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’n Woord vooraf

H
ierdie opdrag om ’n boekie saam te stel wat ’n kort oorsig oor die lewe van 
die Griekwas in Suid-Afrika gee, is moontlik gemaak deur die Stigting vir 
Bemagtiging deur Afrikaans (SBA). Dis ’n projek om mense in te lig oor vergete 
helde en heldinne wat ’n onskatbare rol in ons geskiedenis gespeel het. Dit sal 

veral die feit versterk dat elke inheemse volk ’n geskiedenis het om op trots te wees. My wens 
is dat hierdie boekie se inhoud lesers ’n breër prentjie sal gee van persone van gemengde 
afkoms wat ook ’n volwaardige plek in die geskiedenis verdien.

Ons is dank verskuldig aan dr Aäron Messelaar, wie se boek Forgotten but not buried as insig-
gewende, primêre bron gebruik is om die verhaal van die Griekwas te vertel. Sy deeglike 
kennis van die Griekwas van Campbell, sowel as die Griekwa-vorstehuis het ons in staat 
gestel om ’n duidelike prentjie te kry van die wel en wee van die Griekwas oor die eeue heen. 
Sy bereidwilligheid om sy kennis met almal te deel, is prysenswaardig.

Die projek is grootliks te danke aan dr Niel le Roux, hoof van die Stigting vir Bemagtiging 
deur Afrikaans (SBA), en ons toenmalige voorsitter, dr Marlene le Roux. Die direksie van die 
SBA se goedkeuring van die projek word ook hoog op prys gestel.

Talle ander bronne is geraadpleeg om ’n ewewigtige prentjie van die Griekwas te skets. Ons 
dank en waardering word uitgespreek teenoor die skrywers van boeke en artikels oor die 
Griekwas. Dié boekie is geensins bedoel om ’n volledige skets te wees nie, maar net ’n beskeie 
poging om veral ons jeug te inspireer om te kyk na die verlede en lesse daaruit te leer, maar 
ook te let op foute wat gemaak is, en dit te vermy.

Drs Hendrik Theys SBA-direksielid 2020
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Inleiding

D
ie verhaal van die Griekwas is kompleks, veral omdat dit grotendeels eensydig 
deur reisigers, sendelinge en amptenare van die koloniseerders opgeteken is, 
en eers veel later deur historici en afstammelinge van die Griekwas neergepen 
is. Baie historiese bronne se weergawes verskil ook van mekaar, maar daar sal 

gepoog word om ’n gebalanseerde uiteensetting uit al die bronne te gee, wat lig sal werp 
op die Griekwas wat tydens die vroegste nedersetting baanbrekerswerk in Suidelike Afrika 
gedoen het. Daar sal probeer word om ’n beeld van die gemeenskappe, asook van verskeie 
Griekwaleiers wat ’n betekenisvolle bydrae in die lewe van die Griekwagemeenskap gespeel 
het, te gee.

Die Griekwavolk is nie ’n homogene etniese groep nie. Dis duidelik uit die naam Basters wat 
hulle aan hulself gegee het en ook deur andere genoem is. Aan die Kaap was daar op groot 
skaal gemengde huwelike tussen die koloniste en die inheemse bevolking, veral omdat die 
getal mans wat hulle aan die Kaap gevestig het, die getal vroue ver oortref het. Selfs by die 
slawe wat aangekoop is, was daar ses keer meer mans as vroue. Die koloniste het onder 
andere uit Duitsers, Franse, Italianers, Engelse, Skandinawiërs, 
Portugese, Pole, Russe en Hollanders bestaan. Die verskillende 
vanne van die Griekwas verraai ook hulle Europese afkoms. 
Die slawe was uit lande soos die Ooste, Madagaskar, 
Mauritius, Angola en Mosambiek. Dan moet ons ook nie 
vergeet van die Khoe en Boesmanstamme nie. Hulle is 
uit die Skiereiland verdryf en van hulle grond verwyder 
om plek te maak vir die setlaars en gevolglik gedwing 
om as arbeiders op plase van die koloniste te werk om te 
oorleef. Die kinders wat op hierdie plase gebore is, was 
hoofsaaklik dié van die blanke koloniste en die slawevroue, 
want die aanwas van jong slawe het rykdom vir die slawe-
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eienaar beteken. Hierdie kinders is soms soos diere verkoop, sonder die toestemming van 
hul moeders. Deur hierdie vermenging het daar ’n groot Bastergemeenskap ontwikkel wat 
as plaaswerkers en vakmanne in die Kaapkolonie werksaam was. Daar is baie geskryf oor die 
vernedering wat hierdie gemengde gesinne daagliks beleef het. Ons kan daarom verstaan 
waarom daar ’n intense hunkering was om weg te trek en ’n eie heenkome te vind.

Omdat die omgangstaal van die Kaapkolonie Hollands was, is die nedersetters gedwing om 
Hollands aan te leer om kommunikasie tussen die bonte verskeidenheid volke aan die Kaap 
moontlik te maak. Die slawe, asook die Khoe en Boesmans wat millennia lank hier gewoon 
het, moes hul eie tale ter wille van oorlewing opoffer. Hulle is verbied om hul tale in die 
teenwoordigheid van koloniste te praat, anders sou hulle vervolg word. Hulle kinders het ook 
hul basiese onderrig aan die Kaap in Hollands ontvang. Hollands was dus die lingua franca 
van die Kolonie. Die oorheersing van die Hollandse taal het selfs die 
eerste sendelinge, soos byvoorbeeld Robert Moffat, genoop om 
Hollands aan te leer om sendingwerk met welslae onder die 
eerste Griekwatrekkers na die binneland te doen.

Die bydrae wat die Griekwas gemaak het tot die 
oopstelling van die binneland van Suidelike Afrika, 
kan nouliks oorskat word. Hulle was van die vroegste 
trekkerpioniers, byna ’n eeu voor die Voortrekkers. 
Omdat hulle uitstekende jagters en boere was, het hulle 
oral ’n betekenisvolle bydrae tot die ontwikkeling van 
gemeenskappe gemaak in die omgewings waar hulle hul 
gevestig het. Die Griekwas is ook vanweë hul bedrewenheid 
as skuts en perderuiters by binnelandse oorloë tussen inheemse 
nasies betrek. Hulle het onherbergsame gebiede vir vestiging getem. Hulle het selfs met hul 
ossewaens oor die Drakensberge getrek om nuwe tuistes soos Niemandsland te vind waar 
hulle in vrede kon leef. Hulle het oor die Gariep en dwarsoor Suidelike Afrika getrek, en 
dorpe soos byvoorbeeld Griekwastad, Campbell, Douglas, Delportshoop, Prieska, Kuruman, 
Daniëlskuil, Niekerkshoop, Pella, Riemvasmaak, Kokstad en Philippolis, is te danke aan die 
Griekwas wat hulle daar gevestig het.

Die koms van die blanke setlaars, aangemoedig deur die koloniale regering, het veroorsaak 
dat die oorspronklike inwoners van hulle beste grond vervreem is en as bywoners en 
arbeiders op hulle geboortegrond moes bly. In Griekwastad moes hulle byvoorbeeld teen 
Rooirant gaan woon, terwyl die vrugbare vallei deur die blanke setlaars oorgeneem is. 
Hierdie scenario het hom veral ná 1952 op alle dorpies afgespeel.

Hulle was van 

die vroegste trekker

pioniers, byna ’n eeu 

voor die Voortrekkers.



7

Griekwaskap oor  
Suidelike Afrika

A
dam Kok I was een van dié Basters wat die ideaal van ’n onafhanklike tuiste vir 
hom en sy volgelinge gekoester het. Hy is na skatting in 1710 gebore, want daar is 
nêrens enige rekord van sy presiese geboortedatum nie. Hy was ’n ryk Basterslaaf 
wat soveel rykdom opgebou het dat hy sy vryheid kon koop. Hy het met sy 

volgelinge noordwaarts getrek om buite die invloedsfeer van die Kaapkolonie te woon. Ander 
belangrike redes vir hul trek was beperkings op die inheemse volke en vryslawe om grond vir 
vee te bekom, asook om diensplig vir die jong seuns in die Kolonie te ontduik. Adam Kok I 
het hom in die omgewing van Piketberg gevestig waar hy in 1751 twee plase, een genaamd 
Stinkfontein, aangeskaf het om te boer, want hy het ’n groot kudde klein- en grootvee gehad. 
In hierdie omgewing het ’n Khoestam, die Garigurikwa, gewoon. Hierdie Khoe-gemeenskap 
het Adam Kok I se leierskap aanvaar, want hy was vir hulle ’n bron van beskerming en 
voedsel. Hy is derhalwe ingeseën as kaptein en het as sodanig deel van die leierskap van 
die Garigurikwas geword. Adam Kok I het met die hoofman van die Garigurikwas bevriend 
geraak, is later met sy dogter getroud, en sy oudste seun Cornelis Kok is hier gebore.

Hier, in die Piketbergomgewing, het Adam Kok I ’n welvarende gemeenskap tot stand 
gebring, totdat hy gedwing is om te trek as gevolg van verdringing van weiveld, nadat die 
blanke veeboere by die koloniale regering volmag gekry het om hulle in enige gebied te 
vestig waar hulle kom. Adam Kok I het toe verder oor die Olifantsrivier, en later tot by die 
Hantam, Kamiesberg en Namakwaland getrek. Hy het hom by Kamiesberg gevestig waar 
ses seuns en ’n aantal dogters gebore is. Sy rykdom het ander stamme en Basters na hulle 
gelok, byvoorbeeld die Boesmans, Namakwas, Korana en sommige van die Goringhaikwa. 
Een Baster, Klaas Barends, het met Adam Kok I se dogter getrou en sy seun Cornelis met die 
dogter van nog ’n Baster, Jan Pienaar. Op hierdie stadium het daar geen blanke veeboere 
noord van die Olifantsrivier gebly nie. Die saggeaarde en vredeliewende Adam Kok I het 
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daarin geslaag om vrede tussen die strydende Khoe en Boesmans in die omgewing te 
bewerkstellig. Hy het vir hulle wild geskiet, tabak gegee en selfs van hulle in diens geneem. 
Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie het van Kok se dade te hore gekom en hom ’n 
ampstaf, soortgelyk aan dié wat aan Khoehoofde gegee is, oorhandig as erkenning van 
sy gesag.

Adam Kok I en sy manne was ook grootwildjagters wat olifante en ander grootwild gejag en 
die velle en ivoor in die Kaapkolonie verkoop het. Weldra het hy ’n magtige en invloedryke 
leier in die omgewing geraak.

Teen ongeveer 1793 het Adam Kok I sy kapteinskap en ampstaf aan sy seun Cornelis 
oorhandig. Cornelis Kok I en sý seun Adam Kok II het hulle in 1813 op !Karrikamma of 
Klaarwater (later Griekwastad) gevestig en so die Christelike bevolking in hierdie gebied 
aansienlik versterk. In 1816 vestig Cornelis Kok I en sy seun Cornelis Kok II hulle in 
Knoffelvallei, wat later Campbell geword het, omdat hier talle fonteine en baie wild was 
– ook omdat die sendeling William Anderson jong mans wou opkommandeer om by die 
regeringsmag van die Kaapkolonie aan te sluit, en hulle sterk daarteen gekant was. Dit was 
vir hulle duidelike inmenging deur die sendelinge in die sake van die Griekwavolk, terwyl 
hulle fokus sendingwerk moes wees.

In 1820 het Cornelis Kok I sy gesag aan sy seuns Adam Kok II en Cornelis Kok II, wat tweede 
in bevel was, oorgedra. In 1824 het Adam Kok II uit Campbell weggetrek en hom in 1825 in 
Philippolis in die Vrystaat gevestig. Cornelis Kok II het in Campbell agtergebly waar hy van 
1825 tot 1858 die kaptein van die Griekwas in Campbell was. Vanweë sy sterk Christelike 
beskouings het Cornelis Kok II grond aan die sendeling John Butler geskenk om ’n kerkgebou 
op te rig.

Een van die leiers in Griekwastad wat ook rondom 1813 as assistent vir die sendelinge 
in Griekwastad aangestel is, was Barend Barends, kleinseun van Adam Kok I. Hy was 
ook ontevrede met die inmenging van die sendelinge in die interne aangeleenthede van 
die Griekwas, veral die sendeling William Anderson se pogings om jongmense vir die 
kommando’s van die Kaapkolonie te werf.

Andries Waterboer was ’n onderwyser en lekeprediker wat deur die sendelinge aangestel 
is om hulle help het met die bevordering van geletterdheid onder die jeug en volwassenes 
in Griekwastad. Hy was oorspronklik van Graaff-Reinet. Die sendelinge was baie beïndruk 
met die werk wat hy gedoen het. Hy het vinnig in die Griekwagemeenskap opgang gemaak, 
ten spyte van die feit dat hy ’n Boesman was, en nie van gemengde afkoms soos die meeste 
Griekwas nie. Hy het later sy ontevredenheid met die bewind van Adam Kok II en Barend 
Barends uitgespreek. Na ’n kort skermutseling tydens die Hartenaarsopstand is Adam Kok II 
en Barend Barends deur Andries Waterboer se volgelinge verslaan. Ná hierdie gebeure het 
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Barends uit Griekwastad weggetrek en hom op Daniëlskuil gaan 
vestig. Hier was volop water vir veeboerdey en landbou en 
hy het ’n welvarende gemeenskap tot stand gebring.

Andries Waterboer het nou alleen in Griekwastad 
oorgebly. Dit was in hierdie tyd dat die sendeling Robert 
Moffat en die ontdekkingsreisiger, David Livingstone, 
Griekwastad besoek het en met die Griekwas kennis 
gemaak het. Waterboer is in 1820 deur die Griekwas 
in Griekwastad as kaptein aangewys. In 1834 het hy ’n 
verdrag met die Kaapkolonie gesluit om die koloniale 
grens te beskerm. In ruil daarvoor sou hy beskerming en 
hulp van die regering kry.

Ná Andries Waterboer se dood in 1852 word hy deur Nicolaas Waterboer (1818-1896) 
opgevolg. Nicolaas Waterboer word beskou as die laaste onafhanklike Griekwakaptein van 
Griekwaland-Wes. Volgens historiese bronne was hy besonder goed tweetalig en was selfs 
Gri, die moedertaal van die Garigurikwa, magtig, wat hom ’n uitstekende orator met sterk 
oorredingsvermoë gemaak het.

Met die ontdekking van diamante in 1867 het daar baie onderlinge dispute oor grondregte 
tussen die verskillende inwoners van die gebied, die Tswanas en die Griekwas, asook die 
Engelse delwers wat die gebied binnegestroom het, ontstaan. Die twee Boererepublieke, die 
Transvaalse Republiek en die Oranje-Vrystaat, het ook aanspraak op hierdie grondgebied 
gemaak. Nicolaas Waterboer het met sy agent, David Arnot, die saak in die hof gewen. 
Waterboer het onverwyld in 1871 die Britse Koninkryk vir anneksasie gevra, sodat hy 
beskerming teen veral die Boerepublieke kon geniet. Die Britte het egter nie die wense van 
Waterboer gerespekteer nie, met die gevolg dat hy in opstand gekom het. Die rebellie is egter 
onderdruk en Waterboer en sy volgelinge is gearresteer. Waterboer is na Hopetown verban, 
maar het in 1880 weer na Griekwastad teruggekeer en sy normale pligte as kaptein hervat. 
Hy sterf in 1896 te Griekwastad.

Rondom 1905 neem Nicolaas II, Waterboer se oudste seun, die kapteinskap oor. Nicolaas II 
sterf in 1962, maar hy had geen onmiddellike manlike opvolgers nie. Hy het egter sy lyfwag, 
biskop Daniel Kanyiles, wat later die biskop van die Onafhanklike Afrikaanse Ortodokse Kerk 
geword het, as regent aangewys tot met sy kleinseuns se volwassewording. Volgens Kanyiles 
het hy meer as 40 jaar lank die saak van die Griekwavolk bevorder, veral in die tyd van die 
Nasionale Party-regering. Kanyiles het gesorg dat die Griekwa sy identiteit as volk behou. 
Hy het egter nie sy regentskap beëindig toe Waterboer se kleinseuns volwassenheid bereik 
het nie. Kanyiles het gesorg dat die Apartheidsregering nie die Griekwas bloot as Kleurlinge 
geklassifiseer het nie, maar wel as Griekwas.
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Koning Johannes Waterboer het die kapteinskap by Daniel Kanyiles oorgeneem en is tans die 
leier van die Griekwas in Griekwastad.

Soos reeds gemeld, het Adam Kok II hom in 1827 in die omgewing van Philippolis gaan 
vestig. Hierdie gebied tussen die Riet- en Vaalrivier was ideaal vir die Griekwas met hul 
enorme kuddes vee. Hulle kon dus ook landbou beoefen. Die trekkende blanke veeboere 
het geleidelik hier begin aankom en grond by die Griekwas gehuur, en selfs gekoop, en 
is algaande by die Griekwa-gemeenskap by Philippolis geïntegreer. Daar het egter later 
militante boere bygekom wat nie onder die Griekwas se regering wou staan nie, want volgens 
hulle kon die boere nie onderdane van hulle slawe wees nie. Die druk van die Vrystaat 
om die grond van die Griekwas te verkry het tot verskeie dispute gelei, maar die Britse 
goewerneurs aan die Kaap, wat veronderstel was om die Griekwas se belange te beskerm, het 
kant gekies vir die blanke boere wat die Boererepublieke gesteun het. Vanaf 1837 tot in die 
vroeë 1860’s het Adam Kok III, agterkleinkind van Adam Kok I, as leier van die Griekwas in 
Philippolis opgetree.

Die Griekwas was weer eens die slagoffers van verontregting en ontheemding. Op aan-
drang van Smith Pommer wat uit Griekwaland-Oos gekom het, het die Griekwas onder 
Adam Kok III besluit om oor die Drakensberge na Niemandsland te trek. Niemandsland 
het só bekend gestaan omdat Tsjaka se gevreesde impi’s die inwoners hier uitgeroei het 
totdat feitlik niemand meer oor was nie. Die boere wat te goeder trou toegelaat is en by die 
gemeenskap geïntegreer was, was die Griekwas se grootste ondergang. Die nuwe Republiek 
van die Oranje-Vrystaat het die Griekwas aangesê om hulle te onderwerp aan die gesag van 
die boere, of uit die gebied te trek. Hulle is ook voortdurend geteister, totdat hulle besluit 
het om wel te trek. Hulle het die moeisame tog oor die Drakensberge met al hul besittings 
en duisende vee aangepak. Die Voortekkers het hulle dit jare later nagedoen, maar die 
Griekwas was die eerste pioniers wat met hulle waens oor die Drakensberge getrek het. Hulle 
het so arm by hul nuwe tuiste aangekom dat hulle plundertogte moes uitvoer om aan die 
lewe te bly. In 1862 het hulle hulle aanvanklik by Mount Currie gevestig, met ’n fraksie van 
hulle vee en besittings. Volgens oorlewering het een opgemerk dat die gras hier te lank, die 
winters te koud, die reëns te swaar, die markte te ver, geld te skaars en goedere te duur, en 
die inboorlinge boonop te parmantig was. Adam Kok III is weer deur die Britse goewerneur 
toegelaat om ’n Raad op die been te bring om hom in besluitneming by te staan.

Die Griekwas is geestelik deur die sendeling van die Londense Sendinggenootskap, eerwaarde 
William Dower, bearbei. Hy het vanaf sy kerk naby die huidige Kokstad gereeld na Mount 
Currie gereis om die Woord te gaan bedien. Dit was ’n moeisame tog. Derhalwe het Dower 
die Griekwas aangemoedig om ’n nuwe dorp, Kokstad, te stig. Die Raad wou nie byt aan die 
idee nie, maar die temperatuuruiterstes en Adam Kok III se pleidooie het ’n groot rol gespeel 
om Kokstad – vernoem na hul leier, Adam Kok III – uiteindelik in die 1870’s te stig. Die dorp 
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het behoorlike erwe gehad wat deur ’n landmeter, Edward Barker, afgemeet is. Die Griekwas 
het ook hierdie gebied leefbaar begin maak en teen die vyande van die Kaapkolonie beveilig. 
Adam Kok III was ’n geliefde leier – vriendelik en bedagsaam, en veral baie lief vir kinders. Hy 
was egter ook baie geslepe. Daarby het hy het alles in sy vermoë gedoen om die Griekwas teen 
die mag van die Britse Ryk te beskerm.

Op 30 Desember 1875 sterf Adam Kok III op pad vanaf Kokstad na Umzimkulu tragies in ’n 
ongeluk toe sy wa omslaan. Sy dood was ’n geweldige verlies vir die Griekwas, en hulle was 
lank radeloos en uitsigloos, veral ook omdat hy nie ’n opvolger nagelaat het nie. Een van die 
familielede het tydens sy begrafnis selfs gesê dat die Griekwas hul laaste groot leier verloor 
het en dat daar niemand is wat hom kon vervang nie. Boonop het kaptein Blythe met ’n klein 
leër by Kokstad aangekom en verklaar dat hy deur die goewerneur aangewys is as heerser 
en magistraat vir Griekwaland-Oos. Die Griekwas het gevoel dat hulle soos willose diere 
deur die koloniale regering oorgeneem is. Hulle het ook sommer later hulle grond wat die 
regering aan hulle gegee het, spotgoedkoop verkwansel, totdat die regering ingegryp het en 
nuwe bepalings hieroor opgestel het.

Niemandsland, wat teen dié tyd as Griekwaland-Oos bekend gestaan het, is in 1878 deur die 
Britse goewerneur van die Kaap geannekseer. Vanweë die anneksasie het ’n paar Griekwas 
wat hul onafhanklikheid wou beskerm, gerebelleer. Hulle was onsuksesvol en is gearresteer, 
maar in die skermutseling het Adam “Muis” Kok, broer van Adam Kok III, en Smith Pommer, 
die twee hoofrolspers in die opstand, gesneuwel. Nou was die droom van ’n eie volk met sy 
eie tradisies ook aan skerwe. In 1879 is die Griekwa-Volksraad deur die koloniale regering 
ontbind en Griekwaland-Oos by die Kaapkolonie ingelyf. Die Griekwas het apaties teenoor 
die politiek begin staan. Die 503 plase wat hulle in Griekwaland-Oos gehad het, is tot die 
helfte verminder.

Lady Margaret Kok, weduwee van Adam Kok III, was diep bekommerd oor die leierloosheid 
in die voormalige Niemandsland. In 1884 besoek sy Abraham le Fleur, haar oorlede man se 
sekretaris en raadgewer, in Rouxville. Sy oorreed hom om Griekwaland-Oos toe te trek om 
daar sy kennis en ervaring, veral met betrekking tot grondkwessies, te deel. In Griekwaland-
Oos maak Abraham se seuns vir die eerste keer met hierdie formidabele vrou van die vorige 
opperhoof en leier van die Griekwas kennis en luister hoe die Griekwas eens op ’n tyd die 
trotse grondbesitters van duisende hektaar was.

Met Abraham le Fleur se aankoms in Kokstad is hy wreed ontnugter deur die agteruitgang 
wat daar geheers het. Hy was onbewus van die Griekwas se geweldige ontberinge tydens die 
trek na Griekwaland-Oos, asook van die groot verliese aan vee en eiendom op pad soontoe 
oor die Drakensberge. Ten spyte van die Basoetoekoning, Moshoeshoe, se versekering dat die 
Griekwas ’n veilige deurtog deur sy land kon geniet, is hulle deur sy volgelinge van duisende 
vee beroof. Le Fleur was ook nie daarvan bewus dat die Griekwas deur die blanke Vrystaters 
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verneder is en op slinkse maniere van hul grond verwyder is nie. Van Adam Kok III se 
stryd en die rebellie van 1878 het hy geen kennis gedra nie. Le Fleur het dit sy lewensideaal 
gemaak om die waardigheid van die Griekwas te herstel.

Abraham het ’n plaas by Matatiele, omtrent 60 kilometer wes van Kokstad, besit wat hy 
Lefleurskop genoem het. Hier het hy as bakker, winkelier, slagter en koerier ’n bestaan 
gemaak. Hy het ook as raadgewer van Lady Margaret in Kokstad opgetree.

Abraham le Fleur het op ’n tydstip in Griekwaland-Oos gekom toe daar sterk protes oor 
grond  kwessies was. Hy het ’n vergadering belê om te eis dat die 42 plase wat die boere in die 
Vrystaat vir ’n periode van 40 jaar by die Griekwas gehuur het, en waarvan die huurtydperk 
amper verstryk het, óf teruggegee moes word, óf ’n uitbetaling gedoen moes word. 
Eerwaarde William Dower, sendeling van die Londense Sendinggenootskap in Kokstad, 
het Abraham se eise as te radikaal en verontrustend beskou en hom gebied om daarvan af 
te sien. Hy het Abraham gedreig met ’n geheim van ’n onafgehandelde hofsaak teen hom. 
Abraham het egter reeds die vonnis uitgedien. Daarom kon Dower nie verstaan dat Abraham 
so ongeërg by sy kantoor uitstap nie. Abraham le Fleur het die stryd wat in 1884 begin is, met 
briewe, toesprake, protesaksies, gedenkdienste en lesings voortgesit.

Daar was egter nog ’n figuur wat vasbeslote was om die ideaal van ’n afsonderlike nasie 
vir die Griekwas te verwesenlik. Sy oogmerk was ’n aparte grondgebied vir die Griekwas 
waar hulle onder sterk leierskap hulle ideaal van selfregering en selfbeskikking kon uitleef. 
Hierdie ideale het begin vorm aanneem toe die jong leier, Andrew Abraham Stockenström 
le Fleur I, die leierskap in Kokstad oorgeneem het. Hy was die seun van Abraham le Fleur, 
die lyfwag en sekretaris van luitenant-goewerneur Andrew Stockenström en die raadgewer 
van Lady Margaret Kok. Nadat Abraham die goewerneur tydens ’n aanval deur een van die 
plaaslike swart stamme gered het, het die goewerneur hom aangesê om sý naam (Andrew 
Stockenström) vir net so ’n dapper seun soos hy, Abraham le Fleur, te gee. Toe Le Fleur se 
tweede oudste seun, op 2 Julie 1867 gebore is, het sy pa onmiddellik aangevoel dat hy dié 
naam moes kry, en hy is Andrew Abraham Stockenström le Fleur I genoem.

Andrew Abraham Stockenström le Fleur I was van jongs af iemand met besonderse talente 
en gawes. Hy kon dinge aanvoel, en dit het gebeur. Toe hy op 9 Mei 1889 verlore donkies 
in die veld gaan soek het, het ’n stem vir hom na drie dae se soektog aangedui waar die 
donkies gevind sou word. Die stem het ook vir hom opdrag gegee om “die dooie beendere 
van Adam Kok te versamel”. Hy het besef dat dit ’n goddelike opdrag was. Om aan hom 
te bewys dat dit wel so is, het die stem ook verklaar dat Lady Margaret Kok, Adam “Muis” 
Kok se weduwee, die volgende dag om agtuur sou sterf. Sy was nog springlewendig, maar 
die volgende oggend het sy, nadat sy gekla het van ’n ligte hoofpyn en gaan rus het, skielik 
gesterf. Hierdie besondere profetiese gawes is later oor en oor bewys, vandaar die titel “Die 
Kneg van God”.
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In 1896 trou Andrew Abraham Stockenström le Fleur I met Rachel Susanna Kok, die dogter 
van Lady Kok en Adam ”Muis” Kok. Sy was net so ’n vurige rewolusionêr vir Griekwa-
grondregte as haar man. Omdat die ander Kok-seuns nie juis in die politiek belang gestel het 
nie, is hy, soos die algemene verwagting onder die Griekwas in Kokstad was, by ’n spesiale 
vergadering in 1894 op die korrekte wyse deur die Uitvoerende Raad as Opperhoof A.A.S. le 
Fleur I verkies.

Le Fleur I se eerste opdrag was om Kaap toe te gaan om die saak van die Griekwas oor ’n eie 
grondgebied aan die koloniale regering te stel. Hy keer egter onverrigter sake na Kokstad 
terug. Hy dreig om die saak na die koningin in Londen te neem, maar in plaas daarvan word 
hy as ’n rebel gebrandmerk. Hy gee homself aan die owerhede oor en word ná sy verhoor op 
5 Mei 1898 tot 14 jaar harde-arbeid gevonnis. In die tronk voorspel 
hy sy vrylating uit die Breekwater Gevangenis om 3-uur die 
middag van 3 April 1903. Die bewaarder wou hom nie glo 
nie; daarom verklaar Le Fleur dat die bewaarder hom 
met sy vrylating sou salueer. Omdat Le Fleur tydens sy 
vrylating tussen twee vername regeringsamptenare uit 
die gevangenis gestap het, moes die bewaarder hulle 
salueer! Ná sy vrylating vestig Le Fleur hom in Kaapstad 
en sit sy Griekwa Hervormingsbeweging voort.

In 1916 openbaar God aan Le Fleur dat hy die volk in 
Griekwaland-Oos moet gaan haal. Hy oorreed in 1918 die 
Griekwas in Kokstad om na Touwsrivier te trek, nadat daar 
aan hom vertel is dat daar groot rykdom onder die grond by 
Touwsrivier was. Le Fleur het nog ’n groter ideaal gehad, naamlik 
om die Griekwas te versamel om na die Kaap te trek. Hiervoor het hy jong meisies (die 
Roeperkore) landwyd saam met geordende predikers gestuur om Griekwas vir vestiging aan 
die Kaap te werf. Selfonderhoudende gemeenskappe soos Beeswater en Kranshoek is gestig 
en ontwikkel. Hy het ook oor ’n sterk sosiale bewussyn beskik. Toe die myne in Namakwaland 
sluit en die mynwerkers as gevolg daarvan honger gely het, het hy vir hulle voldoende geld 
deur middel van sy kore ingesamel. ’n Uitvloeisel van sy kore se sukses was die stigting van 
die Griekwa Independente Kerk in 1920.

Die Griekwa Herlewingsbeweging was ’n geestelike en nasionale beweging wat op alle 
bruinmense gefokus het. A.A.S. le Fleur I se profetiese uitsprake word vandag nog deur sy 
volgelinge oorvertel en geglo.

Le Fleur het ook sy eie koerant, The Griqua and Coloured People’s Opinion, die lig laat sien waarin 
hy kommentaar op plaaslike en internasionale politieke gebeure gelewer het. Soos die naam 
aandui, was dit hoofsaaklik om Griekwa-eenheid te propageer en opinies van mense te 
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probeer verander om vir ’n eie identiteit te veg. Hy het die koerant uit eie sak befonds. Hy het 
veral gebeure vanuit sy godsdienstige beskouings en profetiese gawes ontleed. In sy koerant 
het hy ook sy volgelinge aangemoedig om Kaap toe te trek.

Hy het hom deurlopend beywer om nog grond vir sy volgelinge aan te skaf. Só is plase vir 
veeboerdery in Namakwaland aangekoop. Die Kneg van God het hom in 1823 op die plaas 

Beeswater gevestig. Daar het hy eendag ’n ratel gevolg wat hom na 
water gelei het. Hy het die plek Ratelgat genoem. Dit was die plek 

waar hy hom gereeld vir geestelike meditasie afgesonder het 
en die meeste van sy goddelike opdragte en visioene ontvang 
het. Hy het voorspel dat hierdie plaas eendag kosteloos aan 
die Griekwas oorhandig sou word, wat in 1999 bewaarheid 
is toe die minister van Landbou, Derek Hanekom, die plaas 
Luiperdskop aan die Griekwa Ratelgat Ontwikkelingstrust 

oorhandig het.

Op dieselfde wyse is die plaas Jakkalskraal naby Plettenbergbaai 
op 19 November 2001 kosteloos deur die huidige regering aan 

die Griekwas oorhandig. Dit was die plek waar Die Kneg van God 
sy laaste jare deurgebring het. Hy het voorspel dat die plase Jakkalskraal en Luiperdskop 
voedingsbronne sou word. Vandag is Ratelgat met sy waterbron ’n belangrike erfenisterrein.

A.A.S. le Fleur I was ook verantwoordelik vir die reël van ’n aantal konferensies in die Kaap, 
waar kwessies rakende die Griekwas, byvoorbeeld gesinsgeweld, bendebedrywighede, 
dwelmhandel en drankmisbruik, veral die dopstelsel, aangespreek is. Le Fleur het hom 
weerhou van direkte politieke uitsprake sodat hy nie weer gearresteer kon word nie.

Le Fleur se grootste ideaal – waarvoor hy hom lewenslank beywer het – was die verkryging 
van ’n onafhanklike tuisland. Hy het geglo dat dat die Griekwas en die bruinmense hulself 
moes ophef as ’n hardwerkende en selfonderhoudende nasie. Ongelukkig is hierdie droom 
nog steeds nie bewaarheid nie. Wetgewing wat in 2019 gepromulgeer is, is darem ’n stappie 
nader aan die erkenning van die Griekwavolk as deel van die eerste nasies van Suid-Afrika.

A.A.S. le Fleur I sterf op 11 Junie 1941 en word by Robberg te Plettenbergbaai begrawe. Ook 
dít het hy voorspel, naamlik dat sy laaste rusplek naby die see sou wees.

Sy oudste seun, Andries Abraham Stockenström le Fleur Il, word deur die Griekwa 
Independente Kerk as die volgende opperhoof aangewys. Hy regeer 10 jaar lank – van 1941 
tot 1951. Sy tweede oudste seun en sy volgelinge het egter die leierskap betwis en het hul eie 
Griekwa Nasionale Konferensie in die lewe geroep.
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Die Le Fleurs kom steeds elke jaar bymekaar om vir grondregte te agiteer. Hulle glo dat die 
trek van Adam Kok I nog nie afgehandel is nie.

Intussen het die Griekwas in Campbell redelik normaal voortgegaan. Adam Kok IV (1889- 
1978), die seun van Abraham en Mieta Kok, het die leierskap van die Kok-dinastie in 
Campbell voortgesit. Hy het met Cornelia (Meid) Visazie getrou. Elf kinders is uit dié huwelik 
gebore. Adam Kok IV was ’n nederige en opregte leier en geliefd onder sy volgelinge. Hy was 
baie betrokke by die daaglikse aktiwiteite van die Griekwas in Campbell. Hy het byvoorbeeld 
self pensioenarisse met sy donkiekar Douglas toe vervoer om hulle pensioen by die 
magistraatskantoor te gaan afhaal. Daarby was hy bekend as iemand wat ’n hoë premie op 
onderwys en godsdiens geplaas het. Hy was ook ’n goeie toneelspeler en het graag die kinders 
tydens konserte vermaak.

Adam Kok IV se huis staan nog in Campbell en word deur een van sy twee oorblywende 
dogters, Sara Naidoo, bewoon. Sara beskryf haar pa as iemand wat altyd gewillig was om na 
sy kinders te luister, alhoewel hy ’n baie streng vader was. Hy was ook baie tradisievas en het 
baie gedoen om die tradisies van die Griekwas te bevorder.

Hierdie besonderse leier is in Januarie 1955 op 75-jarige ouderdom as ’n senior kategis van 
die plaaslike Anglikaanse Kerk te Campbell aangestel. Hy was ’n vurige prediker en het die 
plaaslike gemeente geestelik help groei, sodat hulle as kerk aan die gemeenskap kon toon 
hoe nederigheid en opregtheid uitgeleef moet word. Deur sy toedoen is talle kerkies op plase 
opgerig en só is die Evangelie verder uitgebou. Dit is duidelik dat Adam Kok IV ’n belangrike 
rol in die geskiedenis van die Kok-dinastie in Griekwaland-Wes gespeel het.

Adam Kok IV is op 12 Oktober in 1978 op Campbell ter ruste gelê.

’n Jaar ná sy dood het die Wet op Landelike Kleurlinge, Wet 1 van 1979, wat bestuursrade 
van die sogenaamde Kleurlinggebiede meer magte en beheer gee, in werking getree. Die 
Departement van Binnelandse Sake het samesprekings met die bestuursrade gehou met 
die oog daarop om ekonomiese boerdery in hierdie gemeenskappe te bevorder. Hierdie 
rade het nie verantwoordelikheid vir verliese aanvaar nie, maar die winste moes in die 
gemeenskappe teruggeploeg word. ’n Sensusopname in 1980 het bevind dat 46% Griekwas 
bo die ouderdom van 7 jaar Afrikaansgeletterd was en 26% Engelsgeletterd. Hoewel dit ’n 
klein persentasie is, het die Griekwas nogtans ’n groot bydrae tot ekonomiese ontwikkeling 
gemaak in die landelike en stedelike gebiede waar hulle gevestig is.

President P.W. Botha het in sy tyd ’n presidensiële kommissie onder leiding van regter 
Snyman aangestel om die kwessie van grond van die Griekwas te ondersoek en hom te 
adviseer omtrent Griekwa-aangeleenthede. In die finale verslag is aangetoon dat die 
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Griekwas deur kwaadwilliges mislei, en op onregmatige maniere van hulle grond vervreem 
is. Die regering het plase vir die Griekwas aangekoop, soos byvoorbeeld Kranshoek, 
Eastlands, Dawn en Dawn Annekse. Daar is ’n trust vir die grond aangestel. Daarbenewens 
het regter Snyman bevind dat daar Griekwas was wat wel suksesvol landbou op plase 
beoefen het.

Die inwoners van Campbell was veral ontevrede dat hul weidingsregte deur ’n plaaslike 
bestuurskomitee afgeneem is. Die latere Bothma-kommissie het aanbeveel dat plase in 

die omgewing van Sydney on Vaal aangekoop moes word en vir 
dorpsontwikkeling vir die Griekwas geoormerk moes word. 

Daar was ’n behoefte aan skole, veral hoërskole, crèche’e, 
gesondheidsdienste, huise en ouetehuise. Die vorige 

versoek van Adam Kok IV in 1968, naamlik dat 
Campbell tot natuurreservaat verklaar word, is 
deur Botha se regering verontagsaam.

Ná die dood van Adam Kok IV het die 
stamowerheid onder leiding van hoofman 
George April, in samewerking met sy weduwee, 

Cornelia Kok, voortgegaan. Vir die inwoners van 
Campbell het dit gelyk asof die Griekwas alhier nou 

leierloos is. Die ryk Griekwakultuur het ook tekens 
van agteruitgang begin toon. Adam Kok IV se droom van 

selfbeskikking het begin vervaag. Die fonteine waar van die 
rituele soos die hokmeisie-ritueel uitgevoer is, is deur die plaaslike 

inwoners van Campbell afgesper. Die Griekwas het dus nie meer vrye toegang tot water 
gehad nie. Hulle het verstote begin voel en was nou aan die lot van die Apartheidsregering 
oorgelaat, met die blankes wat die beste dele in Campbell beset het. Selfs die diere van die 
Griekwa-inwoners is deur die blanke dorpsraad geskut wanneer dit blanke eiendom bewei 
het. Waterverbruik is nou streng deur die blankes gereguleer. Seisoenarbeid op die plase 
waar landbou beoefen is, is ook afgeskaf, wat verder tot ’n gevoel van marginalisering gelei 
het. Groot werkloosheid het ontstaan. Die jong mans is vir militêre opleiding vir die Suid-
Afrikaanse Kleurlingkorps gewerf. Sommige leerders het ook vroeg die skool verlaat, terwyl 
andere wat matriek geslaag het, in die stede agtergebly en daar gewerk het. Met die nuwe 
Rasseklassifikasiewette is die Griekwas nou tot Kleurlinge verklaar, wat verder bygedra het 
tot die feit dat heelwat Griekwas hulle later van hul Griekwa-identiteit gedistansieer het. 
Cornelia Kok het die jeug steeds aangemoedig om die kultuur van die Griekwas te behou en 
uit te bou.

Hulle het verstote 

begin voel en was 

nou aan die lot van die 

Apartheidsregering oorgelaat, 

met die blankes wat die 

beste dele in Campbell 

beset het.



Griekwaskap oor Suidelike Afrika 

17

Die vroue van die Griekwavolk het deur al die jare ’n belangrike rol in die besluitnemings-
prosesse van die Griekwas gespeel. Gedurende Maart 1985 het Cornelia Kok haar 
niksvermoedende kleinseun, Adam Kok V, na ’n byeenkoms van die Stamraad ontbied. 
Benewens George April, waarnemende leier van die Campbellgebied en raadslid Aäron 
Alexander, het die Raad twee vroue ingesluit, naamlik Antie Katrina Kok (moeder 
van Adam Kok V) en Antie Fytjie Kok (weduwee van Jan Kok). By die seremonie is die 
Griekwavlag, Bybel, stoel, tapyt en ampstaf aan Adam Kok V oorhandig. Daarmee is die 
besluit om hom as opvolger van Adam Kok IV in te huldig, bekragtig. Vir Sarah Eland en 
Susan Williams, twee vroue wat meer as twintig jaar by die Stamraad betrokke was, was 
dit ’n heuglike oomblik, veral vir Susan Williams, sekretaresse van 
Adam Kok IV. Tydens sy termyn het Susan hom na verskeie 
vergaderings vergesel, waarná sy getrou verslag gedoen 
het. Dit bevestig dat vroue nie net huishoudelike takies 
verrig het nie, maar aktief in die kwessies rakende die 
bestuur van die Griekwas deelgeneem het.

Cornelia Kok het met ’n petisie na Wits Universiteit 
gegaan om Cornelius Kok II se oorskot – wat daar 
bewaar is – op te eis, sodat hy op ’n gepaste wyse 
’n eervolle begrafnis kon kry. Haar huis het bekend 
gestaan as die Groot Huis, want as familie en ander 
inwoners van die Campbell-gebied Campbell toe kom 
vir Kersfees, is daar eers by die Groot Huis aangedoen. 
Daar was gewoonlik ’n horde kinders en kleinkinders, ook 
tydens spesiale geleenthede soos Paasfees. Cornelia Kok het later siek 
geword en kon nie meer so aktief aan Griekwa-aangeleenthede deelneem nie. Sy wou egter 
baie graag die drome van haar eggenoot in vervulling sien gaan.

Op 12 Julie is Campbell se stilte deur die kerkklok versteur wat met twee luie en ’n pouse die 
heengaan van ’n persoon aangekondig het. Kort daarna het Jan Simon, die opsiener van die 
St. Luke Anglikaanse Kerk deur die strate geloop en uitgeroep dat Cornelia Kok, die moeder 
van die volk nie meer daar is nie, dat die weduwee van Adam Kok IV, heengegaan het.

Hierdie merkwaardige leierspaar het hulle genestel in die harte van hulle volgelinge te 
Campbell. Die datum van Adam Kok IV se dood, 12 Oktober, word vandag nog deur die 
inwoners van Campbell, sowel as die breë Griekwaleierskap herdenk met byeenkomste en 
dienste ter ere van hom. Dit is tydens een van hierdie byeenkomste dat ’n nuwe bestuur in 
2005 die lig gesien het. Dit bestaan uit ’n administrasie met verskillende portefeuljehouers.
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Daar word jaarlikse kongresse gehou wat dringende 
kwessies binne die Griekwagemeenskap bespreek. 

Hierdie byeenkomste neem gewoonlik op die 
Vrydag ’n aanvang, gaan oor tot die Saterdag en 

eindig die Sondag met ’n erediens in die ou 
Anglikaanse Kerk. ’n Heldeakker word nog 
beplan, maar die Kok-familie is nie so gelukkig 
daaroor nie, omdat hulle nie die oorskotte 
van die afgestorwenes wil versteur nie. In 
2014, nadat ’n gemeenskaplike ooreenkoms 
tussen die familie bereik is, is ’n monument 

op die grafte van Adam en Cornelia Kok 
opgerig. Die oprigting van die monument en 

gepaardgaande feesvieringe en beplanning is 
sonder regeringshulp gedoen. Hierdie verrigtinge 

vind gewoonlik met ’n prosessie vanaf die fontein plaas, 
omdat die watergees of waterslang nog ’n religieuse rol in die 

tradisies van die Griekwas te Campbell vervul.

Baie van die ou historiese geboue staan nog op Campbell en Griekwastad. Met die nodige 
finansiële ondersteuning van owerheidsweë kan die Campbell- en Griekwastad-omgewing 
ontwikkel word tot ’n belangrike toeristebestemming. Dit kan bydra tot ’n broodnodige 
ekonomiese inspuiting in dié streek. Maar dit sal ook beteken dat alle belanghebbendes 
hande moet vat ter wille van die opheffing van die streek waar armoede, werkloosheid en 
ander maatskaplike probleme hoogty vier.
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Die leefwyse en tradisies van 
die Griekwas

O
mdat die Griekwas ’n gemengde groep is, is daar nie eenvormige gebruike in die 
streke waar die Griekwas hulle gevestig het nie. In Griekwaland-Wes was daar ’n 
sterk invloed van die inheemse Khoestamme, veral omdat baie Khoegroepe hulle 
by die trek van Adam Kok I aangesluit het. Dit word duidelik weerspieël in die 

mites wat mondeling oorgedra word en rituele wat vandag nog deur die Griekwas van veral 
Namakwaland en die Noord-Kaap beoefen word. Die Griekwas wat van Griekwaland-Oos 
afkomstig is, het meer Westerse en Christelike leefwyses en beskouings.

Die koms van ’n kind

Die Griekwas, veral in Griekwaland-Wes, se tradisies toon ooreenkomste met tradisies 
van die Khoegemeenskappe wat in hierdie omgewing aangetref is en in groot getalle by 
Adam Kok I en sy volgelinge aangesluit het. Huwelike tussen die Khoe en die volgelinge van 
Adam Kok I het daartoe gelei dat die tradisies ook vermeng geraak het.

By die geboorte van ’n kind is daar onder die Griekwas in die Noord-Kaap unieke tradisies 
wat gevolg moet word vanaf die begin van die swangerskap tot die uiteindelike geboorte. 
Vandat ’n vrou drie maande swanger is, moet alles wat sy doen, gemonitor word. Sy is nie 
veronderstel om swaar voorwerpe te dra nie. Sy word nie toegelaat om die werf of die huis 
uit te vee, of om naaldwerk te doen of te brei nie. Dis nie sonder rede nie. Die “groot vroue” 
is baie streng hieromtrent, omdat hulle glo dat sulke aktiwiteite ongeluk oor die kind kan 
bring. Verbreking van hierdie gebruike kan veroorsaak dat die naelstring om die baba draai. 
Die persoon verantwoordelik vir die monitering is gewoonlik die ouma of die skoonma.
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Teen daardie tyd word ’n vroedvrou ook aangewys wat gereeld die swanger vrou besoek 
en haar soms uitsmeer om te verseker dat die baba reg lê in die baarmoeder en die vrou 
gereed is vir die geboorteproses. Hierdie moniteringsproses duur totdat die moeder kraam. 
Wanneer die tyd aanbreek, maak die vroue ’n groot vuur en kook ’n pot water. Die vroedvrou 
en die “groot vrou” wat na die swanger vrou omgesien het, word in die huis toegelaat, terwyl 
die ander vroue om die vuur sit totdat alles in die huis afgehandel is. Nadat die baba gebore 
is, kom die twee vroue uit en kondig die geboorte van die kind aan – eers aan die vroue en 
dan aan die man. Niemand anders word in die huis waar die ma en kind is, toegelaat nie. 
Selfs die vader van die kind word nie nou al toegelaat om die kind te sien nie. Iemand word 
deur die vroue aangewys om vir die moeder te kook, aangesien sy te swak is om dit te doen. 
Die bekers en borde wat sy gebruik, word apart van die huismense se eetgerei gehou totdat 
die baba drie maande oud is.

Wanneer die naelstringetjie na drie tot vyf dae afval, word dit deur die oumense met boegoe, 
’n belangrike kruiesoort in die lewe van die Griekwas, gemeng en in die jaart verbrand. 
Volgens die geloof sal dit verseker dat die kind aan sy of haar oorspronklike wortels gebind 
sal wees. Die moeder van die baba word nie op haar naam genoem na die geboorte nie; sy 
word as Daisi (’n Khoi-titel) aangespreek totdat die baba uit die huis geneem mag word. 
Intussen bly die ma en kind 14 dae lank binnenshuis sodat moeder en kind ’n stewige band 
kan vorm. Die ma word ook geleer wat haar pligte as ma is en hoe om die baba te hanteer en 
te borsvoed. Eers op die vyftiende dag word die ma toegelaat om die huis te verlaat. Die baba 
kom nog nie uit nie. Slegs die vader word toegelaat om die kind te sien. Gedurende hierdie 
periode moet die moeder vir ’n tydperk van drie maande lang rokke en ’n sjaal dra.

Indien ’n meisie ’n ongehude moeder is, word die kind gewoonlik deur die kind se 
grootouers grootgemaak.

Hierdie gebruik word nog sterk in Griekwaland-Wes beoefen, maar dit is nie so sterk in 
ander gebiede nie. Die rol van die vroedvrou het ook nou kleiner geword, aangesien vroue 
nou in klinieke en hospitale kraam. Hierdie proses het ’n belangrike funksie in die lewe van 
die Griekwas vervul, want dit het die gemeenskap by die geboorte van ’n kind betrek.  
Die kind se opvoeding was ook ’n gemeenskapstaak. Dit het die gemeenskap geleer om  
saam te werk in krisistye.

Die deurgangsrite van jongmeisie na vrou (Die !Nabasas)

Wanneer ’n meisie puberteit bereik, is daar sekere dinge wat sy moet weet en geleer 
moet word deur die oudste moeders van die gemeenskap. Sy moet deur ’n bepaalde 
ritueel, die !Nabasas, gaan om ten volle ingelig te word wat haar pligte en gedrag as vrou 
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in die gemeenskap is. Hierdie gebruik word steeds deur gemeenskappe in Griekwaland-
Wes beoefen.

Wanneer die vroue in die gemeenskap agterkom dat die meisie vir die eerste keer gemen-
strueer het, sal hulle weet dat ’n !Nabasas of “Hokmeisie-ritueel” moet plaasvind. Daar word 
ook geglo dat, wanneer ’n warrelwind by ’n sekere huis begin of ophou, dit ’n teken is dat 
’n meisie van daardie huis vir die eerste keer gemenstrueer het. Hulle sal dan by daardie 
huis bymekaarkom en met die moeder en haar dogter(s) gesels. Indien die meisie haar 
maandstonde kry wanneer dit reën, gaan sy saam met die vroue buitetoe en hardloop in die 
reën in ’n sirkel wat hulle gevorm het. Die rede vir hierdie gebruik is sodat die weerlig haar 
aan haar reuk kan ken en haar nie tref nie.

Die vroue van die gemeenskap bou dan ’n ronde hut (die //ghaisi ngu), met gras en stokke, 
en bedek die vloer met gras. Om die hut warm te hou word dit met plastiek en komberse 
bedek. In die hut is ’n matras waarop die meisie slaap. Die middag wanneer die meisie 
die hut betree, word daar gewoonlik ’n skaap of bok geslag. Daar word geglo dat bloed 
moet vloei wanneer sy in die hut gaan. ’n Meisie, “die strooimeisie”, wat deur die vroue 
gekies is omdat sy sekere bekwaamhede het, bly saam met haar in die hut. Dié meisie staan 
haar vir die 14 dae wat sy daar bly, by. Die vroue deel ook hulle lewenservaringe met die 
meisie. Hulle leer haar om te kook en te dans, asook wat haar pligte as volwassene in die 
gemeenskap behels.

Die vroue neem gemaalde rooiklip, boegoe en die gebrande bas van ’n kameeldoringboom. 
Dit word met Vaseline gemeng en aan die meisie se gesig gesmeer. Sy mag nie deur jongmans 
gesien word nie, en wanneer sy moet uitgaan wanneer die natuur roep, moet sy met ’n 
kombers bedek word.

Op die dertiende dag word ’n skaap geslag en die bloed in ’n emmer gehou. ’n Groot vuur 
word gemaak sodat die mense dwarsdeur die nag tot die volgende oggend vyfuur kan dans. 
Terwyl daar gedans word, word kos vir die volgende dag se feestelikheid voorberei. Hulle 
mag nie die sleutelbeen van die skaap breek terwyl dit gekook word nie.

Op die veertiende dag neem die “groot vroue” die hokmeisie na die fontein of rivier waar 
die vroue in Nama tot die water spreek en boegoe en ander kruie daarin gooi. Daarna word 
die water met ’n stok geslaan. As die vroue sien dat die water oor die //nxorisi (hokmeisie) 
spat, weet hulle dat haar reinheid deur haar voorgeslagte aanvaar is. Dit is ook ’n teken 
dat die waterslang met haar tevrede is. Hulle begin dan ululeer, sing en dans. Wanneer 
hulle klaar by die rivier of fontein was, keer almal terug na die gemeenskap. Die meisie 
is geklee in ’n wit rok wat haar enkels bedek, en haar gesig is met ’n sluier bedek. Indien 
daar gemeenskapskrane is, moet die hokmeisie by elke kraan ’n sluk neem totdat sy by die 
huis aankom.
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Met hul tuiskoms moet almal uit die huis wees terwyl musiek van die Namas en Boesmans op 
tradisionele musiekinstrumente gespeel word. Die “ou vroue” lei dan die dans tot in die huis, 
gevolg deur die jeug in tradisionele drag. Die hokmeisie en haar strooimeisie volg die groep 
dansers, en daarna die ander gaste. Die “ou vroue” haal die hokmeisie se sluier af terwyl sy 
saam met hulle dans totdat die kos bedien word.

Die ou mense sit eenkant en begin die sleutelbeen eet, terwyl die jongmense in ’n sirkel 
sit. Die fees hou redelik lank aan. Die meisie trek haar nuwe klere aan. Die ou klere word 
aan haar familielede uitgedeel. Haar vriendekring verander ook nou, want sy kan nie meer 
met jonger maats en meisies wat nog nie die inisiasieseremonie deurgegaan het, omgaan 
nie. Haar hele gedrag, manier van praat, loop en doen, verander ook. Haar ouers is nou 
opgewonde oor die vooruitsig van ’n huwelik.

Moderne viering van die mondigwording

Die sendelinge het ’n groot rol gespeel in die verdwyning van die hokmeisie-tradisie in baie 
gemeenskappe. Die sendelinge het geglo dat dit heidense tradisies is wat in botsing met die 
Christelike geloof is. Die koloniale regerings van die Hollanders en die Britte het hulle eie 
wette op die Griekwas afgedwing wat ook hierdie tradisies ondermyn het. Dit het daartoe 
gelei dat die Griekwas die Westerse een-en-twintigste-verjaarsdagviering met aanpassings 
gekies het.

Om een-en-twintig te word, word deur die Griekwas beskou as ’n belangrike mylpaal in die 
lewe van ’n jongmens. Ouers vier hierdie geleentheid om te toon hoe trots hulle op hulle 
kinders is, veral omdat hulle tot nog toe ’n skoon lewe gelei het. Hulle vriende en familie 
word formeel na hierdie vieringe uitgenooi. ’n Saal word bespreek, en ’n hut van riete,  
gedek met velle, word vir die jongmens berei.

Op die dag van die seremonie neem die gaste hulle plekke in en die blommemeisies met 
biesiebesems kom binnegedans, gevolg deur die ouers en die verjaarsdagmeisie of -man. 
Die verrigtinge begin met ’n gebed en Skriflesing. Daarna kroon die moeder die jongmens 
en die vader oorhandig die sleutel. Dikwels word die sleutel in ’n pot gebring. ’n Oom van 
die verjaarsdagpersoon verduidelik vervolgens die ritueel vir die gaste. Die dansers neem 
die jongmens na die hut waar hy of sy tradisionele drag aantrek, bygestaan deur die oom aan 
vaderskant, of die tante aan moederskant. Daarna dans al die gaste. Die mondige persoon 
maak ’n toespraak en bedank die gaste en familie.
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Opvoeding van die seuns
Op die ouderdom van so twaalf jaar begin ’n seun se borste seer word en knoppe ontwikkel. 
Sy stem begin breek en hy praat met ’n heserige stem. Die seun se ma praat gewoonlik met 
een van haar broers om ’n ritueel uit te voer. Die oom gaan pluk biesies in die vlei en maak 
’n blikbeker of ’n beker uit herdersboomwortels. Hy neem die seun na ’n kamer waar hy 
hom versoek om te ontklee. Die oom melk dan die seun se borste en slaan die borste met 
die biesies totdat hy geen pyn meer voel nie. Hierna breek die oom die biesies in stukkies 
en begrawe dit saam met die beker en alles wat hy tydens die ritueel gebruik het. Voordat 
hy die huis nou binnekom, was die oom eers sy hande met bokmelk en spoel dit af met 
water. Die seun gebruik egter seep en water om hom mee af te was. Hierna bedien die 
seun se vader sy swaer met !kadi, ’n tradisionele bier wat gewoonlik van heuning, water en 
sekere boomwortels gemaak word. Die Griekwamense glo dat ’n seun wat hierdie ritueel 
deurgegaan het, nooit ’n vrou sal verkrag nie. Die seuns ontwikkel ook op hierdie stadium vir 
vyf jaar of selfs langer ’n afkeer van meisies.

Vroeër was die ritueel anders. Indien die seuns belangstelling in jag uitgespreek het, is hulle 
bos toe geneem en ’n maand lank afgesonder. Hulle moes dan leef van heuning, melk en 
die vleis van wild wat hulle self gevang het. Die seuns bou ’n hut terwyl leiers hulle oppas en 
vir die besnydenis voorberei. Hulle word tydens dié afsondering geleer hoe om as volwasse 
mans teenoor ander mans op te tree; hoe om vroue te behandel; ’n huis te bou en na hul 
gesinne om te sien. Hulle word ook geleer hoe om aan die gemeenskap se rituele deel te 
neem. Wanneer hulle gereed is, vind die besnydenis plaas, gewoonlik met ’n handgemaakte 
mes of skerp klip. Ná verloop van ’n maand slag die vader van elke seun ’n bok. Hy nooi die 
kaptein en sy Raad en versoek hulle om die seuns in die gemeenskap te aanvaar. Die kaptein 
en sy Raad gaan na of die seun hom nie aan ongewenste gedrag of dade skuldig gemaak 
het nie. Indien wel, moet die vader ’n boete daarvoor betaal. 
Wanneer die geïnisieerdes uit die bos terugkeer, begin die 
feesvieringe. Indien party van hulle nie terugkeer nie, 
word die ouers meegedeel dat hulle deur roofdiere 
aangeval en gedood is.

Die seuns kom nou as volwasse mans terug, en 
hulle nuwe gedrag weerspieël dit. Dit word ook 
gesien in die wyse waarop hulle met grootmense 
praat. Die moeders van hubare dogters raak nou 
bevriend met die nuwe jongmans as moontlike 
eggenote van hulle dogters.

Die Griekwas 

se gebruike en 

kultuurskatte is vinnig 

besig om te verdwyn, 

indien dit nie doelbewus 

verlewendig en bevorder 

word nie.
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Rituele is gebruike om die gemeenskappe saam te bind en die tradisies voort te sit. Dit is 
unieke gebruike om waardes en kultuurskatte oor te dra om ’n gesonde gemeenskap te 
verseker. Die tragedie is dat die meeste moderne Griekwas hul rug op hierdie gebruike 
gedraai het. Hulle beskou dit as uitgedien en primitief. Daar is egter niks om in die plek 
van dié rituele in te stel nie. Deur die rituele is die jongmense aan rolmodelle blootgestel 
wat kon verseker dat die waardes en gebruike wat geslagte lank die bindende faktor in 
hul samelewing was, voortgesit word. Dit sou vandag kon help om sedelike verval in 
gemeenskappe hok te slaan. Die ou stories, met sterk didaktiese elemente daarin, het bygedra 
om die gemeenskapswaardes blywend te maak. Die Griekwas se gebruike en kultuurskatte is 
vinnig besig om te verdwyn, indien dit nie doelbewus verlewendig en bevorder word nie.

Die huwelik

Wanneer ’n jongman of jongmeisie deur die inisiasieproses gegaan het, is die verwagting 
dat hulle spoedig ’n lewensmaat sal soek. Die kinders word in die proses veral deur die 
moeders bygestaan wat wil verseker dat die aangetroude familie vir hulle kinders sal 
kan sorg. Wellewende, eerder as skatryk families, geniet voorkeur, omdat ryk mense nie 
noodwendig goeie mense is nie. Die moeders raak bevriend met sulke eerbare families en 
doen aanvoorwerk vir ’n moontlike huwelik tussen die twee jongmense.

Vroeër was seksuele omgang vóór die huwelik ongewens, en dit was ’n groot skande vir 
die familie as ’n vrou buite die huwelik geboorte gee. By sommige sendingstasies is sulke 

meisies selfs deur die sendelinge tydelik uit die gemeenskap verban. 
Die meisie is soms ook in die teenwoordigheid van haar kêrel 

geslaan. Om die skande te vermy het die paartjie sodra 
hulle swangerskap vermoed, getrou voordat die skande 

op die lappe kom. Verkragtings het selde voorgekom. 
Wanneer ’n kind verkrag is, is die verkragter in die 
openbaar opgehang. Die eggenoot van ’n verkragte 
vrou het ook die reg gehad om die verkragter te dood 
sonder vrees vir vervolging. Homoseksualiteit was 

taboe onder die vroeë Griekwas. Indien daar vermoed 
is dat die seun homoseksuele gedrag openbaar, is hy 

deur die ou mans in die gemeenskap ontbied en probeer 
oortuig om van sy oriëntasie af te sien.

’n Meisie was nie veronderstel om vóór puberteit en die inisiasie-
proses verhoudings aan te knoop nie. Wanneer ’n jongkêrel in ’n meisie belang stel, gee hy 
haar ’n stokkie; sy sal begryp waarom. Indien sy ook in hom belang stel, sal sy die stokkie 

Wellewende, 

eerder as skatryk 

families, geniet voorkeur, 

omdat ryk mense nie 

noodwendig goeie 

mense is nie.
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breek en die een helfte na hom toe teruggooi. Daar word niks gepraat nie, en die meisie 
neem die ander helfte van die stokkie huis toe. Na ’n tyd begin die oudstes met die familie 
van die meisie onderhandel. Die ooms en tantes is gewoonlik by die onderhandelings 
betrokke. Tydens die onderhandelings gee die jongman gewoonlik geskenke aan die meisie 
se ouers. Die troudatum word dan vasgestel en almal sien uit daarna. Beide families werk 
saam om die troureëlings vlot te laat verloop.

Die sewe dae voor die troue mag die aanstaande bruid nie in die openbaar gesien word nie, 
veral nie deur haar verloofde nie. Sy bly binne met twee strooimeisies wat rooiklippoeier, 
gemeng met boegoe en ander kruie, aan haar gesig smeer. Tydens hierdie sewe dae word 
die meisie weer deur die ouer vroue ingelig oor haar pligte as getroude vrou. Sy word ook 
vertel hoe om haar man te behandel en om haar skoonouers te gehoorsaam. Om ongeluk 
te verhoed gaan die meisie en haar familie die dag van die troue vóór twaalfuur na die huis 
van haar skoonmense om behoorlik kennis te maak. Wanneer die meisie haar ouerhuis 
verlaat, kondig een van die strooimeisies haar vertrek op ’n rietfluit aan. Wanneer die gevolg 
by die skoonouers se huis kom, gee die bruidegom ’n bok as geskenk aan sy aanstaande 
skoonma sodra sy die huis binnekom. Hy gaan nou na die werf waar hy wag vir die bruid 
en haar familie. Die kaptein, of hoof in die afwesigheid van die kaptein, staan saam met die 
bruidegom in die werf. Wanneer die meisie aankom, plaas die kaptein ’n halssnoer in elkeen 
se hande. Hy versoek die bruidegom om sy halssnoer om die nek van die bruid te hang en 
die bruid op haar beurt weer om die bruidegom se nek. Indien daar geen steurnis tydens 
die seremonie was nie, word die paartjie deur die kaptein geseën, waarna hulle as getroud 
verklaar word.

Ná hierdie verrigtinge vee beide families die pad met besems skoon. Vir die dansery maak 
hulle musiek met potte, panne en bekers. Sommige sal ook skape, bokke en hoenders na die 
die hut of huis van die paartjie jaag voordat hulle daar aankom.

Hierdie ritueel word nie in alle gebiede waar die Griekwas gevestig is, beoefen nie. Dit word 
slegs gevolg in plekke waar die Griekwagemeenskap ’n sterk Khoekarakter openbaar en waar 
die Khoegebruike nog voortleef. In ander gebiede word die Westerse tradisies gevolg. Daar is 
nie meer sprake van ’n bruidskat of besondere seremonies nie.

Sterfte en begrafnis

Wanneer iemand te sterwe kom, is daar sekere gebruike wat voor, tydens en ná die begrafnis 
uitgevoer moet word. Nadat ’n persoon gesterf het, kom daar ’n oudste en verklaar dat die 
persoon gesterf het. Die afgestorwene se oë word toegemaak en die liggaam deur die vroue 
gewas en op die rug neergelê, met arms oor die bors gevou. Hierna word die liggaam in velle, 
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met die haarkant na binne, toegedraai en toegewerk. In die ou dae is sout op die liggaam 
gegooi om ontbinding te verhoed. Die liggaam word soms selfs met goiingsakke wat in sterk 
soutwater geweek is, bedek. Die liggaam lê in die huis en daar word nagwaak gehou, terwyl 
die rouklaers sing en bid.

Die begrafnis word die volgende dag gehou. Naby die werf word ’n geskikte graf met grawe 
en gemsbokhorings gegrawe. Vroeër jare was die graf gewoonlik drie voet (omtrent ’n meter) 
breed en ses voet (omtrent twee meter) diep, met ’n langwerpige holte aan die een kant. Die 
liggaam is deur ’n spesiale opening aan die agterkant van die hut of deur die agterdeur deur 
die naasbestaandes en vriende na die graf gedra.

By die graf staan ’n aangewese ouer vrou en vra of daar goeie dade was wat die afgestorwene 
in sy leeftyd gedoen het. Daar word dan met “da”, wat “ja” beteken, geantwoord. Daarna sal 
die afgestorwene altyd geprys word, al was daar nie goeie dade nie. Die liggaam word nou 
deur die vrou met boegoeblare besprinkel. Daarna word die liggaam laat sak en in die holte 
langs die kant ingeskuif. Die ligaam se kop lê sonop. Die holte word met takke en groot klippe 
bedek om te verhoed dat die klippe op die liggaam val. Die graf word toegegooi terwyl almal 
handevol grond in die graf afgooi. Die hoop grond bo-op die graf word met klippe bedek, 
sodat die wilde diere nie die liggaam kan opgrawe nie. Die gemsbokhoring waarmee die graf 
gegrawe is, word aan die koppenent van die graf gesit. Almal sit vir oulaas iets op die graf 
voordat dit weer met boegoe besprinkel word. Van die naasbestaandes wat nie die begrafnis 
kon bywoon nie, sal, wanneer hulle die werf besoek, iets op die graf sit. Dit is ’n eeueoue 
gebruik wat vandag nog deur talle Griekwas gevolg word. Geen vroue met babas, asook 
kinders, word by die begrafnis toegelaat nie. Wanneer die begrafnisgangers terugkom, moet 
almal hulle hande voor die huis van die afgestorwene was om die moontlike verspreiding 
van siektes te verhoed. Water word ook om dieselfde rede gesprinkel waar die lyk gelê het.

Die naasbestaandes slag daarna skape of bokke en vang die bloed op wat later gekook 
word, terwyl die familie met kombersbedekte hoofde oor die stoom buk om te sweet. Die 
binnegoed word eenkant gehou. Die naasbestaandes eet die vleis, terwyl die ander mense die 
binnegoed eet. Die begrafnisgangers se mae word met die roet van potte gemerk, sodat hulle 
nie van die vleis siek word nie.

Op die dag van die begrafnis, asook die volgende dag, word koue water op die graf gegooi om 
die grond te verhard. By die Namas en Griekwas trek die oorblywende familie ook nie weg 
van die werf waar die grafte lê nie. Die persoon wat op die graf trap of met die vinger daarna 
wys, sal deur die geeste van die afgestorwenes gestraf word.

Hierdie gebruike het teenswoordig heelwat verander, veral as gevolg van verwestering 
van die meeste Griekwas, asook munisipale- en gesondheidswetgewing wat die slag van 
vee by huise verhoed en dit moeilik maak om die rituele uit te voer. Baie gebiede waar 
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die Griekwas woon, word nie meer deur hulle bestuur of 
beheer nie, met die gevolg dat mense nie meer begrip vir 
hulle tradisies het nie. Daar is egter sekere gebruike 
wat nog voortleef. Die nagwaak die week voor die 
begrafnis is nog algemeen, sowel as die eetgoed 
wat elke aand aan die mense verskaf word wat 
die nagwaak bywoon. Mense sal nog ’n klip op 
die graf sit wanneer hulle die grafte besoek. Op 
sommige plekke sal ’n besoek aan die begraafplaas 
hul eerste prioriteit wees. Vandag is dit nog so dat 
familie en vriende die graf grawe. Daar word nog 
geslag en die binnegoed vir die gemeenskapslede wat 
kom simpatiseer, gekook. By die begrafnis moet almal 
steeds grond in die graf gooi. Daar word ook vandag nog na 
die huis van die afgestorwene teruggegaan om hande te was. Vleis en 
stampmielies of mielierys word dan daar bedien. Deesdae word rys verkies.

Teenswoordig hang die begrafnisseremonies af van die kerkgenootskappe waaraan die 
Griekwas behoort. Daar is nie meer uniformiteit wat dit betref nie. Op die platteland word 
daar nog elemente van die begrafnisse van destyds aangetref. Heelwat mense verkies 
deesdae verassings eerder as ’n tradisionele begrafnis. Omdat die moderne wêreld alles 
spoedig wil afhandel, en tyd ’n belangrike faktor geword het, is dit verstaanbaar dat daar 
aanpassings moet kom.

Kleredrag, kommunikasie, daaglikse aktiwiteite en wonings

Toe die sendeling John Campbell een van die eerste nedersettings van die Griekwas te 
!Kattikamma of Klaarwater, die huidige Griekwastad, besoek het, het hy talle waarnemings 
omtrent die leefwyse van die Griekwas in sy dagboek neergeskryf.

Hy het opgemerk dat die Griekwavroue van Khoe-afkoms se hare altyd met ’n kopdoek van 
leervel vasgemaak was. Hulle het skoene van leer gedra, maar die res van die liggame was nie 
heeltemal bedek nie. Hulle het meestal net ’n voorskoot – wat as ’n voorkaros en agterkaros 
gedra is – aangehad. Dit was by die heupe vasgemaak en was hul enigste permanente 
kleding. Soms is die karos ook verwyder as die son te warm was. Die agterkaros is soos ’n 
mantel gedra en was nooit langer as die kuite nie. Die agterkaros het ook as kussing gedien 
wanneer daar gesit is, veral op die osse tydens ’n trek. Die klere is so ontwerp dat dit nie 
beweging belemmer nie. Die voorkaros het byvoorbeeld nooit onder die knie gekom nie.  

Die 

nagwaak die 

week voor die begrafnis 

is nog algemeen, sowel as die 

eetgoed wat elke aand aan die 

mense verskaf word wat 

die nagwaak bywoon.
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Dit het meestal uit stringetjies kleding bestaan wat versier is met krale van allerhande 
kleure. Die krale was meestal van volstruisdoppe gemaak.

Om hulle teen die son en weer te beskerm het hulle hul liggame met dierevet, gemeng met 
boegoe, gesmeer. Sommige vroue het ook krale en riempies om hulle enkels gedra. Die 
riempies is soms om hulle bene tot by die kuite gevleg. Armbande van koper is om die polse 
en arms en van die elmboë af ondertoe gedra. Hulle het ook ’n voorliefde vir ringe gehad, 
en selfs oorbelle was nie ongewoon nie. Die vroue het lyfbande van volstruiskrale gemaak 
wat ’n paar keer om hulle heupe kon gaan. Baie skilderye wat in daardie tyd geskilder is, 
weerspieël dit.

Ander Bastervroue het oorwegend Westerse klere soos lang rokke, kappies, skoene en 
voorskote gedra. Omdat hulle in die Kaap grootgeword het, het hulle hulle aangepas by die 
Europese leefstyl, wat ook die kleredrag ingesluit het.

Die Griekwamans van Khoe-afkoms het gewoonlik net ’n karos soos ’n toga gedra. Die karos 
was meestal van jakkalsvel. Hulle het ook sandale van dierevelle gedra, maar omdat leervelle 
skaars was, is sandale net in uitsonderlike omstandighede gedra, byvoorbeeld wanneer 
daar oor klipperige terrein beweeg is. Hulle het ook ’n lyfband van leer gedra waarvan die 
jakkalsvel voor en agter gehang het. Die Griekwamans in Campbell dra vandag nog hul 
tradisionele onderbaadjies van laslappies. Die vroue is ook lief daarvoor om lappieskomberse 

(!konskomberse) te maak.

Die Bastermans het meestal langbroeke, hemde, groot hoede en 
skoene gedra. Hulle het oorwegend hul Europese voorouers se 
kleredrag nagevolg.

Die groepe wat Adam Kok I aanvanklik versamel het, het ’n 
tipe Hollands gepraat omdat hulle Hollands ter wille van 
oorlewing aan die Kaap moes aanleer. Die eerste Khoegroep 

wat deel van Adam Kok I se trek geword het, het Gri, die 
taal van die Garigurikwa, gepraat. Volgens Campbell het hy in 

1813 by Klaarwater opgemerk dat Gri en Hollands die dominante 
kommunikasie-tale hier was. Dis waarom die mense in Griekwastad en 

Campbell nog elemente van Gri in Afrikaans gebruik. Vandag is Afrikaans die moedertaal 
in die meeste Griekwagemeenskappe. Korrespondensiestukke wat in die koloniale tydperk 
geskryf is, was oorwegend in Hollands. Die koerant wat A.A.S. le Fleur I, oftewel Die Kneg 
van God, gestig het, was egter in Engels. Daar is ’n klein persentasie Griekwas, veral die 
jonger generasie, wat vandag Engels verkies.

Vandag is 
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Die eerste Griekwas was hoofsaaklik veeboere en jagters, en die meeste daaglikse aktiwiteite 
het hiermee verband gehou. Daar is ook op klein skaal tuinbou beoefen, veral omdat 
hulle altyd naby waterbronne soos fonteine en riviere gebly het. Eerwaarde Campbell het 
opgemerk dat die Griekwagemeenskap in Griekwaland-Wes ywerige tuiniers was. In plekke 
soos Griekwastad en Kuruman is leivore na die gemeenskap se erwe aangelê. Tuine is ook in 
Campbell aangelê.

In die vroeë 1960’s het die inwoners van Rooirant in Griekwastad nog leibeurte gekry 
vir hulle groot tuine waarin perske-, appelkoos-, pruim- en vyebome, asook heerlike 
hanepootdruiwe, waatlemoen en spanspek gegroei het.

In Kranshoek is tuinbou vandag nog ’n belangrike aktiwiteit van die Griekwagemeenskap 
aldaar. Daar is selfs florerende plase waar landbou en veeboerdery beoefen word. Dis 
duidelik dat die Griekwas ’n verknogtheid aan grond het, wat kan meehelp om armoede in 
gemeenskappe te bekamp. Ongelukkig is die beste grond en plase wat hul bron van lewe was, 
deur Apartheidswetgewing van hulle vervreem.

Die Griekwas van Khoe-oorsprong het hoofsaaklik ronde hutte van velle en houtlatte gebou. 
So ’n hut het net een opening gehad en kon maklik opgerig en afgebreek word, omdat hulle 
destyds ’n nomadiese bestaan gevoer het. Daar is vandag nog van die hutte in Namakwaland 
in die Noord-Kaap te sien. Foto’s en skilderye toon ook baie voorbeelde van hierdie hutte. In 
Griekwastad en Campbell, asook in Griekwaland-Oos, het die inwoners huise van kleistene 
begin bou wat veral rietdakke gehad het. Van hierdie huise kan nog op talle plekke gesien 
word. Die huis van Die Kneg van God is ’n goeie voorbeeld hiervan. Vir die sendelinge moes 
daar gewoonlik behoorlike behuising, soos dié waaraan hulle gewoond was, verskaf word. 
Hierdie huise het gewoonlik baie dik mure en steil rietdakke gehad. Gevolglik was die huise 
koel in die somer en nie so koud in die winter nie. Vandag nog is die Griekwa-grasdaklêers 
gewild en oral in aanvraag. Die Griekwas het hulle ook onderskei as bedrewe ambagsmanne. 
Daarvan getuig die pragtige huise in talle dorpe en stede van ons land.

Die gewilde kossoorte onder die Griekwas het hoofsaaklik rondom vleis as die belangrikste 
komponent op die bord gesentreer. As daar nie vleis was nie, het die mense gewoonlik 
gesê dat daar nie kos is nie. Toe daar nog volop wild was, was stampvleis ’n gesogte dis. Die 
vleis word baie sag gekook, waarna die sous afgegooi word. Die vleis word fyngestamp en 
speserye, gewoonlik sout, peper en naeltjies bygevoeg, asook twee groot uie, wat saamgekook 
word. Bykos is gewoonlik dompels, deeg wat op die vleis in die pot gaargestoom word.

Nog ’n gereg wat baie geniet word, is die binnegoed van die bokke of skape. Die derms, 
grootpens, kleinpensie, vetderms en slukderm word in die pot gesit. Soms word die harslag, 
sonder die lewer, ook bygevoeg en saam saggekook. Daarna word die sop afgegooi. Die vleis 
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word nou met ’n skaapskêr fyngeknip en speserye van eie keuse, maar verkieslik sout, peper 
en naeltjies, ingegooi. Die gereg word met krummelpap, waaroor die sop gegooi word, geëet. 
Hierdie dis is ook gewild onder die Tswanas, wat dit diretlo noem.

Afval is koningskos. Nadat die kop, pens en pootjies geskraap is, word dit in ’n pot gekook. 
Die afval word in die kole en as geskraap totdat dit skoon is – wat nogal ’n kuns is. Die afval 
kook lank, maar dis die moeite werd om daarvoor te wag. Dompels is baie lekker daarby, 
maar die afval kan ook met mielierys, stampmielies, krummelpap of rys geëet word.

Dis duidelik dat niks van die dier verlore gaan nie, vanaf die vleis tot by die vel. Die bene en 
vel word ook later verkoop.

Deeg vir brood word gewoonlik met selfgemaakte suurdeeg geknie. Die suurdeeg kan 
met aartappels, suiker, water en ’n bietjie meel gemaak word. Dit word laat staan om te 

fermenteer. Daar word altyd ’n bietjie suurdeeg oorgehou wat as ’n 
“plantjie” bekend staan. Wanneer die suurdeeg ryp is, word 

dit by die meel gevoeg en geknie. Nadat die deeg gerys het, 
word dit in panne geplaas en in die oond gesit. Destyds 

is die brood ook in ’n klei-oond gebak wat buite huis 
opgerig is. Dit werk op dieselfde prinsiep as ’n pizza-
oond. Vuur word in die oond gemaak. Wanneer die 
hout uitgebrand het, word die kole eenkant gekrap 
en die kole deur ’n plaat geskei van die panne met 

die deeg. Die oond word dan dig toegemaak met ’n 
deksel, soms selfs met klei toegesmeer. Daar word soms 

askoek (asbrood) van die deeg gemaak. Hiervoor word 
die hout in die vuur uitgebrand en die as saam met die kole 

oopgekrap, sodat die deeg daarop gesit kan word. Hierna word 
die deeg toegegooi met die as en kole, en gewag dat dit gaar word.

Van die mieliemeel word verskillende soorte pap gemaak, soos byvoorbeeld dun pap, stywe 
pap en krummelpap. Mielierys word ook graag geëet. Stampmielies wat in ’n vysel gestamp 
is, is ook gewild.

Bies, die eerste melk van die bokke, skape of beeste wat pas gelam of gekalf het, word ook 
graag gekook en geëet. Tydens die kookproses word die bies dik. Dis uiters ryk, want dit bevat 
al die proteïne wat die jong dier nodig het om te groei.

Soms word die bloed van die geslagte dier in ’n bak opgevang en aanhoudend geklits sodat 
dit nie kan stol nie. Daarna word dit gekook.

Dis duidelik dat 

niks van die dier 

verlore gaan nie, vanaf 
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Destyds is moerkoffie bo kitskoffie verkies. Winkeltee, asook tee van bossies soos rooibos, 
voëlent en verskeie ander bossies, is ook voorberei.

Basiese groente was hoofsaaklik kool, aartappels, wortels, pampoen en uie.

Veldkosse was ook gewild, veral toe die Griekwas groot plase gehad het wat nie afgekamp 
was nie. Bessies, byvoorbeeld wolbessies, sowel as ghaap, kambro, koeispene, kalkoentjies, 
uintjies en surings was gewild.

Kruie is gewoonlik deur die plaaslike kruiedokter in die veld versamel en gebruik in rituele, 
asook om siektes te genees. Deur die eeue het elke gebied sy eie kruiedokters gehad wat 
mense sonder die hulp van moderne mediese dokters kon gesond maak.

Die vroedvroue verdien spesiale vermelding. Hulle het nie net babas gevang nie, maar was 
ook baie goeie fisioterapeute. Wanneer vroue, en selfs mans, spier- of ander liggaamlike 
pyne ervaar het, is ’n vroedvrou ontbied om die siekte uit te smeer.

Hierdie tradisionele kennissisteme was uiters belangrik om die voortbestaan van die 
inheemse volkere te verseker. Vandag word daar baie groot winste uit die oeroue kennis 
van ons inheemse volke gemaak, sonder dat die persone wat dit bekom het, die volke 
daarvoor vergoed.

Tradisionele musiek en danse is ook kenmerkend van sommige Griekwagemeenskappe. 
Tradisionele musiekinstrumente word nog steeds in rituele gebruik. Sowat 
tien jaar gelede het die rieldanse populêr begin word. Toe dit ’n 
paar jaar gelede vir die eerste keer op die internasionale arena in 
Amerika verskyn, het dit 13 goue medaljes verower en is as die 
wêreld se beste tradisionele dans aangewys.

Die geloofslewe van die Griekwas

Die Griekwas van Adam Kok I het die Christelike godsdiens 
omarm. Adam Kok I het reeds in 1765 die Griekwakerk in 
Piketberg gestig. Adam Kok II het in Philippolis ’n kerkgebou opgerig, 
en in Griekwaland-Oos die Griekwa Nasionale Kerk gestig. Daar was ook sewe sendelinge 
in Philippolis werksaam, maar sommige is deur die Griekwas afgedank omdat hulle dinge 
gedoen het wat strydig met hulle roeping was. Die hele lewe van die Griekwas is deur ’n sterk 
godsdienssin gekenmerk. Die Griekwas het altyd gesorg dat sendelinge hulle vergesel. Dit 
was nie altyd om godsdienstige redes nie; hulle het geweet dat die sendelinge ook ’n mate 

Die 
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van beskerming aan hulle bied. Hulle het besef dat die sendelinge vir hulle die bemiddelaars 
in hulle kommunikasie met die koloniale regerings was.

Daar is baie sendelinge wat van die begin af ’n belangrike rol in die lewe van die Griekwas 
gespeel het, onder andere Read, Anderson, Kramer, Campbell en Moffat in Griekwaland-
Wes, terwyl die sendeling William Dower in Griekwaland-Oos ’n groot rol gespeel het. 

Buiten hul geestelike insette, is die sendelinge gesien as agente 
van die Westerse kultuur en die verpersoonliking van 

die Britse koloniale regering. Die sendelinge het 
probeer om in die interne aangeleenthede van die 

gemeenskappe in te meng, wat soms tot groot 
twiste en verbrokkeling tussen gemeenskappe 
gelei het. Hulle het selfs die godsdiens van die 
inheemse bevolking probeer verdring om plek 
te maak vir hul eie godsdiens. Campbell, die 
sendeling, het in sy joernale self hieroor gekla. 
Hy was van mening dat die sendelinge meer op 

godsdiens as op politiek moes fokus. A.A.S. le 
Fleur I het ook die sendelinge geblameer vir die 

verdwyning van die Khoe- en Boesmankultuur. 
Daar was groot wedywering tussen die groot 

Europese moondhede wat sendelinge na Suid-Afrika 
gestuur het. Sendelinge uit Nederland, Duitsland en Groot 

Brittanje was van die belangrikste. Die Londense Sendinggenootskap, die Gereformeerde 
Kerk en die Morawiese Kerk met sy hoofkantoor in Driebergen-Zeist in Nederland, was 
die eerstes. Die Rynse sendelinge en Katolieke het later gevolg. Die koms van die Franse 
Hugenote in 1688 het ook vroeg reeds die Christelike gemeenskap aan die Kaap help uitbou 
en vestig.

Die lewe van die Griekwas in Griekwaland-Oos is grotendeels deur godsdiens beheer. Dit het 
’n wending geneem toe A.A.S. le Fleur I, Die Kneg van God, op die politieke toneel verskyn 
het. ’n Profeet, geroepe deur God, se opdrag was om die volk soos ’n Moses van ouds te lei 
en saam te snoer om weer ’n volk te wees. Le Fleur se eerste opdrag was om “die beendere 
van Adam Kok I te versamel”. Hy was ’n diep gelowige en godvresende man en het altyd 
plaaslike, sowel as nasionale en internasionale gebeure vanuit ’n Christelike perspektief 
probeer verklaar.
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Le Fleur het van die begin af vir die grond- en menseregte van die Griekwavolk gestry, wat 
tot botsing en selfs gevangenisstraf gelei het. Ná sy vrylating in 1903 is hy ’n hoë pos in die 
destydse regering aangebied, maar hy het dit van die hand gewys omdat hy sy roeping wou 
vervul. Hy is terug na Kokstad om die trek na die Kaap te organiseer. Toe hy hom later in 
die Kaap gevestig het, het hy op Paassondag tydens die Griekwa-Konferensie van 5-6 April 
1920 die Griekwa Independente Kerk gestig. Hierdie kerk – wat eintlik net ’n voortsetting 
was van die Independente Kerk wat Adam Kok III in Kokstad op die been gebring het – speel 
vandag nog ’n groot rol in die lewe van die Griekwas in Kranshoek, Vredendal, en heelwat 
ander plekke.

A.A.S. le Fleur I se besondere liefde vir musiek het gelei tot die stigting van die Griekwa 
Korevereniging in 1903. Dié korevereniging is volgens dr Willa Boezak, ’n kenner van die 
godsdiens van die inheemse volkere soos die Khoe en Boesmans, gestig met die doel om 
die Griekwas landwyd bymekaar te bring om, net soos hul voorouers, weer hul lof tot eer 
van God uit te jubel. Die kore het by verskeie historiese gebeurtenisse opgetree en luister 
daaraan verleen. Dis duidelik dat die kore nog steeds ’n wesenlike rol in die lewe van die 
Griekwas speel.

Die Kneg van God het ook die kore, die Roepers – jongmeisies vergesel deur oudstes – gebruik 
om die Griekwas na Touwsrivier te lok waar hy ’n selfonderhoudende gemeenskap wou 
vestig. Die leer van hierdie kerk is op Christelike beginsels geskoei, 
maar die fokus was meer pragmaties, anders as die kerke wat 
te veel klem op die geestelike lê. Die leraars en sy kerkraad 
sou godsdienstige pligte hê, maar daarby moes hulle na 
families se liggaamlike en materiële nood omsien. Die 
volle mens moes dus versorg word. Die Kneg van God 
is as die eerste president van die kerk, sowel as die 
Korevereniging, aangestel.

Die feit dat 200 kinders die 1920-Konferensie 
bygewoon het, was betekenisvol en ook simbolies 
vir die toekoms van die Griekwavolk. Die feit dat Die 
Kneg van God by die konferensie beklemtoon het dat 
die Griekwas afstammelinge van die Khoe en Boesman was, 
was ook baie betekenisvol, trouens, hy het hierdie verklaring by 
verskeie geleenthede herhaal.
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Vandag is daar verskeie kerkgenootskappe in die Griekwagemeenskappe. Die Griekwakerk 
se invloed is ook nie meer baie sterk in sekere gemeenskappe nie. In gemeenskappe 
soos Kranshoek en Vredendal is dit egter nog baie dinamies, trouens, die lewe van die 
gemeenskap sentreer rondom die kerk.

Die kerk se rol in enige gemeenskap kan nouliks oorskat word, soos Die Kneg van God dit in 
1920 uitgespreek het:

“Ons het gedurende Paasfees van 1920 in Maitland-Stadsaal ’n nasie geword, en God het ons 
God geword.”

Die rol van die Griekwa Nasionale Konferensie

Om te verseker dat Griekwa-nasionalisme nie uitsterf nie het Die Kneg van God in 1920 
die Griekwa Konferensie belê. Hy het besef dat daar ná die rebellie ’n groot leemte in 
die politieke lewe van die Griekwas was en dat daar baie harde werk voorgelê het. Hy 
het vergaderings georganiseer wat die Griekwas suksesvol gemobiliseer het in ’n nuwe 

omvangryke politieke eenheid. Dit is vandag nog net so aktief 
en suksesvol. Die Griekwa- Konferensie se hoofoogmerk 

was om die Christelike karakter van die Griekwas te 
bewaar. Die naam is in 1925 na die Griekwa Nasionale 

Konferensie (GNK) verander om dit groter trefwydte 
te gee. Dit het nou as spreekbuis en as drukgroep 
vir grondeise en menseregte van die Griekwas 
gedien. Die Griekwaleierskap verkies tans die naam 
Griekwa Nasionale Konferensie van Suid-Afrika. Die 

Konferensie is so saamgestel dat dit die Griekwas, 
Namas, Outeniekwas en ander bruinmense ingesluit 

het. Dit is die grootste en oudste Khoesan-organisasie in 
die land. Die GNK het so invloedryk geraak dat hulle deur 

die Verenigde Nasies erken word.
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Simbole van  
Griekwa-identiteit

Die vlag

’n 
Nasionale vlag is die simbool van ’n eie identiteit en is deel van die belangrikste 
seremonies in ’n volk se lewe. Die vlag van die Griekwas het in 1903 tot stand 
gekom. Die verskillende kleure is simbolies van sekere fasette wat ’n integrale 
deel van die Griekwas vorm. Die kleure en vetplant simboliseer die volgende:

 Die rooi: Die bloed van Christus wat vir ons sondes sy lewe gegee het

 Die blou: Suiwerheid van die hemel

 Die wit: Vrede

 Die groen: Vrugbaarheid

 Die seegroen van die vetplant: Ononderbroke voortbestaan van 

die volk.

 Die kanniedoodplant: Dit simboliseer deursettingsvermoë te 

midde van teenspoed.

’n Vlag maak gewoonlik sekere emosies in ’n mens 
wakker. Die vlag van die Griekwas het nooit as ’n 
soewereine vlag gedien nie, maar as ’n simbool van 
eenheid vir al die Griekwas regoor Suid-Afrika.
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Belangrike datums
Belangrike historiese gebeurtenisse in die lewe van enige volk word gewoonlik deur openbare 
vakansiedae gedenk. Op hierdie dae word nasionalisme weer by die volk ingeskerp. Daar 
word byvoorbeeld toesprake gehou om weer nasionale trots aan te wakker. Hierdie datums 
is ook ’n magtige wapen om hegemonie te verseker. Die volk word aan belangrike helde en 
heldinne herinner sodat hulle nie hul geskiedenis vergeet nie. Oud en jonk word betrek. Dis 
die geleentheid om ook die jeug van hulle geskiedenis bewus te maak. Van die belangrikste 
datums vir die Griekwas is die volgende:

10 Maart Geboortedag van Hoof Abraham, vader van A.A.S. le Fleur I

3 April Viering van Die Kneg van God se vrylating uit Breekwater Gevangenis

5, 6 April
Viering van die stigting van die Griekwa Independente Kerk in 1920. Daar 
word gewoonlik driejaarliks ’n groot konferensie op hierdie dae gehou.

18 Mei
Geboortedag van Opperhoof Alan le Fleur, huidige leier van die Griekwas 
te Kranshoek

2 Julie Geboortedag van Die Kneg van God, A.A.S. le Fleur I

10 September Volksroudiens, ter gedagtenis aan die afgestorwenes

28 September Viering van die inseëning van Adries Waterboer – 200 jaar gelede in 2020

12 Oktober
Gedenkdiens ter ere van Adam Kok IV te Campbell, vir sy bydrae tot die 
opheffing van die Griekwas te Campbell

14 Oktober
Geboortedag van Die Kneg van God se vrou, Rachel Susanna. Dit word 
ook gevier as Moedersdag.

21 November
Oumensdag. Die oumense word gehuldig vir die belangrike rol wat hulle 
in die gemeenskap vervul.

31 Desember

Jaarafsluiting, wat gepaardgaan met ’n groot diens wat by die graf van Die 
Kneg van God te Robberg gehou word. Daar word gewoonlik ook ’n skaap 
geslag as offer aan die Allerhoogste. Hierdie tradisie is verwant aan ’n 
tipiese Khoegebruik in die vroeër jare, aldus dr Willa Boezak.
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Uit bogemelde datums is dit duidelik dat daar deur die jaar gereeld byeenkomste ter ere 
van die geboortes of sterftes van Griekwahelde en heldinne is, alhoewel daar baie meer 
helde is wat vereer word! Tydens hierdie feesdae speel die Griekwakore ’n prominente rol. 
Die feesdae gaan ook gepaard met eredienste. Daar sal waarskynlik nog datums wees wat 
deur ander Griekwa-gemeenskappe plaaslik gevier word. Ons noem egter slegs ’n paar 
belangrike datums.

Die volkslied

Die volkslied van die Griekwas is ook ’n simbool van eenheid. Die lirieke is soos volg:

 
GRIEKWA-VOLKSLIED 
GOD EEUWIG GROOT EN GOED

 
1

God eeuwig groot en goed

Wij smeekend U behoedt,

Ons Vaderland;

Laat Volk en Zouwerein,

In liefd’, verbonden zijn;

O, zegen groot en klein, met milde hand.

2

O, God wij loven U,

Vader wij brengen U,

Prijs, eer en dank,

U, die al’t goede zend’t

En’t kwade van ons wendt;

Zalig is’t volk dat kend’t

Het blij geklank.
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3

Gij aller vorsten Heer,

Uw Heil daal gunstrijk neer,

Op troon en rijk!

Bij vreed en veiligheid,

Voorspoed en Vrughtbaarheid’t

Zoek de God’s Zaligheid’t

Zoo koom’ Uw rijk! 

Ons kan duidelik uit die woorde van die volkslied die Christelike karakter van die 
Griekwavolk sien. Die volkslied is in die vorm van ’n gebed tot God.
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Samevattend

H
ierdie poging om ’n beeld van die Griekwavolk te gee is glad nie bedoel om 
volledig te wees nie. Dit is hoofsaaklik geskoei op die boek Forgotten but not 
buried van dr Aäron Martin William Messelaar, tesame met ander bronne wat 
geraadpleeg is. Daar kan nog baie oor die Griekwa geskryf word, hoewel daar 

rééds heelwat geskryf is. Hierdie geskrif is bedoel om in skole en by ander organisasies 
versprei te word om mense ’n opsommende beeld te gee van die rol wat die Griekwas oor die 
eeue heen gespeel het. Miskien inspireer dit baie om na hul eie geskiedenis te kyk en hulle 
oorspronklike wortels op te soek.

Die hoop word uitgespreek dat die historiese verwysings bevredigend is, aangesien die 
geskiedenis van die inheemse volke hoofsaaklik tweedehands, selfs derdehands opgeteken 
is. Omdat die kultuur van die eerste nasies hoofsaaklik mondelings van geslag tot geslag 
oorgedra is, het baie stories wat nie opgeteken is nie, verlore gegaan.

Soos iemand eenkeer gesê het: Terwyl die leeus en ander diere nie 
kan praat en self hulle verhale kan vertel nie, moet ons maar 
die liegstories van die jagters glo!

Terwyl die leeus 

en ander diere nie kan 

praat en self hulle verhale 

kan vertel nie, moet ons 

maar die liegstories van 

die jagters glo!
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