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A lady who left a wonderful personalised historical legacy of Montagu for the 
reading enjoyment of future generations. 

 

 

2 Julie 1919 - 14 Oktober 2012 

Yvonne Bussell (Jordaan) Boervrou en Oumagrootjie van 5 Agterkleinkinders 

Yvonne, ŉ boorling van Montagu is op die 27 Mei 1941 met Tokkie Bussell getroud 
en uit die huwelik is vier kinders gebore Rachel-Anne (Shan), Wendy Aletta, William 
& Francis. Die eerste elf jaar van hulle getroude lewe woon hulle op Montagu(waar 
Tokkie ŉ garage besit het) en in 1952 koop Tokkie ŉ plaas in die Baden distrik. Daar 
het sy gebly tot en met haar dood in 2012. 

Yvonne wrote four books about Montagu and its people. The books were never 
published. Yvonne had them printed in small numbers and gave them to her family 
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and friends. The books are shown below with interesting extracts provided. 
Unfortunately the books are too large to share them as posts.  

Electronic copies can be arranged by sending an email to allmayfm@telkomsa.net. A 
small donation to the Montagu Museum is required to secure a copy. 

  

 
L/R Dr.  Peter le Roux, Yvonne and Tokkie Bussell 

 
Picture: le Roux collection Montagu Museum 
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Please turn your smartphone or tablet sideways to read the chart 
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The Montagu history of 
Yvonne’s family. 

 

HET KRUIS 

(Extract Page 4 electronic copy) 

Toe ek die dag 80 jaar oud is het ek besluit ek gaan nou alles wat ek onthou oplees, en wat pa 
nog vir ons vertel het van sy voorouers neerskryf vir die nageslag. Vanaf Paul se koms tot einde 
1999 is dit 2 eeue wat die Jordaans nog op oupa se grond woon en boer. 

Ek vra verskoning as my datums nie altyd so akkuraat reg is nie maar neem dit in die goeie 
gees waarin ek dit skryf. In die heel begin waaroor niemand my meer iets kan vertel nie het ek 
maar probeer om naastenby ŉ storie te weef om Paul en sy gesin. 

Die eerste huis wat hy gebou het se murasie is nog daar en al die ander geboue se oorblyfsels, 
so net om alles gade te staan getuig van ŉ baie bedrywige tydperk en boerdery. 
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DIE ERF 

 
(Extract Page 12 electronic copy) 

DIE TRAPVLOER 
 
In my tyd nog het elke plaas ŉ trapvloer gehad. Bokruis het sommer ŉ grote gehad. 
Die oorblyfsels is nog daar. Gewoonlik is dit in die oopte sodat die middag se wind 
kan help. Die vloer is soos die huise se vloere gelȇ. Miershope is gewoonlik gebruik 
as klei en baie goed vasgestamp. Dan word die vee daaroor gejaag dat dit goed 
vasgestamp kan word. Mooi gelyk gemaak. Die vloer was omring deur ŉ muur van 
stukke lang, regop klippe mooi styf teen mekaar. Net voor gebruik word die vloer 
weer gesmeer met beesmis. Nou word al die koring of hawer gerwe gesny en so 
vier lae op mekaar geplaas tot die hele vloer vol was. Gewoonlik ses perde aan 
mekaar vas en ŉ man in die middel met ŉ kalter om die koppe en ŉ lang riem, ŉ 
halfdag moet die perde so in die rondte loop. Agter die perde loop iemand om die 
mis op te tel. ŉ Ander man loop weer met so ŉ hout vurk om die koring elke slag 
om te keer. 
So gaan dit vir ure aan. Nou word die strooi eenkant toe gekrap en die koring met 
sulke hout skoppe en besems bymekaar gevee. In die middag as die windjie opkom 
dan word die koring so in die lug opgeooi en die kaf waai weg. So gaan dit oor en 
oor totdat die koring skoon is om in sakke te kom. In die middel 1800 het die 
wanmasjien gekom en alles was soveel  makliker. Ertjies en boontjies is op 
dieselfde manier geoes. 
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A variety of family memories 
that could be remembered 

 
EK ONTHOU 

 
(Extract Page 4 electonic copy) 

 
  Nou eendag het Wendy vir my gevra “Ma, hoekom skryf Ma nie alles neer wat Ma 
onthou van julle kinderjare nie.” Waar begin ek - as ek so sit en terugdink en dink 
hoe ver ek terug kan dink, dan is dit seker maar aan die eerste groot okkasie in my 
lewe. “Ek is blommemeisie vir Gielie en Annie op hul troue.” Julle sal my nie glo nie, 
maar ek onthou dit, seker te wyte aan die skok verbonde aan die okkasie. Miss 
Steyn, soos ons haar genoem het, het vir my ŉ pragtige pienk rokkie van sulke blink 
pienk sygare gebrei. Dit het met bane uitgeloop na onder en in sulke punte geeïndig. 
Pienk onderrok, pienk broekie en ŉ paar mooi wit leer skoentjies met ŉ paar van 
Annie se gebreide “fildecos” sokkies, o ja, ŉ pienk strik in die hare het die gewaad 
voltooi. Ek was so in my skik met al my nuwe klere. Ek onthou so vaagweg van die 
kerk. Daardie dae as jy nie ŉ groot gedoente wou gee nie, het jy op Worcester gaan 
trou en so `n klein onthaal in die hotel gehad. Solank die gaste voor die kerk die 
bruidspaar toejuig, het ek afgedwaal en toe ek my kom kry, lê ek pens en pootjies 
binne in die leiwater sloot langs die straat. Arme pienk rok. Dit is seker die skok wat 
my laat onthou het, want ek was maar drie jaar oud. 
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MY MA SE PA EN MA 

(KOOS EN CATRINA BURGER.) 
 

(Extract page 5 electronic copy) 

 
  My Ma is gebore op Klaasvoogds in Robertson distrik in die ou gewelhuis wat nou 
nog daar staan. Sy het ook die ou groot akkerboom langs die grootpad met haar eie 
hande geplant. Uit my Oupa se eerste huwelik is daar agt kinders gebore. Die eerste 
vrou is dood. Toe trou hy met Catharina de Kock van Stellenbosch. Sy was tevore 
getroud, geen kinders uit die huwelik en die eerste man laat haar na, die yslike bedrag 
van 7,000 pond. Sy was toe maar agtien jaar oud en trou met die wewenaar met die 
klomp kinders. Hier begin toe `n baie vrugbare huwelik, want daar is twaalf kinders 
gebore en toe sien hulle nog kans vir nog een aanneem ook. Toe ant Dolly die dag 
skool toe is, is dit die Engelspraat dag. Baie in sy skik kom hulle met die skoolkarretjie 
aangery. Al singend skree oom Niklaas, “You know what, twenty-man has arrived last 
night.” 

  Oupa het glo sewe agtereenvolgende jare voor die kansel verskyn. Ma het altyd 
gesê, Ouma was altyd swanger met ŉ baba tegelykertyd een op die arm en een aan 
die hand. Ouma was ŉ pragtige mens as jy kyk na haar foto, so jammer sy is ook baie 
vroeg dood, seker ook maar as gevolg van al die kinders. Ma was Rachel Wilhelmina, 
die derde oudste dogter. Daar was sewe dogters en vyf seuns. 
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DIE WASGOED 

 
 (Extract page 17 electronic copy) 

  So ŉ groot huisgesin het maar baie wasgoed gehad. Daar was gewoonlik ŉ spesiale 
wasvrou, ek herrinner my nog aan ou Spaas. Maandagoggend word die groot 
wasmandjie op die agterstoep leeggemaak en die wasgoed klip toe geneem. Koue water 
en net ŉ stuk blouseep word gebruik. Dan was ou Spaas die hele dag deur en dit klop 
die vuil goed en seep die hardnekkige kolle in. Die witgoed, lakens en tafeldoeke, word 
almal oornag op bleik gegooi op die “lawn” en deur die dag weer natgespat. Dan word 
dit in die blousel water oorgespoel om dit mooi wit te kry.  

  Maandagaande moet almal help om die spul wasgoed om te keer, nat te spat en dit is 
gewoonlik `n hoë stapel goed. Dinsdae bly die kok en die binne-bediende in en stryk die 
hele middag aan die bont goed. Nou word ŉ skottel stysel aangemaak want Woensdag 
moet die tafeldoeke, die kleedjies en “shams” vir die beddens gestryk word. Weer 
Woensdagmiddag, die heel middag, met die swartstoof en swart ysters stryk en pragtig 
styf en glad kom die witgoed gestryk. Gewoonlik ook ŉ hele stoel vol. Regtig baie werk. 
Woensdag moet die strykgoed afgepak word en die stukkende goed word eenkant gesit.  
Ag, en daardie stapel stukkende goed wat moet reggemaak word. ŉ Kledingstuk word 
nou regtig nie gou weggegooi nie, hy dien sy tyd eers uit na vele gelap en gestop. Wat 
nie uit die oog verloor moet word nie is die feit dat ek in die depressie jare grootgeword 
het en geld was daar min. 
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Many women played a role in 
shaping Montagu and Yvonne 
has remembered as many as 
she could and what they did. 
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Die Eerste Musiekonderwyseres op Montagu 

 
MEJ. MERAAI LE ROUX VAN DIE PAARL 

 
(Extract page 14) 

 
Ek kan min of meer onthou wanneer sy alreeds op Montagu was, want toe my Pa 
wewenaar word op die ouderdom van 24 jaar, het hy gaan vlerksleep by die mooi 
jong musiekonderwyseres en dit was tussen 1905-1906. Hy belowe nogal vir haar ŉ 
nuwe klavier as sy aansoek sal aanvaar maar wys dit van die hand, want wie wil nou 
ŉ wewenaar met vier kinders op so ŉ jong leeftyd he! Sy is later getroud met Hennie 
Cloete, so ŉ klein mannetjie. Haar ouers wat vemoeënde mense was , sterf en sy erf 
glo ŉ aardige bedrag geld en op die koop toe ook haar twee jonger sussies, Poppie 
en Bella na wie sy toe lewenslank moes omsien. Sy laat toe ŉ mooi groot huis bou 
op die hoek van Rose en Langstraat. Juf. Rossouw,ŉ onderwyseres loseer jare lank 
by haar. Sy skenk die lewe aan vier mooi fris seuns. 
Tussenin gaan sy al die jare met die musieklasse aan. Dit was altyd so opmerksaam 
as die vier vroue die straat afkom. Meraai loop voor en die drie ewe groot vroutjies 
kom agterna. Poppie praat nooit en as Bella iets sȇ dan gee Poppie so ŉ kreun om 
dit te beaam (altyd so ŉ grap! ) Shan asook William het 1960 by Mev. Cloete 
musieklasse geneem, so dit was darem ŉ baie lang tyd, wat sy musieklasse gegee 
het. Ek onthou op die vendusie was daar so ŉ geelhouttafel opgeveil dat g’n mens 
daarvoor kans gesien het nie. Gelukkig koop Analise Knipe dit toe baie goedkoop vir 
haar groot gesin. Ek het so ŉ mooi Sjinese tafeltjie gekoop as aandenking van Mev. 
Cloete. 
 



11 
 

  

 

Tuinmaker, verkoopsdame en 
burgemeestersvrou 

JUSTINE BASSON 

(Extract page 16) 

 

 

 

  Justine Basson was die oudste dogter van Willa en Daisy Joubert. Na skool was sy ŉ 
jaar op universiteit, maar weens finansiele oorwegings as gevolg van die groot familie 
het sy haar studies laat vaar en by die Montagu-hospitaal gaan werk. Sy het ŉ fiets 
aangeskaf en heen en weer gery, sodat sy soms donker eers by die huis gekom het. 
Hier word toe ŉ jongman, Ewie Basson, as stadsklerk aangestel en kort voor lank is 
Justine en Ewie getroud. Hulle het in Kohlerstaat ŉ dubbelverdiepinghuis gebou en daar 
het sy ŉ mooi tuin aangelȇ. Maar toe haar kinders gekom het moes sy haar op 
huishoutoespits. 

  Later het sy by Beebee se winkel begin werk waar Carina’s tans is. Sy was ’n 
uitstekende verkoopsdame. Na ŉ tyd besluit sy en Ewie om hul eie winkel te begin en 
koop Goldblatts se besigheid op die hoek van Kohler en Badstraat. Hulle het hulle huis 
verkoop en langs die winkel ingetrek. 
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  Hulle het die winkel ŉ hele paar jaar gehou, waarna sy ŉ pos as hoofdame by Brink 
Broers aanvaar het. Sy het haar goeie verkoopvernuf en smaak gebruik, maar ook baie 
hard gewerk. Sy moes gereeld een keer per maand met die spoorwegbus Kaap toe 
gaan om by die fabrieke in die Kaap aankope te doen. Sy het altyd gesȇ dit is so 
uitputtend.  
  Intussen het Ewie in 1954 burgemeester geword en gedurende die sestien jaar wat hy 
ononderbroke in die amp gedien het, het Justine haar plek aan sy sy met grasie 
volgestaan. Sy en Ewie was min aande tuis, want hulle was baie gewild as 
burgemeesterspaar. Op haar dae het sy graag saam met Ewie tennis gespeel en ŉ 
dansparty het hulle nooit misgeloop nie. 
  Een van die belangrikste dinge waarvoor Justine Basson onthou sal word, is die aanlȇ 
van die natuurtuin. Tydens die Eeufeesvieringe van 1954 was dit sy wat die ingewing 
gekry het om Noem-noembessiekop in ŉ natuurtuin te omskep. Justine en Ewie was 
albei geesdriftige tuiniers. In Junie 1954 het Ewie ŉ vergadering belȇ waar ŉ 
Tuinbouvereniging gestig is. Die doelstelling van die vereniging was die verfraaiing van 
die dorp. 
En die eerste stap was die aanlȇ van ŉ natuurtuin teen die hang van die Noem-
noembessiekop. 
  Dinsdagoggende het Justine by die werk af gehad en dan het sy en haar niggie, Babsie 
van Zyl, saam met ŉ klompie ander geesdriftige vroue met graaf en pik daar gaan werk. 
Om die dors ná die inspanning te les is daar tee uit warmflesse bedien. Dit is hoe die 
tradisie begin het om Dinsdae daar tee te bedien. 
  Justine het ook ŉ leidende rol in Montagu se jaarlikse Muskadelfees gespeel. Sy was 
een van die baanbrekers ten opsigte van braaikompetisies wat mettertyd soos ŉ 
veldbrand deur die land versprei het. Die eerste kompetisie is reeds in 1951 op haar 
inisiatief gehou. 
  Justine was ŉ uitstekende blommerangskikker en moes oral by onthale en ander 
geleenthede daarmee behulpsaam wees. Sy kon keurige en fyn ruikers maak. Sy het 
ook vir Tina Fluks geleer te rangskik en ruikers te maak toe sy haar eie blomwinkeltjie 
in een helfte van die winkel gehad het. Justine was ook lid van die 
Blommebeoordelaarsunie en die Bolandse Blomme rangskik unie en een keer per 
maand het sy die organisasie se vergadering bygewoon. 
  Met haar mooi postuur het Justine altyd so aantreklik vertoon ten spyte daarvan dat 
sy glad nie baie klere besit het nie. Sy was vreeslik goedhartig en baie bemind onder 
wit en bruin en was ŉ lid van die plaaslike verhoudingskomitee. Daarbenewens was sy 
ook lid van die Reklame en die Tuinbouvereniging. 
  Sy het regtig haarself gegee vir Montagu waarvoor sy so lief was.  
  Dit moet darem genoem word dat vanaf Justine begin werk het, het haar belowende 
huishulp, "Kaloon", die huishouding waargeneem, goed met kookwerk, later net so mooi 
blomme gerangskik en so by Justine gebly tot die einde. 
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Voorvrou van die VLV 

 
MARYNA KELLERMANN 

 
(Extract page 21) 

 
  Maryna Kellerman - mev Kellie soos sy alom bekend was, was die vrou van Dr J. E. Kellermann, wat 
33 jaar lank by die onderwys in Montagu betrokke was, eers as onderwyser en onderhoof (1939-65) en 
uiteindelik as hoof van Montagu Hoërskool (1966-71). 
Maryna was pas getroud en net ses maande op die dorp toe sy in Junie 1940 tot president van die VLV 
op Montagu gekies is. Jare lank was Montagu se VLV- tak die grootste in Kaapland. Ses jaar lank was 
sy die sameroeper van die Naaldwerk en Tuisteskepping afdeling van die VLV in Kaapland en elf jaar 
die voorsitter van die Worcester sirkel. 
  Maryna Kellermann was ŉ mens van vele bekwaamhede en talente. Toe die pos van orreliste in die NG 
gemeente in 1974 oopval, het sy as orreliste waargeneem, maar die aanstelling het permanent geword 
en sy het tot 1988 die orrel bespeel. Sy het ook die koor afgerig en in al die kerkbedrywighede ŉ reuse 
aandeel gehad. Die dames van die VLV het jolig ŉ operette onder haar aanvoering opgevoer, terwyl 
blomakademies en skoue tydens haar voorsitterskap gereël is. Daarby was sy elf jaar lank die 
sekretaresse van die Reklamevereniging. Bekwaam en bedrywig was sy seer seker, maar ook ŉ ware 
en hartlike vriendin by wie jy kon gaan huil as dit nodig was. 
  Mev. Kellerman was 39 jaar lank ononderbroke voorsitster van Montagu se VLV-tak. Sy het die vroue 
op so ŉ inspirerende wyse gelei dat hulle nie kon help om met blydskap te volg nie en het die gawe 
besit om die lede te kry om bankvas agter haar te staan. En dit ten spyte daarvan dat sy na haar 
verkiesing in 1940 gese het: ”Maar ek kan nie eers ’scones’ bak nie!”. Sy was ook by baie 
gemeenskapsaksies betrokke en het na die vloed van 1981 leiding geneem toe kos verskaf moes word 
aan kommandolede en ander wat weke lank moes spook om herstelwerk aan die infrastruktuur van die 
dorp te doen. 
  Maryna Kellermann en haar man was sowat twaalf jaar lank, van 1944 tot 1955 - tot die inrigting gesluit 
is - aan die hoof van die weeshuis, waar letterlik honderde verarmde en verwaarloosde seuns oor die 
jare ŉ heenkome gevind het om hulle in staat te stel om later hul plek in die samelewing te kan volstaan. 
Dr. Kellermann het later vertel dat baie van die seuns wat inwoners van die weeshuis was, later jare 
kom groet het en dat hy baie trots en dankbaar was dat hy en sy vrou hulle in staat kon stel om 
vastigheid in die lewe te kry. 
  Maryna Kellermann was ŉ steunpilaar in die samelewing wat haar gewig oral ingegooi het met haar 
kenmerkende glimlag, humorsin en pligsgetrouheid. 
 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tokkie reminisces about 
Montagu and what he 

remembers about the town. 
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 VOORWOORD.  

Al die jare van ons getroude lewe vanaf Mei 1941, kon Tokkie so baie uit sy kinderdae 
aanhaal. Later jare het ek begin aantekeninge maak en begin uitvra. Hy is reeds 87 
jaar oud en sy geheue is wonderlik. By tye klink dit baie deurmekaar want hy vertel en 
ek skryf, dan is dit weer ek wat onthou. Met ander woorde dit is ŉ vertelling van dinge 
wat ons so saam saam onthou. Ons dank ons Hemelse Vader vir die voorreg dat ons 
gespaar was om so ŉ lang tyd al hierdie ondervindinge saam te kon deurmaak en te 
deel met die wat agterbly.                                                                  

Yvonne. 

 
 

 

 

 

WILLIAM BUSSELL (TOKKIE) 

26/03/1911- 03/2001 

  Hy is die derde kind uit die Bussell familie. Mary was die oudste, toe James (Jim) 
en toe hy. Sy skoolopleiding het hy op Montagu gehad. Siende dat hy baie 
meganies aangelê is, moes hy toe Kaap toe gaan vir opleiding as 
motorwerktuigkundige. Hy begin sy opleiding by Carson & Co op 27 Mei 1927. In 
1930 neem Atkinsons dit oor en hy bly daar aan tot dat hy weer terugkom Montagu 
toe na tien lange jare in die Kaap. 

 Hier begin hy sy eie motorhawe naamlik “Bussells Garage” in Badstraat. Aan die 
begin werk hy alleen met net sy Pa se “chauffeur”, Lewies Toring. Lewies het by 
hom gebly tot sy aftrede. Gelukkig bly hy by sy ouers in die huis want hy het net 
£100 om mee te begin. Sy Pa gee hom toe £250 en dit het hy binne die eerste jaar 
terug betaal. Hy huur toe met die tyd saam meer werktuigkundiges en Mnr. Maat 
Rossouw as boekhouer. 

 Hy kry toe die agentskap van General Motors en begin Chevrolet Motorkarre 
verkoop. Hy onthou nog baie goed aan wie hy die eerste karre verkoop het, 
ongeveer £250 ŉ kar. Mev Albertyn, George Brink, Dr. Coetzee, te veel om op te 
noem. Nog net twee van sy ou klandisie lewe nog nl. Willie en Hermie Hill. Albei is 
ook oor die tagtig. 

 Daardie jare was dinge baie anders. ŉ “Mechanic” het £5 ŉ week gekry. Om ŉ kar 
te ghries en olie was 5/- en ŉ “puncture” se regmaak het 2/6 gekos.  

 Na 17 jaar verkoop hy toe die Garage want hy het toe alreeds in 1952 die plaas 
gekoop. Ek sê toe vir hom “jy koop nou ŉ plaas, wat weet jy van boerdery af”, toe 
antwoord hy my “maar jy is mos ŉ boer, ek is seker ons sal ŉ sukses van die plaas 
maak”. 
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KOMS VAN DIE VRAGMOTOR 

 
 (Extract page 4 electronic copy) 

 
Later jare met die koms van die motorkar het Oom Hennie Cloete vir hom 'n groot 
swaar Republic Lorrie gekoop, daardie soort met die soliede bande. Dit het so goed 
gegaan dat hy later nog 'n lorrie gekoop het en met hierdie twee voertuie het hy 
sommer al die winkels se transportwerk gedoen. 

Oom Jan Rossouw het vir hom toe ook 'n lorrie gekoop en dit het goed gegaan met 
oom Jan se besigheid. Tom Powell en oom Hennie Cloete het toe later elkeen so 
'n bussie gehad om die passasiers mee te vervoer. Vroeg in die twintigerjare het die 
spoorweë 'n busdiens ingestel en al die transportryers is deur hulle in diens 
geneem. 

Ek onthou nog hoe oom Hennie Cloete jare lank die bus deur die kloof bestuur het. 
Snags moes hy op Ashton tot half twee vir die P E Mail sit en wag. Gedurende die 
winter staan die bus daar, wit onder die ryp, maar oom Hennie is op sy pos om te 
help met die bagasie. As jy wou Kaapstad toe gaan per trein, moes jy gaan slaap in 
die "coach"  wat daar eenkant staan en half twee as die P E Mail kom, dan is dit 'n 
geruk en gestamp soos die "coach" aangehaak word. Vroeër het die mense sommer 
baie trein gery, jy moes vroeg bespreek om plek te kry. 

 

 
DIE MAAL VAN KORING 

(Extract page 25 electronic copy) 

Die eerste watermeule waarvan die dorp gebruik gemaak het, was die een in 
Donkerkloof. Dit was aangedryf deur waterkrag. Later het mnr Ernst Brink een begin in 
Badstraat, aangedryf deur koolgas. Mnr Hendrik Ellis het ook 'n meul gehad op die 
hoek van Piet Retiefstraat. Die boere het die koring gebring en hulle het al die besighede 
voorsien van gewone ongesifte meel. Koekmeel moes vanaf die Kaap kom. 
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KOSHUISE 

(Extract page 32 electronic copy) 

Ds Van Huysteen het diep spore in Montagu getrap. So baie dinge tot stand gebring. 
Hy was hoof van die Armsorg. Hy het oral rond gegaan en as daar behoeftige ouers 
was wat nie vir hulle kinders kon sorg nie, het hy die kinders Montagu toe laat kom. 
So het hy die Weeshuis tot stand gebring. Die dubbelverdieping gebou in Badstraat 
is afgebreek en die Jordaan Woonstelle is daar gebou.  

Die Karoo kinders het ook `n koshuis gehad. Oom Willie De Bod en sy vrou was die 
huisouers. Dit is die Armkoshuis genoem. Die gebou is ook nou afgebreek om `n 
nuwe winkelsentrum in Badstraat te bou. 

Die groot dubbelverdieping gebou op die hoek van Lang- en Kohlerstraat, het die 
Armsorg ook gekoop vir `n Ambagskool. Veral vir die maak van tuie en skoene. Mnr 
De Klerk was die hoof van die skool en daar het sommer `n hele klomp seuns 
tuisgegaan. 

Waar Monica Woonstelle is, was weer `n koshuis vir minder gegoede dogters. Mev 
Burger was die koshuismoeder. 

Die Gemeente het altyd mildelik bygedra vir die instandhouding van daardie vier 
koshuise. 
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Old Dutch Reformed cemetery Montagu   
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