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MONTAGU DIE KLEIN STAPDORP 
Geskryf deur Anelma Oosthuizen vir Montagu Stories 
 

Jare laat 1940, 1950's tot vroeë 1960's  
 
Elke treë skets 'n verhaal van waar ons was en waarheen ons mag gaan. Ons kyk terug en 

is dankbaar. 
 

Ek luister op Sondag, 15 November 2020, na "Galway Bay" wat oor die radio na my 
aangevloei kom. Dadelik is ek terug op Montagu in die standerd 3 (nou graad 5) 
naaldwerkklas. Mej. Kitshoff, ons naaldwerkjuffrou, sing saggies "Galway Bay" terwyl sy 
ons een-vir-een help met ons stukkie naaldwerk of breiwerk. Ek onthou so goed die 
woorde:"and if there's going to be a life here after". 
 

Ons standerd-drie klaskamer was aan die westekant van die laerskool, regoor 
Rawsonstraat. Daar was twee klaskamers vanuit die ingangsportaal aan die westekant. 
Ons klaskamer was aan die noordekant van die portaal en 'n ander klaskamer was aan die 
suidekant. Sover ek kan onthou, was ons net dogtertjies in die klaskamer. Vandag huisves 
die gebou die Munisipale kantore. 
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Anelma (links) en haar familie by Joubert Straat 6 
 

Foto: Anelma Oosthuizen Familie versameling 
  

ONS HUIS 
 

My ouers het in 1948 hul huis laat bou; so sentraal moontlik, terwille van kerk en skool. 
Op die hoek van Joubertstraat en Bloemstraat, nommer 8 (later is die nommer verander na 
6) was ons 'n paar treë vanaf die Kindertuinskool, die Laerskool en die Kanonkop 
hoërskool. Die kerk en die ou Ebenhaezersaal (ou kerksaal) en later die nuwe kerksaal was 
almal 'n paar treë van ons huis af; ook later die nuwe poskantoor op die hoek van 
Bloemstraat en Badstraat. Die ou poskantoor was ook in Badstraat. Van binne, veral, was 
dit tipies Victoriaans met pragtige, soliede hout toonbank, geelkoper tralies en rooi fluweel 
gordyntjies by die toonbank. Die ou poskantoor is gesloop en die Eksekuteurskamer het 
daar verrys. Later huisves die gebou Boland Bank. Watter onderneming nou in die gebou 
is, weet ek nie. 
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Anelma (links) en haar suster Almari  
 

 
 

Joubert Straat 6 
 

Foto’s: Anelma Oosthuizen Familie versameling 
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Joubert Straat 6 (2021) 
 

Foto: Anelma Oosthuizen Familie versameling 
 

SKOOL 
Omdat ons huis so sentraal was, was ons gedurig bewus van mense wat verby stap; 

heen en terug van hul sending. Vroegoggend stap dr. J. E. Kellerman vanaf die weeshuis in 
Badstraat, Bloemstraat op, op pad na die Kanonkop hoërskool. 'n Bietjie later stap die 
leerders van die laerskool, die kindertuin en die hoërskool by ons huis verby. Die laerskool 
het ook 'n ingang/hekkie in Joubertstraat gehad. Nog 'n bietjie later hou die Locarno 
skoolbus by ons groothek in Bloemstraat stil. Die leerders van al drie skole stap vandaar 
skole toe. 

Die meeste onderwysers het ook van die koshuis, Huis van Velden, in Kohlerstraat, 
skole toe gestap.  
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Huis van Velden Kohlerstraat 
 

Foto: Transnet Erfenis Biblioteek Versamling  
 

Ek onthou in die verband mejj. Kitshoff, Ansie van Zyl, Lettie Smit, Signe Groenewoud, 
Lydia Muller. Ook meneer Piet van der Merwe (Blonde matroos) en meneer P.J. Lochner. 
Mej. M.M.Lingenfelder (later mev. Piet van der Merwe) het ook vandaar gestap. Meneer 
J.M.Laubscher het met sy vrag nasienwerk onder die arm uit Langstraat gestap, 
Bloemstraat op na die Kanonkop hoërskool. 

Kinders het van heinde en ver skole toe gestap, bv. verskillende Conradiegesinne se 
kinders vanuit Langstraat. Ook vandaar die Van Deventerkinders, die Van Zylkinders, die 
Thompsons en die Sadies. Ander leerders het uit Montagu-Wes skole toe gestap en dis 
ver. Daar was altyd 'n paar leerders wat hulle fietse in ons agterplaas kom bêre het vir 
veiligheid. Dan het hulle verder skool toe gestap; o.a. Marlene Viljoen, Die Ellis-kinders 
(Mnr. Isak s'n) het gestap vanaf Buitekantstraat die Wilsons asook Desmond en Etna de 
Bod in Joubertstraat langs van sover as die rugbypawiljoen. Mnr. Hennie Ellis se drie 
dogtertjies het vanaf naby die rugbyveld in Piet Retiefstraat langs gestap skool toe. Die 
jongste wwas Esta, wie later die bekende skryfster, Esta Steyn, sou word. Van haar verhale 
was al op TV as vervolgverhale aangebied. Verder het die Bernhardt-seuns vanaf Le 
Rouxstraat by ons huis verbygestap. Die Stone kinders het uit DuToitstraat gestap en oom 
Dawie Kriel se kinders uit Kerkstraat. 

Die twee onderwyseresse wat per motor verby ons huis gery het op pad na die 
Kanonkop hoërskool, was eerstens mej. Vera van Blommestein. Sy het vanaf Montagu 
Wes gery tot by die hoek van Bloem en Joubertstraat, 'n paar treë van ons huis af. Sodra 
sy die bult moes uitry na die Kanonkop hoërskool was haar motor nie in die korrekte rat nie. 
Dan loop die motor agteruit terug tot in Joubertstr. Sy het altyd 'n plan B gehad. Dan ry sy 
Joubertstr. langs, voor ons huis verby, daarna via Kohlerstr en Le Rouxstr., hoërskool toe, 
'n hele draai. 

Die tweede onderwyseres was mej. Carol Lombard. Sy het met haar groen motortjie 
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vanaf Huis van Velden in Bloemstr. opgery na die Kanonkop hoërskool. Sy het 'n motor 
nodig gehad, want haar vak was huishoudkunde en die praktiese klas moes plaasvind in 
die Excelsior-skool in Montagu Wes. Gedurende die tweede, kort pouse moes ons vinnig 
stap, verby ons huis, om betyds daar te kom. Mej. Lombard het seker eers tee gedrink en 
ietwat later vanaf die hoërskool vertrek. Daar moes ons gebruik maak van oliestowe. Na die 
huishoudkunde prakties moes die leerders weer in alle rigtings huis toe stap, want dan was 
die skoolure verby. Van die onderwysers by die W.A.Rossouw laerskool het ook by ons 
huis verbygestap vanaf die kort straatjie by Lovers’ Walk. Ek onthou bv. Meneer en Mevrou 
Stevens (Reggie en Sheila). Dis voordat hulle 'n huis agter Badskop laat bou het. 

Omdat ons huis so naby die drie skole was, kon ek en my sussie skool toe stap en 
selfs pousetyd gou huis toe stap, indien dit nodig was. Die laerskool was nie geslote agter 
mure of tralies nie. Niemand was ingeperk nie. Die dogters by die laerskool se speelplek 
was Rawsonstr. asook 'n breë sypaadjie langs die westekant van die skool. Die seuns se 
speelplek was die plein waar Huis Uitvlucht vandag staan. 

Die laaste dag van die jaar, voordat ek formeel skool toe is, het my ma my saam met 
Toetie Jones kindertuin toe gestuur. Ek dink my ma wou net hê dat ek solank kennis maak 
met skool. Ek en Toetie het skool toe gestap. 

Toetie se onderwyseres was mej. Pienaar. Daardie dag het juffrou Pienaar ons iets 
vertel van Oberammergau. Dit het my altyd bygebly totdat ek later in my lewe twee keer die 
Passiespel aldaar bygewoon het. Toetie Jones se pa was blind. Hy was 'n matrasmaker. In 
'n vertrek aan 'n huis in Joubertstraat tweede huis van die Markstraat hoek af, het hy met sy 
klapperhaar gewerk. 

 

 
 

Kindertuin 
 

Foto: Transnet Erfenis Biblioteek Versamling  
 
Die volgende jaar is ek toe na die Kindertuinskool vir Sub. A. Ek kon sommer die paar 

treë daarheen stap. Mej. Rae Wessels het ook vanaf haar huis, in Piet Retiefstr. gestap. 
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Die kindertuinpersoneel was, behalwe mej. Wessels ook mejj. Nel (in haar plek later mej. 
Lettie Smit), Lydia Muller (later getroud met Ryno Burger), mej. Bester (later getroud met 
Abraham Jordaan), Audrey Combrink (later getroud met Willem Burger). Hierdie dames 
(behalwe mej. Combrink) moes almal, vanaf Huis van Velden in Kohlerstraat, verby ons 
huis, Kindertuin toe stap. Mej. Combrink het wel langs ons huis verby gestap, want sy het 
met haar pa (die posmeester) en haar broer in Bloemstr. gewoon, regoor ons agterhek. 
Posmeester Combrink is later met mev. Joubert getroud (2de huwelik). Sy het in die 
poskantor se sentrale gewerk en het in Piet Retiefstraat gewoon. 

Een oggend was my kindertuinonderwyseres siek (afwesig). Ons klassie moes na 
juffrou Smit gaan. Die oggend moes ons, ons sakdoeke oopsprei op die tafeltjie voor ons 
en ons hande bo-op sit sodat die juffrou kon kyk of ons naels skoon is. Toe kry ek 'n raps 
oor my hande met 'n rottang omdat ek my sakdoek by die huis vergeet het. Ek het so 
vernederd gevoel. Ek onthou dit steeds. In standerd een was ek en 'n groepie dogtertjies 
steeds in die Kindertuin en wel in die saal by juffrou A.Combrink. Ons standerd eens was te 
veel vir die klaskamer in die laerskool. Ons was teleurgesteld want ons wou graag groot 
skool toe gaan. Soggens moes ons voor in saalklaskamer in 'n ry staan vir die maal-tafels. 
Juffrou Combrink het ons gepeper met vrae. Ons moes flink antwoord. Dus is by die huis 
fluks tafels geleer. 

 

 
 

Die Laerskoolgebou huisves vandag die Munisipale kantore 
 

Foto: Transnet Erfenis Biblioteek Versamling  
 

Vanaf standerd twee tot vyf kon ek steeds skool toe stap na die laerskool (tans 
Munisipale kantore). Die personeel daar was mejj. Linda de Jager (std.2 dogters), 
Kitshoff (std.3 dogters), Ansie van Zyl (o.a. liggaamsoef.), Liefie van der Merwe 
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(o.a. sang), Strauss (o.a. kuns). Die mans was menere Frede Joubert (std.4 
gemeng), Botha (std.2 en 3 seuns), Boshoff (std.5 gemeng) Smit (spesiale klas en 
hout en kartonwerk), R.S. Baard (std.5 gemeng). Meneer G.P. Basson was die 
skoolhoof. Meneer Klasie Cloete was die faktotum. Die laerskool se leuse was: 
Ywer bring sukses 

Eendag het die seuns in juffrou Liefie van der Merwe se sangklas haar so moedeloos 
gehad dat sy die klavier toegeklap het en uit die klaskamer gestap het. Dit was op die 
verhoog in die skoolsaal (tans die dorpsbiblioteek). In juffrou Strauss se kunsklas het ek 
eenkeer 'n bietjie aanmoediging gekry omdat die kunsinspektrise gehou het van my stukkie 
kunswerk. In standerd 5 by meneer R.S.Baard in die klas het ons met outydse hout penne 
met 'n los penpunt geskryf. Die botteltjie ink moes elke dag skool toe en terug gedra word. 
Die botteltjie het geskud en dikwels het die ink, tydens my stappery, uitgeloop en my hand 
en bene besmeer. 

Die drie genoemde skole het daardie tyd geen sportgrond gehad nie. Vir 
atletiekbyeenkomste moes die deelnemers na die dorp se rugbyveld stap. Baie atlete het 
by ons huis verby gestap. Skolerugby het ook daar plaasgevind. Die Kanonkop hoërskool 
het net een grondnetbalbaan gehad. Dus vir netbal moes die dogters na die netbalbane in 
Kohlerstraat stap. Dit was langs Huis van Velden. Vir tennis moes die spelers ook na die 
dorpstennisbane stap, net agter die Dirkie Uys parkie. 

Die Kanonkop hoërskool het nie regtig 'n saal gehad nie; net op die boonste 
verdieping 'n dubbelklaskamer met 'n skuifdeur tussen-in. Dit kon as saal gebruik word, 
maar teen 1958 was die leerders so baie dat die 2 klaskamers permanent vol banke was. 
Maandagoggende moes die leerders van heinde en ver stap na die N.G. Kerksaal in Piet 
Retiefstraat, vir godsdiensopening en afkondigings. Vir liggaamsoefeninge het ons dogters 
van die Kanonkop hoërskool gestap, deur die tralies tussen die hoërskool en die Kindertuin 
geklim om in die Kindertuinsaal te gaan oefeninge doen onder leiding van juffrou 
M.M.Lingenfelder. (later getroud met Piet van der Merwe). Ek weet nie waar die seuns 
gegaan het nie. Moontlik gaan bal slaan op die grondnetbalbaan. (bofbal 
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Kanonkop Hoërskool 
 

Foto: Anelma Oosthuizen Familie versameling 
  

Meneer Danie du Toit was aangestel as houtwerkonderwyser, maar die 
Kanonkop hoërskool het nie die fasiliteite gehad nie. Dit het eers in 1959 gekom met 
die nuwe hoërskool in Montagu-Suid. Intussen het meneer D. du Toit, behalwe ander 
vakke, ook kunsklasse aangebied. Wanneer ons verby ons huis gestap het na die 
Excelsior- skool vir huishoudkunde-prakties het die seuns dalk houtwerktekeninge 
gedoen. Ek weet nie. 
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Excelsior School 
 

Foto: Montagu Museum 
 
Selfs van die matriekleerders het vir hulle matriekafskeid verby ons huis gestap 

na die laerskool se saal vir hulle funksie. In die verband onthou ek Toinette Malan en 
haar maat. Sy het 'n wye, kuitlengte, blou rokkie gedra. Sy was die dogter van die 
Wiskunde onderwyser, meneer G.S.Malan. Daardie dae was die Matriekafskeid nie 
'n kompetisie tussen aanddrag en luukse of outydse voertuie nie. 

 

 
 

Foto: Anelma Oosthuizen Familie versameling 
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Leerders wat landbou as vak geneem het, moes ver van Kanonkop hoërskool vir 
landbou-prakties stap na die landbougrond langs die Kingnarivier. Meneer W.J. 
Lourens was die landbou-onderwyser. Hierdie leerders het in Bloemstraat afgestap 
via Badstraat, Kohlerstraat tot by die landbougrond. Ek onthou Marianne Thompson 
was een van hulle. Sy het later 'n veearts geword. 

 
N.G.KERK TOE STAP 

Die meeste Montaguers, van die sentraal-dorp, het kerk toe gestap; baie by ons huis 
verby. Meneer Stassen (stasiemeester) met sy kerkraad-manelpak het uit Le 
Rouxstraat verbygestap; ook meneer Hans Cronje met sy kerkraad-manelpak. Hul 
vrouens het later verbygestap. Kerkraadslede het vroeg vergader. Ander 
kerkgangers wat verby ons huis gestap het was onder andere: meneer en mevrou 
Joubert uit Le Rouxstraat, meneer en mevrou Nothling en hul dogter, Minnie, uit Le 
Rouxstraat, meneer en mevrou Badenhorst en hul dogters, 
Ria en Lenie (Lenie later mev. Crafford). Lenie is tans in Huis Uitvlucht, meneer en 
mevrou Fred en Lily Anderson (orreliste). Die koster, meneer Ben van Deventer het 
vanaf Joubertstraat via Bloemstraat gestap om die kerkklok te lui. Selfs die 
predikante wat in die Joubertstraatpastorie gewoon het, het by ons huis verbygestap 
kerk toe. Hulle was dii. D.J.Malan, E.G.Coetzee, P.J.Wessels, F.F.J.Brand, 
A.B.Retief en L.M.Steenkamp. Later het ds. Steenkamp en gesin die nuwe pastorie 
op die hoek van Bloemstraat en Piet Retiefstraat betrek. Dit was net agter ons huis 
en erf. Tans is dit ook nie meer 'n pastorie nie. Die kerk het dit verkoop. 

Ek onthou ook mevrou Stemmet en haar seun en dogter wat by ons huis verbygestap 
het kerk toe; ook meneer Koos de Kock (Kastrol) en sy vrou en twee dogters. Die een 
dogter se naam was Rina. Ek dink die ander dogter was Elsabe. Mej. Suzie Lintveldt en 
haar suster Joey het uit Le Rouxstraat verby ons huis gestap kerk toe. Meneer en mevrou 
H.O.Kennedy het verbygestap asook meneer C.M.Schabort (skoolhoof) en sy gesin het uit 
Le Rouxstraat via Bloemstraat kerk toe gestap. My ouers het na die kerkdiens vinnig huis 
toe gestap, op die stoep gaan staan en familie en vriende wat van die kerk af huis toe 
gestap het, ingenooi vir tee. Die teedrinkery het nie lank geduur nie, want etenstyd was 
Sondae om twaalfuur. 

 
Mevrou Lily Anderson se klavierleerders 

 

 
 

Foto: Boek Vroue van Montagu 



 
 
 
12 

 

 
     Baie van die klavierleerders het ook by ons huis verbygestap, bv. Andrew Hofmeyer en 
sy susters en jongste broer. Ek weet nie of Dana ook klavierles geneem het nie. Hulle het 
uit Kerkstraat via Bloemstraat tot in Joubertstraat, waar mevrou Anderson gewoon het, 
gestap. Marius van Zyl het uit Badstraat (skuins onderkant Barry se dam) gestap, verby ons 
huis. Marius en sy skoolmaat, Henning Snyman het heen en weer by ons huis verbygestap; 
Henning uit Uniestraat. Hulle was groot vriende en het oor en weer gekuier. Die koshuis 
kinders, wat klavierles geneem het, moes ver stap; op in Kohlerstraat na Joubertstraat. 
 

Mejuffrou Rae Wessels 
(Dogter van dokter Wessels Piet Retiefstraat.) 

 

 
 

Foto: Boek Vroue van Montagu 
 

Tans, 2020, speel ek steeds elke dag klavier, danksy mevrou Anderson. Wanneer ek 
uit die Halleluja: "Jesus min my" speel, dink ek aan juffrou Rae Wessels. My eerste 
Sondagskool bywoning was in die ou Ebenhaezer-saal in Bloemstraat. Mejuffrou Wessels 
het altyd "Jesus min my" op die klavier gespeel terwyl ons in en uit masjeer het. Later was 
die Sondagskool in die nuwe kerksaal in Piet Retiefstraat. Steeds het juffrou Wessels 
"Jesus min my" gespeel. Sy het dit so goed geken dat sy omkyk - omkyk gespeel het. 

Ek het ook in haar laerskoolkoor gesing. Per geleentheid het ons in die N.G.kerk 
opgetree. Ons het in die koorbanke, net agter die orrel gesit. Die orrel en koorbanke was 
daardie tyd net agter die preekstoel. Later is die orrel na die galery verskuif omdat die 
konsistorie vergroot moes word vanwee 'n al groter wordende kerkraad. Dus lyk die kerk 
nie meer soos ek dit as kind geken het nie. 

Met die koms van die nuwe N.G. predikant, ds. E.G.Coetzee, het ons koortjie, onder 
leiding van juffrou Rae Wessels, op die Joubertstraat pastorie se stoep gestaan; gereed om 
te begin sing as hy en sy vrou by die hekkie inkom. Ons het 'n Halleluja-lied gesing, nl. 
"Bring my die ou-ou tyding". Ek speel steeds die lied op die klavier en dink steeds aan 
daardie dag. Juffrou Wessels het ook pragtige, reuse agterdoeke vir die verhoog geskilder 
wanneer daar skoolkonserte in die N.G. kerksaal gehou is. 
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WERKTOE STAP 
 

 
 

Brink Bros. Hoofkantoor 
 

Foto: Transnet Erfenis Biblioteek Versamling  
 

       Die meeste mense het werk toe gestap. Ek onthou 'n klompie mense wat elke dag by 
ons huis verbygestap het: meneer Combrink (posmeester) uit Bloemstraat, poskantoor toe. 
Later posmeester Visagie vanaf Le Rouxstraat, via Kohler, Joubertstraat langs en af in 
Bloemstraat poskantoor toe. Dames wat by die Aero en Brinks gewerk het, het ook verby 
gestap, o.a. mev. Raytie van Eeden na die Aero in Badstraat, Johanna van Deventer na die 
tandarts in Badstraat waar sy verpleegster/assistant vir die tandarts gewerk het. 

Dames uit die breër gemeenskap, wat mense se strykgoed gedoen het, het by ons 
huis verbygestap met bv. spierwit oorjasse, rokke en hemde aan hangers, net so oop en 
bloot deur die strate tot waar hulle dit moes aflewer. Dit was seker so om kreukels en voue 
te voorkom. 

STAP IN DIE ALGEMEEN 
       Toeriste, dikwels 'n dame alleen, wat in die Montagu hotel van meneer Idelson 
tuisgegaan het, het dikwels by ons huis verbygestap op pad om deur Lovers’ Walk, deur 
Badskloof na die warm bron te gaan. Ons dorp was veilig vir volwassene en kind. 

Verskillende Conradie gesinne het uit Langstraat N.G. kerk toe gestap. Gesinne het 
ook uit Montagu Wes kerk toe gestap. Ek onthou meneer Willem Stemmet en sy vrou 
Sophie (geb. Stone) en hul twee seuntjies. Die een seuntjie, Danie, het 'n "waterhoof" 
gehad. Hoe oud hy geword het, weet ek nie. Daar was ook meneer en mevrou Arrie de 
Lange en hul dogters wat ook uit Montagu Wes N.G. kerk toe gestap het. 



 
 
 
14 

 

Dr. J.E.Kellerman het later, nadat die weeshuis gesluit het, vir hom 'n huis in 
Langstraat laat bou. Op 'n stadium het hy 'n hartaanval gehad. Op mediese dokters se 
aanbeveling het hy elke dag Langstraat af gestap, dikwels tot by die tonnel, dorp uit. Baie 
mense se Sondagstappie was ook in Langstraat af, dorp uit, tot by Lemoenkraal. 

Ek en my ma het op 'n keer na die ou hospitaal gestap vanaf Joubertstraat, via 
Bloemstraat, Badstraat, Kohlerstraat oor die Lady de Waalbrug omdat my sussie daar gelê 
het met 'n gebreekte been. Daar was toe nog nie baie huise in Montagu Suid nie. 
Anderkant die brug het ons kortpad deur die veld gestap tot by die hospitaal. 

Later jare het verpleegsuster, Van Graan, vanaf Bloemstraat oor die Lady de Waalbrug 
gestap om by die hospitaal te gaan werk. 

Kinders en volwassenes het uit alle rigtings Alwyn bioskoop toe gestap vir 
middagvertonings sowel as aandvertonings. Die eienaaar was meneer E.Kantsouris. Hy het 
sy vrou in Griekeland gaan haal. Ek weet nie of sy ooit Engels of Afrikaans leer praat het 
nie. Ek glo sy het dit later bemeester. Hulle kinders, George en Stella was saam met ons op 
skool. Daardie jare het leef en beef na die Alwyn gestap vir Afrikaanse rolprente, veral die 
van Jamie Uys. Ek onthou ook die musiekprente met Doris Day as die sangeres.  

 

 
 

Alwyn bioskoop building 
Foto: Montagu Museum 
 
Later het die Brinksgroep die Venus-bioskoop in Markstraat gebou. 'n Rolprent wat ons 

daar gesien het en wat die dogters hul sakdoeke laat nat huil het, was "The Student 
Prince". 

Verder het dames, per geleentheid, van huis tot huis gestap om te kollekteer, hetsy vir 
die Blindes, die Dowes, die Rooikruis, die Salvation Army en vir die skole. Daar was ook 
mense wat dikwels van huis tot huis gestap het om gipsbeeldjies of neftaline voorwerpies te 
verkoop. Later jare het dames wat moes kollekteer net op sekere plekke in die dorp 
gestaan met hul bussies. 
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Venus  
 

Foto: Transnet Erfenis Biblioteek Versamling  
 

DIE KLOWE, DIE VELD NATUUR 
     Ons het as kinders en later as jongmense dikwels deur Lovers’ Walk gestap, deur 
Badskloof tot by die warm bron. Daarna terug via Badstraat huis toe in Joubertstraat. Soms 
het ons dit in Donkerkloof in gewaag, want die Donkerkloof was in daardie dae verbode 
terrein. Ek dink dit was om veldbrande te voorkom. Daar het ons soms bobbejane, van so 
naby gesien, dat ons hulle haartjies kon sien blink. Ons was skrikkerig vir hulle en het liefs 
padgegee. 

Ons gesin het graag Sondae gestap. Soms tot in Fonteintjieskloof agter die hospitaal. 
Daar het my pa noem-noem bessies gesoek. Ons het ook dikwels tot agter Bessiekop 
gestap. Die natuurtuin was nog nie daar nie. My pa het altyd koekemakrankas gesoek, 
maar nooit gekry nie. Dit was toe al uitgeroei. Op die terrein was blykbaar in my pa se jeug 
'n skietbaan. Hy het altyd gese ons moet koeldoppies soek. Nou en dan het ons ‘n paar 
opgetel, maar hul was maar skaars. My pa het soms ‘n kalkoentjie gepluk. Die was net so 
skaars. 

Ons en ons niggies en neefs en maats het graag Kanonkop toe gestap, die kop 
uitgeklim en daar gaan sit en oor die dorp en omgewing uitgekyk. 

Wes van die Kindertuingebou is ‘n ander laer koppie. Daarheen het baie kinders 
gestap om te gaan botterboomry. Daar is ‘n lang, skuins, gladde klip, net reg vir ‘n glybaan 
om botterboom te ry. Die het daar gegroei. Daar het menige kind hul klere flenters geskeur, 
soms velle af. 
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Dinsdag oggende het mej. Babsie van Zyl by ons huis verby gestap met haar mandjie 
plantjies en ‘n houer met verversings vir haar dag se werk in die, toe nuutbeginde, 
natuurtuin. Sy het regtig ver gestap uit Le Rouxstraat via Joubertstraat, Bloemstraat en 
meer strate om sover sy loop mede natuurtuin werkers te ontmoet vir saamstap en 
saamwerk. 

 
OP NUWEJAARSDAG 

Het, onder andere, meneer en mevrou Jannie Conradie (by die akkerboom in 
Langstraat) en hul gesin met hul piekniekmandjies en die nodige gestap langs die 
Keisierivier op tot by hul geliefde piekniekplek. Ander familielede soos die ouma en meneer 
en mevrou Will Conradie het saamgestap. Daar het hul die hele dag deurgebring tot 
laatmiddag. Ander mense, ook uit die breër gemeenskap, het by ons huis verbygestap met 
hulle koekblikke en piekniekgoed na ander plekke langs die riviere en klowe. Keurkloof was 
baie gewild, maar ook ander plekkies in Cogmanskloof. 

 
OUKERSAAND 

 ‘n Kerssanggroep, uit die breër gemeenskap, het dwarsdeur die hele dorp gestap om 
Kersliedere van huis tot huis te sing. Ek weet nie of mense vir hulle ‘n geldelike donasie 
gegee het nie. My ma het altyd verversings gereed gehou vir hulle. Soms het ‘n man ‘n 
sopie gevra. Dan het my ma gesê: “Ons drink nie op Kersfees nie. Dis ‘n heilige dag, die 
Here Jesus se dag; Nuwejaar is iets anders.” 

 
DIE NUWE HOËRSKOOL, 1959, VAN RIEBEECKSTRAAT 

 

 
 

Die Nuwe Hoërskool 
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Foto: Transnet Erfenis Biblioteek Versamling  

 
        Die trek daarheen het ‘n groot stappery afgegee. Dit het ook vir baie leerders ver 
stap beteken. Tydens die trek moes die seuns die enkelbanke dra, al die pad van die 
Kanonkop hoërskool af via Bloemstraat, by ons huis verby deur verskillende strate, oor 
die Lady de Waalbrug tot by die nuwe skool, baie ver. Dit het beteken in die bank inklim; 
swaar en ongemaklik. Die dogters moes ook stap, ook verby ons huis, met arms vol 
boeke, landkaarte, aardbolle en ander apparaat. 

Die inwoners van Huis van Velden, leerders sowel as onderwysers het steeds skool 
toe gestap, oor die Lady de Waalbrug. 

Baie leerders moes toe fietse kry. Ook ek en my sussie moes leer fietsry. Maar met 
ons volkspelerokke kon ons nie fietsry nie. Groepe maats het gewoonlik saamgestap 
hoërskool toe vir volkspele. Dit het in die aand plaasgevind. Mejuffrou Ritter was die 
afrigster. Sy is later getroud met Andrew van Zyl. Hy het soms saam met haar gekom, ook 
in sy volkspeledrag en saamgespeel. 

Ons het ook in die aand hoërskool toe gestap vir debatsvereniging. Party ouers het 
seker hul kinders aangery, maar ek dink seuns en dogters het verkies om te stap ter wille 
van sosialisering. 

IN 1960 KERMIS VAN DIE HOËRSKOOL 
‘n Pragtige sierwa is gebou met Shan Bussel, Marlene Viljoen, Annalene Stock en 

Nina Baard daarop. Meneer Danie du Toit se klein dogtertjies was ook daarop.  
 

 

 
 

Die Sierwa 
 

Ons ander leerders is aangemoedig om kostuums te dra. My suster was ‘n Oosterse 
“snake charmer” (slang betoweraar) en ek het die landsvlag se kleure: oranje, wit en blou in 
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die vorm van ‘n rokkie gedra.  
 

 
 

Kostuumparade 
Marianna van Zyl, Elna Joubert, de Kock tweeling, Esta Kriel, Penny McSweeney en 

Elize Kriel 
 
 

 
 

Kostuumparade 
L/R: Mev.Netta Baard, Maryke, Onbekend, Salana Beukes, Elsa du Toit, Ria Smit, Rae 

Joubert en Hilda Zaayman 
Foto’s: Anelma Oosthuizen Familie versameling 

 
Die kadetorkes, met Pietman Basson as leier, het die optog deur die strate gelei. Na 
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die orkes, die sierwa en ons leerders in kostuums het in massa agterna na gestap; soms 
langs die sierwa. Die dorp se rugbyveld was die eindpunt.  

 

 
 

Die Kadetorkes 
 

Daar moes ons in ‘n kring stap en later staan vir die beoordeling van die kostuums en 
die prysuitdeling. Mevrou Monty Hofmeyer het die pryse uitgedeel. 

 

 
 

Esther Hofmeyr  
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Foto’s: Anelma Oosthuizen Familie versameling 
 

Dit was die tweede keer dat ek en my sussie aan so ‘n kostuumparade deelgeneem 
het. Nog op laerskool was daar eenkeer so ‘n geleentheid. Ons moes ook so in die rondte 
stap op die dorp se rugbyveld vir beoordeling van ons kostuums. By daardie geleentheid 
was my sussie ‘n geel skoenlapper en ek ‘n wit lelie. My ma het die kostuums van 
kreukelpapier gemaak. Pypskoonmakers en sagte draad is ook gebruik. By daardie 
geleentheid was die bekende skryfster, Esta Steyn (geb. Ellis), ‘n sirkusmeisie op ‘n ponie. 
Die nar, wat die ponie gelei het, was Jasper Raats. 

 

 
 

Esta Steyn op die ponie 
Foto: Anelma Oosthuizen Familie versameling 

 
SLOT 

Montagu was of is nog ‘n stapdorp. Stap is deur die eeue heen as ‘n geloofsgewoonte 
beskou. Stap vir gesondheid, geestelik en liggaamlik. Pelgrimstogte was voetjie vir voetjie 
gedoen terwyl dit tyd gelaat het om te dink. Ons stap in ons lewens na iets toe of weg 
daarvandaan. Stap is selde ‘n agteruitbeweging. Stap is elkeen s’n alleen. Soms loop 
iemand saam met jou; maar niemand kan die pad namens jou stap nie. Daarom, oud-
Montaguers en huidige inwoners, my wens is : bly stap, stap ligvoet die toekoms in. 


