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Dit was groot opwinding om Kaap 
toe te gaan. Ons moes voordag 
opstaan, want Ma moes by die winkels 
wees as dit agtuur oopmaak. Ons 
klere is die vorige aand netjies uitgesit. 
Grys kortbroek wat gewoonlik kerk en 
Sondagskool toe gedra is, blou hemp 
waarvan die moue netjies opgerol is, 
sokkies en sandale en ’n spoggerige 
breë das om die uitrusting af te rond. 

Sus moes ’n kerkrokkie en 
handskoene dra en Ma het benewens 
’n kerkrok en handskoene ook ’n hoed 
gedra wat gepas was vir die groot 
geleentheid.

Gewoonlik was dit skaars lig as ons 

die N1 aanpak met die 1956 Prefek-
motortjie. Behalwe dat die motortjie 
inherent stadig was, was daar altyd 
die moontlikheid van mis op die pas. 
Omdat die sig dan swak was en die 
enjintjie klein, moes mens weet waar 
die sperstrepe was sodat jy kon beplan 
wanneer om ’n vragmotor verby te 
steek. As daar mis was, kon die tog 
Kaap toe ’n halfuur of wat langer duur 
en dan was Ma laat vir die winkels se 
oopmaak.

Vir ons kinders was een van 
die hoogtepunte om deur die Du 
Toitsklooftonnel te ry. Dis nou nie die 
hedendaagse Hugenotetonnel nie! 

In die laat jare van die 1950s was Worcester nog ’n tipiese plattelandse dorpie. 
Ons kinders het kaalvoet in die waterslote langs die strate gespeel en by die 
dorpsdam kleilat gegooi. Die munisipalitiet se Percheron-perde het nog die 
vulliswaens deur die woonbuurte getrek. Tweeverdiepinggeboue was ’n rariteit.

Die stad Kaapstad was ver, groot 
en vreemd, geskei van Worcester 

deur die Drakensteinberge waardeur 
die 48 kilometer-lange Du Toitskloofpas 
gekronkel het. Een keer per jaar naby 
Kerstyd is ons vir ’n Saterdag Kaapstad 
toe, kwansuis dat my ma inkopies kon 
gaan doen. Ook sodat ons kinders ons 
kon verwonder aan die Kersversierings 
wat tussen die verskillende vloere in 
Garlicks en Stuttafords gehang het. 
Dan was daar ook Kersvaders, maar 
ons mag net na die gawe omies gekyk 
het en nooit op hulle skoot gesit het nie. 
(Miskien was Ma haar tyd in die opsig 
effens vooruit!)

“Moet aan niks vat 
nie, die Kaap is vuil”

WILLEM STEENKAMP



 Plus 50  •  December 2018/January 2019 | 51

nie. Die groot aantrekkingskrag vir Ma 
was die kleurvolle rolle materiaal wat 
verspot goedkoop was. 

Teen eenuur het die winkels 
toegemaak, die smouse hul ware 
opgepak, die straatfotograwe het vir 
oulaas ’n voetganger oortuig om ’n foto 
te neem en dan het die stad tot stilstand 
gekom. 

Op pad terug Worcester toe is daar 
vir oulaas by Klapmuts se “roadhouse” 
gestop vir ’n “hotdog” wat teen dié 
tyd van die Saterdagmiddag so ‘n 
papperige broodrolletjie met verlepte 
slaaiblare en tamaties was.

Hoekom was die Kaapse besoeke 
so belangrik vir Ma? Was dit oor haar 
neef Roy wie se oorskot nooit gevind 
is nie, was dit oor die rokmateriaal 
wat sy nie op Worcester kon koop nie, 
wou sy haar kinders aan die groot stad 
bekendstel? Of was dit alles net om ‘n 
“anchovy toast” te kon eet?

LEUNSTOEL

P

Sonder uitsondering het almal wat deur 
die tonnel ry hulle toeters geblaas in ’n 
kakofonie van klank.

Anderkant Klapmuts het die pad 
breër geraak en die verbysteek 
makliker. Dan die groot opwinding 
as mens by die Karl Bremer-hospitaal 
oor die bult ry en Tafelberg kon sien.  
As die Suidoos die wolke oor die 
berg druk, het ons elke keer die storie 
van Van Hunk en die Duiwel wat ’n 
pyprookkompetisie hou, gehoor.

As ons klaar parkeer het (parkering 
was destyds volop en gratis) het Ma 
eers ’n preek afgesteek: “Onthou, die 
Kaap is vuil. Moet aan niks vat nie en 
steek julle hande in julle sakke.”

Dan is ons Stuttafords toe. Direk na 
die “tea room” met sy ronde tafeltjies 
en kelnerinne in swart aangetrek en met 
kraakwit kort voorskootjies. Nou het Ma 
na Engels oorgeslaan en ’n “anchovy 
toast and tea” bestel. Ons stomme 
kinders was in verwondering oor die 
vreemde bestelling. Ons plattelandse 
Engels was beperk en ons het vissmeer 
geken, maar “anchovy toast” het 
sommer baie grênd geklink. Maak nie 
saak watter tyd van die dag dit was nie, 
ons kinders kon ’n “banana split” bestel, 
kompleet met roomys en gesmelte 
sjokolade wat oor die piesang drup.  

Na ontbyt het ons gaan roltrap 
ry terwyl Ma inkopies gedoen het. 
Stuttafords was die enigste winkel in 
die Kaap met ’n roltrap (in Worcester 
was daar natuurlik geen roltrappe 
nie!) Drie verdiepings op en drie 
verdiepings af todat Ma by een van 
die verdiepings ons ingewag het en ons 
vort is na die volgende avontuur: die 
Kompanjiestuine. 

Die Tuine was groot en groen en 
daar was so ’n amperse gewyde stilte 
weg van die stadsverkeer se geraas. 
Hier kon ons kinders die eekhorings 
grondboontjies voer. Op Worcester 
was daar nie van hierdie vreemde 
diertjies nie. Duiwe het ons wel geken, 
so hulle het ten spyte van hulle beste 
pogings nooit ’n grondboontjie gekry 
nie.

Twaalfuur as die kanon op Vlaeberg 
gevuur het, het Ma opgestaan en 
’n paar oomblike stilgestaan ter 
herinnering aan haar neef, Roy, ’n 
familielid wie se vegvliegtuig in die 
Tweede Wêreldoorlog êrens in Europa 
afgeskiet is. Gedurende die oorlogsjare 

was dit die gebruik in Kaapstad om ’n 
minuut van stilte te handhaaf.  Maar 
ons kinders het nie vir Roy geken nie en 
die Groot Oorlog was reeds iets van 
die verlede.  As die grondbone op was, 
en Ma se moeë voete bietjie gerus het, 
is ons vort na die Parade.

Oorkant die Parade op die sypaadjie 
voor die Barclays Bank was die 
“ateljee” van die straatfotograwe. Hulle 
het teen wil en dank foto’s geneem 
van die voetgangers en natuurlik ons 
plattelanders op ’n myl uitgeken.  Jy kon 
hulle probeer ignoreer, maar sonder 
uitsondering het die kamera geflits en 
was jy “verplig” om die foto te koop.

Die Parade was ’n geroesemoes van 
mense, blommeverkopers en smouse 
met snuisterye. Op die Parade was die 
reëls vir ons kinders selfs strenger, hier 
mag ons nie net aan niks gevat het nie, 
ons moes ook aan Ma se rokspante 
vasgehou het sodat ons nie verlore raak 


