n paar jaar van besproeiing baie 

dig pak sodat die water nie maklik die grond kan binnedring nie. 

Dit lei verder daartoe dat die. wortelstelsel van die plante nie ten 

volle kan ontwikkel nie en selfs bo die oppervlakte van die grond 

blyo Die gronde het dus slegs 'n beperkte toekoms as die bo.ere 

nie besondere aandag daaraan gee nie 9 _ deur die toevoeging van plante-

materiaal of die plant van gewasse met 'n sterk diep wortelstelsel. 

Die laaste drie tipes van grond op die Skema kan beskou word 

as alluwiale gronde • Reeds in 1928 verklaar M.S. du Toit l) 

.. The alluvium is at present the most important 
soil in the Olifants.)Hver valley, by reason 
of its enormous fertility and iis more extensive 
developement, extending in two narrow strips 
along the river banks from Klein Rietvlei to the 
sea. Indeed so constant is its occurrance 
that it is easier to mention the few places 
along the river where it is either entirely ab
sent of covered by sand dunes." 

4o Holrivieralluwium. 

Die karakter van die grond is geelbruin, sanderige leem tot 

fyn slik. Hierdie grondtipe kam voor langs die laer loop van die 

Olifantsriviervallei 9 bene·de die inloop van die Holrivier. Veral 

1) Du Toit, M.S. : Verslag no. 24. 
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nadat hierdie rivier in 'n sterk vloed was (bvo Apirl 1961) word 'n 

digte laag van hierdie grond op die vloedvlakte afgesito :Met be-

we~king word dit vermeng met die ander gronde. Die eerste drie 

voet bestaan gewoonlik uit •n baie fyn slik terwyl dit dieper oor-

gaan in 'n kleileem tot sandleem. So is die dreinering op die op-

pervlakte dan ook swak, maar dit neem toe in diepte. Die pH wissel 

van 0 - 9+, terwyl die soutgehalte so hoog as 3 - 4% iso Die hoe 

soutgehalte en die fynstruktuur van die gronde veroorsaak dat die 

be~rerking van hierdie gronde in die vroee jare baie moeilik 'tias o 

In die jongste jare is die boer daartoe instaat gestel om met die 

beter gereedskap die fyn bogrond met die growwer ondergrond te vermeng 

en so verbouing toe te pas. Selfs met sulke verbeterde metodes 

vind die boere nog dat die grond moeilik vermeng met enige ander 

gronde. 

5. Olifantsrivieralluwium. 

Die kenmerkendste karakter van die gronde is die ligte tot 

donkerbruin kleuro Die struktuur is gewoonlik sandleem tot klei-

leem. Hierdie gronde is op verre na die belangrikste gronde langs 

die Skema en dit word gekenmerk deur 'n groot diepte en baie hoe 

vrugbaarheid. Die grondtipe kom voor in twee bree stroke op die 

vloedvlakte van die rivier. Op sommige plekke is dit heelwat 

breer as op ander ple~~e. Die topografie van hierdie grondsoort 

is baie gelyk. Di t daal gei·roonlik af van die sanderige levee langs 

die rivier tot by die laagsto punt rlet ckr1T ·.;-:oanr die hoer terrasse 

Hierdie depressies het •n vleiagtige karakter en die brakinhoud is 

gewoonlik hoog (in die afdeling wat handel oor die brakverskynsel 

langs die rivier sal weer op hierdie aspek gelet word). lieens die 

gelykheid van die grande is die koste om dit gelyk te maak baie ge-

ring. Die bewerkingskoste is hoer as in die geval van sanderige 

gron~e omdat die grand heelwat taaier is. 
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6. AJ lmriale f~ancl.duine ~ 

Geti.urende 'n v1oed sit die ri vier 'n groat hocveelheid gro1n·re 

sand af 1angs die oewers. Naby die rivier1oop is die laag op sy 

dikste en bereik soms 'n dikte van tien voet. Dit bestaan uit 

cfuine wat gedurig 11issel van vorm en posisie. Hierdie byne nutte-

lose sand word deur die boere vervryder om die vrugbare alluvrium 

da~ronder te bereik. Nie alleen gebruik die boere skrapers nie, 

maar dra die Weste1-1inde ( seewinde) baie daartoe by, veral vir die 

boere langs die 1inkeroewer. Die onkoste hieraan verbonde is baie 

hoog en dit is dus nie altyd betalend nie. Die sandgronde is nie 

baie geskik vir akkerbou nie weens die hoe watergebruik en die ge-

brek aan plantvoedsel daarin. 

Vanaf gegewens wat verkry is van die kantore van die Departe-

ment van 'tvaterwese op Vredendal is die meegaa.nde kaa.rt ( sien blad-

sy 346) oor die besproei baarheid van die grande opgestel. Die 

leser moet egter let op die volgende aspekte: 

(a) Die kaart is gebaseer op 'n opname Hat gemaak is in 1931 met 

die gevolg dat dit nie vanse1fsprekend is dat 'n huidige opname die-

selfde verspreiding sou weergee nie - so het bv. die waarde wat ge-

heg is aan dorbankgronde in die afgelope jare, hee1wat verander, juis 

omdat die bewerkingsapparaat soveel verbeter het. 

(b) Die besproeiingswaardes is gebaseer op die grondstruktuur, 

-samestelling, -ligging en -helling. 

(c) Op die oorspronklike kaart was die indeling ietwat anders, 

maar die skrywer moes noodwendig veranderings aanbring omdat: 

(i) Die skaa1 van die kaart sodanig is dat baie van die detail uit-

geskake1 moes word en slegs die hooftrekke -vreergegee kon iwrd. 

(ii) Te veel skakerings sou die kaart verwarrend maak. 
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0 ll FA NT S R I V I E R 

S I AATSWAIERSKEMA 

II BAlE GOEO 

· PJt GOED 

HI GEMIDDEI D 

·~ 

!till SWAK 

• ONGESKIK 

II SAND 

Ill KAROO 

• KLIPPERIG 

VEREENVOUDIG DE 

KAART 

VAN DIE 

BESPROEIBAARHEI D 
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Daar moes noodwendig sekere streke saamgevoeg wordo Hierdie same= 

voeging het op die volgende patroon plaa.sgevindo 

Oorspronklike waarde Nuwe waarde Beskrywing 

1 

2 

3 

4 

0 Cl 0 0 G l • • o • Baie goed 

o o e • • o o • 2 Goed 

5 
.o • o o •• o • 3 • o o • Gemiddeld 

6 

7 
8 

0 0 • . . . 
0 • • 0 0 • 

e o 4 o • o c Swak 

• • 5 0 • • o Ongeskik 

(d) Die skakerings wat aan verskillende besproeiingswaardes toege-

ken is, is so gekiee dat die swakste gronde die ligste ge.skakeer 

is en die skakering neem dan toe in intensiteit hoe hoe die waarde 

van die gronde toeneem. 'n Uitsondering is dat gronde wat heel-

temal ongeskik is vir besproeiing heeltemal swart gekleur is. 

(e) Op die meega.ande kaart verskyn ook die samestelling van die 

gronde bokant die huiQige kanaal, maar wat anderkant die hoervlak= 

kanaal gelee is (oor die beplanning van hierdie kanaal sal later in-

gegaan word in die hoof'stuk oor 'n toekomsbeskouing)o Die gronde 

onder die kanaal word nie verteenwoordig volgens besproeiingswaardes 

nie, maar slegs volgens die samestellingo 

Bo GEVARE WAT DIE BRUIKBAARHEID VAN DIE .GROND BENADEEL. 

Daar is veral twee gevare wat die bruikbaarheid van die grond 

langs die Skema bedreig nlo die verlies van grondvrugbaarheid en 

die voorkoms van brako 

I. GRONDVRUGBAARHEID: 

Om die belangrikheid'van grondvrugbaarheid ten volle te besef', 

is dit nodig dat die Wet van Minimum soos opgestel deur.Justus von 

Liebig in + 1840, · weergegee word: l) .;. - -- .. ·.. . 

11Die plantopbrengs is af'hanklik van die voeding
stof' wat in verhouding die meeste in gebrek is." 

l) r.~alherbe, I. Grondvrugbaarheid, po295. 
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Later het dit geblyk dat nie net voedingstowwe nie, maar alle 

groeifaktore soos water, lugbenodigheid, lig, warmte ens. hierdie 

wetmatigheid vertoono Omdat alle gronde nie dieselfde samestel-

ling het nie en juis omdat alle plante nie dieselfde verhouding van 

plantvoedsel nodig het nie, is dit goed te verstane dat die same-

stalling van die grond 'n baie belangrike rol op die gewas sal 

speel wat wel op die grond verbou sal wordo Afgesien van die ge~ 

n9emde bepalende faktor gebeur dit egter se1de ~at grand so arm is 

aan sekere voedingstoww;e dat sommige gewasse gladnie daar kan groei ·· 

nieo Om egter die geskikste toestand vir die plant te skep, is dit 

nodig dat die grondsameste1ling ont1eed word en die tekorte dienoor= 

eenkomstig aangesuilier word .• 

Vo1ge~s Swanevelder 1 ) is daar vera1 vier redes waarom gronde 

nie die ~gbaarheid behou wat dit oorspronklik gehad het nieo 

(a) Oorbesproeiing~ 

(b) Die voordurende verbouing van diese1fde gewasse •. 

(c) Die onvoldoende gebruik van kraalmis of' ander or~niese stowweo 

(d) .Die ontoereikende of' verkeerde toediening van anorganiese kuns-

misstowweo 

In sy openingsrede by ge1eentheid van die Landboutentoonstel1ing 

in 1956 wys mnro Jo Huisamen, die bestuurder van die O~ifantsrivier 

Kooperatiewe Vereniging, op die noodsaaklikheid vir die boer om die 

grondvrugbaarheid van sy gronde te behouo 2 ) 

11 Die gronde langs die Skema is duur maar vrugbaar. 
Van £.400 tot £500 per morgo Tog moenie uit die 
oog verloor word'dat water die krag uit die 
grond spoe1 nie. Verder neem die gewasse ook 
krag vanui t die grond. Die logiese gevo1g 
hiervan is dat die grondvrugbaarheid moet af
neem.. ·Die swak bonE~-oew is 'n bewys van hier
die · stellingo Di t is· dus noodsaaklik dat die 
boer die grondvrugbaarheid van sy gronde moet 

1) .swanevelder 1 C.J. ~ op cit, po22. 

2) Die Burger : 3 Maart 1956. 
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Verhoog om sodoonde nie alleen hoer oes
opbrengste te verseker nie, maar ook kwa
liteitsprodukte. Die grande op die Skema 
is te duur om dit te verwaarloos." 

In die volgende aantal paragrawe sal veral daarop gevrys word 

hoe die grondvrugbaarheid aange~l en gehanhaaf word. Daar is 

veral drie maniere waarop dit gedoen kan word nl. deur middel van 

bemesting, rus en die verbouing van gewasse •·rat die grondvrugbaarheid 

aanvul. 

l. Een van die vernaamste middels waardeur grondvrugbaarheid ge-

handhaaf word is deur die toediening van bemesting. Daar is veral 

t1-ree soorte bemesting nl. organiese en anorganiese bemestingsto1rnre 1 ~ 

(a) Kraalmis. 

Op die Skema vorm kraalmis die belangrikste vorm van organiese 

bemesting, juis om die volgende redes: 

( i) Kraalmis is ryk aan al die voedingstm-nre, behahre miskien fos-

fate, sodat dit 'n baie goeie middel is om die algemene grondvrug-

baarheid op te bou. 

(ii) Kraalmis verhoog die humusgehalte van die grand, sodat die Hater-

houdende vermoe van sandgrond verhoog, ter1-ryl die dreinering in 

vaste kleigronde verhoog word. Dit is veral 'n baie belangrike as-

pek in die bestryding van brak. 

(iii) Plaasmis het 'n mikrobiologiese uitwerking op die grondj 

want dit verbeter die groeivereistes van mikrobes. 

Die gebruik van die boere op die Skema is om gras en afvalpro-

dukte eers in die krale ·te ry en as dit vermeng het met die mis, te 

gebruik. Die opkoms van gemeganiseerde boerdery het die hoeveelhe~d 

mis wat daar op die Skema beskikbaar was, baie benadeelo 

1) f•1alherbe, I. Grondvrugbaarheid, pp. 279 - 280. 
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. (b) Groenbemesting ( Plantema teriaalL): 

Die gronde op die Skema is baie duur en moet dus tot die uiter-
. •' 

ste benut word. Om hierdie rede het die gebruik van groenbemesting 

nog nie posgevat op die Skema nie. Waar groenbemesting "tiel plaas-

vind, is in die geval waar •n voergew~~ bvo gars eers afgesny word 

en dan weer toegelaat word om te. groei, waarna dit dan ingepioeg wordo 

In die geval waar ou lusern ingeploeg word, kan ook gepraat word van 

groenbemesting. Dit gebeur egter selde op die Skema dat vn gewas 
,J 

geplant word met die hoofdoel om dit in te ploeg vir bemestingo 

(c) · Anorganie.se bemestingstowwe: 

Van die graf'iek op l::iiadsy 215 wat die indekspryse van land-

boubenodighede weergee, kan afgelei 1-rord dat die prys van kunsmis ge-

durende die afgelope jare afgeneem het nadat dit in 1952 'n hoogte-

punt bereik heto Tot onlangs is hierdie bemestingstof nie baie ge-

bruik op die Skema nie. Waar meganisasie tans 'n baie groter rol 

begin speel en die beskikbare hoeveelheid kraalmis al minder word~ 

kan met die grootste vrymoedigheid aangeneem word dat die bemesting-

stof nog 'n belangrike plek in die toekoms sal inneemo Die groot 

voordeel hiervan is dat dit in verskillende samestellings verkry kan 

word om te voorsien in die spesifieke behoefte van die grond of ver-

eistes van die gewase 

2. 1n Rusperiodeo 

Deur hierdie metode word die krag wat daar in die grond is~ 

hernu deur dit vir 'n tyd lank van enige verbouing van gewasse te 

onttreke Die gronde word dan net met tussenperiodes geploeg of 

geghrop om sodoende die luginhoud van die grond te verhoog. Daar 

is reeds elders daarop gewys dat die besproeiingsgronde op die Skema-

baie duur is. Dit gebruik om gronde braak te laat le en vir 'n 

lang tyd te onttrek van enige gewasverbouing, kan die boere op die 

Skema nie bekostig nie. Dit gebeur dus selde dat 'n boer van hierdie 

metode gebruik maak om die groeikrag va.n sy gronde te hernuo 

3. Verbouing van wisselgewasse. 

Daar is veral twee gewasse l'rat gebruik word as wisselgewasse 
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op die Skema nlo lusern en garso 

(a) Lusern. 

As die opbouende waarde van lusern in oenskou geneem word is 

daar verskillende aspekte·wat opgemerk word: 

( i) ·. Lusern verhoog die stikstofinhoud van die grond en daarom is 

dit baie nuttig om dit in siklus met ander gewasse te verqou;, 

(ii) Lusern is 'n meerjarige gewas wat tot agt jaar op die grond 

kan bly staan .. Hiermee saam gaan die feit dat lusern se goeie in-

vloed nie dadelik verdwyn na die eerste oes van die nu1ve gewas wat 
, , I 

op die grond verbou word nieo Die leser sal dus versta·an dat die 

siklus wat die aanplanting en die ui tploeg van wisselgev<asse aan-

neem, 'n siklus vorm wat oor 'n hele paar jaar streko Die beste 

voorbeeld hiervan op die Skema is in die geval van verbouing van 

lusern en bone teenoor mekaaro In die hoofstuk wat handel oor die 

bevindings is reeds daarop gelet dat die produksie van lusern 'n 

hoogtepunt belewe het in 1945, maar vanaf 1948 daal dit tot 'n laagte-

punt in 1955o Vanaf daardie datum styg die produksie egter weero 

Hierteenoor het die produksie van bone gestyg vanaf 1948 tot 1956o 

Een van die verklarings vir hierdie verskynsel is dat met die toe-

name in die populari tei t van bone kon lusern nie meer sy pro,duksie 

handhaaf nie o Die bone het die gronde egter. baie gou ui tgeput met 

die gevolg dat die boere na 'n paar jej,ar vJeer gedwing is om terug 

te val op lusern om die verlore grondvrugbaarheid weer aan te vulo 

(iii) Lusern word dikwels gebruik om roil gronde 11maktt te maako 

Nie alleen voorsien di t die rou gronde van stikstof nie~ maar ook het 

die plant 'n baie sterk wortelstelsel 9 sodat harde'dorbankgronde op 

die wyse gebreek kan wordo 

(iv) Anders as in die geval van gars is lusern nie net 'n voordelige 

gewas wat grondvrugbaarheid aanvul nie, maar ook is dit 'n redelike 

voordelige kontantgewaso 

(b) Gars.; 

In die gebruikvan hierdie gewas op die Skema as wisselgewas 

is dit nodig dat die leser op die volgende let: 
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(i) Gars voorsien die grond hoofsaaklik van die so noodsaaklike 

plantemateriaal deurdat die humusinhoud van die grond verhoog wori 

en die stoppels,ingeploeg wordo 
I 

( ii) Gars is ''n halfjaargewas met die gevolg dat die siklus anders 

as in die geval van lusern heelwat korter iso So is dit 'n algemene 

gebruik op die Skema dat die volgende siklus tussen tamaties en gars 

gebruik wordo Tamaties - gars - tamaties gars enso Omdat 

tamaties nie sonder die gevaar van siektes meer as twee oeste op 

dieselfde gronde verbou kan word nie~ is gars ~n baie ,goeie wissel-

gewas in die verbando 

(iii) Gars besit nie so 'n groot kontantbate as lusern nieo 

(iv) Soos in die geval van lusern word gars op nuwe~ rou gronde 

gesaai om die grond eers nmak11 te maako 

(v) In 1n ander afdeling van die hoofstuk sal gelet word op die rol 
\ 

wat gars speel in brakbestrydingo 

II o DIE BRAKVERSKYNSEL OP DIE . SKEMA.o 

Die voorkoms van brak op die Skema was tot onlangs nog 5n wesen-
I . 

like gevaar ~ Selfs vandag nog is groot dele van die Skema so brak 

dat dit gladnie onder verbouing is nieo A1 het die gevaar dat hier-

die opperv1aktes nog groter sal word reeds tot 'n groot mate ver-

dwyn 9 is dit nog nodig dat die brak:Verskynse1 hier volledig be-

spreek wordo By die opstel van hierdie afdeling is hoofsaaklik van 

die volgende bronne gebrUik gemaak: 

Verslag 24 van 1928 deur MoSo du Toito 
Verslag 75 deur Po, LOUWo 
Verslag 2.21 van 1944 deur Rosenstraucho 
Verslag 245 van Mei 1946 deur CoR<> van der Merweo 
Vers1ag 262 van November 1946 deur M~ Pellissiero 
Verslag 270 van 1949 deur Go Murrayo 
Vers1ag 553 van 1959 deur Ro Loxtono 
Co Swaneve1der se MoAo-:'tesis en die boek van 
I o Malherbe oor grondvrugbaarheido 

lo Wat is brak? 

Die antwoord op hierdie vraag word die beste deur Malherbe 
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"Die kenrnendste eienska:p van byna alle brak
gronde is dat die klei deel d&arvan tot ~n-

groot mate met natr~nmsoute versadig isg Kort~ 
'tveg word dit dan .. natri.Umklei" genoem, hoewel ' 
dit nog aanmerklike hoeveelhede van andep 
katrone lean bevat., ~n Tweede kenrnerk van 
brakgronde is dat hul gewoonlik heelwat in 
watero:plosbare natriimlsoute bevat~ soos natr'li.u.m
chloriede (tafelsout), nattiU!nsulfaat (glauber
sout) en soms ook natrnimkarbonaat (koek-i en 
was soda). Die slegte uitwerking van hierdie 
soute o:p:plantegroei is tewyte aan die feit dat 
die grondo:plossing deur hul aanwesigheid te 
gekonsentreerd of sterk wordo Aan hierdie hoe 
soutkonsentrasies is landbougewasse nie ge
woond iso Die :proto:plasma van die :plantsel 
krim:p by 9n te hoe soutkorisentrasie van die 
vo~dselo:plossing en die gevolg is dat die 
:plant afsterwe. ·. " 1) 

. 2) 
Ey wyse van klassifikasie gaan Malherbe ' verder deur te beweer 

dat brakgronde in twee klasse verdeel ka:n word nlo 

(a) Souterige brak (witbrak)o Hierdie grande bevat hoofsaaklik 'n 

oormaat NaCl. en Na2so 
4 

of bedde. As die soutkonsentrasie nie te 

hoog is nie 7 kan :plante nog in di~ ti:pe grande groei. By die 
I 

ti:pe brak is dit die sout wat die plant beskadigo 

(b) · Alkaliese brak (swart brak)o Hierdie grande waar die alka lie 

die :plante beskadig, bevaat hoofsaaklik 9n oormaat Naco2 • 

:plante kan o:p die grande groei nie. 

de en 

Nie alle grande in ariede streke is deur brak aangetas nie 

maar grande in ariede toestande is oor die algemeen gunstiger vir 

die versameling van brak as grande in die humiede tdestandeo 

2. Oorsake van brako 

Voordat daar tot die vers:preiding en bestryding van brak voort-

gegaan word, is dit nodig dat die oorsake daarvan 'eers bespreek 

word. Met die doel is daar dan ook 0n groot aantal kommissies aan= 

gestel soos bv. weergegee word in Verslag no. 221. Dit is nie nodig 

om die volledige weergawe van die werksaamhede en bevindings van elk 

1) J~lherbe, Io : Grondvrugbaarheid9 Po206u 

2) Malherbe, Io Grondvrugbaarheid, p.207. 
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van die kommissies weer t~ ~e nie 7 en ~daar sal slegs 0n 6psomming 

gegee word van hul bevindingso 

Daar was veral twee hoofgedagterigtings 1-1aarop ui tgebrei is: 
. . ~ . 

(a) Die sugwater wat vanuit die:, kanaal sug omdat dit nie ui tgevoer 

is nie. Die hoerliggende grande net onder die kanaalvlak en bo= 

kant die vloedvlakte is hoofsaaklik Karoo-~gtige grande v1aarvan di.e 

soutgehalte baie hoog ~s. ,_ Hierdie water dryf nie alleen die sout-

oplossing na die heelwat laer grande nie 9 maar ook veroorsaak dit 

dat die watertafel op die lae;rliggende gronde heelwat verhoog vrordo 

Hierdie verhoging van diewatertafel'het tot gevolg dat die op-

losbare saute na die oppervlakte gevoer·word en so hoog word dat 

plante nie ~arin kan groei nieo Hierdie gedagterigting is ingelui 

deur manne soos mnro Jo Lutz (vooraanstaande boer en eertydse super= 

intendant op die Skema) en d.ro M.So du Toit 9 destydse hoof van die 

Stellenbosch-Elsenburg Landboukollegeo 
.r 

Die kanaal is intussen 

hee.ltemal uitgevoer met sement en die lekkasies saver moontlik be= 

perk. Dit .kan dan ook getuig word dat, as gevolg van die verbeterings 

die brakgevaar heelwat afgeneem het. 

(b) Die tweede denkrigtirtg. is inge'lui deur die destydse administrasie= 
. . " '-~· . 

ingenieur mnr. P.A. Taylor. Hierdie persoon en sy volgelinge het 

die verkeerde en w~nbesproeiing gesien as die vernaamste oorsaak van 

brak op die gronde~ Op die hoer liggende gebiede word te veel water 

toegedien aan gronde wat baie oplosbare saute bevato Hierdie 

water aug dan na die laer dele en beinvloed dit nadelig. 

3.. Die verspreiding van bra.k. 

Uit die bogenoemde be~krywing kan die·leser reeds merk dat die 

grootste konsentrasie van sout gewoonlik in die laagste gedeeltes 

van die vloedvlakte voorkom. nat is dan ook opvallend as die kaart 

wat die bou van die Skema aandui (bladsy )25 ) en die kaart wat die 

panagtige streke.aantoo~ (bladsy 32 )met mekaar vergelyk word. 

Die ooreenkoms in die ligging is bai~· opvallendo Die leser moet 

egter op die volgende aspekte van laasgenoemde kaart let: 

... 
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Foto 5l o 

:BRAKGRONDE. 

In die Koekenaapgebied is daar groot oppervlaktes wat heelte

mal onttrek is aan die akkerbou as gevolg van die hoe brakinhoud van 

die grond. Ook in die ander dele van die Skema kom brak voor 9 maar 

nie op so 'n groot skaal as wat die geval is in die Koekenaapgebied 

nie. (Die ligging van brakgronde kan op die kaart op bladsy 32 

nagegaan word) Hierdie gronde is baie laag gelee met die gevolg dat 

die vrywatertafel baie vlak is, en soms selfs bokant die oppervlakt e 

verskyn. 

Tans word hierdie panagtige gronde bedek met 1n nuttelose sout-

bossie en riet. Die kans dat hierdi.e gronde vir die landbou herwin 

sal kan word, is baie skraal. 1n Uitgebreide stelsel van sugslote 

is deur die panne gebou om die dreinering daarvan te verbeter . Dit 

is die uitgebreide taak van die Departement van Waterwese om te 

sorg dat die sugslote altyd skoon is en aan hul doel beantwoord. 
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(a) Die kaart gee slegs die gronde as panagtig weer wat heeltemal 

onbruikbaar iso Gronde wat in 'n groot mate sout is 9 maar tog neg 

in 1 n geringe mate vir akkerbou gebruik kan word~ word op die kaart 

geklassifiseer word onder die afdeling ekstensiewe akkerbouo 

(b) Die skaal van die kaart maak dit onmoontlik om·baie klein ge= 
. 

biede wat heeltemal onbruikbaar is weens die b:rakvoorkoms~ aan te 

toono Slegs die streke wat groot genoeg is om sigbaar moontlik op 

die kaart weer te gee, wprd verteenwoordigo 

Beide hierdie onverhelpbare leemtes werk in die hand dat die 

gebiede wat 1(el op die kaart weergegee word9 nie ten volle verteen= 

woordigend kan wees van die werklike oppervlakte wat o:n.bruikbaar is 

weens brak nieo 

4o Die bestryding van brako 

Di t was eers in 1938 ,toe etlike morge goeie a.lluwiale gronde 

reeds onbruikbaar was as gevolg van die-brak9 dat die Departement 

die erne van die saak begin besef het en werk daarvan gemaak heto 

Die stryd teen brak op die Skema is tweeledig van aard nl., bestry= 

ding en oorwinning: 

Uit die voora:fgaande kan afgelei word dat die eerste stap in 

die stryd teen brak is om die presiese samestelling van die brak 

vas te stel, die geaardheid ·van die ondergrond en die ~orsprong van 

die brako Alleen met hierdie kennis in besit kan die taak aange-

pak Em die beste metode van optrede ui tgevrerk wordo 

Die vernaamste metodes wat aangewend word is die volgendeg 

(a) Chemiese metodes: 

(i) Die eerste proses is waar die skadelike soute bvo veral die 
\· 

karbonate van nat:ruim en kalium deur 'n chemiese reaksie,omgesit 

word in soute wat minder skadelik iso (Vir 'n volledige be~ 

skrywing van die proses word die laser ver1-rys na die boek van I., 
) 

Malherbe l). Die mees algemene gebruik is om kalkklip of gips (CaS04) 

1) Malherbe, Io : · Grondvrugbaarheid, ppo210 = 2llo 
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te saai en dit dan in te ploego Die oplosbare karbonate word dan 

op d1e wyse gedeeltelik verander tot minder skadelike sulfateo 

+ + CaS04o 

(ii) 'n Ander chemiese proses is om deur die toediening van sure 

1n chemiese reaksie te ontlok sodat ook in die geval minder skadeU.ke 

so.ute gevorm wordo 

(b) Om kanaal- en voresug te voorkom? moet die kanale en vore met 
sement uitgevoer wordo 

(c) Deur die besproeiingsbehoefte van elke gewas op elke grondtipe 

vas te stel .en dan daarvolgens te b~sproeio 

(d) Die op_timum lengte, breedte en helling van die lei beddings vas 

te stelo. Di t sal gedoen moet word vir elke verskillende tipe grond 

en gewas., Di t sou nie be·talend vir d:i,e boer wees om by elke ver-

skillende gewas en oes sy ]eibeddingbeplanning te verander nieo 

(e) Deur die verbetering van die dreinering van die grondo Op die 

wyse kan die watervlak op die gewenste hoogte gehou v-rord :na besproei-
·, 1 

-ingo Die dreineringsvermoe van die grond kan verhoog word deur die 

stfuktuur daarvan brosser te maak deur die inploeg van strooi 9 mis 

en plantemateriaalo· Om die dreinering verder aan te help word sug= 

slote deur swakgedreineerde gebiede gegraweo Om hierdie sugslote 

altyd effektief te hou is 'n groot taak wat baie bemoeilik word deur 

toes+ikking, riete, krappe enso 

(f) Deur d:ie transpirasie te verminder" Op die wyse word verhoed 

dat te baie grondwater met oplosbare soute na die oppervlakte be= 

Die verdamping op die 6ppervlakte kan verminder word deur 

die grond baie diep te bewerk en die oppervlakt~ gereeld los te houo 

(g) Die sout wat wel op die oppervlakte verskyn kan verwyder word 

deur dit te skraap, te iaat afsDo~i deur sterk water of om dit na die 

diepte te dreineer deur die grond deeglik te benato In so 9n geval 

moet die dreinering van die grond baie goed weeso 

(h) Die boere moet water wat 1n baie hoe soutgehalte het, vermyo 

Oor·· die nut van gans op brakgronde sal in die volgende afdeling van 
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Foto 52. 

RIETBOSSE. 

Naby die rand van die vloedvlakte is dit gewoonlik op sy 

laagste. In hierdie depressie is die voorkoms van brakgronde 

baie algemeen ( sien die ligging van die brakgronde op bladsy 32 ) 

In baie gevalle is die panagtige grande bedek met soutagtige bossies. 

In die gevalle wat die soutkonsentrasie nie so hoog is nie, kom 

rietbosse voor. Die riete is gewoonlik van die dun fluitjiesriet-

tipe. Die foto wat geneem is by Klipheuwel toon so 'n fluitjies

rietbos. Vroeer is hierdie rietbosse baie nuttig gebruik vir die 

bou van kleurlinghuise en die dek van dakke . Vandag egter word 

stene en sinkplate vir die doel gebruik, met die gevolg dat die riet 

baie van s y belangrikheid verloor het. Dit kan egter nag gebruik 

word vir bemesting en om die dreinering van soutgronde te verbeter 

deur dit in te ploegQ 
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hierdie hoofstuk ingegaan word., 
. . . ,· 

C. DIE VERHOUDING : GRONDTIPE a WATERVERBRUIK : OESOBBRENGS: 

,; In die vorige 'hoofstuk is daar reeds op gewys dat hierdie ver~ 

houding in die afgelope paar jaar met 'n beweerde watertekort ;n groot 

rol op die Skema ·e~eel• Die persoon wat die belangrikste deel by~ 

ge~a het om die verhouding te ondersoek ~s dro AoDo Nieuwoudt wat 

reeds dikwels.in.die vorige hoof'sti:lkgenoem iso Ook in hierdie af'-

de1ing sal hoofsaakli;k van gegewens wat deur hom ingesamel is, ge-

bruik gemaak word .. 

Die vofgende lye is saamgestel uit gegewens van deur hom versamel 

is. 

.. 
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Gewas Grond 

Lusern Alluwuim 
Sandleem 
Sandleem 

Sand . 

Bone Alluwuim 
.. Sandleem . __ .; 

··-

!ramaties Alluwuim 
Sandleem 
Sand 

Fransdruiwe Sandleem 

---

- WATERVERBRUIK VAN GEWASSE 

··-·· ------··--·--· .... -~~:----· ..... 

Periode Jaar 1960/61 Jaar 1961/62 ' 

Netto water Oes per Netto water Oes per 
Verbruik in morg verbruik in morg· 

duim · duim --- ~-- -·--~ ····-···· --·~~ .. - .•... ·-- .. ----- -·--··- ·--- "-····--

7.9.60 8.3.61 ' - 42.15 10.8 ton·· 
7.9.60 - 8.3.61 28.81 6.6 ton 

23.3.61 - 10.7.62 5.9o2 23.8 ton 
23 •. 3. 61 10.7.62 -- . :(.;., 83 .• 0 28.0:-ton 

......... ._,_ .... ..,., ...... - -------· .- ... - ....... _, ... -------· -----· --~· ... ---···--- ---- .. ~-- -

16.69 2892 lb. 12.87 28.05 lb. 
12.07 2376 lb. 11.55 31.46 lb. .. 

11.09 778 lb. 9.54 15.42 lb. 
-- -- ---. ----- - ... 

26.4 58 .• 9 ton 21.4 71.0 ton 
16.4 23.8 ton 13.4 57.3 ten 
17.4 15.4 ton 18.6 -- 68.0 ton 

------- ------- .. ·-·-· --- .. - - ~--. ... ----· 

1960/62 
.' 

25°B Somer 19.0 16 ton tee.n 

1960/62 
•;_ 

Winter 9.0 
... ····-· --

) . 

VI 
0\ 
Q 

• 
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Vanuit bogenoemde tabe1 kan die o:p1etterde 1eser die vo1gende af1ei: 

1o Luserno 

t . N. dt 1 )d. 1 d . In sy es1s gee 1euwou 1e vo gen e opsomm1ng van die 

gewas: 

(a) Die vo1gorde van die beste hooi:pro;duksie is: alluwium, sand, 

sandleemo 

(b) D~e sandgronde het wel 'n hoer oesopbrengs as die sandleem-

gronde, maar die waterbehoeftes was.geweldig hoogo So het die 

. sandgronde 1 J% hoer hooi-o:pbrengs, terwyl die 1iaterbehoefte 42% 

ho~r was. Met die beperkte watervoorsiening is so 'n hoe water-

gebruik uiters spandabelrigo 

:Bone. 

In sy tesis gee Nieuwoudt 2 ) die vo1gendeppsomming: 

(a) A11uwia1e gronde het deurgaans meer water gebruik a$in die ge-

val van sandleem en sandgronde. So was die oesop,brengs dan ook 

deurgaans hoar as in. die gevan van die ander twee gronds~orte. 

,. (b) Sandgronde het die minste water gebruiko Roewel die waterge-

bruik nie b"ie laer was as in die geval van die ander twee grond-

.soorte nie, was die oesopbrengs heelwat laer .. ( Soms s1egs 2~) 

(c) Daar was geen korrelasie tussen die twee oeste van 1960/61 
I 

' 
en 1961~62 nie. · Op hierdie verskynse1 sal weer ingegaan word onder 

die bespreking van die klimaat se inv1oed o:p gron~gebruiko 

3o Tamatieso 

Nieuwoudt gee die volgende kort opsomming van sy proefnemings 

met tamaties 3). 

(a) Daar is geen vergelyking tussen die produksie in die 1960/61 

' en die 1961/62 oes moont1ik nie. Selfs die volgorde bly nie die-

selfde nieo 

(b) In 1960/61 lewer die alluwiale gronde amper vier maal soveel 

1) Nieuwoudt, A.D. 
2) Nieuwoudt, A:D. 
3) Nieuvroudt, A. D. : 

Op cit., p.20. 
Op cito, po146 
D.Sc.--tesis, Po:L34o 
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tamaties as di.e sandgronde, tervryl in 1961/62 is die oesopbrengs 

byna dieselfdeo 

(c) Onder die hoofstuk: wat handel oor die klimaatsinvloed sal die 

oor~aak van die versteuring van die reelmatigheid bespreek wordo 

By wyse van opsomming van afdeling.C kan dus met reg gese 

word dat die tipe grond. 'n bes+:i;ssende rol Speel by die produksie 
} ! f ' 
! I. 

van 'n gewaso Byna deurgaans, :(behalwe vir die 'bone-oes van 1961/62 

waar sandleemgronde meer produseer het) het die alluwiale gronde die 

hoogste opbrengs gelewero Dit is egter geen ui tgemaakte. saak vratter 

van leem- of sandgronde gemiddeld di,e laagste oesopbrengs lewer nieo 

In die geval van bone, maar veral in diegeval van tamaties, het dit 

getoon dat daar 'n noue verband, tussen klimaat en grond iso (Op 

hierdie korrelasie sal in •n ander hoofstuk ingegaan wordo) 

Do DIE VERBAND TUSSEN VERSKILLENDE GRON:DriPES EN DIE GEWASSE 

WAT VERBOU WORDo 

Waar die eerste twee afdelings van die hoofstuk :by wyse van 
'· 

inleiding was, word in hierdie laaste afdeling weer tot die onder-

werp van die studie teruggekeero ·Vir die beantwoording van hierdie 

afdeling van die hoofstuk is hoofsaaklik gebruik gemaa.k van verslae 

75 deur Louw en Rosenstrauch en 273 deur Klintwortho 

lo Alluwiale grondeo 

Daar is reeds in die vorige afdeling daarop gewys dat die 
I 

gronde· die belangrikste gedeeltes op die Skema iso Di t kan ®s ook 

verwag word dat die grootste verskeidenheid van gewasse hier goe?-

sal aardo Omdat dit·.gewoonlik die alluwiale gron;de is wat onder-

hewig is aan die brakgevaar 7 sal die bef\U>reking van daardie tipe 

gronde en die invloed daarvan op ge1-tasse onder hierdie sub-afdeling 

be spreek t-rordo 

(a) Lusern: 

Lusern a~rd baie goed op die alluwiale gronde., Ook die ver-
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skillende alluwium verskil van mekaar. In die ligte alluwium 

aard lusern di~ baste, lewer die grootste oeste en het die langste 

lewensduur. In die digte fyn.slik versmoor die plant se wortels met 

die gevolg 'dat sy lewensduur nie ]ank is nie. :Baie boere het ook 

die gebruik om hul beeste op die .lusern ~as te pen met die gevolg' 

dat die .oppervlakte nog vaster .ptrap word. 

Die digte slik het ook die nadeel dat die wortelstelsel van 

die plant·nie voldoende kan ontwikkel nieo In tye van droogte 

is 'n goedop.twi~elde wort~lstels.el noodsaakliko In die slikgronde 

gebeur di t dan dat die blare van die lusern geel word en as die 

droogte-periode te Ihnk duur sal die plant vrek. 

In die derde afde~ing van die hoofstuk is daarop gewys dat 

die waterhoudende verma~ ya.n alluwiale gronde so goedis dat dit 

slegs nodig is om die landerye een keer na"j; te lei tussen elke oeso 

Hoewel lusern goed aard op brakgronde, moet daar egter voldoende 

dreinering wees om te·verhoed dat die wortels van die plant nie ver

rot nie ~" ])it sal veral ge beur as die wa tertafe 1 van die grond baie 

hoog iso 

{b) :Bone: 

:Bone groei goed op alluwiale grondeo 

tekortkomings wat aangevul moet word: 

Daar is . tog die volgende 

( i) Laag gelee alluwiale gr·onde het ge"KDonlik 'n baie ho·e soutkon-

sentrasie. :Bone groei baie swak in brakgronde. 

{ii) Die fosfaatinhoud van alluwi~le gronde is gewoonlik laago 

Dit moet dus noodwendig aangevul word deur kunsmisstowwe wat ryk is 

aan hierdie voedingstofo 

(iii) Slikgronde :ils gewoonl¥: baie hard., Die eni.gste met ode wa t 

ge bruik kan word om bone te oes is deur di t met die hand ui t te trek .. 

Harde slikgronde bemoeilik die oesproses. 
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(c) Gars: 

.Gars is 'n baie nuttige gewas om op soutgronde te saaio Deur 

die stoppels in te ploeg word die tekstuur van die grond losser ge-

maak en die dreinering verbeter. La.aggelee alluwiale gronde is 

baie geneig om 'n hoe soutkonsentrasie op te bouen daarop is dit 'n 

vry algemene gebruik om gars op alluwiale gronde te Saf!.io 

(d) Wingard: 

Wingard aard goed op alluwiale gronde en lewer 'n hoe 0p-

brengs. Die riadeel van die alluwiale gronde is dat dit gewoonlik 

la~g gelee is met die gevolg dat die verdamping daar baie~ .. min i~o 

Hierdie klam koue toestand onder-die stokke veroorsaak soms d.at die 

skade wat d.aar gely word na reens baie hoar is as by gronde wat 

hoer galee is. 

2. Klawer-dorbarik. 

In die begin jare is daar nie veel aandag, met die doel van 

besproeiing, aan die tipe gronde gegee nie ... Met die beperkte 

masjienerie tot die boer se beskikking was dit onmoontlik om hier-

die gronde deeglik te bewerk~ Met die ingebruikname van starker 

trekkers met korsbrekers wat tot op die diepte van 24 duim tot 27 

duim die grond losdo1we, hat die·belangrikh~id van hierdie tipe 

grond toegeneem. Skynbaar word hierdie grond sa,'gter en bewerkbaar-

der hoe meer water toegedien word en hoe langer dit aan die 1ug 

blootgestel word. Om aan te toon hoe belangrik die grondtipe nog 

in die toekoms kan word, sal die volgende volledige verslag van be-

vindings w,eergegee word: 

By Spruitdrif, naby Vreden«al, is in 1926 'n dorbanklaag oop-

gestel vir bewerking. Dit was egter so hard dat selfs met die 
' I 

gebruik van 'n pik dit nie moontlik. was om dit te breek nie. 
i 

In 1948 is hierdie selfde dorbarik weer bewerk met veel meer sukses .. 

. Hoewel_. die dorbarik in ~oorkoms nie veel verskil het van die in 
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1926 nie, het dit die water heelwat mak.liker absorbeer en was dit 

makliker bewerkbaar. Die o~brengs op hierdie dorbankgronde ~s die 

eerste paar jaa1' baie swak, .. aangesien die grond nog rou was en baie 

min of geen plantvoedselibevat het nie en die ~outgehalte redelik 

hoog was .. 

(i) Die samestelling van die dorbank is baie·gebalanseer. Dis ryk 

aan nitrate, maar arm aan ammoniak, ryk aan fosfate, gemindeld in 

potasen ryk aan kalsium. Dit is die verklaring waarom hierdie gron-

de met vrug bewerk kan word 30 jaar lank s?nder dat enige bemesting

stof toegevoeg word. 

Afgesien van die genoemde voordeel wat v:;rugbaarheid betref is 
·, 

daar ook nog verskeie ander voordele van die dorbankgronde bo die 

ander grondtipes. 

(ii) Dit is gewoonlik heelwat hoer gelee as die alluwiale gronde, 

1 
met die gevolg dat die vloedgevaar tot 'n minimum bepe~k is. 

(iii) Die goeie, natuurlike dreinasie van die grond het tot gevolg 

dat die gevaar van brakvorm~ng baie gering is. Hoewel die gronde · 

aanvanklik 'n hoe soutkonsentrasie: het, verminder dit baie gou. 

(iv) Die brosse struktu'lir van die grondtipe het tot gevolg dat 

dit mak.lik is om te bewerk .. Di t pak nie so aan. die implemente soos 

die taai klei nie., 

(v) Die opbrengs van die dorbankgronde neem toe hoe meer dit bewerk 

word.. In teenstelling'hiermee is die alluwiale gronde wat al 

swakker oeste lewer hoe langer dit ge~k word. 

Die voorafgaande volledige uiteensetting van die dorbankgronde 

en die moontlikhede van akkerbou op daardie gronde was noodsaak.lik9 

omdat hierdie grond nog 'n belangrike rol sal speel in die algemene 

grondgebruik op die Skema. 

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



(a) Lusern: 

Lusern wa.t op gebluste dorbankgronde gekweek word, is van 'n 

beter gehalte en fyner van stam as die wat op alluwiale gronde ge-:-

kweek word. Ook verhoog die hoe nitraatinhoud van die dorbank-

gronde die dravermoe van lusern. .Die wortels van lusern speel 'n 

baie belangrike rol in die opbreek:proses van die dorbankgronde in 

die beginjare. In die volgende afdeling van die hoofstuk sal daar-

op gelet.word dat die dorbankgronde baie meer water vereis as d:be 

alluwiale gronde. So is di t dan soms nodig om dorbankgronde twee 

keer nat te lei tussen elke oes .. 

(b) Bone: 

Die hoe soutinhoud v~n die gronde het tot. gevolg dat die gronde 

on~skik is vir die verbou~ng van die gewas in die beginjare • 

. Die groot voordeel van d~e gronde is dat die' bone baie makliker 

uitgetrek en geoes kan word, omdat die grond heelwat brosser is. 

(c) Gars .. 

Gars het twee eienskappe wat dit baie geskik maak om op die 

nuwe dorbankgronde te plant. Gars i·s 'n gewas wat b1iie goed groei 

op gronde wat 'n geringe mate van sout bevato Die dorbankgronde 

het aanvanklik 'n redelike hoe konsentrasie van souto Ook is 

gars in die tweede plek 'ri gewas wat gebru~k word om nuwe gronde 

nmaku. te maak en die meeste· dorbankgronde het nodig ·om mak te word 

voorda t di t onder permanente gewasse soos 1dngerd geplaas wordo 
·': tl· 

( d) Winge rd. 

Waar die dorbankgronde'"~~P genoeg losgebreek is sodat die 
··~'t--. 

wortels ongehinderd die diepte kim indring, ~rd die wingerdplant 

goed. Omdat die druiwe wat op P,ierdie gronde gekweek word ge-

woonlik 'n taai dop het, vervoer dit baie beter. Dit gebeur selde 

dat die wingerd direk geplant word nadat die nuwe dorbankgronde ge-
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lyk gemaak is. 

paar jaar onder 

word. 

Die gebru.ik is 1dat d.-ie nuwe grande eers vir 'n 
~ I 

.• 'i 

wisselgewasse '8C3Plaas word voordat wingerd geplant 

3.. Klawerrooisand., 

Op die gebied van die Skema wat binne die bestek van hierdie 

studie val, is daar n:og maar baie min gedoen om hierdie grande te 

benut., .· Volgens die Klintworth-verslag was di t in• die vroee 

vyftiger jare ongeveer 800 marge (vandag is dit ongeveer dieselfde 

oppervlakte) .. Die grootste gedeel te hiervan 1£om voor iri die 

Koekenaap-sirltel" Die vernaamste rede hiervoo~ wat die groat 

waterbehoefte van hierdie gronde .. Hierdie gronde is· gewoonlik ge-

laat ten gunste van die alluwiale gronde wat herwin is v.an die sout

panne. Ten tye van die Klintworth-verslag "torord beweer dat Q.aan 
onvoldoende.w~ter op die laer deel van die Skema ise Hierdie aan-

vullende behoefte sou dus:~e bevredig kon word nie .. 

(a) tusern .. 

Hierdi~ grande is heelwat armer aan plantvoedsel met die gevolg 

dat alleen suksesvolle oeste gemaak kan word mits voldoende mis-

stow-we toegevoeg word .. In gevalle waar die dorbanklaag baie diep 
. . 

is, moet baie superfosfaat bygevoeg word., Sandgronde is. gewoonlik 

ba~e sag met die gevolg dat swaar masjiene diep spore op die grond 

trap .. · In die ge~l van lusern waar die grond een keer gelyk gemaak 

word yir 'n tydperk van agt jaar, is dit baie nadelig .. 

(b) Bone .. 

Soos in die geval van lusern vereis die gronde ook baie be-

me~tingstowwe om dit enigsins suksesvol te maak .. Die grond is baie 

sag met die gevolg dat die plant en die oes vergemaklik word. 
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. (c) Gars. 

Die gewas vereis baie min water met d.iegevolg d.at dit baie 

goed aard op die sandgronde wat 'n ba.ie .swak wat~rhoUdEmde vermoe 

het. Ook is gars 'n gewas wat baie min plantvoed~el vereis om te 

groe.i, met die gevo~g dat die gewas baie goed aard op sandgronde. 

(d) Wingerd. 

Dcl.ar is baie min gevalle waar w·ingerd op die K;lawerrooisand-
.· ' 

gronde gekweek word. 
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A F D E L I N G III. 

HOOFSTUK 14. 

TOEKOMSBESKOUING. 

Dit is uiters gewaagd vir 'n persoon om oor die toekoms van 'n 

streek te bespiegel al is hy ook hoe bekend met daardie gebied, 

juis omdat sy voorspellings later aan die werklikheid getoets word. 

In die geval van die Skema is di t nog gevaarliker, omdat daar so 
' 

baie faktore .is wat die gang van die gebeu.re in die toekoms ka;n 
. ' 

bepaal en verander. 

In afdeling II van die werkstuk is die faktore wat grondge-
! . 

bruik op die Skema bepaal afsonderlik behandel omdat dit te gekom-

pliseerd sou .raak as di t gesamentlikt bespreek sou word. As dit 

gevaarlik is om huidige faktore saam te bespr~ek, is dit nog meer 

waar vir die faktore van die toekoms~ Die leser·sal verstaan dat 

daar op hierdie afdeling nie so volledig ingegaan sal word nie, omdat 

dit nie binne die doe1 van die werkstuk val 'nie. 

Wanneer daar oor die toekoms van di.e Skema gepraat word9 sal 

die skr;ywer terugplaas na 19 60 en sal veranderings 1¥a t tans ( 19 63) 

reeds 'n aanvang geneem het, nog a.s deel van die toekoms beskou 

word .. In die tweede plek sal veranderings wat nog nie inwerking 

getree het nie, maar "!fat binnekort verwag wo7d, ook bespreek word. 

Die bespreking van die faktore wat 'n rol in die toekoms sal 

speel, sal gedoen word in dieselfde volgorde as wat die hoofstukke 

in afdeling II op mekaar gevolg het: 

lo Die moontlike rol v1at pryse op ·die produksie'-struktuur van ge-

yasse op die Skema in sals:geel. 
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Di t is 9nwaarskynlik dat .daai groot veranderings in verband 

met die prysstruktuur van gewasse binne afsienbare tyd sal wees.. Die 

volgende verancierings kan egter verwag word: 

(a) Baie boere.voel dat' die prys van kaasmelk verhoog moet word. 

Met die oorn~ van die kaasfabriek deur· 'n arider maatskappy in 

1963 bestaan d.aardie moontlikheid. 

(b) Die boere_ voel dat die bemarking van sekere gewasse onder die 

Eeheerrade geplaas moet word. 

(c) Die rol vat ·die wisselvalligheid van pryse op die aanplant van 

gewasse-speel sal in die toekoms al-geringer word hoe m~er die boere 

toeneem in-ekonomiese krag. 

I 

2. Die rol wat die_skepping van nuwe bemarkingskanalesal s:eeel: 

In die verband is daar veral twee maatsk&ppye wat bespreek meet 

word: 

(a) Die .~ooperatiewe Wynkelders op Lutzville: 

Op die 2de Desember 1961 is daar oorgegaan tot die stigting van 

die Kooperatiewe Wynkelders op Lutzville. Hierdie maatskappy 

beoog om_, volgens d;i.e voorsitter van die direksie, mnr. De Wet van 

Aarde, reeds die oes van 1964 te verwerk. Die patroon wat die ont-

wikkeling van hierd_ie kelder vo],g, sal ongeveer dieselfde wees as 

die_ wat 'n soortgelyke maatskappy op Vredendal gevolg het.. Die 

Vredendalse maatskappy was van die eerste wynkelders op die Skema 

en dit het noodwendig 'n aanpassingstydperk deurgemaak, juis omdat 

produksietoestande op die Skema nie altyd dieselfde is as in die 

Bolandnie. Die kelders op LU.tzville sal nuttig uit hierdie foute 

kan leer. Hoewel geen dubbele lidmaatskap toegeiaat sal word nie, 

sal boere tog toegelaat word om kx<otas uit te ruil met boere op 

Vredendal!f _sodat boere by Lutzville hul produk daar kan lewer en 

boere by Vredendal weer _hul produk by die Vredendalse kelders kan 

lewer .. 
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Foto 53. 

DIE WYNKELDERS BY LUTZVILLE. 

Die bouwerk aan die nuwe Wynkelders op Lutzville het reeds in 

Mei 1963 'n aanvang geneem. Volgens mnr. De Wet van Aarde, die 

voorsitte~ van die direksie van hierdie maatskappy, beoog d~e maat

skappy om reeds .die 1964 oeste hanteer. Hierdie kelder van 3,000 

leers voorsien aan 'n behoefte wat lank reeds op die laer deel ·van 

die S~em~ bestaan. 

Hierdie kelder is ongeveer een myl van die stasie. Die groat 

oorweging by die ligging was egter dat dit baie sentraal gelee 

oet wees op die laer deel van die Skema; dit meet onder die kanaal

lak le omdat baie water benodig word en dit moet naby die hoofpad 

ees. 
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Op 20 Julie 1963 was daar reeds 52 aandeelhouers wat ge-

samentlik 53,810 aandele van Rl besit het. Die boubedrywighede 

aan die kelder wat 3,000 leer sal kan hanteer, het reeds begin. 

Die gedagte is om aanvanklik slegs drU.i.we ,te ·pars en di;t dan aan 
r 

die K. W .V. te verkoop. Soos in . die geval van Vredendal, is die 
·. .:\ 

gedagte dan ook om ldraliteitswyne te maak en te verkoop d.m.v. 

. ,. 'n groothandelaarslisensie. (Die deel van di~ Skema sal veral 

1.:-.· ...... 

ligte, droe wyne maak) As die produksie dit regverdig, sal daar 

.selfs gedink word aan die aankoop van 'n stookketel .. 

Die uitwerking van hierdie toekomsbeplanning is reeds duidelik 

sigbaar op die Skema. · ··Die boere het baie jong wingerd aangepla:ht, 

juis met die oog op die produksie van wyndruiwe, selfs in die 

' 
Vaalkrans-substreek en die Koekenaap.:..gebied. In hierdie streke 

was daar voorheen haas geen wingerdstokke nie. Selfs boere wat 

tans geen kwotas het vir die lewering van druiwe by die kelders nie, 

plant baie st.okke aan_. Die hoop bestaan wel dat die kwotas vir die 

]ewering van druiwe vir die maak van wyn in die nabye toekoms hersien 

sal ~rord. (Die laaste vasstelling van kwotas WElS in 1957) 

(b) DieKoerartiewe Kaasfabriek .. 

In die hoofstuk wat handel oor die verskillende bemarkings-
.· 

kanale is reeds daarop gewys dat die kaasfabriek nie daarin slaag 

om die vert roue van die boere in die , sui vTe 1 bedryf' te wek nie o In 

1963 het hierdie maatskappy van eienaar verwissel en dit het· die hoop 

by baie boere laat ontstaan dat die Kaasfabriek onder die nuwe be

stuur 'n beter ~.6ekoms vir die suiweibedryf sal kan uitwerk. 

3.. Die aard en beskikbaarheid van arbeid op die' Skema in die toekoms .. 

Die twee beleidsrigtings wat ingesl~an is, sal noodwendig hul 

invloed op die Skema laat geld. Die skrywer verwag dat daar binne 

'n afsienbare tyd 'n arbeidstekort op die Skema sal' ontstaan. ·Daar 

is veral drie gronde waaro::g·. hierdie stelling gebaseer is nl. die 

beleid van die verwydering van die Bantoewerker ui't die Wes-kaap en 

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



373. 

die opkoms van die mynbedryf in die omgewinge Dit is veral die 

diamantmyne langs die Weskus wat geweldig baie arbeiders sal trek. 

Die visbedryf is besig om uit te brei langs die Weskus met die ge-

volg dat baie arbeiders hulle tot die visvangs begewe, wat lonender 

is as hande-arbeid op die plasee Die rol wat meganisasie by die 

oplossing van die probleem kan speel, is reeds bespreeko 

'n Tweede bele_idsrigting wat ingeslaan word is die ontbinding 

van die bestaande lokasies. Die ·voorde]e van hierdie bale id as di it 

ten·volle uitgevoer kan word, is reeds in die hoofstuk oor arbeid 

bespreek. 

4. Meganisasie en die rol wat dit moontlik in die.toekoms op die 

Skema sal speel. 

In die vorige hoofstuk is daarop gewys dat dit veral g~durende 

die a:f'gelope jare was dat meganisasie op die Skema geweldig toe-

geneem het. Onder punt no. 3 (arbeid) in hierdie hoofstuk het die 

skrYwer voorspel·dat die beskikbaarheid van arbeid op die Skema in 

die toekoms nog verder sal verminder. Gesien in die lig van boge-

noemde verskynsels·kan die leser besef dat daar in die toekoms nog 

baie op meganisasie in die bo-;erdery gekonsentreer sal word. Ho.ewel 

daar nog min kans is vir meganisasie vir baie boere, kan die leser 

nie verwag dat die ont'wikkelingstempo wat tan~ op die Skema gehand-

haaf word, nog onbepaald so sal kan voortduur nie. Hierdie voor-

spellings word gemaak om die volgende redes: 

(a) ·Die leser het reeds gesie,J'l dat di t duur' is om te meganise.~r. 
,···" 

Die persele op die Skema is te klein en die inkomste wat dit oplewer 

te min om die onkoste .wat valle meganisasie vereis, te dra. So is 
! 

da.ar reeds boere op die Skema wa.t bo hul vermoe gemeganiseer het. 

Om P,ierdie probleem te oorbrug, kan daar aan die volgende oplosai ngs 

in die toekoms gedink word: 

( i) Samewerking · tussen die boere .. om sodoende die hoe finansiele 
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Foto 54· 

OPGELEIDE WINGERD • 

. ' 

Dit word al meer 'n gebruik op die Skema om wingerd op te lei. 

Om meganisasie moontlik te maak, is dit nodig dat die wingerdrye 

wyd uit mekaar is. Op die wyse kan daar heelwat minder wingerd-

stokke op 'n stuk grond geplant word as wat vroeer die geval was. 

Om egter die ~gterstand van die aantal stolcke te oorbrug word die 

wingerd opgelei sodat die aantal lote waaraan elke stok kan dra 

meer is. 

Op die foto is 'n goeie voorbeeld van hoe bemesting toegedien 

word: Elke alternatiewe ry word jaarliks diep geploeg en die af-

gesnoeide lote en kraalmis word daarin gegooi. Op die rye tussin 

in word gars of lupine gesaai wat ~n later ingeploeg word as groen 

bemesting. Elke ry ontvang dus in rotasie van 2 jaar groen be-

esting en kraalmis. 
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las wat megan~sasie op die boere le te verdeel en sodoende te verlig. 

(ii) Om die perseeleenhede te vergroot en in plaas van die gemiddel-

de oppervlakte'van ~ 12 morg, die perseelgroottes te vermeerder na 

20 morg per eienaar .. 

(b) Daar is sekere gewasse waarby meganisasie net nie moontlik is 

nie·~ omda t sekere werk met die hand gedoen moet wordo 
. . ' Sulke werke 

I 

is bv. die pluk van skorsies en tamaties, die sny van druiwe, die 

optrek van bone ens. 

Meganisasie het reeds duidelik sy invloed laat geld op die 

aanplanttegniek l!a.t . gevolg word by wingerd. Waar wingerd in die 

verlede naby mekaar geplant is, word dit tans (in die toekoms sal dit 
. I 

in 'n nog groter mate) al wyer van mekaar geplanto Op die wyse ver-

seker die boer dat hy met sy trekker die werk kan doen wat vroeer 

deur twee werksmense heelwat stadiger gedoen'is .. Om dieselfde 

produk:sie te behou word die wingerd nou opgel:ei - die Steilenbosoh-

Elsenburg proefpersele he_t ree.ds uitgebreide proewe vir die oplei 

van wingerd onderneem. 

5. Die invloed wat nuwerwetse vervoermiddels en verbeterde verkeers-

Die paaie op die Skema het heelwat verbeter sedert 1960 en daar 

is die vooruilsig dat dit nog_verder sal verbeter. Die belangrikste 

van hierdie veranderings was die aanbou van 'n nuwe pad op die Neer-

setting-deal van die Skema. Hoewel hierdie pad 'n groot verbetering 

is op die pad wat daar voOll'heen op die deel van die Skema was, is dit 

nog nie hoog genoeg om gevrywaar te word teen oorstromings nie. 

Die ideale toestand sou wees as 'n pad gebou kon word bokant die 

kanaal vanaf die punt "t4-aar die spesiale pad oor die hoogwaterbrug 

gaan tot l;>y Bloukrans .. So ~n hoogwaterpad sou betaken dat daar 'n 

ononderbroke verbinding sou: wees tussen_Vredendal en Strandfontein11 

selfs in die winter ( tyd van o·orstromings). 
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te voorspel, beveg en in 'n geringe mate te verander. 

Die boer wat daarin slaag om tamaties in die winter te pro
\ 

duseer kan verseker we~:~s VEl.ll 'n baie goeie prys .. Di t was tot op 

die huidige stadium egter nog nie inoontlik: om wintertamaties te 

produseer nie, weens.die nadelige invloedva.n ryp. Die gedagte he1i: 

by sommige boere ontstaan om die temperatuur in koue nagte op 1n 

k:Unsmatige wyse bevredi gend te hou. Daar is verskillende metodes 

wat die boere kan gebruik: 

(a) Rookskerms bokant die ta,.t.ielande kan gevorm wo~d deur die 

brand .van rubber buitebande. 

2°0 opgeskuif word. 

Op die wyf?e kan die temperatuur tot 

(b) . Deur die plant baie nat te hou. Die vogtigheidsgraan in die 

plant verhoed die vorming van rYi!J in 'n groot mate. 

(c) Die gebruikvan oliekonkas is ook al_op die proef gestel. Hier-

die olikonkas word geplaas op die tamati.eland (40Vt .. by 40Vt.) en aan 

die brand gestee~. Op di~·wyse word 'n warm.luglaag bokant die 

plant gevo~. 

Dit is nie nodig vir die boer om elke nag die voorsorgmaat-

reels t.e tre:f' nie aangesien die temperatuur slegs vir 'n paar nagte 

onder y;-iespunt daal. Met die gebruik van 'n outomatiese alarm word 

die boer s~ 'taak baie vergemaklik... Die leser bese:f' da;t die hele 

bestrydingspr<;>ses vir die boer baie kos. Die metode kan dus ai-· 

lee.n gevolg word as die boer verseker is dat hy 'n baie ~oeie pr;rs 

vir sy produk sal kry .o 

Onder die a:f'deling Verkeerswee van hierdie hoo:f'stuk het die 

skrywer reeds melding daarvaii gemaak dat di t moontlik is om ui t-

voerdruiwe·langs di'e Skema te kweek. Die dro~ weer met die a:f'wesig-

heid van ongewenste reen maak die streek baie geskik vir die kweek 

van d.ie p:roduko 
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In die tweede plek sal die verbindings tussen Kaapstaa_ en 

die Skema bespreek word .. In. die gevail van die Spoorwegverbindings 

is daar nie groot veranderings waaraan die skryw·er kan dink wa.t :in 

die nabye toekoms gemaak kan word nie .. . ' . . ~ 
Dit sou wenslik wees as die 

spoorwegstas:iie van Koekenaap verbeter kon word. ,_. •n Uitbreiding wat 

wel in die verre toekoms aangegaan sal word, is die verlenging van 

die Kaapstad - Bitterfonteinspoor]yn tot by Springbok en verder tot-

dat dit met die spoorlyn van Suidt.;es-Afrika aanslui t .. So 'n deur-

lopende spoorweg sou beteken dat die treindienste_ -~~ die trajek baie 

uitgebrei sal word. ( Di t is nie nodig dat die skrywer verder sal 

ingaan op wat dit vir die Skema.sal betaken nie.) 

In die hoofstuk wat handel oor die verkeerswee hat die skrywer 

reeds gewys op die ontwikkeling wat op die Skema verwag kan vrord 

as die Spesiale pad tussen Kaapstad en die Skema voltooi is.. Dit 

_sal die Skema byvoorbeeld nader bring tot s·legs 4 uur se cy vana£ 

Kaapstad .. Die uitwerking wat dit sal he, kan reeds afgelei word 

as daar op ge1et lJ'Ord dat die Suid-Afrikaanse Spoorwee teen die einde 

van 1963 'n padmotordiens tussen die Skema en Kaapstad in.werking 

wil stel. Aanvanklik sal die installing daarvan ears eksperimen-

iteel wees, met die doel om te bepaal of di t betalend sal wees.. Die 

doel van hierdie busdiens sal hoofsaaklli.k wees om groente te vervoer. 

Met so 'n snelvervoerdiens sal die selfs moontlik.wees om uitvoer-

druiwe op die Skema te produseer .. Die skrywer wil liewer nie 'n 

voorspelling waag oor die verandering wat op die Skema sal plaas-

vind nie, mits die produk 'n sukses blyk te wees. 

6. Die invloed wat die klimaat in die toekoms o;p die grondgebruik 

o;p die Skema sal he .. 

Ander f~ktore wat die grondgebruik o;p die Skema be;paal of be= · 

invloed.)\ ka.n tot g11 g:root mate deur o.ie mens beheer of selfs ver~ 

and.er ·w·orclo Die klimaat is egter vas en menslik g~~s;proke omrer-

anderbaaro.. Dle mens is slegs in staat om d.ie "tree:r:somstandi.ghed .. e 
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1. Die toekoms van watervoorsiening op die Skemao 

Water is d:i:.e lewensbloed van all~s wat lewe op die Skema en dit 

word bestudeer deur elke oewerbewoher. Die hoeveelheid en stand-

houdendheid_ daarvan is van· die grootste belang vir alles wat lewe 

op die Skemao 

In die hoofstuk oor Watervoorsiening het die skrywer daarop ge-
, 

wys dat daar van tyd tot tyd watertekorte: op die Skema ontstaan het. 
-· .. :_,. .. -· - -

Om hierdie tekorte te oorkom en die water wat beskikbaar was doel

treffend te ,benut, he_t die J)epartement van Waterwese -verskillende 

verbeterings in _die waterstelsel van die Skema aangebring - op 

hierdie aspek is reeds gewys,. A! hierdie pogirigs was nie suksesvol 

om die voorraad water wat beskikbaar was voldoende te maak vir die 

groot en steeds groeiende behoeftes: langs die Skema nie. So is 

daar volgens die bepalings ~an Artikel 58 van die Waterwet no. 54 

van 1956 ondersoek ingestel en die-volgende aanbevelings gedoen: 

(a) Die verhoging van die Clanwill!Lamdam. 

Met die toevoeging van 'n betonwal van lOvt. en 'n stelsel van 

·sluise ook van lOvt., sal die oor:ioop_van die dam met 20vto verhoog 

word.,_ (D~e 111oontlik:e ve~hoging met 'n verdere· 5vt • .is later 

moontlik). Op die wyse sal die inhoud van die dam soos weergegee 

in die meegaande grafiek, ·verhoog word vanaf die huidige 27,152 

morgvoet tot 49,030 morgvoet. Hierdie verhoging van die dam word 

hoofsaaklilt beoog omwatervoorsiening op die Skema stabiel te maak. 

Daa.r sal dan ook nog 'n verdere 1,500 morge onder besproeiing ge-

plaas word, behalwe die 11,422 morge wat reeds onder besproeiing 
·, 

is. Die totale beraamde koste van·die hele onderneming is 

R600,000; terwyl die Owerhede ber~am om 4it in 1966 te voltooi. 

( n;t ~al buite die bestek van hierdie studie om 'n volled:ige ver

slag te gee van al die veranderings en ui tbreidings wat daan op die 

dam beoog word. Die gegewens kan die leser vrat belang stel~ Yind 

in die Verslag ool' die voorgestelid.e verbeter:i.ngs~:;erke aan <lie 
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Foto 55· 

·DIE CLANWILLIAMDA1~. 

Op die foto let.die laser die volgende op: 1. Die 

hidro-elektriese kragsentrale net links onder die dam op die foto. 

2. Die 7 reekse straalbrekers op die oorioopvlak van die dam. 

Na die verhoging van die dam sal daar net twee reekse straal

brekers wees (sien skets langsaan). 

3. Die planne vir die verhoging van die dam het reeds 'n aanvang 

gene em. :Bo-op die huidige kruin sal 'n betonlaag van tien voet 

geplaas vrord en 'n verdere reeks sluise van nog tien voet sal aan

gebring vwrd. Op die v:yse sal die kruin van die dam met twiritig 

voet verhoog word en die inholid vergroot word van 27,000 morgvoet 

na 49,000 morgvoet. (1 morgvoet = 575,000 gellings). Verder 

sal 'n brug bo-oor die he.le dam gebou word vanwaar die sluise ge

reguleer sal word. 
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·_. SKAAL . 
. • 
.: .. :: · .. 

Her/eicle Hoogfe ..i.S6·0 
lleclucecl Level JS6·0 

VOORGESTELDE VERHOGING VAN 

CLANWILLIAMDAM 
Her/elde Hooyfe .UO·O 
Reduced level .J$0·0 

ller/eide Hoogh~ .JII·S 
Reduced i.~we/ .111·5 

Her/elde Hoogfe ..70"1 ·0 
Reduced J.,gvel .J04·0 

!fer/eide lfooyfe c4t?·8 
·li'educecl Level i?4i? 8 
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C lANWILLI AM DAM 

INHOUQSKURWE 
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METERHOOGTE IN VOET. 
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WARE HOOGTE BO SEESPIEEL IN VOET. 
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Olifantsrivier-staatswaterwerke, soos uitgegee deur die Staats-

' 
drukkers in 1963. Die meeste van bogenoemde gegewens is ook 

vanuit hierdie bron verkry.) 
I 

(b) Bekledj,.ng en verlenging van die k:anale in die Koekenaap-gebied. 

In die genoemde verslag wo,rd die volgende genoem: 

( i) Hervorming en betonbekleding van 90,000 voet bykanale,. 

(a.i) Die vergroting van die afvoervermoe van die hoofk:anaal deur die 

wande daarvan met 9 dm. te verhoog •. 

(iii) Die versk.affing van meettoestelle vir 133 uitlate na hoewes. 

(iv) Die bou van 2 omgekeerde sifons~ 

(v) Die bou van.betonbekleding van 'n nuwe balanseer-reservoir met 

'n inhoud van 6 morgvoet. '· Ook word daar beoog om die bestaande · 

balanseer-reservoir ook 'n betonbekleding te gee .. 

Die beraamde koste van die bogenoemde uitbreidings sal ongeveer 

R200,000 wees .. 

\ 

Oor die bou van 'n moon:tlike hoevlJakkanaal bestaan daar •n on-

.. duide likheid wa t die skrywer nooi t kon oplos nie o Skynbaar is die 

l!lOOntlikheid van die bou van so 'n kanaal deur 'n Kleynhans-

kommissie ondersoek. Wanrieer ·di t was en wat die omvang daarvan 

was is onbekend .. Volgens verslag noo273 (H .. Klintworth) is' die 

gronde wat onder' so ':ti.hoevlak:kanaal sal vaL op die gedeelte van 
.. . 

die Skema onder bespreking, die volgende: 

(a) Sandgronde of Klawerrooisand - 1570 morge. 

(b) Klawerdorbank of Karooleem- 650 morge 

(c) Geelbruin kleileem - 200 morge 

(d) Klipgronde - 60 morge. 

(Die verspreiding van die. gronde word weergegee op die k.aart wat be-

sproeibaarheid aantoon op bladsy 346 ) 
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Foto 56. 

VELD EN SANDDU:INE. 

Die foto is geneem vanai; 'die kanaalwal in die rigting van die 

veld. Die foto onder~te¥0 die bewering wat in die hoafstuk oor 

watervoorsiening gemaak ··is: ni. dat sonder die besproeiingswater die 

streek alleen gebruik sal kan word vir ekstensiewe veepoerdery. 

pie bosse op die voorgrond is oor die algemeen harde doringbossies 

wat alleen in die natter wintermaande beweiding aan vee bied. 'n 

Baie algemene bostipe . is ,steekgras", 'n harde doringagtige gras 

wat ont$eskik is vir bewe~ding, veral in die somer. 

Op die agtergrond .is .die rooi sandduine wat volgens die be-

wering van die tu inwoners langs die Skema toeneem deur die jare. 

Sulke sandduine is reeds 'n algemene verskynsel in die streek. 
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Foto 5;r .. 

DIE NUWE BALANSEERDAM. 

Die ander balanseerdam naby die Platskraalstreek van die Skema 

het te klein geword vir nuwe uitbreidings wat beplan word. , Dit 

was dus nodig dat 'n nuwe balanseerdam van 6 morgvoet (1 morgvoet 

575,000 gellings) gebou word om die bestaande dam aan te vul. Die 

skraapwerk aan hierdie dam het reeds 'n aanvang geneem. Die dam 

kan nie baie diep gemaak word nie, sodat dit nie te ver onder die 

kanaalvlak sak nie. (As dit te ver onder die kanaalvlak is, kan 

dit nie meer by die uitloopkanaal uitloop nie). Dit sal dus be

teken dat die wateroppervlakte van die dam baie groat sal wees. 

In hierdie droe klimaat sal die verdamping op so 'n groat water 

oppervlakte baiehoog wees. Om nog verdere waterverlies deur weg-

syfering te voorkom, sal die dam van 'n sementvloer en walle voor

sien word. 
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Dit is onnodig dat verder op die moontlikheid van die bou van 

so •n kanaal ingegaan word en die gevare wat dit inhou bv. {a) die 

brakgevaar vir die vloedvlakte en {b) die hoe onkoste wat so 'n 

heeltemal nuwe kanaal sal beteke:ri. 

8. Die moontlike rol wat oorstromings en siektes in die toekoms sa] 
.. ,· 

s;peel. 

· Die laser kan verwag dat d;e '.,gevaar van oorstromings baie min-
:'".·. 

der sal word as die inhoudsmaat van die Clanwilliamdam met byna 

die helfte· vergroot word. :Baie van die wintervloedwaters kan op 

die Wyse absorbeer word. As dlt~i- nog 'n dam in dJJ.e bolo.op van· die 

Olifantsrivier in die.omgewing van CAtrusdal gebou word, sal die ge-

vaar verder verminder. Di:~. bou van die Aspoortdam in die Doring-

rivier geniet in die jongste tye weer baie aandag. Hierdie dam sal 

weer die ~loedwater van die Doringrivier absorbeer. 

Die voorkoms van siektes en plae neem geweldig toe o;p die Skema. 

Gelukkig vir die boer pntwikkel die bestrydingstegnieke dienooreen-

komstig. Die_nuutste' ontwikkeling op die Skema is om die wingerd 

te swael met die hul;p van. 1n klein !_liegtuigie. 

9. Die rol wat die grond in die toekoms van die Skema sal speel. 

In die eerste plek· sal die .streke wat onder besproeiing g~plaas 

gaan word na die verhoging van die Clanwilliamdam bespreek ~rord. · 

(Die gegewens aangaande hierdie gronde is verkry .vanui t die verslag 

van R.F .. Loxton no. 553.) 

{a) Vaalkransperdeskoen. 

Die ligging van die streek kan duidelik gesien word op die 

meegaande lugfoto. Dit is 'n perdeskoen'wat die rivier maak net 

voordat di t Vaalkrans bereik. · Die streek word van die Iinkeroewer-

kanaal geskei deur •n hooggelee plato van sand en klipperige gronde. 

Daar is 'n s~a_le kans dat hierdie plato be-vrerk sal kan word. Die 
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perdesk9en self bestaan uit drie afsonderlike streke. Die ti:pe 

gronde wat in die streak gevind word: 

(i) Soutagtige, alkaliese gronde wat qestaan uit spoelgronde wat 

bedek is deur 'n dun lagie sand. Hierdie gronde sal besproei kan 

word, indien die sout uitgedreineer kan word. 

(ii) Die ligte fyn sand het 'n baie goeie dreinering sodat die 

waterbehoefte baie-hoog sal wees. · Dit sal alleen besproei kan ~mrd 

as die plantemateriaalinhoud van die grond verhoog kan word. 

(iii) Die gelaagde kleileemafsettings l.s baie geskikvir besproeiing, 

·maar ongelukkig onderhewigaan oorstromings. 

(iv) Die dorbankgrond is weens die steil helling ongeskik vir be-
i 

sproeiing. 

Die indeling van besproeiingswaardes is as volg: 

Tipe 1) Oppervlakte % 

A2 15.8 16 

'B . 1 31.3 32 

Bz 5-3 6 

c 43o7 46 
. 96.1 morge 

1) Die gronde word ingedeel in tipes na gelang van.die tekstuur, die 

vrugbaarheid, die helling en die besproeibaarl>.eid daarvan. · Tipe A 

is gewo.onlik die beste terwyl tipe C · die swakste is. 

(b) Die Vaalkrans-driehoek. 

Die ligging van hierdie stuk grond is duidelik sigbaar aan die 

grens van die Va~~krans-streek. (sien lugfoto 5 ) Hierdie 

stuk grond is baie gelyk en veral naby die krans wat dit begTens, is 

dit baie laag. Die gronde het dan ook i'n hoe soutkonsentrasie en 

wel omdat: · 

( i) Di t laag gelee is. 

(ii) Dit 'n digte kleilaag het slegs drie voet onder die opper-

v],akte. 
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(iii) 

( iv) 

. i -
Daar 'n ocirplaat oortollige kanaahrater op die grond gelos word. 

Ook is daar 'n gronddalil wat baie lek, bo-op die krans, wat 

die Driehoek begrens. 

Hierdie euwels sal eers bestry moet word voordat" besproeiing 

toegepas kan word • 

.Die levee-gedee1te is hee1wat hoer ge1ee. Dit bestaan uit 

sanderige 1eemgrond met 'n lae soutgehalte en dit kan heelwat wins-

gewender besproei word. 

Die besproeiingswaarde-indeling is as volg: 

Tipe Oppervlakte Persentasie 

A2 13·7 21% 

131 10.5 16% 

132 1).6 21% 

c 26.3 41% 

64.1 morg 

{ o) 'n Gebied in 131oukransstreek: 

Die gebied maak deel uit van die levee van die rivier met 

die gevo1g dat die tekstuur van die grond hoofsaaklik fyn sanderige 

grond is waarvan die soutgehalte laag is. 
I 

Weens die sanderige 

tekstuur is die inwendige dreinering baie goed.en mis en organiese 

materiaal sal toegevoeg moet word om di.t te verbeter. . 13esproeibaar-

heidindeling val in groep 131• Omdat die oppervlakte van die 

streek slegs + 11 morge is, is di t te klein as afsonderlike hoev.re 

en sal dus ,ingeskakel inoet word by bestaande perse1e. 

1n Tweede aspek va11 hierd.ie grohd. wat in die toekoms a.andag, 

sal moet geniet, is die vergroting van die boerdery--eenhede. Die 

klagte het lank reeds 6p die Skema ontstaan dat die oppervlakte waar-

op die boer verwag word om 'n bestaan te maak, heeltemal te klein is. 
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Foto 58. 

DIE VAALKRANSPERDESKOEN. 

Die_ loop van d~ r.ivier kan duidelik gevolg word op die foto as 

gevolg van die bome op , die oewers van die rivier. Op die lugfoto 

in die inleidingshoofstuk kan 'n beter geheelbeeld van die Vaal-

_kranshoefyster gesien word. Hierdie hoefystervorm wat die rivier-

loop aanneem is ke~erl_cend van 'n ou rivierloop. Die neiging 

bestaan by die r~vier om gedurende die vloedperiode hierdie ~aai 

wat dit gewoonlik volg uit te skakel. Op die foto is die vloen-

loop van die rivier dan_ ook sigbaar • 

. Ondersoek is reeds ingestel om b.ierdie gronde op die hoe_fyster 

te besproei - die b~vindings word in die meegaande beskrrwing weer-

gegee. Op die voorgrond is die intensiefbewerkte gronde in die 

Kleinplasiestreek. Die verskil tussen die twee gedeeltes is 

opmerklik. 

r' 

-,;.~ - .....__ - _. _.._..,.1"\, .-... ~ • ' 
....;... lot"" ....... ~- _____ .,._ ....... -~ ..... ---.~ ·--· --- - _ ........ _. __ ...... _...-..- - ... -~-

. , - ~;~~' ~-- ;_::::._~: =-:.::::. ~:_ ~- -~·_: .:::'- --
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Foto 59. 

DIE VAALKRANSDRIEHOEK. 

Op die lugfoto in die inleidingshoofstuk w9rd die ligging van 

hierdie streak as deel van die Skema beter aangedui. Op die voor-

gron~ is die Olifantsrivier wat hier baie stadig loop, , nie alleen 

omdat di t baie gelyk is nie, maar ook omdat die _opstotende gety die 

vloei van die water _vertraag • . Die gelyk spoelvlakte word van die 
. . 

rivier geskei deur die levee wat hoofsaaklik uit sanderig leem-

gronde bestaan. In die agtergrond is die gelyk vloedvlakte waarop 

o~dersoek ingestel is om di t te besproei. Ver in die agtergrond 

is die terrae wat die rand van die spoelvlakte uitmaak. 

_In_ die meeg~~de beskrywing word die uiteensetting gegee van 

die bevindings van die o~dersoeke wat ingestel is. _ Die grond is 

baie gelyk en daarom sal die gelykmaakkoste daarvan nie baie wees 

nie. Ongelukkig is die dreinering baie swak en die brakinhoud 

baie hoog. 
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1)' 
Na aanlei~ng hiervan haal die skrywer die Staatskoerant aan: 

11 Die Minister van· Waterwese het, ·.· kragtens para
g:t"aaf (a) van Subartfkel ( 2) van artikel 63 van 
Waterwet ~o. 54 van 1956, bepaal dat die maksimum 
gronde wat qehoort aan enige' eienaar van grond in 
Olifantsri vier-Staa tswaterbehe'ergebied, "'at met 
water ui t die blifantsrivi.er-staatswaterwerke be
sproei kanword, hoogs:tens 15 morge per eienaar 
kan wees. Waar · 'n eii:maar voor daardie datum 
reed's 'meer as 15 morge gehad het,. behou hy die reg 
om daarop te besproei. "· · 

Baie boere beskou hierdie 15 mo~ge te klein en daarom koop 

hulle gronde aan. Om egter besproeiingswater vir hierdie aanvul-

lende gronde te verkry, is di t nodig dat hy die gronde laat regi-

streer op die naam van sy vrou of sy kinders. Dit sou goed wees 

as: vanuit ander oorde die saak ondersoek word of die boerdery-eenhede 

·. op die Skema wel groot genoeg is om 'n goeie bestaan daarop te maak. 

},_ 

Hierdie oorde kan wees nagraadse studente of die Owerhede .. 

1.0~ Die rolwat kapitaalkragtigheid, beter voorligting en inisiatief 

in die toekoms van die Skema sal speel~ 

(a) Voorligting: 

Die skrywer het reeds daarop gewys dat dit ~edurende die afge

lope jare was dat die boere die nut van wetenskaplUle bo.erdery b~sef. 

Hiermee saam gaan die besef dat di t aileen waagsaam is om hulle o:p 
. I . . 

/ 
d.ievlak te waag m~ts hulle die nod.ige teoretiese kennis besit .. ' . . 

Dit kan met 'n groot mate van.sekerheid verwag word dat die boere op 

die Olifantsriviersk~ma hulle in die toekoms nog-meer o:p die saak sal 

' toel~ as hulle eers die vrugte van hu;L toewy~ngs gepluk het .. 

(b) Inisiatief: 

Daar is reeds gewys OH' die verband wat daar bestaan tussen 
') . 

teoretiese kennis en ondernemingsgees en daarom sal nie weer op 

hierdie saak ingegaan_word nie. 

1) Die Staa.tskoerant: 22 Julie 1960, p.38 
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(c) Kapitaalkragtigheidl 

Die skrywer het reeds daarop gewys dat dit veral gedurende 
• _I • • 

die laaste paar jare van die tydperk onder bespreking 1ias, dat die 

boere vinnig toegeneem het in kapitaalkragtigheid .. Die faktore 

wat die toename in die hand gewerk het; sal nog vir 'n hele aantal 

jare in di~ toekoms geld en daarom kan met 'n groot mate van vry-

moedigheidaangeneem word dat die toename nog sal voortduur.. So 

'n toename sal weer dien .as stimulus vir.verdere uitbreidings en so 

sal die sirkel voltooi word totdat een faktor d.rasties verander. 

'n Persoon wat op die;Skema groot geword het en vir twee jaar 

daaroor navorsing gedoe;n het, kom onder die indruk van die ont-

wikke1ing deur die jare. Die hinderlike groeipyne van die jare 

' 1930 tot 1950 het verdwyn en 'n tydperk van.groter bestendigheid 

wat gegrond is op kennis en ondervinding het 'n aanvang geneemo 

.Die toekoms word deu,r elke oewerbewone.r met 'n gevoel van self-

versekerdheid en 'n gees van optimisme tegemoet gegaan. 

oooooooOooooooo 
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2 

4 

22 

32 

33 

34 

35 - 48 

49 

52 

56 

57 

60 

63 - 131 

392· 

BRONNELYS VAN KAARTE, GRAFIEKE :EN SKETSE. 
_,,,·.: ;.,··: 

Bot, A.K. en Kloppers, .P.J. : 
Afrikaanse Atlas. p.8. 

Die Direkteur: 
Driehoeksmetingskantoor, Kaapstad 

Die Landmeter-generaal, Kaapstad. 

Die skrywer: 
Aflei9-ings gemaak vanaf lugfoto' s en 
veldopnames •. 

Departement van Landbou: 

Die skrywer: 

'n Ko~tbegr:t;p van Landboustatistiek van 
die Republi~kvan Suid-Afrika, Po73a 

· Die metode van insameling word onder 'n 
. · aparte hoofst~ genoem. 

Die skrywer: 
· Die balkdiagramreeks. 

Departement van Landbou: 

Departement 

Departement 

'n'Kortbegrip van Landboustatistiek van 
dieRepubliek van Suid-A:frika9 pp. 55 en 74. ' . . 

van Landbou: 
'n Kor:tbegrip van Landboustatistiek van 
die Republiek van Su:id:-Afrika, ppq .17 ,· 66 
en 75o .· 

van Landbou: 
'n Kortbegrip van Landboustatistieke van 
die B.epub::t.iek van Suid.:_Afrika,' pp .. 10, 56 
en .74. 

Depa:rtement.van Landbou: 
' 'n Kortbegrip van Landboustatistieke van 

die Republi'ek van Suid..,.Afrika, PP• 14, 53 
en 76. · · 

Die Olifant~rivierse Wynkelders Bpk.: 
· · Jaarverslae. 

Departement 

Die skrywer.: 

van Landbou: 
'n Kortbegrip van 
die·Republiek van 
en 7;5• 

Landboustatistieke van 
Suid-Afrika9 pp .. 13, 53 

Produksiekaarte-reeks 
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148 

171 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

213 

214 

215 

217 

.218 

227 

231 

232 

253 

254 

257 

269 

282 

Die 

Die 

Die 

Die 

·n:i.e 

Die· 

. Die 

Die 

Van 

393 .. 

Suiwe1raad : 
Jaarverslag 1960 

Inkomstekantoor, Vredendal. 
! ' 

Landd.roskantoor, 
I 

Vanrhynsdorpo 

Landdroskantoor~ Vanrhynsdorp·o 

Landdroskantoor, Vanrhynsdorp .. 

Landdro skan t<;>o.r, \Tanrhynsdorp. 

LanddXoskantoor., 
' 

Vanrhynsdorp • 

Landdroskimtoor, Vanrhynsdorp .. 

Wyk, S.Po: 
T,he economic importance of' mechanisation 
in agricuiture; Po 16 .. 

Die Departement van Landbou: 
· 'n Kortbegrip van Landboustatistieke van 

· die Repub1iek van. S:uid-Af'rika, p .. 47 o 

Inkomstekantoor, Vre~endalo 

Die Departement van Landbou: 
'n Kortbegrip van Landboustatistieke van 
die Republiek van Suid~Af'rika, p .. 69a 

Inkom.stekantoor, Vredenda1. 

Inkomstekantoor, Vredenda1 • 
.. . 

Die Af'de1ingsraadkantoor·, Vanrhynsdorp. 

Inkomstekantoor, Vredend.a1o 

Inkomstekantoor, Vredendal. 

Swaneve1der, G.oJ o: 
· Die 01if'antsrivierbesproeiingskema, Po37 .. 

Swanevelder, CoJo: 

Nieuwoudt, 
I 

op.. cit. p. 29 o 

A.D.: 
M~Se.-tesis, Po47. 

' . 

Swanevelder, C.J o: 
op. cit .. , p .. 35o 

Maqkenzie, L .. A.: 
Hid+ograf'iese opmetings, dee1 6 en 1. 

'•• 
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305 

324 - 328 

346 

380 

381 

:I 
I: 

394o 

Departement van Waterlfese, Vredenq.al .. 

Die skrywe:r: 
· Perso.onlike waarnemings. 

Departement van Wate:rwese, Vredendal.; 

~partemtimt van Wate:;rwese, Vredendalo 
;_: ·' 

Die Sekretaris v~ Waterw~se: 
Verslag oor- die voorgestelde verbeterings
w~rke a.ap: die Olif'antsrivierwaterwerkeo 

s;wanevelder, ·- 9 J. : 
op 'Cito Po 82o 

·• 
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BRONNELYSo 

A ONDERHOUDE: 

lo Privaatpersone: 

(a) Aantal boere lan~s die Skemao 

( b) J. H. de . W aal en W. M. van Aarde. 

2. Maatskappye: 

(a) Barclaysbank 
Bestuurder 

(b) Darlingse Koop •. Suiwelfabriek Bpk. 
Bestuurder 

(c) Droevrugteraad 
Sekretaris 

(d) Fisons (Edms.) Bpk. 
Bestuurder 

(e) H. Jones en Co. 
Bestuurder 

(f) Landboutegniese .Dienste 

(g) 

(h) 

(i) 

( j) 

( Afdeling Grondbewaring) 

Langeberg Koop. Bpko 
Bestuurder 

Lutzville Koop. Wynkelders 
Voors. van Direksie 

Massey-Fergq.EJqn Ltdo 
.· :Bestuurder 

Die Olifantsriver Koo:Po Kaasfabriek 
· Bestuurder 

- Vredendal 

- Kaapstad 

- Stellenbosch 
- Mnr. Loc:tmer 

- Kuilsrivier 

Paarl 

- Vredendal 

- D. Agen bach 

- Pa.arl 

Lutzville 
- De w •.. van .Aarde 

- Kaapstad 

- Vredendal 
- Ao Coetzee 

(k) Die Olif~tsrivier Koop. Vereniging Bpk.- Lutzville 
Bestuurder - J. Huisamen 
Klerk· - D. Laubscher 

(1) Die Olifantsrivierse Koop. Wynkelders 
Bpk. 

( m) 

(n) 

(o) 

Sekretaris 

Royal Dai!'y Ltd. 
' Sekretaris 

Wm. Spilhaus and Co~ I!.td. 
13estuurder 

Volkskas Bpk. 
Bestuurder 

~ . '· 

- Vredendal . . 

- J., Visser 

- Kaapstad 

-Kaapstad 

- V!'edendal 
- Mnr. Truter 
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Jo Regerings- en Publieke Instansies: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Dorpsbestuur 
Sekretaris 

Olifantsrivier Staatswaterskema 
Adm. ingenieur 
Tekenaar 
Hoofwaterfiskaa1 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee 
Stasiemeester 

Departement van Waterwese 
· · Sup~rintenderit 

B : KORRESPONDENSIE: 

1. Die Noordwester Uitgewers Bpk. 

2. ·Die Olifantsrivier Staatswaterskema 

- Vredendal 

- Vredendal 
- J. duPlessis 
- Kloppers 
- Hammers 

- Lutzville 

- Koekenaap 
- Jo De. Kook 

- Calvinia 

- Vredendal 

3. Provinsiale Administrasie (Depto Paaie) - Kaapstad 

4. Die Weerburo - Pretoria 

C VERSLAE: 

lo Jaarverslae: 

(a) Die Aartappelraad 

(b) Darlingse Koop. Suiwelfabriek Bpk., 

(c) Droehone Beheerraad 
' 

(d) . nroevrugteraad 

(e) Ho .J;ones en Coo 

(f) 
... ,. 

Landboutegniese Dienste 

(g) Langeberg Koop. Bpk. 

(h) Lut:z;yille Koop. Handelsvereniging Bpk. 

(i) DieiOlifantsrivier Koopo Kaasfabriek 

( j) Die Olifantsrivier Koop. Vereniging 
. ~ 

- Pretoria 
- 1960 

-Kaapstad 
~ 1960 

- Pretoria 
I- 1957 - 1960 

- Stellenbosch 
.,.. 1956 -19~0 

- Paarl 
.:... 1960 

- Vre(iendal 
- 1958 - 1960 

- Paarl 
- 1960 

- Lutzvil1e 
-:- 1950 - 1.960 

- Vredendal 
- 1957 - 1960 

- Lutzville 
- 1944 - 1960 
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2. 

. ·,· 

(k) Die Olifa.ntsrivierse Koop. Wynke1ders Bpk.- Vredenda1 
- 1949 - 1960 

( 1) Die 01ifantsri vier Staatswaterskema - Vredenda1 
- 1949 - 1960 

( m) Royal Dairy Ltd ... -Kaapstad. 
- 1960 

(n) Die Suiwe1raad -Kaapstad 
- 1960 

U.G. VERSLAE: 
•· 

(a) Die ve!rs1ae van die Direkteur van besEroeiin~: 

5"5/47 . 28/42 ; 65/49 ; . 65/50 ; 72/51 22/52 
' 

27/53 . 15/54 ; 60/54 . 24/56" ; 51/57 ; 74/60 ' ' 
75/60 . 76/60 • ' 

(b) Landbou en veeteeld ~ers1ae oor produksie: 

(c) 

77/4'8 ; 28/57 . ; 49/58 ; 57/58 ; 49/59 ; 56/59 ; 

70/60. 

Verslae van De:12artement van Lande: 

10/47 ; 8/50 47/50 58/51 ; 25/52 13/53 

42/54 44/55 ; 10/57 ; 18/59 27/60. 

(d) Finansie1e vers1ae van bes:12roeiing: 

40/48. 

3. A1gemene verslae: 

(a) Departement Landboutegniese Dienste. 
No. 24: Du Toi t, Dr. M.S. 1928 
Field report on the Olifants River Irrigation Scheme. 

No. 75: Louw, P.A. & Rosenstrauch, F.J. 
Lower 01ifants River Irrigation Scheme. 

No. 221: Rosenstrauch, F.J. 1944 
Rapport oor die dreinering van sekere gedee1tes van 
Koekenaap. 

No. 245: Van der Merwe, C.R. 1946 
Dreinering en brakherwinning op die 01ifantsrivier-
nederset~ing. 
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No. 262: Pellisier, M.v.z. 1947 
Rapport oo~ die ondersoek na sekere braktoestande op 
di'e laer Olifantsrivier nedersetting~ 

! ' . 

I . • I 
No .. 270: Murray, G~ 1949 
Drainage of certai:ni areas in the lo;-rer Olifants 
River Irrigation S:cP,e~e. 

' No. 273: Klintworth, H. 
The Karoo soils of the Klawer Irrigation Scheme. 

No.' 553& Loxton, R.F. 1959 
Report on soil survey of certain areas in the vicinity 
of Holrivier, Lutzville. and K<;>ekenaap. 

(b) Depftrtement van Landbou: 

Pamflet no. 191: Theron, C.J. en Niehaus, C.J.G. 
Wynbereiding 

Pamflet no. 334: Van Garderen, J. 
'Kunsmis vir lue:?ern op Vaalhartz 

Pamflet no. 340: VanWyk, S.P. 
The economic importance of mechanisation in agriculture. 

(c} Departement Landbou-ekonomie en -bemarking: 

'n Kort begripvan Landboustatistieke van die Republiek 
van Suid-Afrika. 

(d) Die Sekretaris van Waterwese: 

Die voorgestelde verbeteringswerke aan die Olifantsrivier 
Staatswaterwerke. · 1962 

(e) Direkteur van Besproeiing: 

Mackenzie, L.A. 
Hic1rografiese.opmetings. Deel 6 en 7. 

D TYDSKRIFrE: 

1. Die Burger: 

5 April 1949 ; 9 Desember 1954 ; 1 Februarie 1955 ; 
7 Februarie 1955 ; 23 Julie 1955 ; 17 Desember 1955 ; 
10 Januarie 1956 ; 9 April 1956 ; 7 Oktober 1960. 

2. Die ''Landbouweekblad. 

Die Staatskoerant: 

· 22 Julie 1960 
E PROEFSKRIFTE: 

l. Clase, F.E. M.Ed. U.P. 
Beroepsopleiding in Boerdery. 

1938 
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2. Cornelissen, f.IJ. M.A. u.s. 1950 
Die Besproeiingsnedersetting Kanoneiland. 

3. Hyman, L.G.R. .M.Sc. . U.S. 1959 
'n Ekonomiese ondersoek van besproeiingsboerdery langs die 
Oli.fantsrivier. 1956 ...;. ·1957. 

4v Niewoudt~ A~D. D.Sc~ UwS. 1962 
Agrohidrologiese s.tudies ai:!Jl die Olifantsrivierbe
sproeiingskema. 

5. Niewoudt, A.D. M.Sc. u.s. 1959 
Di.e invloed _van verskillende intensi tei te bes_p roeiingswater 
op·die opbrengs en samestelling van lusernhooi in die 
Olifantsri viervallei. · · · 

6~ Swanevelder, C.J. M.A. U.S. 1953 
Die-Olifantsrivierbesproeiingskema 

1. Venter, J.H. M.A. u.s. 1947 
Die Boegoeberg-K~ros-besp~oeiingskema. 

F ARTIKELS: 

1. Bosman, F .• H. 
Boerderyj,.p Suid-Afrika Sept. 1943 
Instandhoi!l(ling v~ grondvrugbaarheid onder besproeiing • 

. ~-~·. 
2. Jackson, E.A. 

Australiap Journal of Agric. Research 1959 
Water consumption by lucerne in Australia. 

,· 

3! Schulze, B.H. 
South African Geographical Journal April 1947 
The climate of South Africa according to the classifications 
of Koppen and Thornthwaite. 

,· 

4. Serton, P. 
South African Geographical Journal 
The desert in Human geography. 

Des. 1929 

5. Die Suid-Afrikaanse Aardryk~kundige tydskrif. Des. 1960 
Landuse in the upper Bel.'g River valley. 

G a BOEKE 

1. Delori t, R.J. en Ahlgrin, H. L·. 
Crop production. , 
Prentice Hall, New Jersey, 1949 

2. Huntington, E., Williams, F ,en Van Valkenburg, s. 
Economic and Social geography~ 1947 

3. Klaggs, ·K.H.W. 
Ecological crop Geography. 
Macmillan comp., New York, 1942. 

4. Malherbe, !.de V. 
Grondvrugbaarheid. 
Nasionale Boekhandel Bpk., Kaapstad, 1933. 
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5. Russel, M.B. 
Water and its relation to Soils and Crops. 
Academic Press, New York, 1959 

6. Tisdale, S.L. en Nelson, W.L. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Soil fertility and fertilizers. 
Macmillan Comp. New York, 1956 

H ALGEMENE 

Die Afdelingsraad 

Die Akteskantoor 

Die Kantoor vir Driehoeksmeting 

Die Lariddroskantore: 

5. Markagente: 
Fine Bros. Ltd. 
F.C. Meiring Ltd. 
Fox en Brink Ltd. 
J.H. Pentz en Seuns 

6. Suid-Afrikaanse Poswese 

BRONNE: 

ooooooOoooooo 

- Vanrhynsdorp 

- Kaapstad 

- Kaapstad 

- Vanrhynsdorp 
- Vredendal 

- Kaapstad 

- Kaapstad. 

I 
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