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“

Oorsig van die Projek

Doringbaai is mos ‘n famliieplek,
wat een raak, raak vir almal … mense
is baie verbind hier op Doringbaai

- Groepsgesprek

”

Met die aanbied van die 2010 Wêreldbeker Sokkertoernooi was een
van die vereistes, die nalatenskap van die sokkertoernooi. Sedertdien
het ‘Legacy Projects’ groot aanklank gevind in die algemene diskoerse.
Die idee van nalatenskap het ook heelwat stukrag verkry deur die
Verenigde Nasies (VN) se verklaring van Mandela-dag op 18 Julie ter
viering van die nalatenskap en toegewyde diens soos verpersoonlik
deur Madiba.
Die gedokumenteerde dorpsgeskiedenisse en as’t ware hul
nalatenskap, in die algemeen in ons land, is meerendeels ‘n weergawe
van die vestiging en ontwikkeling van die Neder-duits Gereformeerde
Kerk (NGK), en hoofsaaklik gefokus op die wit / blanke bevolking se
wel en weë. Ander inwoners word genoem met betrekking tot welsyn
en sendingaksies.
Die post-apartheid Suid-Afrika het baie uitdagings, een daarvan wat
direk verband hou met die bevordering van versoening en bevordering
van gemeenskaplike samehorigheid (social cohesion) is die
demokratisering van die plaaslike/dorpsgeskiedenisse. Die antwoorde
op die vraag, “wat is die geskiedenis van gebiede/dorpe/streke” kan
nie sondermeer beantwoord word deur slegs die raadpleeg van die
bestaande bronne nie. Ten einde ‘n meer omvattende antwoord te
verskaf, is dit nodig dat nuwe bronne ontgin en toeganklik gemaak
word. En een van daardie bronne is, mondelinge geskiedenis, die
belewenisse van mense, hulle eie lewenservarings en perspektiewe.
Die dokumentering van die lewenservarings van geselekteerde senior
inwoners van Doringbaai, Clanwilliam en Villiersdorp, vorm deel van die
Instituut vir Versoening en Geregtigheid (IJR) se Building an Inclusive
Society (BIS) 2012-2016 program. Die drie projekte is op die inisiatief
van die projekleier van die Schools’ Oral History projek asook die
plaaslike gemeenskapsheler/community healer begin en bestuur.
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In die geval van Doringbaai asook Clanwilliam is die senior inwoners
lede van die seniorburgersklub op hulle onderskeie dorpe. Party van
hulle is ook aktiewe deelnemers aan die Golden Games wat jaarliks
plaasvind onder die vaandel van die Departement van Sport en
Ontspanning.
Die dokumenteringsproses is begin deur eerstens ‘n paar
groepsbesprekings te hou ten einde ‘n oorsig te verkry van die groepe
se lewenservarings, kennis oor die dorpsontwikkelinge asook om
belangrike gebeure te identifiseer.
Daarna is daar besluit om met sekere lede van die onderskeie groepe
onderhoude te voer wat met video en stemopnemers opgeneem was.
Die kriteria was onder andere, beskikbaarheid asook bereidwilligheid,
gesondheidstoestand en natuurlik dat hulle ten minste vir ‘n geruime
tyd inwoners van die onderskeie dorpe moes wees. Die onderhoude
was meestal tuis gevoer waar die projekdeelnemers gewoon het, maar
die groepsbesprekings het in ander lokale plaasgevind.
Die titel, in die geval van Doringbaai, omdat die langs die see geleë
is, is ‘My Storie, voor dit in die see en onder die sand verdwyn’. In
die geval van Clanwilliam en Villiersdorp, ‘My Storie, voor dit onder
die sand verdwyn’ is na aanleiding van ’n stelling wat atta Dina Don
gemaak het oor haar versugting enersyds om by haar voorouers aan te
sluit, maar ook dat haar lewensverhaal en die van ander op ‘n manier
vasgelê moet word voordat daar geen spoor van hulle oor sal wees
nie.
Hierdie publikasie is ‘n poging om die nalatenskap van ‘n seksie van
die inwoners van Doringbaai, Clanwilliam en Villiersdorp vas te vang en
sodoende ‘n stem te gee aan dorpsgeskiedenisse wat histories nie na
waarde geag was nie.
Die geredigeerde teks in hierdie publikasie is grotendeels gebaseer
op die onderhoude wat gedurende die projek met die deelnemers, as
individue en in groepsverband, gevoer is en opgeneem is deur middel
van ‘n stemopnemer, asook video opnemer.
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Die Unie

MARIA ‘DRIEKA’ OEWIES
Gebore April 1929

[Ant Stienie] Drieka was die shopsteward van die packers, die
skoonmakers en die dermtrekkers, en oorlé Koos Coetzee was vir die
mansmense, hy was ook die man wat moes toesien dat die overalls
skoon was.
Daai jare was die organisers oorlede oom Jan Matewis (voorsitter),
oorlede ant Tinkels, uncle Hennie Peters, ant Sara Danster en ant
Marie Memani, Lisa se ma – die mense wat altyd ut die Kaap uit gekom
het, was Ray Alexander en Marquard en oorlede Walter Sisulu, hulle
altyd met ‘n bakkie gekom, ons was nog kinders, opgeskoot, (Ray
Alexander) was oral bekend gewees, sy was ‘n goeie mens gewees.
[Ant Stienie] Daar was foto’s in die Guardian koerant, ant Drieka se pa
was altyd die man wat afgevaardig was vir die mansmense , Augustine
was nou weer vir die ander unie, antie Monica van Houtbaai het
werkers op Doringbaai geleer hoe om stokvis te werk.

[Ant Drieka] Wat my ouers my vertel het, toe my oupa, hy was ‘n
blanke, Dirk Coetzee, hier gekom het, was dit net bos gewees, daar
was net drie huise wat teen die strand gestaan het, dit was nog daai
voortydse huise met die rietdak, die mandjiehuise, hulle het altyd kom
visvang hier, dit het hulle my vertel, my pa Jan Coetzee was ‘n skipper,
toe daarna het sy seun die skuit gekry, dit was soos ‘n familie skuit,
die Kingfisher, toe’t my broer Abraham hom gekry, dis ook nog hy
wat lewe, hy’s op Ebenhaeser en toe ek en my man Jacobus Kowie
Oewies getroud is, het hy toe by hom gewerk vir jare.
Die skool het gegaan tot standard vyf (graad sewe), ons het in ‘n
blikskooltjie skoolgegaan, omdat hier nie hoërskole was nie, my
man en ‘n Koopman was die eerste studente wat in Worcester by
Söhnge gaan leer het en daarvandaan is hy Genadendal toe, hy was
nie aangeneem as onderwyser nie, hy daarna so af en toe see toe
gegaan, hy het altyd hier baie (onderwys)aflosposte gehad, soos ek
gesê het my een dogter, Deline, het by hom skoolgegaan, standerd
drie (graad vyf), hy’t altyd vir my gesê hy’s nie ‘n onderwyser nie, maar
is ‘n seeman, so van die see af het hy gesterwe, hy’t op die see siek
geword, hy was 60 jaar toe hy gesterwe het.
8

Naweke
Daar was die Universal rugbyspan, Cupido Coetzee die kaptein, die
Young Stars, Rosebuds netbal span, Drieka, Stienie, Lottie, Poppie
Julies was ook lede, in groen jurke gespeel, in unies gespeel teen
Lambertsbaai, Clanwilliam, Vanrhynsdorp, Klawer.
AAN DIE BEGIN
[Simon Bantam] wat ek kan onthou wat die groot manne vertel het,
hulle het hul eie krewe gehad, hulle eie bakkies gehad, hulle het als van
hulleself gehad, mettertyd het die fabriek met hulle gesels dat hulle die
kreef wat hulle gevang het by die fabriek af te laai en daarvoor vergoed
word, maar hulle sou nog altyd in beheer wees van hulle goed, maar
later het die fabriek hulle goed uit hulle hande gevat, Doringbaai se
bruingemeenskap het toe niks meer gehad nie.

9

DOROTHEA ‘ATTA DIENA’ DON
Gebore September 1929

Ek is Dorothea Don die oudste, is in die ‘Gaat’ gebore, my pa was
Pieter Goliat en my ma was Liena en haar nooiensvan Coetzee, ek’s
gebore in Doringbaai, ek’t my pa leer ken as ‘n visserman. Toe erwe
uitgesny word op Ebenhaeser vir die Kleurlinge, het hy toe die see
gelos en op agt jaar trek ons almal Ebenhaeser toe, daar het ek my
skoolopleiding begin vanaf sub A (graad 1), in standerd een (graad
3) ontwikkel ek miltsteek en kon nie aan sport deelneem nie, kon nie
eens vinnig loop nie, toe is hier nog nie dokters en hospitale nie, toe sit
ons predikant, hy was ’n baie goeie man gewees, my heeltemal uit die
skool uit, toe gaan werk ek by ‘oubaas’ en ‘oumies’ goeters, op 12 jaar
oud werk ek vir ‘oubaas’ en ‘ounôi’ daar op Vaalkrans, toe mag ons
nie by die fabriek werk nie, ons was te jonk, eers toe ons 16 jaar oud
was, toe werk ons maar kreefbene. As jy een kreef geëet het, voel dit
asof jy ‘n slagding geëet het, net sulke yslike krewe, hulle kom ook nie
soos nou se krewe van diekant nie, hulle kom van onder af, die skuit
vang hom vol, soos hulle sê hy’s deklo, dan kan ons maar weet hy het
bo-op die dek en in die dek het kreef, toe ons daar beginne werk.
Sê my broer, hy’t hier in die fabriek gewerk’, ek moet vir ‘ounôi’ en
‘oubaas’ los en in die fabriek kom werk, ons was ‘n hele paar, hier
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is nog een ander vrou, wie saam met ons begin het, Lya Vercuil. Dit
was vanaf 1948 het ons pal in die fabriek gewerk, ek’s getroud in
Ebenhaeser, my man was ook ‘n visserman, ons het daar ‘n tydjie by
my ouers gebly, toe trek ons na hierdie huistoe in Doringbaai. Hierdie
was almal twee vertrekke, toe my kinders vol raak, my swaer se vrou
sterwe toe, toe bly hy in ‘n drievertrek, toe ruil ek en hy, nou toe loop
bly hy in die twee vertrek en ek kom bly in die drievertrek, en soos
my kinders groot geraak het, het ons later die huis verander in ‘n vier
vertrek, ek bly nou by my dogter, want ek het vir my dogter die huis
gegee, nou sien, van daai tyd kom ek in Doringbaai aan dat ek nog
vandag hier is.
Van ’48 het ek in die fabriek gewerk tot 1984, toe sit die dokter my af
as gevolg van verkalkte rugwerwels, sit ek nou by die huis Madala geld
sit en eet wat hy vir my gegee het, onse ou Madala , hy sit net min by,
maar net vir die Here sê dankie hy sit darem by. Dan lyk dit hierdie tyd
is swakker as daaityd, want ons het gekry vier rand en twee pennies
dis ‘n uur se werk, en so het ons geveg en geveg. Toe kom hier ‘n vrou
hier in Doringbaai, ‘n blanke vrou, sy was van oorsee gewees, Ray
Alexander, daai vrou van die unie Food & Canning sy’t hier die unie
kom stig, hier in Doringbaai. Toe’t my broer en ander mense, hulle is
almal dood, toe’t hulle beginne veg. Ons het in sinkhuise gebly sulke
regop huisietjies en ander het weer platdak huise gewoon.
Onse kos het oor die see gekom, nie soos die mense nou koop nie, ‘n
skuit het dit van oor die see uit die Kaap gebring, die William Roeland,
dis nie soos nou wat ons ‘n boksie meel en n bottel visolie koop nie,
dis sommer ‘n sak meel en ‘n sak suiker en ‘n drom visolie tot op die
petrol het ook oor die see gekom, en as daai skuit inkom en die see
is so kwaai, hy kan nie inkom en dan het ons nie grocery nie, dan gee
jy nou vir my, ons ken nou al die toestand, so het ons gelewe onder
mekaar, dan kan ek met ‘n pond winkeltoe, dan kom ek met twee
sakke groceries, nou gaan met ‘n tien rand, honderd rand winkeltoe,
dan draai dit in jou arm net ‘n kardoes suiker, doerie tyd het hulle sulke
skale gehad, ronde skale waarin hulle die goed geweeg het met hulle
gewigte op, die suiker word geweeg, die meel word geweeg, die koffie
word geweeg, en die rys word geweeg en so, maar toe’t ons baie
beter gelewe as nou, ek kyk nou die dag 2,5 kg suiker is R32, so’t ons
aangekom.
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Hoe was die fabriek in 1948?
Dis was soos ‘n slawerny gewees, ons het nie geken van overalls wat
ons beskerm nie en bootse, nou sit die mense op stoeltjies werk, weet
ons loop deur die vis of kreef met onse skoene saam in onse klere,
ek sien nou nog antie Drieka Oewies so duidelik, sy’t haar altyd so
netjies geknoop, dan sê ek, kom knoop daai sak op my ook so, dan
bring sy nog twee groot spelde, dit is soos ons self moes beskerm
het, die fabriek het nie vir ons sulke goed gegee nie, elke week moet
ons ‘n paar veldskoene koop, want dis onse werk om deur daai vis,
kreefdoppe en modder te loop, deur die waters.
Dan lê die kreef net so hoog (wys na die plafon), my kind hulle is net
sulke krewe (wys met haar hande die grootte), as jy hom hier aan die
nek vat, hy’t mos sulke dik pote (wys na haar arm voor die elmboog) dat
die bloed hier uitloop, dit was swaar gewees, ouma Stienie (Monakali)
weet ook daarvan, dan loop die bloed uit ons hande, as ons uit die
fabriek uitkom dan staan die spirits (brandspiritus) reg, dan hou ek my
hande in daai spiritswater want netnou moet ek weer loop werk, as die
een skuit wegtrek dan kom die ander ene in, so ‘t ons gewerk, en so
het ons by rou kreef lateraand gaar kreef (gewerk), want die mense,
die cleaners haal die nekke uit, later toe werk ek rou nekke, later gaan
ek na die bakery toe, waar hulle die nekke pak, dan kry jy sulke labels
en daai bokse word gepak d en c, dis die grootste sterte, dan kry
ons ‘n f die derde grootste, dan kry jy ‘n g dis die vierde grootste, en
dan kry ons vir h die vyfde grootste en die j is net sulke klein stertjies
en on daai boks het 48 stertjies ingegaan en in die groot bokse gaan
net 10 in, die f gaan 24 in, so’t ons hulle geken, so’t ons met die jare
aangekom, my kind.
En so het die fabriek geverander, hy’t lateraand so geverander dat ons
op die beltde werk, soos die tyd geverander het, so het die fabriek ook
geverander, dit was darem nie lekker om so van die grond af te werk
nie.
Ons het hier ‘n ou voorman gehad, Johannes Engelbrecht, sulke groot
trollies wat in die oond ingaan dat die krewe kan gaarkook, hoekom
die oubaas aan die ding vat, weet ek nie, die ding is nog warm, toe
rem hy al die pot uit, toe sien ons hier slaan hy om en hy val nogal vir
12

my plat, ek sê toe wat het oubaas aangevang, dit was nogal lekker
gewees, so’t ons gewerk. Toe werk ons lateraand rou kreef, word nou
in ‘n blik gepak, sulke plat blikkies, hierdie Jeannette wat hier onder
by die fabriek werk, haar ma, dan is ek ‘n toevouer, die label wat hy
in toegevou word, moet in ’n sekere vou gevou word, jy moet hom
eers droë vou, dan moet jy daai papier natmaak, dan moet jy die kreef
daarin sit en dan toevou, op ‘n sekere vou.
Toe moet ons lateraand diie krewe poppietjies maak, dis té mooi, toe
moes jy hom heel werk, kom die sakke uit die Kaap uit van oor die see
en dan word die hele kreef daarin gesit, met ‘n rek. Ek’t nou die dag
vir die kinders gesê hulle moet vir my ‘n kreef bring om te kyk of ek
nog altyd een kan maak, dan lyk hy net soos ‘n poppietjie, tien bene,
toe ons die style uitgevind het, dan wys ons weer vir Lambertsbaai se
mense, ons het met so Leyland lorrie (Lambertsbaaitoe gegaan) ons
ken nie teerpaaie, vanaand kom ons weer terug.
Toe Miss Ray (Alexander) hier kom, toe is dit nog apartheid, Milakaza,
ek en my skoonseun se ma antie Tinkels het tot in Pniel getravel om
vergaderings by te woon. Hierdie blok was drie rye huise, die eerste
muurhuise. United States was die derde, die laaste fase was die
Vaalkamp huisontwikkeling, as gevolg van die stryd van die unie.
Sy, Ray Alexander en Annie McKenzie was geban, maar ons het nie
laat lê nie. Frank Marquard, Mentoor was van Pniel, ons het aangegaan
met die unie. In Huguenot by die Ray Alexander sentrum, altyd by daai
hotel gebly (Drakenstein hotel) dan slaap ons daar, kry ons alles daar
by die hotel, konferensie gehou. Liz Abrahams, Nana, sy was ‘n diener,
‘n vegter, en ons het getravel, Gardens, Adderleystraat daar het miss
Ray ook ‘n kantoor gehad.

Atta Dina se bereidwilligheid
Loonraad in Elsiesrivier (bygewoon), op Laaiplek het ons Gert Koenana
opgetel en van Houtbaai het ons mense gekom, en ons stry oor die
verhogings, dis aan die brand. Daar was ‘n stand (rak) met appels,
druiwe en hulle sê “julle kan peusel”. Toe hulle gaan koukus, sê ek vir
Gert Koenana, “gee hier daai baadjie en hoede, hulle grênd hoede”,
13

hy sê “Atta trek uit die klere”. Later kom hulle terug en hulle het nou
ingewillig, ons het ook darem geld bygekry. Die aand moet ons nou
daar slaap in Elsiesrivier, hulle koop vir ons eiers en ons het dit sommer
in die ketel gekook, so het ons aangekom, ek is nie spyt nie.

Girl Devon
My man is ‘62/’63 dood terwyl hy snoek gevang het, bakkie het gesink
met drie man, ons was nege jaar getroud, vyf seuns en twee dogters
(gehad), na drie weke kry ons eers sy lyk.
In 1971 toe kry ons die ramp met die vissersboot Girl Devon, ons
staan in die fabriek, waskamer tee gehad, pakker, kom binne gestorm,
“sit masjiene af, my kind en broer en sy seun, 21 op skuit, 2 gered
en 19 verdrink, Ouboet Fortuin het darem gewaag om twee man te
red, ousus Meidjie se seun het die laaste uitgespoel, my seun na vier
dae uitgespoel, later het ek sy lyk uitgeken, ek’t aan Kallie Louw (die)
polisieman gesê, “wys net sy voete, op sy linkervoet was uitgetatto, ‘n
hartjie, “I love you God”.
Jy moet nie jou eie beuel blaas nie, selfs die polisie laat roep my om
lyke te versorg, “loop roep vir Atta Diena”, dis seker iets wat die Here in
my gesit het, meester Rosant het altyd vir die skoolkinders gevra, “as
jy siek raak, vir wie roep jy”, dan sê hy, ‘Atta Diena”, Nou die dag vir my
dominee gesê dis nog net ek en Drieka (Oewies) wat oor is, toe sê hy,
“dis nou jou bonus wat jy kry”.
Alles het verander, destyds, die lewe was goedkoop gewees, lantern,
safety boots en baadjies kry hulle mos nou, vier blanke vrouens het my
daaronder in die fabriek kom skilder.

Leierskap op Doringbaai uit vrouens
Milalkaza, Jan Matewis, so het ons bygekom, Tinkels, Betty Press, net
die klomp vrouens wat Kaaptoe ry in die derde klas, en die guard op
die trein sê een van ons moet in die tweede klas kom ontspan, ja daar
was ‘n paar deurmekaar mense, daar was ook ‘n witman in die fabriek
wat agter haar was.
14
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CHRISTINA ‘Stienie’
MONAKALI
Gebore Mei 1932

te bou, maar toe hulle hier kom was hierdie plek net bosse, hier was
nie huise nie, hier was nie mens nie, hier was niks, net ’n bos, hulle
het skoongemaak. In 1928 was die fabriek klaar sodat die mense kon
begin werk, toe het die eerste huisgesinne uit Saldanhabaai gekom,
die Summerse, die Smeda’s, uncle Hennie Pietersen-hulle, antie
Tinkels-hulle, oom Juluis-hulle, die Mosterts, die Reeds, die Faro’s,
maar toe Lambertsbaai se fabriek begin is, toe trek hulle terug, toe bly
die Dabulas, Summerse, Smedas en Pietersen hier agter.
In 1928 het hierdie fabriek begin werk, my ma het gesterwe toe is sy
oor die 96 jaar, daar rond, my pa is in 1958 oorlede daai, jaar is ek op
Calvinia op skool.
Terwyl die fabriek gebou was, was my ma-hulle nog almal in
Saldanhabaai, en toe die fabriek klaar gebou is, het hulle hier waar die
saal nou staan, daar bo by die kerk, die NG kerk, dit was die huise wat
hulle gebou het vir die familie wat van bo af, wat van Saldanhabaai
af moet kom, kan kom intrek sodat hulle in die fabriek kan kom werk,
‘n barracks, ons huis het apart gestaan, dat waar die NGkerk vandag
staan, is op ons huis se grond.

Ek is Christina Dabula, noemnaam Stienie, gebore in Doringbaai op
12 Mei in 1932, eggenoot Goodman Monakali hy is van die Transkei
en hy is oorlede, my pa was Stock Dabula en ma Katriena Esau van
Saldanhabaai.
Toe ek my verstand gekry het, het ons in sinkhuisies gebly, die skool
was ook maar ‘n sinkskool en die fabriek was ook ‘n sinkfabriek, dit was
maar kaal en vaal, hier en daar ‘n ou huisie, daar waar die Verenigingde
Gereformeerde Kerk (VGK) nou staan, die skool was maar daar waar
dit nou nog altyd is. Die ‘Gaat’ is daar onder naby die fabriek, hier het
hulle gesê, ons bly in die barieks/barrakke.
My pa was ‘n engineer en my ma was ‘n fabriekwerker, my pa het in
1925 met die Hollanders uit Saldanhabaai na Doringbaai toe gekom
om die fabriek te bou.
My pa en ma het in Saldanhabaai getrou. In 1925 het my pa saam met
die Hollanders gekom om die fabriek North Bay Canning company
16

Die eerste skipper wat in Doringbaai gewerk het, was John Summers,
hy met sy huisgesin, oorlede oom Henry Smeda, oom John Summers
se swear, en oorlede Johnnie Kamarie-hulle en uncle Hennie Petersen,
dan onse huisgesin, daai was die eerste mense in Doringbaai. Daai
jare was daar nie voertuie en goeters nie, onse mense het oor die see
gekom, tot op die werkgoed van die fabriek het oor die see gekom en
onse kos het alles oor see gekom, so toe die mense begin werk, het
Papendorp se mense, Lutzville se mense, Ebenhaeser se mense, hulle
was die eerste mense wat hier in die fabriek kom werk het, dis nou
mos naby.
Water was hier nie gewees nie, water het onse mense met trekkers
gery uit Strandfontein uit tot toe daar later pype gelê is, ons moes in die
môre vier-uur opstaan om water te gaan haal, dra ons die parafienblikke
op die kop en die mansmense het nou vir hulle drastokke gemaak
sodat hulle die twee blikke kan gelyk dra, so het ons hier grootgeword,
hier in die Doringbaai.
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Die fabriek het geopen in 1928, die eerste manager was mister Boy
Gillies, en die voorman was Jack Heydrik, en na hom het mister Baker
die manager geword.
Kinderjare op Doringbaai, skoolgegaan,
netbal gespeel op
Ebenhaesear, Vanrhynsdorp, Lambertsbaai, Klawer, smiddae naskool
as die fabriek nog werk, gaan help in die fabriek, maar meestal gaan
hout optel in die veld so as die mense terug kom, dan is daar hout om
vuur te maak, baiekeer het die manager in die fabriek ons onderwyser
gaan vra of ons kon help in die fabriek, soggens 10h00 gaan ons af
om te gaan werk, dan kies hulle die groot spanne wat kan werk, daai
tyd werk die mense gaar kreef, jy kan die kreef uit die dop uithaal en
dan moet jy oopsny om die derm uit te haal, dermtrekkers, ander is net
brekers om die kreef uit die dop te haal, en die ander is dermtrekkers.
Ek was 16 jaar toe ek vas begin werk het, aan die begin toe gaan vou
ek toe, daai tyd toe die mense gaar kreef gewerk, hulle die blikkies
geline met sagte papier, wit wat in die blikkie kom, dan pak hulle die
kreef daarin en dan as die blikkie vol is, dan moet ons die papier toevou
sodat hy nie moet lig kry nie, dan gaan dit in na die steampot toe en
as hy daar uitkom, kry hy ‘n deksel op. Toe ek daar begin werk het,
het my pa, ma, broers en susters, my hele familie, oudste broer Wilton,
Stokka (Norman) en Tailie, susters, Liza en Angelina daar in die fabriek
gewerk.
Ek het in die fabriek gewerk tot ek getroud is in 1960, my man is
van Sterkspruit, hy’t ook hier in die fabriek gewerk, hy het die skuite
reggemaak, hy’t by die slip gewerk, sy naam was Goodman, as die
fabriek toe was, dan gaan ek Kaaptoe, gaan werk ek by dr Swill(Sewel)
in Pinelands, van my ma se familie het in die Kaap gebly toe het my
suster later ook Kaaptoe getrek en daar gaan bly, my tweede oudste
suster, sy het daar vriende gekry, met die wat ek altyd daar gaan kuier
het, as dit vakansie is, gaan haal ek altyd haar kinders sodat haar
kinders hiernatoe kom vir die vakansie.
Toe het ‘n ander vrou, ook met die naam Stienie, sy is ‘n Morris, sy’t
ook daar gebly en sy’t toe die mense Sewel aan my gesit, ek het vir
twee jaar daar gewerk, daai tyd was die Kaap baie lekker gewees nie
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so rof soos nou nie, (byvoorbeeld) ek’t met spokie (trein) wat 01h00
in die Kaap kom van Elsies gery, dan stap ek na my vriendin toe, dit
was in ‘52/’53, daai tyd ry on trein van Lutzville stasie af Kaaptoe,
hiervandaan het ons die posbakkie gevat, eerste posryers was meneer
Bleekers, daai jare is daai stasie Vlermuisklip stasie, môreoggend sesuur kom ons in die Kaap.
Ek’t later geleer vis pak tot 1972, toe’t ek opgehou het met werk, ek’t
allergies geword, meneer Louw van Worcester het gekom en ons het
tamatie puree, pickled onions en beetroot het ons alles in die fabriek
gemaak, toe’t ek puisies uitgeslaan, toe sê die dokter ek is allergies vir
tamaties.

Daai tyd van die Food &
Canning Workers’ Union
Daaityd het ons net vir ‘n sikspens ‘n draadmandjie gekry, toe het
die voormense soos oom Jan Matewis-hulle, Ant Tinkels-hulle het
vergaderings met die witmense gehou oor die werk is te veel en die
geld te min vir die werk en toe het hulle(oom Matewis-hulle) die mense
uit die Kaap uit laat kom, Walter Sisulu het hier gekom altyd met ‘n
groen bakkie met Ray Alexander-hulle, hulle het darem gemaak dat
die mense ons meer betaal sodat ons kon sien waarvoor ons werk, die
plaaslike leiers was oom Jan Matewis, Koos Coetzee, antie Tinkels,
Marie Moos, Magrieta Danster, hulle was ‘n hele paar gewees, Hennie
Pietersen ook.
Ek was ook die substeward, toe ek net in die 20 was, om die subs in
te samel was maar moeilik, party mense sê wag-‘n-bietjie, kom op so
en so tyd, maar hulle het gegee, een keer was ek saam, toe moes ek
ook opgaan vergadering toe, Kaaptoe.
Vir my was dit die moeitewerd om ‘n substeward te gewees het, as
almal onse mense hul deel bygedra het, het ons voorlopers mos
meer krag gekry, as hulle uitgaan vergaderings toe, ons klagtes te vat
hoofkantoor toe, dan het hulle darem die geld gehad om die mense op
die pad te sit, treinfare, sakgeld, kosgeld , dit was rêrig die moeitewerd,
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dat ons vandag hierdie huise kry, die sinke kon afgegooi word, dat
die huise met stene gebou word, dit het altyd verbeter, baie dinge het
verander.
Hier het so baie goedjies gebeur, die dag as ons strike by die fabriek
het almal uitgekom, klein en groot dan gooi ons die mandjies voor die
kantoor van die manager, toe was Jan Visser nog manager, hy’t het
mos hier weggetrek Lambertsbaai toe, Visser hy was ‘n bietjie astrant,
hy wou niks geweet het nie, as hy so gesê het dan moet dit nou so
wees, as hulle (unie leierskap) sê “almal af van die tafels af” dan moet
ons almal uitkom, dan gooi ons die mandjies daar neer, dan is die
Boere dan so deurmekaar “julle kan nie nou so maak nie, gaan werk”,
dan staan ons almal bymekaar, hulle sal lateraand ingee, die groot
koppe sal moet praat, dat ons weer kan gaan werk, dit was altyd so
mooi as ons mense saamgestaan het as daar oor iets gepraat word in
Doringbaai.
As daar iets gedoen word, wat so mooi is van alles, as iemand hier siek
word of sterwe dan het hulle (die fabriek) altyd vir ons vervoer gegee
om jou dokter toe te vat of as jy hospitaaltoe moet gaan, hulle het altyd
moeite gedoen om jou te neem en te haal op hulle onkoste, die manne
by die fabriek het ook vir die mense doodkiste gemaak, dit was ook
iets goeds gewees.

Die ontwikkeling van die dorp
Toe hulle die dorp ontwikkel het, het hulle eers daai blok waar Atta
Diena (Don) bly eerste gebou, die Witblokke, sodat die mense wat hier
in die sinkhuise sit, dat hulle kon oortrek daaikant toe, toe het hulle
die sinkhuise afgegooi, daarna toe bou hulle die Vaalkamp, daarna
bou hullle die skippers blok, oorkant die Witblok daai huise wat daar
eenkant staan, dis die skippers se huise, ons het, ek dink, in 1958
het ons na daai Vaalkamp toe getrek, toe later het Asla hierdie huise
gebou.
Ons het langs Tolman gebly, hier in die apartheidsjare, die vroue wat
Bantoemanne het, kon nie hier bly nie, toe sê hulle vir ons almal wat
Bantoemanne het moet in die ‘Gaat’ (gaan bly), toe het ons in 1960
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daar onder in die ‘Gaat’gaan bly, Tolman sê toe daar gaan nie ander
mense langs hom bly nie, toe sê ons vir Tolman, kap dit oop, daar
onder het die Manyasas en Tanganjikas daai jare hier onder gebly,
maar later met die apartheidsjare moes hulle weer uit saam met hulle
vrouens soos Sophie Danster-goed, hulle spanne, toe het ons daar in
die ‘Gaat’gaan bly in hulle huise.

Hek
‘n Hek op die paaie was ingesit vir die smokkelaars, as jy inkom van
Lambertsbaai se kant af en as jy van Strandfontein se kant diekanttoe
kom.

Naweke en vakansies
Meeste vakansiedae gaan ek na my suster toe of witmense vra my om
vir hulle te loop help, ek het baie gewerk en as ek nog iets doen, dan
is dit waswerk, ek het getrou op 28 jaar.
Ek het nou vier kinders, twee seuns en twee dogters, die dogters is in
Atlantis, oudste seun is in Eersterivier en die tweede oudste is in Delft.

Wie het die leiding in die gemeenskap geneem?
Toe Oceana die fabriek toegemaak het, het ons gaan praat, toe is
ek, Rubin Sauls, Vernon, Megan, uitgekies om met die bus Kaaptoe
te gaan. Doringbaai se mense is geregtig op daai fabriek, want die
jare wat onse kinders op die fabriek gewerk het, hoeveeel duisende,
miljoene het hulle nie gemaak nie uit daai fabriek nie en ons het niks
daarvan nie, ek het nie eers ‘n uitbetaling gekry nie, dit het vir ons
gekos op en af Kaaptoe.

Verhouding met witmense
Die witmense van voortyd soos mister Gillies, die witmense met wie
ons saam groot geword het, ons het baie saam gewerk, soos my ma21

hulle in die fabriek gewerk het, het die wit vrouens ook saam met ons
gewerk, as gewone fabriekswerkers, die manager se vrou het saam
met ons in die fabriek gewerk, so was onse mense voortyd gewees,
en as ek nie iets het nie, kan ek by hulle loop vra, en as hulle nie het
nie, kyk soos my ma partykeer (deeg) insuur omdat sy vanaand knie,
dan het daai blanke vrou sy kinders gestuur en gesê, “vra daar vir ou
Katriena vir my ‘n ou deeg, sy gaan knie of vra daar vir antie Bettie
Summers ‘n bietjie suurdeeg”, so het hulle altyd gemaak, onse ouers
gee en hulle gee, hier is nog van hulle se kinders soos Klein Gert, die
Loubsers en van Wyks is die enigste met wie ons saam groot geword
het, hulle is nog tot vandag so, Nico van Wyk het maar hier gekom
nadat ou mister van Wyk hier weggetrek het en die hotel op Lutzville
gekoop het, toe gee hy mos die winkel vir Nico, Nico het as ‘n jong
getroude man Malmesbury toe gegaan, toe’t hy hier kom oorvat, hier
is nog van wie ek nie kan kla nie, as hulle by my kom dan gesels hulle
met my.
Ek meen die witmense is baie oor my, soos die meneer Louw wat
altyd na my toe kom, dan vra hy vir my hoeveel mense is hier in
Doringbaai wat hulp nodig het, wat nie kos het nie, wat nie iemand het
wat vir hom werk nie, dan reël hy vir kospakkies, weer laasweek het
ek name beginne vat, so elke maand vat ek vyf van die behoeftigstes,
mense wat nie werk nie, dan elke einde van die maand laat hy vir hulle
kospakkies kry, dan stuur hy altyd die geld na die winkeltoe, na van
Dyktoe en van Dyk laat weet vir my ek moet kom, dan gaan ons huis
vir huis, blok vir blok, meneer Louw bly in die Transvaal (Gauteng), sy
ouers het ‘n plaas in Koekenaap aan hom bemaak waarop groente
geplant word en hy voel om die behoeftige mense te help, elke jaar
as hy iets inkry, veral in die toeseisoen. Hy’t (van Dyk), nou die dag
vir my gesê Johan (Louw) het gesê hy gaan die geld pos, toe vra hy
wanneer kom haal ek die sopkombuis se goed, so ek het ‘n baie goeie
verhouding met die blankes, die wat my nie ken nie, hulle hoor by die
poliese, kyk ek werk mos saam met die kankerspanne, Kansa, dan
praat hulle blankes onder mekaar van verskillende plekke en so dan
hoor hulle van my en dan kom hulle besoek hulle my, partykeer bring
die poliese hulle tot hier by my, hier is baie behoeftige mense, want ons
lewe uit die see uit, party het nie inkomste nie, party se man is oorlede,
kind is oorlede, weeskinders.
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Hoe het dit gekom dat antie Stienie so
betrokke geword het in die gemeenskap?
Dis seker maar in die wil van die Here, ek is altyd oop om ander te help,
omgee vir ander se welsyn, jy moet mooi praat met hulle, moet loop
kyk hoe dit met hulle gaan, ek en Kobus (James Williams) werk by die
GPF (Gemeenskapspolisiëringsforum), die mense vertrou my.

Grootste uitdagings vandag
Mense het werk nodig, kinders wat op hoërskool is, hier’s nie werk
nie, hier is nie vir onse jongmense werk nie, hier is baie jongmense
wat matriek klaargemaak het, drank word misbruik en party is glad by
die drugs al, ek sal so bly gewees het as hulle die plek kan verander,
werkskepping vir die jong generasie. Daar sit ek met ‘n sak met boeke,
Dassie, Lya moet kom, sodat die mense kan leer lees en skrywe.

Watter rol het die see in u lewe gespeel?
Ek is gevoed, my kos, my lewe, my gelerentyd uit die see uit, as dit
oop seisoentyd is, dan begin die mense werk, maasbanker en makriel
en snoek en sardientjies en dan nou die kreef, nog nie rou kreef nie,
die rou kreef het agterna gekom, die seelewe is vir my, as my gas
uit is, my gas kos R200, dan gaan ek boektoe en vra vir Nico op die
boek, bedags gaan ek klub toe, ek eet daar, dan het ek mos my suster
se blinde seun vir wie ek moet kosmaak, hy het wel sy eie huis, van
hom vat ek ook R500, sit ek in die bank, as mense net kan dink om
te probeer spaar, dan sal jy by iets uitkom, ek het nou die dag vir die
kinders gesê, julle val my so lasting hierdie sente wat ek het, wil ek
gebruik om my huis te laat paint, ek sê, ek moet probeer spaar al is
dit klein, soos gister moes ek Atlantis toe gegaan het, want ek het
oumagrootjie geword toe’s die babatjie gister gedoop.

23

Waardes wat verander
Ek slaap nie naweke nie, dit speel musiek so kliphard as wat dit kan,
hulle gee nie eers om vir die siek mense nie, hulle het net hulle plesier,
die mense van vandag lewe nie meer soos ons in die voortyd gelewe
het nie, die voortyd het ons baie omgegee vir mekaar, nou nie meer
nie, ek is op my eie, jy’s op jou eie, worry nie eens met jou nie.

24

25

ALETTA ‘BABA’ BANTAM
Gebore April 1943

Aletta Gal, getroud met Simon Bantam. Gebore 4 April 1943 en het in
1960 in Doringbaai gekom, vanaf Hondeklipbaai. Noemnaam, “Baba”.
Eers het hulle blikkies vis gepak, vis en kreef, eers die gaar kreef en toe
later die rou kreef, toe het ons een sent ‘n uur gekry en toe het ons ‘n
sent en ‘n half later gekry, en die dag toe ons ‘n vyf sent ‘n uur gekry
het, het hulle ons pay uitgewerk, ons het gespring op die ysters en
hande geklap, want dis toe vir ons vreeslik baie, dit was swaar dae, dit
wonderlike dae, wat jy geniet het, jy’t geweet waardeur jy gekom, jy’t
jou eerlikheid gehad, jy moes netjies en skoon jou werk doen, dit was
wonderlike dae gewees, dit was swaar dae gewees.
Dan het Stienie miskien ‘n storie wat hy by die huis gehoor, het dan het
antie Drieka weer ‘n ander storie so het ons dan die dag omgemaak
met dié grap en daai grap en miskien gesing, en so het ons, onse dae
deurgebring en vandag as ek so terugkyk, waar die mense vandag
staan met die kreef wat ons voor ‘n sent gekry het, dan kan jy amper
nie dink, dat hierdie twee voete brand dat ek hulle nog weer gisteraand
buitekant die komberse neergesit het, van al die staan in daai fabriek,
die mense het hulle arms breek gewerk, vingers was seer gewees van
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kreef breek, lewendige krewe, dooie krewe net sulke grootes, maar
ons word nie uitgebetaal nie, maar dit alles het die Here seker ‘n doel
mee gehad, ek meen ek kan nie dink (hoe dit) gekom het dat ons
vandag niks het nie, want hier is nie werk nie, die kinders loop rond, jy
het niks nie, ek kan nie dink waar dit ingekom het nie, want toe jy niks
gehad het nie, toe was daar uitvoer gewees en al daai goed was daar
gewees, jy het in die nag opgestaan, jy’t partykeer nie eens huistoe
gekom nie, as jy vandag jou wasgoed halfpad gewas het, sal jy moet
wag tot Woensdag of Donderdag toe, want dis kreefwerk en ons het
vandag niks nie, ons sit in die huise, ons het hulle gekry toe hier niks
meer goed aangaan nie..
Weet jy daai more wat Girl Devon verongeluk hier in die baai, daai
Donderdagoggend, ek sal dit nooit vergeet nie, het ons gewerk, daai
boot het so van mekaar af oopgebreek, daai mense het so aangegaan
op die strand. My atta het vir Sarina verwag, my swaer was daar op
gewees, hulle hele se familie was op daai boot gewees, oorlé Charles
het nooit uitgespoel nie, sy lyk het nooit uitgekom nie, ons het bitter
dae gehad, ons het lekker dae gehad.
As ek partykeer so sit kyk, dan wonder ek as dit anders kon wees,
want vandag het ons niks nie, toe die fabriek toegaan, het niemand
werk nie, ons is almal by die huis, ek was so hartseer gewees daai dag
toe daai fabriek toemaak, want onthou al die jare het jy vir daai fabriek
gestaan en werk daar het onse kinders laat skool gaan, [Drieka] in
daai jare was daar nie ‘n hoërskool naby nie, want my kinders het almal
in die Boland skoolgegaan, [Aletta] Vredendal Sekondêre Skool het
nou bietjie dag oopgegaan.
Ai, as ek sien wie almal kwotas gekry het, hulle kon mos gekies het die
mense wat in die fabriek gewerk het, oom Jassie en oom Kowie en al
daai ou skippers hulle het mos hulle kreefies gehad wat hulle gevang
het en toe die fabriek nou beginne, gewerk het hier buitekant hier waar
die mense die lorries instoot daar het hulle die blikkies gaan haal en
hierdie kant kom pak, en die mense, dis mos met hulle kreef wat die
fabriek begin het kan jy mos amper sê, ons het geen voordeel van die
fabriek wat ons ouers opgebou het saam, maar die buite mense het
kwotas, ons het niks, ons word nie getel nie, eers toe het hulle mos
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kamma pakket aangebied, ons wil mos nou kyk wat ‘n pakket is, toe
kry hulle badhanddoeke, ‘Babatjie’ het ook een gekry, vreeslik gebrêk,
by die partytjie, vir al die jare se werk ‘n badhanddoek en ‘n R5 000.
[Antie Drieka] Ander is uit die fabriek uit sonder geld, daar was oom
Kowie, vir 38 jaar was hy ’n skipper gewees, hy was ‘n groot skipper
gewees, hy het nie ‘n sent gekry nie, die skippers het in ‘n klein tydjie
so almal op mekaar gesterwe, sommer so veertien dae uitmekaar,
daarom het mister Baker die baas kom vra “wat het julle met my mense
gemaak?”. Hulle het net siek geword, my man het ‘n asma bors gehad,
my man het hom gevertel daai dag toe hy sy sleutel gaan afgee, toe vra
die baas vir hom, “Kowie, kan jy dan nie nog vir een seisoen uithelp nie,
toe sê hy meneer, “Jy kan aan jou hele liggaam pyn, maar om jou asem
te soek”, was vir hom te erg, my man het op die see siek geword, hy
kon in die see geval het, want hulle sê hy het hom uitgetrek, hy’t aan
die toue gehouvas’, hys dadelik hospitaál toe.

afgeval, tot vandag toe nog nooit sy lyk gevind nie, hy was (seker) te
opgewonde.
Die fabriek het gesluit in 2006.

[Simon Bantam] Lya se man, hy was ‘n skipper gewees en hy’t die
skuit gebring tot voor die jetty gebring en vas geanker, en daar het Jan
op die skuit gesterf aan ’n hartaanval, ons het gewerk daaidag, almal
veilig, die see was baie kwaai, die skipper se verantwoordelikheid om
daai boot en die bemanningslede veilig in die hawe te bring, as enigiets
gebeur daar buitekant is dit die skipper se verantwoordelikheid om te
sien dat sy mense veilig is.

(Girl Devon)
[Simon Bantam] Elke dag was daar ’n stukkie van die ramp, 1970, in
die Die Burger, 14 Januarie daai jaar is Janniegoed hoërskool toe, dan
was (daar) nog ‘n ramp van Maritz, daarbuite Saldanha, ‘76/‘77 die
anderdagoggend, lê ons in Noordwesbaai anderkant Paternoster, toe
moet ek weer die anker optel, hoe verder ons vaar, hoe onstuimiger
raak die see, toe het ons teruggekom, net toe ons by Noordwesbaai
indraai, toe kom daar skuite van Paternoster toe roep hulle ons oor
die radio, sien ons een, twee manne, toe draai ons maar, hulle is voor
ons daar, die man is Boetatjie Blom, hy staan toe op en hy wink en
die ander man bly sit, Gert van Vredendal en hy’t bly sit en hy het daar
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DINA ‘Dassie’ DOMBERG
Gebore September 1941

Ons het toe teruggetrek Doringbaai toe en ek het weer in die fabriek
beginne werk, voortgegaan met die kreef en vis werk, toe later is ons
pakket gegee, ons was ‘n hele paar vrouens en mans wat pakket
gekry het, uitbetaal sowat R 6 000, daarna het ek maar so onder die
blanke vrouens begin inval, langsaan by sy ma gewerk en later in die
restaurant gehelp en so het ek maar aangegaan, lateraand het ek ook
maar gelos want die ouvrou (na wie ek omgesien het) het gesterwe, toe
pas ek vir antie Liz Summers op, sy’s toe ookal ‘n groot vrou (gewees).
As dit nagmaal is, dan ry ons met ‘n lorrie, ou Leyland, nagmaal toe op
Ebenhaeser, dit was die firm se lorrie, hulle het dit altyd vir ons verniet
gegee, kinders was gedoop in Ebenhaeser.

(Ek is) Dina Don getroud Domberg, gebore 4 September 1941 te
Doringbaai. Ek ken nie my pa nie, maar hy was Felix Don en ma was
’n Galant.
Skool gegaan tot standerd vyf (graad sewe) toe, die manager het altyd
vir die skoolhoof gevra as die vis so dik is, het die skoolhoof vir ons
wat in standard vyf (graad sewe) en ses (graad agt) was, die groteriges,
om in die fabriek te help, ons het net nie die kreef gewerk nie, net met
die visverpakking gehelp, so het ek lateraand maar in die fabriek begin
werk, ek het kreef beginne werk, later vis gepak ook kreef gepak, later
het daar ‘n blanke man gekom werk, uitjies inlê, kreefbeentjies inlê,
tamaties inlê.
Ek was so 16 goed toe ek begin vaswerk het in die fabriek, getroud
met Piet Domberg. Ons het mekaar hier (in Doringbaai) ontmoet. Ons
het in Ebenhaeser getrou en (daar) gebly totdat ons hier ‘n huisie gekry
het. Hy was ‘n visserman, toe’t hy en ander vriende het ‘n werk gekry
in Luderitzbucht en in Walvisbaai, toe mag ek nie hier bly nie, want
ek werk nie vir die firm nie, toe moes ek in Lutzville loop bly, nege
maande by my vriende gebly, twee van my kinders het op Doringbaai
skoolgegaan.
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Toe ek nog ‘n kind was, was ek in die brigade ook, juffrou Opperman
en Corrie Jansen-hulle, oom Jansie Jansen-hulle was die offisiere van
die brigade, ons het met die ou Leyland lorrie Calvinia loop dril en ook
in Clanwilliam, onse lorrie word ‘n groen seil oorgetrek, (op ‘n keer
gaan ons) Paarl/Kaaptoe met die lorrie, toe skree die kinders, “hier
kom die ertjie plukkers, hulle pluk ertjies”, toe haal die seuns hulle
kêppe af, toe wys hulle ons staan nie vir ertjie pluk nie, ons behoort
aan die brigade.
Nou word daar by die ou fabriek perlemoen gewerk, die mense werk
ook daar klippies en teëls, dan is daar mos ook ‘n restaurant, Fryers
Cove. Nou sit ek maar by die huis, casual maar so op ‘n manier, my
kinders as hulle see toe gaan, bring hulle my ‘n ou vissietjie en as ek
my “Allpay, one day” kry, dan gaan ek diekant toe, daaikant toe, maar
my doodsgenootskap en dankoffer moet ek betaal.
Die kismakers op Ebenhaeser was ‘n man (ek’t nou sy naam vergeet)
en op Lutzville, Boetie Cloete, ons mense ken mos nie lykshuise nie,
as ‘n man hier (op Doringbaai) verdrink, dan word hy in die koelkamers
van die factory gelê, tot hy begrawe word.
Rondom Kersfees, as die mense ‘n skaap geslag het, dan loop bêre
hulle dit ook in die koelkamer en nou is dit anderster, omgedraai, jy
moet maar sukkel dat jy ‘n yskasietjie het.
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Verhoudinge
Die Manyasas, ons het goed met hulle oor die weggekom, saam in
die fabriek gewerk, jy’t nie gehoor hulle baklei nie, hulle was rustig en
hulle het maar ‘n sekere kontrak hier gehad en toe is hulle maar weer
terug na hulle se lande toe, in die kampong het Bantoes gebly, daar
was n sokkerbaan, op Sondae loop sokker kyk, Bantoes het ons niks
gehênner nie, ons gaan na hulle kamers toe en ons drink magou en
eet vleis saam met hulle, en moet nie as hulle wen nie, dan is ons heel
gelukkig.

Verhouding met die witmense?
Die wat nou hier is, is inkommers, maar hier is nog wat ons ken, gister
het ons strand toe gegaan om loop kyk vir die snoek hier onder, toe
ontmoet ek blankes, hulle is ook al jare hier weg, toe vra die meisietjie
of ek vir tannie Leentjie Grobbelaar ken, toe sê ek ja, o sê ek, een suster
se naam is Anna, toe sê sy ek’s reg, toe sê ek jou pa se naam was
Piet Grobbelaar, toe sê sy ja, die ander blankes wat ons geken het, het
weggetrek, ander het al gesterf soos Daantjie Tol-hulle, Koos Louwhulle, Bakers, wat ek nog ken van die ou Doringbaai se witmense is,
Koos Louw, Gert Loubser, Freddie Smit, dan nou die van Wyke met
hulle kinders en die Hanekoms en die winkelmense daaronder, Van
Dyk.

Hoe’t die lewe verander op Doringbaai?
Van ons mense het ook nou vis/kreef kwotas, party het bakkies ook,
ons het hier ook skulpies afgekap waarvan ons kos kan gemaak het
maar nie meer nie, jy kan as jy ‘n permit het van 15 dan mag jy net 15
afmaak.

Ander seekosse
Ek het altyd by die restaurant die blou mossels gekook, maar hulle
maak hom ‘n sop, dan maak ons dit skoon, van die haartjies, dan
word dit in ‘n pot gegooi om te kook sommer met dop en al, dan word
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maizena melk aangemaak, ingegooi totdat hy so lekker sousie is, dan
gooi jy aromat in, jy kan ook speserye ingooi dat hy ‘n geur het, dan eet
jy dit met ‘n lepel of jy kry ‘n mosseldoppie, waarmee jy dit kan uitskep,
ek het nog net nie wit mossels geëet nie, maar dit is glo sag en jy kan
ook daarvan (sop) maak.
Die skulpies moet ‘n mens gaarmaak, kook hom, haal sommer op die
strand uit die dop uit, by die huis kook ons hom, die koppietjie, derms
en die eiertjie verwyder jy en dan sit jy hom in ‘n vleismeul, dan maal jy
hom, dan is hy soos mince en jy kan hom al wat ‘n ding is mee maak,
jy kan hom kerriemince, jy kan hom koekies maak, die heerlikste kos
met hom maak, jy kook kos by soos patat, pampoen en witrys, daai’s
sterk kos.
Ek was al gevang vir skulpies (onwettig oes), net hier onder, my niggie
kom met ‘n paar skulpe af die Saterdag, en ons kap en ons kap twee
sake vol, ek sê Vinkie, jy sal moet rondkyk, “Atta hier kom die rooi
bakkie”, ek sê o, o, dis mos die speurder, ons ken mos hom, ek skop
die een sak in die water, Vinkies wil nog uithaal, ek sê stop, moet nie
nog sit sukkel nie, “bring julle sakkies, op die bakkie”, en die winkel sit
vol vissermanne, R 200 boete, my heiland waar kry ek die geld! Weer
op die bakkie klim en die skulpe kom dump, daar val die manne vir
hom (die inspekteur) aan wat op die winkel stoep sit. Na tannie Babatjie
toe, tannie jy sal nou R 400 moet leen, want die meide is gevang met
skulpe. Toe ons by die huis kom, “hoeveel moet julle betaal?”, “man,
man R200, julle kom haal Maandagaand die geld”.
Saam met Nico, geld gevat, ‘n broodjie ingepak met ‘n stukkie snoek,
nou is ons hof toe, die kreefspeurder het gesê ons moet na mevrou
Groenewald toe gaan, daar gekom, ek ken mos nie die mense nie,
was nog nooit daar nie, “wie is meneer Groenewald”, vra ek vir Carlo,
Carlo sê “atta daar sit sy”. Ons staan eers in die gang, sy vra, “wil julle
vir my sien?”. Ek sê, ja mevrou ons wil vir mevrou sien. Ons gee onse
dagvaardings en sy lees en sy lees en sê later ons moet buite sit, ek
dink o, ons kry uitstel of ons kry ‘n hofdatum, later sê sy ons moet
inkom, sy sê toe ons moet eers vertel hoe maak ons skulpies gaar,
ek het toe vertel en gevertel en gevertel, toe sê sy, sy ken skulpies,
iemand het al gemaalde skulpies (vir haar) gebring, skeer daai goed
stukkend en gooi dit in die vullisblik, ek sê, “ai mevrou, is dit seker?,
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sy sê, “skeer dit stukkend en gooi dit in die vullisblik”, baie dankie,
mevrou, “maar (julle moet) nie weer skulpies maak nie”.
Nou moet ons hike terug Doringbaai toe, die karre gaan net so verby,
ons hike tot hier in ou Lutzville, hier kom ‘n kar aan piep-piep, ek
sê ”Vinkie kyk jy om”, nog half skaam, toe’s dit meester Rosant en
antie Ansie hulle kom uit die dorp (Vredendal) uit! Kom staan die kar,
“waarvandaan kom julle”, meneer, ons kom uit Vredendal kom hike.
Skape loop te voet, jy kan mos nie ‘n skaap sien wat dood is en jy
tel hom nie op nie, hy sê, “vertel my reg”, ek sê, meneer ons het loop
skulpies kap ek en Vinka, toe ek sê skulpies kap, toe kraai, lag meneer
Rosant, (hy vra hoeveel moes julle betaal) ek sê R 200 meneer. Ons
gee hom net skiet, dis nie hoelank nie toe kap ons weer skulpies,
my kinders sê “mamma jy wil nie hoor nie, hierdie keer gaan jy regtig
tronktoe”, (ek sê) hierdie Man van bo, ons moet in Hom glo, nou eet
ons maar (vis)kuite.

My koejaweltroue
Toe trou ek en my man, het twee strooijonkers, (ek was) ‘n pragtige
bruid, dominee het ons nou getrou, een strooimeisie en strooijonker
van my man se kant en die ander een was my broer, boeta Gammat
en een niggie en toe ons nou uit die kerk uitkom, toe sê dominee vir
my ek moet my ringe uithaal, ek wil mos spog met my ringe, “kyk
hierbo hoe hang die koejawels, julle kan maar pluk net soveel julle wil”,
ek wil met witrok en al in die boom klim, los maar laat die kinders met
stokke, Sheila het pienk aangehad en wie’s ek dan, laat sak daai tak,
die mense sê, “het julle getrou om koejawels te gaan haal?”, ons het
koejawels geëet tot hulle ons kom aflaai het.
Baie van die mense van Ebenhaesar het ook maar hier kom werk,
meisies en mans en ons het naweke gaan kuier in Ebenaesar, my
meisiekind bly nou pal daar.

Moeilike tye op Doringbaai

Ons ken van tapyt, maar daar was tye dat ons nie tapyt kon koop nie,
miskien net vir die voorhuis en die kombuis, die kamer moet maar so
lê, maar o, die mooiste tapyt, is die misvloer, Vrydae mis optel onder
by die koeie in die veld, hier was ‘n onderwyseres, as sy Vrydae uit die
skool kom, staan sy hand in die sy, dis grasgroen van hieraf tot daar
onder, [Lys] die mis word opgetel van die bees, dan bring ons dit, ek
het myne na die ‘Gaat’, Seeweg toe gedra, as hier nie mis gekry word
nie en die lorrie gaan Ebenhaesar toe, dan ry ons spesiaal saam om
net die sakke mis te gaan laai vir die mense om net te kan smeer.
Op ‘n Desembermaand loop kuier ons my ouma en oupa, dan sê ek
vir my suster, oupa se huis, rietdakhuis, is darem mooi geverf, binne
en buite, dan is dit klei wat hulle by die rivier loop uithaal het, nou
het die mense darem ook deur die genade HOP-huise, rietskerms
buite, kookhuis buite waar dit gekook word, nou melk hulle Sondae,
nou word daai melk in ‘n emmer gegooi, ‘nparafienblik, Woensdag,
Donderdag se melk moet almal bykom, die blik moet half wees, ‘n
sak word daaroor getrek en die karringstok kom daarin, nou moet ons
karring, nou word ons geskel, “julle moet nie die karringstok tot op die
boom druk nie”, dan eet ons botter skelmpies, dan word ons gevang,
“man gaan uit, ek sal self verder” [word ons dan uitgejaag].

Klere gemaak
Hier was ‘n ou blanke vrou, sy’t ook al weggetrek hier, ons rokke
gemaak, voorskooie, kappies en rokke gemaak, hier word nie nou
meer gelap soos daardie tye nie, die broek word gelap netjies, wie
se kinders wil nou meer [gelapte]broeke dra? Hier word nie nou meer
gelap nie.
Oumense snuif boertwak, die sit maal sy boertwak op die klip, in
hierdie moderne tyd toe kom hierdie stofbesigheid (Lys), my pa het
altyd geglo as hulle Lutzville toe, dan moet hy boertwak koop want dis
die regte twak, my pa het ook gepruim.

(Moeilike tye), dis wanneer die seisoen toe is.
34

35

Naweke en vakansies
Bioskoop toe gegaan, voorheen was dit eers in die factory, toe ek nog
vir daai blankes gewerk het, toe’t sy broer dit in die factory gehou, maar
later vantyd het dit mos beter gegaan, toe is dit die St Andrews-saal
en daar was dans gehou, ook die Rooms Katolieke-saal. Die kinders
speel touchies Desember maande op Strandfontein, hulle speel krieket
en sokker en die meisies, die jong dames gaan uit vir netball speel.

Waaroor is u vandag bekommerd hier op
Doringbaai?
Ons was mos altyd bekommerd, sal hier werkskeppings kom en sal
die jong kinders darem kan werk, maar dit lyk mos nou dit gaan na ‘n
kant toe, hier sal iets gebeur, die perlemoen is oop, die klippies is oop,
hier’s ‘n coastcare projek, hier sal nog werk uitkom. Ons oumense
moet maar daar in die hawe sit, naaldwerk doen, domino’s speel en
gaan kyk wat ons kan kry, verder moet jy maar met jou huis se werk
aangaan, as jy jou nie besig hou nie dan raak jy oud, want nou sit jy by
die huis, jy sit en bekommer jou, jy sit en verkneus jou.

Die weduwees en wewenaars
Ons het net een wewenaar wat daar by ons in die club is, [Lys]
hierdie ou tannie gaan slaap baie vroeg, [Lys verwys na Domberg],
maar hierdie antie is baie op die lug, my meisiekind bly mos in die
Witblok, daar waar jy bly, en ek moet na haar toe gaan en my suster
se meisiekind bly daar in die agterblok, ek loop en kyk wat hulle maak,
en as ek wil loop, dan loop dans ek langarm, waarom moet ek by die
huissit, dis mos darem ontspanning.

Langarm dans
Lottie, my broer, wat ‘n polisieman was, veral as daar ’n band kom,
die Hop Johanna, dis jongmense besigheid die, veral as hulle in die lug
spring.
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ELIZABETH BRITTEN
Gebore 1932

Ek het een seun nou wat op die see werk, daar is dae dat die daai
oseaan so kwaai is, as jy hom so kyk, wonder jy, kan ek dan op jou
werk? Die see was altyd oop en vry gewees, maar nou hoor ek hulle sê
mens moet permit hê vir die skulpies, ek eet hom, maar kan hom net
nie afhaal (van die rotse) nie.
Toe ek beginne werk in die fabriek, vir sewe sjielings, waar ‘n mens
die derm uithaal daar was ek gewees, dermtrekkers het maar altyd die
minste gekry.

Moeilike tye op Doringbaai

Lys gebore in 1932, ma was Els Vlotman en pa Klaas Cloete, op
so ‘n plekkie uit Nieuwoudtville uit, so Kleurling plekkie, Soutwater
tussen Vanrhynsdorp en Nieuwoudtville. Die groot kerk was altyd op
Nieuwoudtville, toe Nuwerus toe getrek, gewerk by ‘n onderwyser,
albei was onderwysers, meneer Perreira, ses pond verdien, hulle het
my reg behandel.

Ken jy daai meulsteen, my pa, ou Klaas Cloete, het dit gehad, nou
hier staan die koring dis so in ‘n skottelgegooi, so draai jy nou die
meulsteen en lateraand word die meel opgetel en in ‘n ander houer
gegooi van daardie meel het my oorlé ma altyd Vrydae altyd brood
gebak in die buite-oond, lekker varsgebakte bruinbrood, nie witbrood
nie.
Ken u doringboom, hy gee mos ‘n gom, hy gee daai witte en ‘n bruine,
met daai bruin gom smeer sy haar huis uit, daai vloer blink so mooi van
daardie gom, ‘n mens se skoene sal nie vassit nie, want as dit droog
geword, sal dit net blink.

Pa het damme gemaak op plase en so het hy altyd getrek, hy’t esels,
perde en donkies gehad, uit Nuwerus het ons Ebenhaeser toe gekom,
en daar het ons lank gebly en daar is ek getroud met Kallie Britten, hy
is al oorlede, ek is op ‘n Maandag getroud en op daaiselfde Maandag,
kom haal ‘n blanke mannnetjie ons, hy’t by van Dyk gewerk, ou Kriek,
toe’t ons Doringbaai toe getrek daai einste Maandag, toe’t hy (my man
Kallie) jare gewerk by Nico van Dyk gewerk. Toe’t hy later suiker gekry
en die een been is afgesit, en toe is hy na ‘n tyd oorlede, hy was darem
al ‘n harde man toe hy oorlede is.
My pa het later skape ook geskeer, hier op Ebenhaeser was ‘n ou
Boer, Pieter Losper sê hulle vir hom, om sy skape te skeer, die Boer
was so kwaai, sy skape mag nie raak geskeer word nie.
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JAMES ‘KOBUS’ WILLIAMS
Gebore Augustus 1956

Ek en Saartjie en andere het voordat ek hier kom woon het, soos
susters en broers in Princess Alice Home grootgeraak, want ons het
mos oor-en-weer gekuier, ek ry van my saal na hulle saal toe, en later
het ons boyfriend-girlfriend geword, maar nooit ernstig opgevat nie,
tot op ‘n dag toe ons by die gestremde fabriek werk, toe het Saartjie
eendag kom kuier, hierdie James Davids, as ek hom vandag so kyk, wil
ek sy kop net afsny, want ek en hy hy gebaklei oor diese Saartjie, toe
ek weer my oë uitvee het hy vir Saartjie weggerokkel en hulle is weg,
skelmpies die trein gevat Grabouw toe.
Ek het Julian Don goed ken, ek het gedink ek gaan my op Doringbaai
vestig, my verstaan dat Julian nog lewe, ongelukkig toe ek hier kom,
was ek net ‘n maand te laat vir Julian Don se begrafnis, hy’s daai
Maart-maand begrawe en ek het April-maand hier gekom, dis hoe ek
in Doringbaai aangekom het, nie agter ‘n vrou aan soos party mense
sê nie.

Ek teruggekom Doringbaai in 1998 om my hier kom vestig, Saartjie se
een stiefbroer, een van die Love‘e wat saam met ons was, hy gee my
die adres, dit was op ‘n Easter toe ek hier kom, ek sou op die Maandag
teruggaan, maar as gevolg van Saartjie se swaarkry, besluit ek toe
maar om my hier te bepaal en haar ondersteun, ek is ‘n gestremde, ek
het geweet wat beteken dit, sy was ook gestremd, ons as gestremdes
was mos nie aanvaar in onse gemeenskappe nie, destydse mense
het mos gesê, “ek wil nie ‘n gestremde kind in my huis hê nie, net ‘n
las”, dis hoe ons verstoot was destyds, dis hoe ek kom vaskap het
in Doringbaai. Met die politieke lewenstyl wat ek het, het ek my begin
inskakel in die gemeenskap.

Ons was as ‘n groep vrinne bymekaar, ons was ook as ‘n groep, as
‘n band bymekaar, ook as ‘n goep as ‘n koor bymekaar, Monicagoed was onse singers gewees in die band, ons het als gedoen by
die krippelskool, ek en Julian Don was die enigste wat ook vir ‘n buite
band gespeel het, die Diamond Diggers van Porterville.

Baie mense het al gesterf, die ou garde van Doringbaai sterwe uit,
ek wil graag die geskiedenis van Doringbaai laat opteken, nêrens
in Doringbaai self kry ek die geskiedenis nie, van die oorspronklike
Doringbaaiers, soos ousus Meidjiegoed het mos uitgetrek weens
werksomstandighede en die geskiedenis saamgetrek, dis hoekom die
goed in verskillende plekke is.

40

41

REYNOLD VAN WYK
Gebore Oktober 1938

Toe het my pa hierdie gebou opgerig in 1957 dit is die gebou wat tans
as restaurant, supermark en die huis wat as gastehuis gebruik word,
hy’t baie lank gesukkel om die grond in die hande te kry, hier was
nêrens grond te koop hier in Doringbaai nie, die grootste rede daarvoor
was die mense wat die grond besit het, die grond was vir geslagte
vooruit bemaak, toe het die fabrieksbestuurder grond gekoop by een
van die persone, daar was ‘n hêngse hofsaak daaromtrent gewees
om daai klousule in die testament te kanselleer, op die ou end is vyf
morge grond gekoop by die persoon en op die ou end het die koop
deurgegaan en hy het een morg aan my pa verkoop en die ander
vier morge het hy aan die maatskappy verkoop, dis die deel waar die
huidige polisiestasie en polisie huise is, die grond is deur die Pieter
Loubser familie besit.
Lambertsbaai het ‘n veilige hawe gehad, breekwater gegooi tussen die
eiland en die wal, ook baie groter bote kon daar inkom, asook groter
huisvesting, op ou end is die vyf ton per uur viskwota na Lambertsbaai
toe verskuif.

Ons ondervinding van Doringbaai was die mense het hard gewerk,
maar het ook vir daai tyd goeie geld verdien, fabriek het aanvanklik
‘n vismeel plant gehad waar hulle vyf ton per uur kwota gehad het,
soggens vroeg, gewoonlik as die vis of kreef kom vroeg in die oggend,
dan het hulle die boilers aan die gang gekry en sodra as vis loop en
fluit van die Doringbaai deurklief die lug, dan weet die mense hulle
moet kom werk, maar hulle het goed gelewe op daai stadium, as die
snoek loop, snoek beweeg van noord na suid, hulle het so ver gewerk
tot Port Nolloth, Hondeklipbaai, tot by Houtbaai het hulle gaan visvang,
vir baie jare het dit so gegaan, maar toe die brandstofpryse so gestyg
het, het dit miskien vir die fabriek half onmoontlik geraak om so aan te
gaan om brandstof te verskaf sodat die vissermanne so op die snoek
te werk, toe het hulle net rondom die huis snoek gevang.
Ek het gematrikuleer op Vredendal, toe Kaaptoe om ambag te leer as
elektrisiën, altesaam 8 jaar en vier maande in die Kaap, in 1960 getrou,
in 1956 begin werk, toe ek ‘n pos op Lambertsbaai gekry en het daar
vir 12 jaar gewerk.
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Pa het twee hartaanvalle gehad, hy wou toe die plek verkoop, in 1975
het ek die eiendom van hom gekoop, ek het ‘n paar veranderings
gemaak.Ons het aangebou agter by die winkel. My pa het weer begin
om groente en vrugte te smous, sy mikpunt was om ‘n kafee te begin,
hy het toe die plek gebou as ‘n kafee, maar daaityd het jy mos die
sogenaamde Blanke en Kleurling gedeelte, die huidige restaurant
gedeelte was die blanke gedeelte en die huidige kroeggedeelte, die
Kleurling gedeelte, en hier agter was ‘n stoortjie gewees en my het later
‘n meelstoorjie daar gemaak. Hier was ook ‘n ander besigheid hier op
Doringbaai, Hanekom en seun, hulle het ‘n winkel gehad, dan het die
fabriek ook ‘n winkel gehad. Toe my pa begin om sy kafee op die been
te bring, en toe besluit Hanekom en seun hulle gaan besigheid verloor
en hulle het ook ‘n kafee begin, voor dit het hulle net ‘n winkel daar
bedryf, omdat hulle kafee nader aan die meeste van inwoners was, het
dit vir my pa baie moeilik gemaak om hier te bestaan. Hy besluit toe
om ‘n winkel te begin.
Toe ons toe hier gekom het, het ons ‘n stuk hier agter aangebou en
‘n supermark begin. Maar nou daaityd Saterdagmiddae, twaalf-uur en
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as jy ‘n minuut nog oop is, dan is jy in die tronk, dit was ernstige sake.
Op ‘n Saterdagmiddag mag jy uit die kafee net sekere goed verkoop
het, my pa was voor die hof gewees omdat hy ‘n blikkie melkpoeier,
Lactogen aan ‘n persoon verkoop het omdat ‘n persoon by hom kom
soebat het dat hy ‘n siek kind by die huis het, en hy’t nie melk vir
die kind nie en my pa verkoop toe ‘n blikkie Lactogen aan hom en
toe het iemand hom gaan verkla en hy het voor die hof verskyn, dit
was ongeveer 1962. Maar toe het die wette geleidelik verslap (wat
voorsiening gemaak het vir langer handels-ure). Ek was die eerste
persoon op Doringbaai wat ‘n Kleurling kassiere aangestel, ek het die
helfte van my Blanke klandisie verloor, mense was bang gewees om
hier gesien te word, daaityd vir my heeltemal iets anders gewees, ons
het later ook die slaghuis oorgeneem by iemand, ek was ook die eerste
een wat die blanke en nie-blankes toegangsborde verwyder het, dit
was ook nie goed ontvang nie. Dis ongelukkig so, dis realiteite, ons
kan dit nie wegredeneer nie.

Verhoudings tussen groepe
Hierdie apartheid van daai tyd het duidelik by my verbygegaan, ek het
nie geweet wat dit was nie, as ‘n mens jonk is dink jy dit moet maar
so wees en my beste speelmaats was Kleurlingkinders, snags het ons
vuur in die veld gemaak, saam kattekwaad aangevang, later toe ek in
die Kaap kom, het ek agtergekom dat hier is iets wat nie pluis is nie.
Ons het baie dinge gedoen vir die gemeenskap binne in ons vermoë,
op ‘n tyd was ek die voorsitter van die ontwikkelingstrust, dit het soms
baie rof gegaan by tye, dit is maar ‘n moeilike proses, die voorsitter en
bestuur word blameer vir besluite wat daar geneem is, maar oor die
algemeen het ons ‘n goeie verhouding, maar ek sien in die laaste tyd,
word daar dinge gedoen op Doringbaai, besluite geneem waarvan ons
nie kennis dra nie,ons is uitgeskuif, ons is nie deel van die gemeenskap
meer nie, dis die gevoel wat ons kry, want ons hoor maar net van dinge
wat gebeur dit lyk asof daai vertrouensverhouding is gone..
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Bedryf maar ‘n toerisme inligtingspunt
Daar is ‘n Gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) en ons was al daar as
ons genooi word, ons is nou-al redelik oud, wat vir my ‘n bietjie vreemd
is, ons is ingestel op toerisme, nou kom hier ‘n toeris by ons, dan weet
ons nie daarvan nie,wat dink die mense nie van ons nie, aanvanklik het
ons ‘n toerismevereniging gestig, ons het dit vir ‘n redelike tyd bedryf
en my dogter het basies gratis vir hulle gewerk het daai tyd en dit was
‘n gekombineerde Strandfontein en Doringbaai toerismevereniging,
die slagspreuk, “Juweel van die Weskus” by Strandfontein wat vandag
daar staan,was haar idée gewees, nie net vir ons dorp nie maar ook
vir ons streek, my vrou het aangegaan daarmee sy het al ‘n paar keer
bedank. Die toerismevereniging op Doringbaai is toegemaak, so ons
bedryf maar ‘n toerisme inligtingspunt hier.
Die uitdaging vir Doringbaai vandag is om vir die mense ‘n sinvolle
inkomste te gee, maar op die oomblik bestaan dit nie. Ek glo natuurlik
dat Doringbaai omdat dit ‘n vissersgemeenskap is, die mense is
vissersmanne en ‘n vissersman is ‘n spesie op sy eie, die seewater is
in sy bloed. Behalwe die fabriek op Doringbaai het hulle op ‘n stadium
asyn gemaak, die lekkerste beet wat jy kon aandink, maar die fabriek,
dis snaaks om dit te sê, die mense het dit nie reg bemark nie, die produk
waarmee die fabriek gewerk het, was ‘n skaars produk, kreef en vis,
dit verkoop hom basies vanself, maar met die goed soos beet en asyn
is dit ‘n bietjie van ‘n ander saak, die fabriek het later met ‘n baie groot
voorrraad gesit, en ‘n maatskappy, Fig Brothers, het die goed byna
verniet by hulle gekoop. Op ‘n stadium het hulle tuna worsies gemaak,
maar weer koste gewys, soos die diesel duurder geword het, kon hulle
dit nie meer volhou nie. So daar is miskien vandag ‘n geleentheid om te
kyk of van die pogings wat die fabriek in die verlede aangewend het en
nie suksesvol kon bedryf nie, meestal as gevolg van produksiekostes,
nie vandag op ‘n winsgewende manier bedryf kan word nie.
Doringbaai het ook sy tragedies gehad, bote wat gesink het, die Noel
het daar anderkant 1km suid van Doringbaai in die nag mis, total loss,
dis voor 1975 en daai poort sit nou nog, dan natuurlik ons grootste
tragedie Girl Devon, dit was iets anders gewees daai, die skipper
van daai boot was algemeen beskou as die die beste skipper wat
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Doringbaai gehad het, die see was rof, maar nie uitermatig rof nie,
maar seker net ‘n frats wat gekom het.

Dorpspelling - Doringbaai/Doornbaai
(Die spelling van die dorpsnaam is een van ons groot problem) as jy
van die eenkant na die dorp toe kom dan kom jy Doringbaai toe en as
jy van die anderkant sou kom, dan kom jy Doornbaai toe. Die naam
Doringbaai soos aan my vertel, is as gevolg van daar onder het ‘n huisie
gestaan en daar was ‘n duin en daar geweldig baie van die duwweltjie
dorings daar gegroei en volgens oorlewering, dat die naam Doringbaai
ontstaan het. Die poskantoor en polisie gebruik die naam Doringbaai,
meeste van die mense gebruik die naam Doringbaai. Dan is daar ’n
winkel wat beweer die naam is Doornbaai, ek’t eenkeer ‘n akte gesien
waar die grond beskryf word as aangresend aan’t de Doornbaai dit
is mos wat die Hollanders Doorn gespel het, maar dit is geweldig
verwarrend vir die toeris, hulle tik in op geo-positioning system (GPS).
Ons het al moed opgegee om met die paaie department te praat maar
daaraf het niks gebeur.
Skoene wat hier hang, baiekeer kom mense hier, dan skop hulle skoene
uit, hou vir drie maande, toe’t my vrou besluit om dit op te hang, en
dan kom ander en vra dat hulle s’n ook opgehang word, dis ‘n unieke
versameling skoene aan die plaffon.
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Louis Jansen
Gebore Januarie 1953

Gebore Doringbaai, in die Witblok gebore, een sewe kinders, vierde
oudste, Karolus Jansen, Anna Jansen, pa oom Jasie, visserman,‘n
crewman, later ‘n skipper, enjinman, drywer, later eie chuggie, klein
bootjie, vir kreef en vis, hy’t afseisoen gewerk op die wal, het die houte
bote gekalvat, reggemaak vir lekplekke.
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gewerk, maar soos jy weet, dis ‘n groot probleem om saam met jou pa
in een bakkie te werk en jy’t beginne rook, nou met die gevolg moet ek
toestemming vra om te rook , want ek kan nie heeldag in die bakkie by
my pa bly nie, op die boot self was ‘n klomp grootmanne, daar kon ons
ook nie gerook het nie, ons het ‘n rookplek op die skuit se wheelhouse
langsaan die skoorsteen gemaak, daar is steenkool stowe gebruik, die
man was soggens eerste op die skuit is, sit die stoof aan, so as ek wil
rook dan loop sit ek langs die skoorsteen, dit was net daai een seisoen
wat ek saam met my pa gewerk het, toe’s ek later met sy bakkie maat
wat Simon Bantam was, saamgewerk in 1972.
In 1973 het nog met my pa-hulle gewerk en vanaf 1974 het ek begin
werk by die ander bote, daai jare was dit harde werk en kreef was
volop, oral hier aan die wal hier by Doringbaai, by Donkinsbaai, in die
noorde tot by Groenrivier, was kreef volop in die wal daai jare, ons
het hom ingebring, nie in plastiekkratte nie, maar in daai houte bokse,
containers, een container dra maklik tot 400 kreef, ‘n bakkie vol, so
‘n container per dag, so volop was die kreef! Vis was netso volop,
daai jare toe vang ons nog hier aan die Weskus makriel, maasbanker,
snoek, geelstert, als deurmekaar, maar nou sien jy nie ‘n teken van ‘n
makriel of maasbanker nie, iewers moet hy op die banke wees, maar
dit moet seker in die diepsee wees, hier waar ons hotnotsvis vang, kry
ons nog maasbanker, maar geensins kry ons meer makriel nie, kreef is
nou ookal ‘n bietjie uitgesterf.

1972 het ek skoolverlaat as gevolg van die jongste vier, al vier op
hoërskool, my pa het ‘n karige salaris verdien, ek weet buiten die
kreefgeld wat hy weekliks in die seisoen verdien, het hy naweke bote
uitgepomp en daarvoor het hy maar R75-00 per maand gekry, maar
hy het al sy kinders op hoërskool gehou, die naaste hoërskool vir ons
van Doringbaai was Calvinia, die oudste van die vier moes hy uithaal,
Junie-maand skool velaat, ingeval by my pa met die kalvat van die
bote, ek het putty vir hom op die bote gesmeer en het R1 per dag
verdien, ek sal sê daaityd was ‘n rand nog die moeitewerd, my R5-tjie
het mos netso huistoe gekom, gevolglik kon my pa die ander drie met
my hulp op skool hou.

Ek sal nou weer sê, laat sewentigs toe die mense begin het met die
diamantbote, ons het so begin afseisoen, dan kry ons by die diamante
maatskappy Don Diamonds ons wie drivers by die visfabriek is, dan
gaan ons na daai diamante matskappy toe, ek sal dit noem, asgevolg
van die diamantpompery aan die Weskus en ons omgewing op so
‘manier het die kreef pad gevat, hier oral wat volop kreef gewees het,
was almal diamante plekke waar die mense baie diamante uitgehaal
het, ek self was ‘n drywer op daai bote, ek’t manne onder my gehad,
ek sal dit sê dis hoekom die kreef getrek het, want hy word mos nou
gesteur by sy broeiplek, sy habitat.

Die eerste November 1972 het ek seetoe gegaan met my pa, op
dieselfde boot, hy was die drywer, die enjinman en ek het in ‘n bakkie

Ek’t gesien met my eie oë hoe kreef trek, op ‘n jaar, dis ook daar in die
sewentigs of vroeg tagtigs by Donkinsbaai, sien net sy horinkies bo
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die seewater uitsteek, dan is dit net rooiswart soos die kreef pad gevat
het, jy moet onthou hule het sulke staalpype tot op 15 faam diep aan
die buitekant diamante gepomp en dit op die plekke waar ons met
fyke kreef gevang het op daai banke, (die diamantbote) het maande op
dieselfde banke gelê en diamante pomp, hoe kan die kreef nog daar
bly? Hy word mos nou gesteur, ek sal sê dis as gevolg daarvan (dat
die kreef getrek het).
Ons kry hom nog, maar ons vang kreef meestal in die suide hier by
Donkinsbaai, Elandsbaai, soos ons kwotahouers, ons vang ons kreef in
Elandsbaai, en die interim manne vang hulle kreef hier in Donkinsbaai,
by Elandsbaai is die kreef sommer op roei afstand.

Ek het in 2005 kreefregte gekry,
ek maak maar ‘n lewe daaruit.
Vir 41 jaar maak ek my lewe uit die see, ek glo nie ek sal weer ‘n ander
werk doen nie, na ek skool verlaat het na die sluiting van die seisoen,
het ek altyd ordentlike werk as klerk, met daai standard agt sertifikaat
gekry, maar as dit hier Oktober-maand geword het, dan staan my hart
net huistoe, want die kreefseisoen beginne, die next jaar maar weer
na die kreefseisoen gaan ek maar weer Kaaptoe, kyk vir ‘n werkie, ‘n
inkomste, maar as dit Oktober-maand geword is my hart net huistoe,
so het dit maar jaar vir jaar aangegaan todat ons in Houtbaai begin het,
ons het tjokka gevang, na die afseisoen tot in Port Elizabeth, daar het
ek tjokka gevang, lynvis gevang, in Houtbaai het ek tunny gevang, in
1985 was ek af tot in Walvisbaai, juis saam met ou Eliab (Cloete).
Maar daai jare as ek kan praat van die seelewe was daar als in
oorvloed, dit was lekker jare, opwindende jare om kreef te vang, om
vis te vang, maar nou deesdae gaan dit maar hard, die kreef is weg uit
onse omgewing uit, ek moet na ander plekke toe gaan, jy moet ry, met
outboard enjin gaan, daar is onkostes vir jou, jy kry nie meer eintlik die
hoeveelheid kreef wat jy doerie jare gekry het nie.

Naweke en vakansies op Doringbaai
Doerie jare was sport ‘n groot faktor, die manne baie belangstel in
rugby, en die Bantoes in sokker, elke jaar het die Bantoes gekom
uit Transkei na die fabriek, daar waar die compound is, soos jy in
Doringbaai vanaf Strandfontein kom, daar het die Bantoes gebly,
hulle het ook op die see gewerk, die fabriek het ook vir Donkinsbaai
besit, daar was ook ‘n klomp huise, hulle het hul eie winkel, die kos
was hiervandaan daarnatoe geneem, die water was gery hiervandaan
daarnatoe, so het my vrou se pa-hulle het die water vanaf Doringbaai
na Donkinsbaai toe gery.
Daai Bantoes het mos nou sokker gespeel en ons KLeurlinge het
rugby gespeel, hier was baie goeie rugbyspelers, daai tyd is dit nog
Noord-Weste unie, daai eerste jaar wat ek nou van weet toe is dit
Perserverance Rugby Voetbal Klub, daarna het dit verander na
Northbay RVK, daaityd is ek aan die bestuur van die rugby, ek was ‘n
rugbyspeler, ek was kaptein van die tweede span.
Doerie jare het die skoolhoof fliek gehou, hy het elke naweek, partyslae
het hy in die week bioskoop gehou, dan word dit onder in die fabriek
gehou, later het hy dit geskuiwe na die skooltoe, hy het nog ‘n projector
gebruik (om die films te wys), hy het ook gesorg dat die skoolkinders
‘n afleiding kry, daar was iets om te doen of iets om na toe te gaan,
soos bioskoop en dan was daar mos nou danse gehou, daaityd in die
Engelse kerksaal (St Andrews), konserte, daaityd was die mense mos
lief vir konserte, naweke, veral Sondagaande, doerietyd se voortydse
mense was mos kerklike mense, kerkgangers, Sondae moet die hele
gesin (kerktoe), jy sal nie kom sê jy bly by die huis nie, want Maandag
kry jy op jou hel as jy nie in die kerk gewees het nie, deesdae is dit nie
meer so nie, dit het uitgesterf.
Maar konserte was gehou, bioskoop was gehou, christelike films vir die
kinder gewys, daai skool was so, hy’t partisies (afskortings) gehad wat
ons Vrydae, die groot seuns afslaan en opmekaar gepak, dan is dit ‘n
hele saal, en Maandae word dit net weer opgeslaan vir die klaskamers.
Ons het saamgestaan vir die skool, doerie jare was hierdie skool ’n ryk
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skool, die fabriek het mos voorsiening gemaak vir die skool, dit was
mos ‘n kerkskool, die hoof het uit sy pad uitgegaan, lemoentyd het
die skoolhoof lemoene gaan haal en verkoop, snoekvangtyd het hy
snoek ingekoop en gedroog, als vir die skool, hy’t baie ingesit vir die
vooruitgang van die skool, ou mister Janaurie.
En die ander afleiding wat die manne gehad het, was om te drink, ek
het nie my pa gesien drink nie, maar ons praat nou die dag nog hoe ons
beginne drink het, die kompanie winkel het boegoe essens verkoop,
toe’s die bar, buiteverbruik en drinkbar op Strandfontein, nou ry die
manne op Vrydae en Saterdae loop haal jy jou drank op Strandfontein,
die boegoe essens in so ‘n botteljie, was mos ‘n soort medisyne, maar
onse mense het dit hier gedrink vir drank, as jy Strandfontein toe gaan
om jou drank te gaan koop, dan gaan jy (soontoe) al dronk, boegoe
dronk, hulle verkoop nie meer boegoe essens nie, dit het uitgesterf, jy
word eers boegoe dronk voor jy die vaal wyn drink, die kalbare, 20liter,
het ons meestal volgemaak op Ebenhaeser. Ebenhaeser se mense,
omdat hulle ‘n erfnommer het, kry hulle dit by die kelder, jy gaan net
met jou erfnommer, en nou kan jy vir jou wyn volmaak net soveel as
wat jy wil vir min geld, ons sit ons bestellings (vooraf) in en wanneer
ons Ebenhaeser toe gaan, staan onse kalbare al daar en dan kom ons
weer met die lorries terug.
Die Strandfonein toe se ganery, baie van ons mense het in die slag
gebly, daar’s baie mense dood van dronk (soontoe) gaan of dronk
terugkom, my broer het gewerk op Strandfontein as ‘n waiter, nou
gaan ons, maar ons moet meestal so deur die veld loop, ek het ‘n
mannetjie, Johnny van Zyl, hy is ook al oorlede, hulle het hom daar by
daai krans afgegooi, hy’t ook Strandfontein toe gegaan om drank te
gaan koop, toe kry hulle nog sy lyk hang daar aan die krans, hy’t nie ‘n
bles gehad nie, maar soos die klip hom geskuur het, het daar nie hare
gegroei nie, ons was saam vanaf standard vier, van standard vier het
die manne mos beginne kreefvang.
Hier was ‘n Boer, Daantjie Theron/Tol, hy was die enigste kwotahouer vir
kreef hier in Doringbaai, daai tyd ken ons as Kleurlinge nie van kwotas
en goeters nie, ons ken net van werk en daai Boer het ‘n boot gehuur
by Oceana,toe’s hy die een, hy het vir hom klein bakkies gemaak, dit
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was kleiner as die gewone bakkies, juis vir ons skoollaaities, namiddag
as jy uit die skool is, dan is jy haastig, jy doen nie eers jou huiswerk nie,
dan vang jy ‘n klomp kreef, Vrydae pay jy, toe kry ons nog tien sent
‘n kreef, hy’t seker so tien bakkies gemaak, op so ‘n manier het die
manne standard vier en standard vyfgoed gelos, ek het mos darem
nog deurgdruk en nog van die manne, maar die meerderheid van die
manne wat saam met my in standerd vier (graad ses) en vyf (graad
sewe) gewees het, die manne het daar gelos, want die manne het loop
kreef vang namiddag, daarom in standard vier was daar manne saam
met my wat twee, drie jaar ouer as ek was, die rede omdat die man nie
vorder nie, die man is die meeste van die tyd is die man op die see, dan
kom die man weer vir ‘n week skooltoe, dan kom vang hy weer twee
weke kreef en dan kom hy maar weer, hier is baie van hulle wat net tot
standard vier of standard vyf gemaak het omdat daai man geloop en
kreef vang het. Daai Boer Daantjie Tol het daai bakkies laat bou juis vir
die laatjies en van vangnette gevoorsien, rieme, aas en als, as die man
teruggekom het met sy klomp kreef, dan kom ja hy hom nog ‘n klomp
drank in, ja daar is gedurig kalbare, ek’t ook daar loop drink.
Die rede hoekom ek ook nie in standard vier/vyf uitgesak het nie, my pa
was seker te streng, dit was ook miskien as gevolg van die huishouding,
my pa was mos ook ‘n groot kerkman, ek’t iemand gehad na wie ek
opsien het, kyk soos my oudste broer wat ‘n onderwyser gewees het,
miskien was dit die motivering, die ander man in (sy) huishouding het
miskien nie ‘n broer of suster wat daai kwalifikasies gehad het nie, of
die man se ouers was drinkers, daarom het die man miskien skool
gelos, hier was ‘n mannetjie, ek kan onthou ons twee het beginne
sub B (graad 2), ek kan onthou hulle was baie nederig, die laaitjies het
hom die anderdag so geslaan en ek het my so ontferm, en vanaf sub
B (graad 2)af het hy by oms gekom bly, hy was Pen Jaar, hy’t later ook
sy van Jansen geskrywe en hy het tot in standard ses (graad 8) by
ons gebly en toe kom sê hy vir my ma en pa hy moet vir sy suster en
broertjie loop werk, toe het hy klaar standard ses geslaag, baie slim
klông gewees, hy moes saam met my hoërskool toe gegaan het, toe
verkies hy eerder om see toe te gaan, want hy het nog ‘n broer en ‘n
suster, hulle was toe nog op laerskool, maar soos ek sê, ek het seker
maar ‘n motivering gehad en omdat my ouers was mos christelike
mense gewees, daarom het ek maar deurgedruk.
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Toe die fabriek toemaak
Ek was hier aan die kopenent van die manne, van die vissermanne,
in 2006 toe het ons mos al die kwotatjie, ons het hom gekry 2005/6
seisoen, ons het met Jacky Claasen, Ruben Saul, Peter Oewies, ons
was so ‘n kliekie wat maar die voortou geneem het om die gebou
te bekom, ons het gesukkel dat ons die gebou kan gekry het, die
vissermanne met die gemeenskap saam, ons het getoi-toi en ons het
saamgestaan, ek het verniet daai fabriek opgepas naweke dat Oceana
dit nie verder terroriser nie, hoe sê ‘n mens, verder uitmekaar uitbreek
(stroop) nie, ek’t dit verniet gedoen, as ek nie op die see was nie, was
ek daar by die fabriek, ook die kinders verja, om nie die fabriek af te
breek nie.
Hierdie fabriek moet ons’n word en ons het hom gekry, daarom is
daar darem nog ‘n lewe in die fabriek, die perlemoen is daar, daar’s
die kelder, daar’s die klippies, maar Oceana het onse mense netso
gelos, mense wat jare gewerk het, daarom kan ek vir government
nie verstaan nie, government sien die goeterse, maar hy doen niks
daaraan nie, Oceana, dis deur ons dat hy so ‘n magtige maatskappy
is, ons wat sy werksmense gewees het, dat hy ons netso gelos het,
maar hy gaan met die kwota van die gemeenskap hier weg, hoekom
vat government nie daai kwota af en gee ‘n deel aan die gemeenskap
nie, government moes al daaityd ingegryp het, maar nou doen hy ook
niks, ons is nog besig daarmee, miskien kry ‘n mens nog ‘n deel van
daai kwota.
Oceana het daaityd, Northbay Fishing Company was 101ton kreef en
Oceana is weg hier met daai wat hy by government juis deur die mense
bekom het, want hy’t onse name gebruik om daai kwota te bekom,
elke jaar as die toekenning gemaak word, dan gebruik hy die mense
se name om die kwota te bekom, maar hy trek hier weg met kwota
en al en government doen niks daaraan nie, government moes gesê
het, jy kan maar gaan, maar jy los daai kwota, dis Northbay Fishing
s’n, net so het hy (Oceana) gedoen aan Hondeklipbaai, net so het hy
gedoen aan Port Nolloth, hy het sommer met kwota en al weggetrek,
Hondeklip het ook ‘n 34 ton kreef gehad, government moes gesê
vat maar die helfte en gee die ander terug aan die gemeenskap, as
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government iets gedoen (soos dit), dan sal ek hom daarvoor geprys
het, hier is darem nog ‘n bietjie kreef, ons is ‘n subsistence, ons is
dertien 13 606se hier (dit beteken elkeen het 606kg kreefkwota om
te vang) hy’t ons aanvanklik 750kg gegee maar toe’t die subsistence
kom, het hy ons’n verminder na 606kg, want die subsistence man
moet mos ook hê.

Verduidelik wat gebeur nadat u,
u kwota gevang het
Jy moet mos nou ‘n mark kry, ons was by Oceana in die begin 2005/6,
2006/7, 2007/8 was ons by Oceana, maar hulle het ons nie lekker
behandel nie, toe’t ons besluit ons gaan weg van hom, ek onthou ek
het 305kg kreef, dit was ‘n rollover, kreef wat ek nie kon vang nie en
toe kon ons dit die next seisoen vang en ons kon hom gevang het deur
middel van kreef fyke en Oceana se bote het dit gevang en vir daai
305kg wat Oceana se bote gevang het, het ek maar ‘n R8 000 gekry,
waar hy R100/kg uitgewerk het dan moes dit daar oor ‘n R30 000
gewees het, net omdat hulle se bote was, het ek net ‘n R8000 gekry.
Ons het hulle gelos en ander markte (genader), die Lusitania is die
magtige fabriek, (ons het iemand) hy is soos ‘n veldwerker vir hulle en
hy gee vir ons ‘n x bedrag, as ons ons kreef vang November/Desember
kry ons R106/kg, verder as ons miskien van Januarie vang kry ons
miskien R130/kg, ons het nog nie by hom minder as R140/kg gekry
nie, maar nou maak ons mos skuld deur die jaar, hy gee vir ons elke
maand R2 500-00, nou ons het geld nodig, ek het vanoggend myne
opgetel toe kom ek by R13 000 tot op einde Augustus wat ek hom
skuld, nou waar lê Desember-maand, jy moet maar tevrede wees met
die change, laas jaar het ek maar ‘n R11 000 uitgekry van 606kg @
R140/kg, hy voorsien jou van al die toebehore, maar ok ons gaan maar
aan so tot die 2015 seisoen, 2015/2016 dan moet almal van vooraf
aansoek doen, die hele land, om kreefregte te kry.
Ons is hier besig met die fabriek om vir ons ‘n regte mark te kry, ek sê
altyd as onse kreef hier kan verwerk word, as onse kreef direk lughawe
toe kan gaan, buiteland toe, dan sal jy sien wat jy vir jou kreef kry, daai
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man kry R400/kg maklik as dit nie nog meer is nie, dan kom gee hy vir
jou R140/kg.

Verlange vir Doringbaai
Werksgeleenthede, baie min werksgeleenthede, hier sit ons
matrikulante, ek sal nie wil sien dat my kinders uitwerk nie, want hulle
raak so godsonmoontli k, hier’s baie min werksgeleenthede, ons as
gemeenskapsleiers probeer darem om werk te verskaf, maar dis maar
gering, hier is ek en Kobus besig met ‘n hoenderprojek ons hoop en
vertrou die Meester dat dit suksesvol is, ek self sit met die probleem
van van’n 18 jarige wat nie vorder op skool nie, maar hierdie seisoen
vat ek hom saam met my seetoe om kreef te vang, ek moet maar
vir hom train, werksgeleenthede vir onse kinders en ontspanning vir
onse kinders is ook ‘n groot probleem, dis daarom wat hulle sulke
kattekwaad aanvang, drank, die man is nog nie eens 16/17 nie dan
verwag die man, daar’s nie regte onstspanningsfasiliteite, die man rook
dagga, die man gebruik dwelms, u verstaan, werk is mos belangrik,
want dit hou die man ook darem weg van die kwaad, en as dit Saterdae
gewerk moet word, laat hy Saterdae ook werk, laat hy miskien net rus
op Sondae dis mos ‘n rusdag.
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ELIAB CLOETE
Gebore Januarie 1953

al oorlede, hy was ‘n soldaat gewees, sy naam was Coenraad van
Wyk, ek het saam met hom see toe gekom, die skuit se naam was
Girl Devon skipper se naam was oom Duimpie, Paul Miggel, toe ek
die eerste week see toe gaan die Sondagaand, het ek seesiek gekry,
net daai eerste forthnight gewerk, want dit het gelyk ek gaan sterf
van die seesiek, toe’t ek gelos en weer gevat, toe’t ek tien jaar hier by
Doringbaai klaar, toe’s ek Lambertsbaai toe, ek wou so graag by daai
groot skuite, trawlerskuite gewees het.

Lambertsbaai

Eliab Cloete van Papendorp, pa se naam was Eliab en ma Katriena,
hulle was van Ebenhaeser/Papendorp sendingstasie. Die grens loop
net anderkant Strandfontein, Ebenhaeser, Papendorp Kleurling gebied,
dan loop die grens weer duskant Lutzville. Ons hier in Papendorp is
boorlinge van Ebenhaeser, skape en bokke voortyd op Papendorp,
windpompe, lyndraad tussen die Kleurlinge en blankes.

Doringbaai leer ken
Moet nog vir jou die storie vertel van my oorlede broer en oorlede oom,
in 1958 het ek besluit, ek was al getroud gewees, ek wil see toe gaan,
toe’t ek ’58 gekom Doringbaai toe, voorheen was ek baie in Doringbaai
met ‘n blanke man, Jan van Zyl, van wie ek die huis gekoop het waarin
ek bly (op Papendorp) en hy het twee skuitjies gehad (chuggies), ons
het mos nie rygoed geken nie, Sondae die mense gebring en Vrydae
weer die mense kom haal en so het ek vir Doringbaai leerken, hier het
hulle gebly (in)sakhuisies, en dis hoe ek Doringbaai, nie Doornbaai,
leerken het. Ek later jare toe’t ek besluit het om hier te kom kreefvang,
nadat ek getroud is, die eerste week het ek met ‘n swaer van my, hy’s
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In 1968 toe’t daar ‘n man gekom van Lambertsbaai, ‘n Ebenhaeser
man wat daar getroud is, ek het ek gestap, daar was nie ‘n woord in
die woordeboek gewees van ‘hike’nie, toe’t ek deurgestap Papendorp
toe (15km), die aand toe ek by die huis kom, was ek baie moeg ek’t
gevoel ek kon by alle gate asemhaal, so moeg was ek, toe sê my vrou
“my liewe man jy’s nou so moeg en gedaan, die kos staan daar, maar
hier het mos nou weer n nuwe berig gekom”, toe val ek amper van die
stoel af, want dis nou seker ‘n doodstyding of ‘n ongeluk, toe sê die
vrou, “nee my man, ek neem aan dis iets goeds, jy en oom Piet Andrew,
kan ‘n trawlsite kry by Lambertsbaai, die man wat die berig gebring
het, werk nou op daai skuit”, en daai moegheid is eietyd so weg dat
dit smaak ek kan nou pak en ons het toe daar (in Lambertsbaai) gaan
kreefvang.

Walvisbaai
1969 Walvisbaai toe, daar op Walvisbaai het ek ses jaar gewerk, skipper
Willem Boonzaaier, hy’t nie gespeel nie, soos die kinders sê, hy’t nie
slange gehang nie, ’71 kry ek ‘n berig uit Walvisbaai uit, daar is ‘n man,
Hendrik Gordon, en toe’t hy my in Walvisbaai loop verkoop, dieselfde
tyd het ek daar by Maans bakkies gehuur, boekgehou, so Vrydag vat
ek net die tally, die kantore was Bolandse Eksekuteurskamers, alles vir
my gereël, daar het ek my goed gedoen.
My (belasting)opgawes was toe nie betyds een jaar ingedien nie (kan
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ek maar daai versie sing) toe is ek in Walvisbaai, as jy weg is van jou
huis moet jy sê waarnatoe gaan jy, wie toe gaan jy, so as jy gesoek
word die vrou jou kan opspoor, dan bel jy vir oom Maans Skiep dis sy
nommer, as jy nie jou opgawes indien binne sewe dae nie, moet jy in
Bellville voor die hof kom verskyn sê die brief, Boetie Nieuwoudt, daar
is Drommedaris se deur, en toe’t ek vir hom gesê, jy bel nou, dis al
hoelank en ek’t nog nie my geld gekry nie, jy bel nou anderster sal jy
op Lambertsbaai moet verskyn.
Eendag kom oom Boetman terwyl ek sit skryf, “ou El ek’t vir jou ‘n
site”, bring asseblief daardie jong met wie jy so brêk op my skuit’, ek
sê ou Boetman wat het jy dan nou vir die man gesê, nee ek’t meer as
‘n dag gesê ek moet ek ou Eliab hier langs my hê, dan sal julle baie
goeters hoor wat die werk betref, toe’s ek weg soontoe van ’72 tot ’77,
tot voor die seisoen gesluit het, die skuit se naam was Orpa.

Toe hou ek op
Viertien jaar by Lambertsbaai, ’88 31 Mei het ek getjaila, ek was
betrokke in ‘n groot ongeluk, nege ribbene het gekraak en gekneus,
die dokters het hier gekom elke Vrydag, dokters De Villiers, Erasmus,
toeseisoen dan is ek nie weer in Lambertsbaai nie, maar rivier visvang,
skape en bokke oppas en as dit weer werktyd is dan, gaan ek weer
na my werktoe.
Ek en my kinders se skape was daar en aan die anderkant by die
Departement Minerale Sake, ek is die eerst Kleurling in die geskiedenis
wat ‘n soutpan het.

Die ontwikkeling van Doringbaai
Doringbaai Handelshuis ek ken daai eienaar as van Dyk, as jy in die
winkel kom dan sal jy sien ’n foto van oom Kallie Britten, hy het by daai
Van Dyke van Vredendal gewerk, toe automaties toe hulle die winkel
oopmaak, het oom Kallie hier begin werk. Die man wat die water
Doringbaai toe gery het se naam is Havenga met die trekker.
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Die verhouding tussen wit en bruin
Die verhouding is glad nie meer die verhouding waarmee ons
grootgeraak het, die verhouding aan die begin was maar so bietjie
troebelrig gewees, jy kan nie te hard praat nie, dan kyk almal “issit
die hotnot wat so staan en raas”, maar so het ons aangekom, my
pa, ek neem aan hy’t op die Raad gedien, die Bestuursraad, die
Kleurlingsendingstasies het Bestuursrade gehad. My pa was ‘n man,
hy sê sy ding, ‘n kierie was ‘n loopding en ‘n wysding en’n slaanding.
Simon Miggel en Petrus Boois, hulle moes op die Bestuursraad gewees
het en toe gaan hulle parlement toe, “ek wonder darem, die parlement
moet dan hier by Lambertsbaai rond wees”, toe’t hy gesê in die Raad,
“Simon Miggel en jy Petrus Boois, ons drie stap parlement toe, jy moet
genoeg vrete in jou sak sit”, dit was ‘n man wat so gepraat het, dis ‘n
kalfs se sak alles moet gaarggemaak word, die hele Ebenhaeser sê,
“Ouneef”, die mense vra, “hoekom gaarmaak?” Aantwoord hy, “dan
wil jy nou waar vuurmaak, dis die Boere se grond, weet jy waarnatoe
loop ons nou, dan loop ons Olifantsrivier se mondtoe dan vat ons dan
die strand”. “Ouneef, hoekom dan die strand”, ‘Wie se strand is dit?
Dis almal wat God geskape het se strand, nes die see, hy’t nie baas
nie”. Agterna het die trots by my gekom.
Drommedaris Vissery, het ons by Lambertsbaai gaan aansluit, dan
gaan ons met die bus, nie getoi–toi nie, nee-nee, netjies gestap, tie
gooi jy oor jou skouer, ons was ‘n hele paar buste, ons drie was by
Lambertsbaai se bus, dan vrae hulle hoekom praat julle so baie, dan
sê ek, hy praat so baie want hy weet so baie.

Organisering vir kwota
Die man wat nie saam met Eliab gaan nie, moenie vir hom vloekwoorde
sê nie, trek net ‘n streep deur jou naam, die registrasie was omtrent
300, elke man moet R100 betaal, dan maak ons ‘n rekening oop dis
die langtermyn kwota, hulle het my leerken, jy praat die storie reguit.
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Ten slotte
Grepe uit die groepsgesprekke

[Ant Drieka] Ja, want die dag gee hulle vir ons glase en ‘n leë bottel
toe sê ek nee vir my lange lewe het ek nie aan wyn geraak nie, nou toe
ons uitkom nou is hier outyd, voortyd se foto’s geplak, toe sê iemand
kyk of jy nie daar ‘n mens ken nie, toe ek nader loop, hier staan ou
Koos Bleekers, vroeër jare het hulle die bakhuis, brood gebak vir die
seemense, Sondaemiddae kom haal hulle die brood, groot oond word
gemaak, suurdeegbrood, hier op Doringbaai, die huis is doer op die
hoek, is nou omskep, toe loop kyk ek toe sien ek dis mos ouma Scott.
[Alet Bantam] Ek het so swaar in die lewe geleef, wat ek in die lewe
geleer het, baiekeer dankbaar, baiekeer kom daai haatgevoel in jou
op, want dit kon so anders gewees het, maar jy moet maar aanvaar.
Dankie vir vandag, want vandag sal ek nooit vergeet nie, antie Drieka
het destyds op die grammafoon gedans, toe antie Drieka 50 jaar oud
was, toe haal sy nog die grammofoon uit.

Wat het gebeur met die fabrieksgeboue?
Die geboue staan daar, die mense werk nou klippe, die fabriek is aan
ons geskenk, maak teëls van die klippies, wag totdat hulle ‘n order kry.
As dit van my afgehang het, sou ek die kwotas vir die vissermanne
gegee, dan kon hulle daai kreef weer aan die fabriek gelewer het, onse
kinders, van hulle is darem geleerd dat hulle kan boekhou, self met
onse goed werk, leer om ons eie, eie goed te doen en die wat nie weet
hoe om ‘n poppietjie te maak nie, ons kan om vir hulle gaan wys, maar
ons het nie koelkamers nie, die busse gekom het die goed gekom laai,
die busse het die goed in nag gekom laai.

As jy dink en sit, dan dink ek ander mense het die wonderlikste dele van
my kinders se lewe gehad, hierdie babatjie dae, tot hy skoolgaan, dis ‘n
wonderlike tyd wat jy altyd onthou hoe ouer jy word en jy dink miskien,
verlang jou kinders, kom in jou gedagte, onthou jy nog die dag toe hy
dit of dat gedoen het, dit gesê het, dit was maar werksomstandighede,
hierdie rug het julle grootgemaak, saans as die oumense gewerk het.
Die aand wat die boiler gebars het, was ek in die aantrek kamer, sê
Atta my kind lê nog, die kind moet eers drink.
Dankie Kobus vir alles jy vir ons gedoen het tot dusver, ek en jy kom
al n lang pad aan, en ons stry baie, maar vandag het ek baie emosie,
dinge wat vir my na aan die hart lê en hierdie mense ken ek, so ek is
dankbaar, Boetjie Augus, antie Katjie het ek geken Willie Mouton nie
ver van hom gebly, ons twee het saamgewerk, dankie, Drieka vir jou
sal ek lank onthou.

Die wynkelder word bestuur deur ‘n boer, hy het ‘n hele paar plase in
Vredendal en op Strandfontein se pad, ek voel nie hy moet daai wyn
daar kom maak nie, hy kon dit eerder omskep in ‘n groente, aartappel
werk, dan het die mense werk gehad, wat baat dit as jy vandag gaan
werk en as jy vanaand by die huis kom, is jy dronk.
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Deelname aan die Golden Games

Werkers van verskillende plekke

[Britten] ek het al lepel-en-eier gehardloop op Vredendal en laaste
agt deelnemers en dan word die bal oor hulle koppe gegooi en die
persoon wat die bal laaste vang, moet wenpaal toe hardloop; toe is
ons twee wat sokkies en skoene en klere aantrek, ek en Ansie toe kom
sy eerste en ek tweede, toe kom ek in om Moorreesburg toe te gaan
vir die volgende rondte en daar het Ansie weer eerste gekom en ek het
op my rug loop val, want die sokkies was te styf en die skoene te lank
toe besluit ek gaan nie weer nie, en Babatjie het die duck walk gedoen.

Dis ‘n hele klomp en die spanne wat Manyassas gehad het – hulle
tale het verskil – (vanwaar het hulle gekom?) uit Suid-Wes(Namibië) se
kant, eers in Port Nolloth gewerk en miskien toe gehoor van die werk
hier, hulle was die joiners genoem, ek onthou as kind, daai jare het die
trein nog gery daar uit Bitterfontein uit, dit kan wees dat hulle vanuit
Namakwaland gekom het dan die Hamba Khaya trein op Bitterfontein
geklim het en dan op Lutzville stasie afgeklim het, dan kom hulle met
die posbakkie Doringbaai toe, daarna is dit nie meer een en twee nie,
maar’n klomp, die hele wêreld vol.

As jy by ons kom aansluit raak jy al fikser, by die huissit maak jou oud.
Die atletiek is nie meer soos destyds nie toe ons tamboernoientjies
gespeel het nie, toe was ons tamboernoientjies,ons het begin daar
voor Jeanette se huis toe’s ons tamboernoientjies, en die ou mense
het gehardloop om vir ons te kyk!

Skoolgebou
Dit was eers ‘n sinkskooltjie, en ‘n steenskool in 1940/1941 gebou, die
rooidak skool. Skoolkinders het klippe en water aangedra, en vanaf
rooidak na nuwe skool gegaan.
Noudat ons ouer is, waardeer ons dit meer hoe dinge was, interessant
hoe ouer ’n mens raak, verlang jy terug.

Grafte van vissermanne
Oom Klong se skuit was ook omgekeer, oom Paul Miggel, die
vissermanne wat in die ramp omgekom het se grafte is vernalatig,
maar aan de begin was die ramp se visserman grafte omkamp met
‘n draad, gedagte van die oprigting van ‘n soort gedenksteeen, waar
oom Duimpie in die middel lê, dis nog net hy wat ‘n grafsteen op het.
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Vrouens wie getroud was met Manyassa
mans
Oorlede ou Tietie, antie Trooi, Bettie Prins, Sophie Danster, oorlé Tannie
Mietjie Don se suster Maria, Poppie wat in die winkel gewerk, Ant Sara
Danster klein en groot, Ousie Ann goed en Trishia (het almal Manyassa
mans gehad).
Toe later moes hulle in die kompoun (kampong) gaan bly, ons mans
was toe gesê hulle moet in die kompoun (kampong) gaan bly, ek het
opgestaan. Toe kom die magisraat van Malmesbury, het ek gesê, die
saak sal nie werk nie, want hulle kan nie my kom skei van my man nie,
ek (Stienie) en my man is wetlik getroud, antie Tinkels en my suster, ons
is wetlik getroud met onse mans en hulle kan nie vir ons kom skei nie,
dit hier in die 60s, sê maar 62, het die magistraat met die munisipaliteit
die mense in die ‘Gaat’kom aansê om te trek, ek was by die huis en
antie Tinkels was in die werk, daai tyd het ek ‘n kleinbabatjie, Langa
(die noemnaam vir die pasboek inspekteur) van Vredendal het altyd
met ‘n Bantoe polisieman gekom vir die pasboeke, dan het die mans
weggekruip agter die bossies, Pietersen en Maroba was die enigste
twee Manyassas wat oorgebly het.
Daar is nou nog mense van Port Nolloth hier. Oom Matees is Damaras
van Suid-Wes (Namibië). Party van die mense het van Prieska kom
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join vir ‘n tyd en het lateraand vrou gevat en gebly. Uit die ooste het
seisoenwerkers gekom.

in die Kaap. Ek’s op Steinkopf gebore en grootgeword bly by my broer,
toe gaan ek af Port Nolloth toe, daarna toe hiernatoe.

Tale in Doringbaai

Mister Pension se besoekemans

[Antie Stienie] paar van die Xhosa woorde, ‘sonke’, ‘manzi’, ‘nkosi’,
ek sou daarvan gehou het om verder te leer soos met Engels, wanneer
die vroue in die kerk bidure gehou het, het hulle vir mnr Januarie by die
skool kom vra sodat ek kon gaan Bybel lees (vir hulle), later ‘n drietalige
woorde boek gekoop. Kriek wat in die winkel gewerk het, daai boertjie,
hy’t tussen die mense rondbeweeg, siek mense besoek, hy het toe
die boek by my geleen om die Xhosataal te leer, maar eendag toe ek
my ontwaak, toe is Kriek weg met boek en al, later het ek glad as ‘n
tolk opgetree veral in die kerk. Ek het sedert 13/14 jaar oud as tolk
opgetree selfs by die dokter.

Wanneer die grootbaas uit die Kaap kom, mister Pension, hy het met
vliegtuig kom land, daar waar die polisiestasie is, toe was daar toe nog
nie ‘n polisiestasie. Voertuig gaan haal hom, die ou poskantoor was die
ou blanke skool, waar die kliniek nou is, rondawel langsaan, daar het
hy, mister Pension tuisgegaan.

Kriek was ‘n jongman van Malmesbury, sy oom het die winkel gehad,
van gesels-gesels, met die mense, het hy vrymoedigheid gehad om
saam te gaan en later het hy godsdienstig boekies versprei, hy was
nog jonk 18/19 en het gebid vir siek mense.

My laaste wens
[Aletta Bantam] Ek het gesê, die Here kan my nog net die voorreg
gee om daai mense wat in daai parlement is (te vra oor planne vir
Doringbaai), ek kan nie gaan tot daar nie, hulle moet kom tot hier, want
die saak lê hier, dat hulle moet kom sien.

Byname
Elizabeth Lea Britten ‘Lys’; Christina ‘Stienie’, ma was Katriena,
om onderskeid en verwarring te voorkom het haar ouma Mina haar
‘Stienie’genoem; ‘Rokkies’ aan ant Ragel se rok gehouvas; ‘Dassie’
Dina Don getroud Domberg: ouma Mina swart tjalie, die barracks hier
waar die kerk is, in ‘n swart toegedraai soos ‘n dassie; ‘Tinkels’ Lenie
Alexander; Ragel ai-ai Rokkie kon nou nie ma gesê nie; ‘Klong’ Fortuin
Swartz het sewe susters, hy is die jongste, sy ma het vertel die dag
met sy geboorte, kort-kort kom loer sy pa en toe hy sien dis ‘n seun,
toe roep hy uit, “dis ‘n klong! dis ‘n klong! dis ‘n klong!”.
‘Babatjie’ Rosa Joseph van Port Nolloth (68) het Willem Engelbrecht
in Doringbaai kom trou, pa het gebly in Port Nolloth by magistraat
gewerk, ma in die fabriek en my suster het hier kom werk, toe werk ek
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ERKENNING
Hierdie publikasie word opgedra aan die senior inwoners van
Doringbaai wie tyd gemaak het om hulle lewenservarings eninsigte te deel. Hulle bereidwilligheid getuig van die besef dat
elkeen ‘n bydrae kan maak, hoe gering ookal, tot plaaslike
geskiedskrywing van Doringbaai. Ons begrip en waardering van
die verlede word verryk en verruim deur die verskillende stemme
oor grense heen.
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