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Ek het al baie oor hierdie 

droogte gedink en tot die 

gevolgtrekking gekom, 

die Here se hand is 
toe vir reën omdat 

hy ‘n oorlog wil 
voorkom. Al hierdie 

praatjies van grond afvat 

sonder vergoeding…die 

haatspraak…dit is mos 

skietgoed vir ‘n oorlog. 

Wie sal dan ‘n plaas 
vat waar daar nie 

water is nie? 
Die Here het die droogte 

gestuur as buffer tussen 

onse mense, om die 

oorlog te voorkom.

Dis die mening van Anthony Bernardus, plaasbestuurder by Balmoral Boerdery buite 
Ladismith in die Klein-Karoo wat tot onlangs nog meer as 300 hektaar se spog uitvoervrugte 
gelewer het. Balmoral, wat uit ses plase in die Hoekovallei bestaan, is onlangs as 
reddingsbesigheid geregistreer. Bernardus lyk effens verslae waar hy in ‘n boord vol dooie 
bome staan. Die droogte van die afgelope drie jaar het sy slagoffers geëis.

Mens, boom en gees. 

’n Bobbejaan koggel luidrugtig, terwyl sy trop skaars 100 meter verder vernielsugtig dooie 
takke breek. “Drie jaar gelede sou ek hulle nog verjaag het, maar nou kan hulle maar maak 
en breek nes hulle wil,” sê hy terwyl hy in die stof skop-skop. 
Bernardus was ‘n polisieman voordat hy homself 19 jaar gelede met hart en siel in landbou 
gestort het. In die “goeie ou dae” het hy maklik vier plukspanne op die plaas Hartmansleegte 
ingestuur om al die vrugte betyds in die pakstoor te kry. 

Die afgelope twee jaar was nie een plukspan op die plaas nie. Vandag is elke boom op die 
plaas dood. Boorde vol Songold, Ruby Gold, Laetitia - alles uitvoervrugte. Die vyf gesinne wat 
nog op die plaas woon, kry twee maal ‘n week drinkwater wat deur ‘n waterkar afgelewer 
word. Hulle word waarskynlik binnekort na die dorp verskuif.”

“

Anthony Bernardus en 
Corné Saaiman van Balmoral 
Boerdery in ‘n dooie boord 
op Hartmansleegte. Die plaas 
het drie jaar gelede laas 
water gekry, en al die bome is 
intussen dood.



Ladismith wat bekend is vir sy uitvoer steenvrugte, is geleë in ‘n reeks vrugbare 
valleie aan die suidelike kant van die Swartberg, met die kenmerkende Towerkop 
piek wat oor die dorp waghou. In 1852 is die plaas Elandsvlei vir die dorp opsy gesit, 
en dit het in 1862 ‘n munisipaliteit geword. Die dorp is vernoem na Lady Juana María 
Smith, die vrou van Sir Harry Smith en val tans onder die Kannaland Munisipaliteit.

Hoewel water nog altyd skraps was in die streek, het landbouers deur dekades verskeie 
droogtes en die 1930 depressie oorleef. Die dorp se hoofwaterbron lê in die Swartberg. In 
2010 is boorgate gesink om tydens noodtoestande te help met watervoorsiening.
In 2016 het die streek ‘n buitengewone warm seisoen beleef en die water het begin taan. Die 
boorgatpompe is toe aangeskakel en sedertdien word die dorp en streek van boorgatwater 
voorsien, terwyl die landbouers beurtwater kry.

Die droogte is ‘n verskriklike ding, mymer hy. “Vir my is landbou nie net ‘n werk 
nie. Dit is my lewe. Ek dink in die boord. Ek bid in die boord. Die boom 
is ‘n lewendige ding, net soos ‘n dier. Die Here het gesê ons moet kyk na 
die diere en die veld. Om te sien hoe boompies van loottyd af volwasse 
bome word wat pragtige vrugte dra, net om dan te vrek. Dis vreeslik. 
Ek weet nie wat nou gaan gebeur nie. Dit vat aan jou siel. Ek was die 
broodwinner. Wat is ek nou? Ek trek UIF (werkloosheidsversekering). 
Gelukkig het my vrou nog werk…Die toekoms is duister.”

Bernardus is een van die meer as 500 werkers (permanent en seisoenaal) wat op Balmoral 
Boerdery gewerk het en tans werkloosheidsversekering kry. Einde Januarie kom die geld 
ook tot einde. 

“My vraag aan die regering is, hoekom hierdie gebied nog nie tot 
rampgebied verklaar is nie? Hoe droog moet dit dan nou wees, en hoe 

lank moet hy ons wurg voordat hulle dit as rampgebied verklaar?”

Daar is nie eens geld om die 
dooie bome te verwyder nie.



Corné Saaiman 
van Balmoral 
Boerdery op ‘n 
damwal op die plaas 
Hartmansleegte. Die 
dam het laas in 2016 
water ingehad.



Die droogte het ‘n verwoestende uitwerking op die streek, meen Ben Kotzé eienaar van die 
plaas Sunnyside en bestuurder van Longacre ‘n droogvrugtefasiliteit op Ladismith.
Augustus 2019 was die derde jaar in ‘n ry wat daar nie genoeg water vir sy plaas was nie. “Die 
plaasdamme self is tans 20% vol en dit is amper die einde van die reënseisoen,” sê Kotzé. “In 
normale jare is al die damme teen September, einde Oktober, vol.” 

Kotzé het met pere, perskes, appelkose en ook groentesaad geboer. “Ons het aanvanklik 
sommige ou boorde uitgetrek en begin om groentesaad te kweek, maar ons het nou ook 
hiermee tou opgegooi. Daar is eenvoudig nie water nie.”

Van die totale 78 hektaar van vrugteboorde en groentesaad wat 
voorheen op Sunnyside besproei is, word tans gespartel om sowat agt 
hektaar peerboorde aan die lewe te hou. “Die steenvrugboorde is almal 
dood, behalwe die jong boompies wat in 2016 geplant is. Dié word nog 
aan die gang gehou.”

Vir die kommersiële landbouers wat die waterbron met Kannaland 
munisipaliteit deel is dit nie moontlik om langtermyngewasse te 
verbou, voordat die wateropgaarkapasiteit van die dorp nie verbeter 
nie, meen hy.

Met die droogfasiliteit gaan dit relatief goed ten spyte van die 
omstandighede. “Die droogfasiliteit is arbeidsintensief. Alles word met 
die hand gedoen,” sê hy. “Op ‘n goeie dag is hier tot 400 werkers by die 
aanleg. Met die droogte is die seisoene korter, die vrugte minder, en 
het ons minder hande nodig. Tans is hier 30 permanente werkers.”

Geen Droogtehulp

Vier jaar gelede het hy nog tussen 1200 en 1500 ton vrugte ‘n jaar gepluk. In 
2018/2019 was dit ‘n skamele 350 ton, ‘n allemintige afname van 70%.

Ben Kotzé op Sunnyside met dooie boorde in die 
agtergrond.

Soos grafstene op die land staan die dooie vrugtebome in 
die warm son op Sunnyside.



Volgens Kotzé word die hele Ladismith streek aan die gang 
gehou deur landbou. 

“Wat hier gebeur is ‘n tragedie. Die 
droogte beteken daar is ‘n afname aan 

seisoenale werk soos pluk, snoei, en 
pak. Die mense sit eenvoudig by hulle 

huise. Daar is geen werk nie. 
Tot op hede, het die staat 
geen droogtehulp aan die 

vrugteboere gegee nie.”

Daar was sprake van werkskeppingsprojekte, maar volgens Kotzé 
is hierdie bloot “pleistertjies”. “As jy nie primêre produsente op 
hulle grond hou nie, gaan die ekonomiese situasie nie verander 
nie. Ons het langtermyn volhoubare oplossings nodig.”  
Maar Kotzé bly positief. “Indien daar nog vinnig ‘n paar kritieke 
besluite geneem word, dan kan mens nog die skip omdraai. Ons 
geloof dra ons elke dag hierdeur.”
 
Kotzé wys na sy huistuin waar ook alles gevrek het. “Daar is net 
klippe oor. Ek het dit altyd geniet om in die veld te gaan stap, 
maar nou vrek selfs die gwarriebos en taaibos. Dit is morbied.”

’n Familielid van ’n plaaswerker sit in die son voor hulle huis op 
Hartmansleegte – die plaas word binnekort ontruim



Altyd Hoop

Vir Matthys van der Merwe van die plaas Spera in 
die Hoekovallei, bring Oktobermaand ‘n vloed van 
bekommernis. “As dit teen Oktober nog nie gereën 
het nie, sal ek die oes moet afgooi om die bome 
te probeer red, of ek sal die stootskrapers moet 
instoot om van die bome ontslae te raak…Ek kan 
nie bekostig om nog een sent op die bome te 
spandeer nie.”

Van der Merwe wat se familieplaas ‘n lang en 
luisterryke geskiedenis het, is moedeloos. Sy 
oupa Kobus van der Merwe was per slot van sake 
die eerste appelkoosboer in die Hoekovallei. Tot 
onlangs toe, was Ladismith beroemd vir appelkose.

“Ons verstaan dat die regering droogtehulp aan veeboere verskaf, maar hoeveel werkers word in diens geneem vir een 
kudde? Miskien een? Tot op hede het geen vrugteboer waarvan ek weet, ‘n sent droogtehulp van die regering gekry 

nie. Dit, terwyl vrugteboere groot werksverskaffers is.”

Spera, wat “altyd hoop” beteken, was ‘n spog uitvoerplaas met 32 hektaar 
vrugteboorde wat voorheen ongeveer 80 werkers in diens geneem het. Van der 
Merwe moes reeds 30% van sy boorde uithaal. Nodeloos om te sê, is daar net meer 
as 20 werkers oor.

“In die Hoeko is ons gewoond daaraan om met min water te boer, maar na die 
lang hittegolf van 2016 en die daaropvolgende twee jaar se droogte, is alle reserwes 
opgedroog.” Landbouers in die vallei kry beurtwater. Van der Merwe kry elke negende 
dag, drie ure se water. “Die afgelope drie jaar egter, is die waterdruk ontsettend laag, 
gevolglik is dit heeltemal onvoldoende om uitvoervrugte mee te kweek.” 

Ironies genoeg dateer die water regulasie wat tans in die Hoekovallei geld uit 1923, 
toe C.J. Langenhoven ‘n hofsaak vir Spera teen ‘n buurman gewen het. Skuins onder 
Van der Merwe se huis, staan die historiese gebou waar Langenhoven skoolgegaan 
het. Hy het ook op Spera groot geword.

Die historiese huisie op Spera 
waar Langenhoven skool 

gegaan het.

C.J. 
Langenhoven 
is in die 
Hoekovallei 
gebore, en 
het sy eerste 
kinderjare op 
die plaas Spera 
deurgebring.

Matthys van der Merwe 
van Spera het hoop 

maar ook ‘n magdom 
bekommernis.



“Die kombinasie van die warm winters, klimaatsverandering, en die droogte het 
hierdie ramp veroorsaak. Ons frustrasie is dat ons geen subsidies of ondersteuning 
van die regering kry nie,” sê Van der Merwe. “Subsidies vir besproeiings-
infrastruktuur, diesel, kunsmis, deklae, en nette sou byvoorbeeld 
baie help. Onder die huidige omstandighede is vrugteboerdery 
eenvoudig onbekostigbaar. Landbou is die ruggraat van Ladismith 
se ekonomie. Daarsonder is daar eenvoudig nie werk nie.”

Balmoral Boerdery in die Hoekovallei was een van die grootste werkgewers van 
die omgewing. Dié besigheid is onlangs onder ‘besigheidsredding’ geplaas. Corné 
Saaiman, van Balmoral kry sedert Maart saam met 187 permanente werkers 
werkloosheidsversekering (UIF). Sy pa, Frederik Saaiman, was op sy dag die grootste 
appelkoosuitvoerder in die Suidelike Halfrond en een van die grootste pruimverskaffers 
in Suid-Afrika. Balmoral was sinoniem met die uitvoer van steenvrugte soos perskes, 
pruime, appelkose, asook vye. 

Die familieboerdery van ongeveer 300 hektaar het deernisplaas status, met ander 
woorde “die situasie is benard”. “Op van die eenhede was daar twee jaar gelede laas 
water vir besproeiing,” sê Corné Saaiman. “Met die droogte, het ons onsself in ‘n 
finansiële verknorsing ingeboer en kan aktiwiteite nie meer voortgaan nie.” 

Hulle het reeds meer as 120 hektaar vrugteboorde verloor. “Dit beteken ons biologiese 
bate is dood.” Intussen probeer Balmoral lopende kostes delg deur toerusting te 
verkoop.  Hy verwag dat Eskom enige dag hulle krag gaan afsny en dat alles dan finaal 
tot stilstand gaan kom. Die orige hektare sal dan nie besproei kan word nie.

Vrugte skep werk

“Ons is in ‘n oorlewingsmodus. Dit is nie lekker om nie jou 
verpligtinge te kan nakom nie, wat nog te sê van die oorloopskuld 
van die vorige droogtejare wat net meer en meer word,” sê hy.



Volgens Saaiman het hy ‘n kudde beeste waarvoor hulle in die verlede wel droogtehulp 
ontvang het. “Ek het kwalik een werker wat na die beeste omgesien het, maar vir die vrugte 
is daar nie finansiële hulp of subsidies beskikbaar nie. Hoe vergelyk jy een werker teenoor 
500 oestydwerkers? Ek het in elk geval die kudde nou verkoop. Ten minste kon ons nog 
geld kry vir die beeste, maar vir ‘n dooie boom kry jy niks nie. Dit kos boonop geld om 
dooie bome te verwyder en sou jy weer aanplant, moet jy die eerste drie jaar sonder enige 
inkomste regkom. Ons landbougrond se waarde het baie gedaal.  Ons pakstoor was die 
trots van ons besigheid. Eens het vragwaens die verpakkingsmateriaal kom aflewer, maar 
die afgelope seisoen was die oes so klein dat ons sommer die verpakkingsmateriaal op ‘n 
bakkie kon laai.”

Buiten swak oesvolumes, was die vruggrootte ook ‘n groot probleem wat minder gepakte 
kartonne opgelewer het. Klein vruggrootte is ’n tipiese droogte tendens, omdat die 
oppervlakwater te min is, sê hy. “Vrugte onder ’n sekere grootte kan nie uitgevoer word nie. 
Dit het tot groot verliese gely omdat daar nie goeie markte vir klein vrugte is nie.”

Saaiman het die afgelope paar maande verskeie vertoë aan die regering gerig, maar kry 
geen positiewe antwoorde nie, en weinig hulp. 

Die droogte 
het ons geknak. 

Ek wil hê die 
regering moet 
onderskeid tref 

tussen landbou en 
maatskaplike hulp. 
Die werkers het vir ‘n paar 

maande kospakkies gekry, 

maar dié het ook sonder 

enige kommunikasie 

in Augustus 2019 

skielik opgedroog. Die 

belangrikste is om die 

werkgewers nou te 

ondersteun, sodat 
ons weer kan werk 

verskaf aan ons 
gemeenskap. 

Wat nou? ’n Groep landbouwerkers van Zoar wat vir Balmoral 
Boerdery gewerk het, en tans UIF kry. Van links: Marilyn Titus, 
Magrieta Claassen, Shireen Armadien, Anthony Bernardus, 
Abraham Daniëls en Abraham Jantjies.

”

“



Uitkoms?

Bernardus en ander werkers van Balmoral Boerdery sê hoewel hulle bewus 
was van die droogte het hulle bly hoop dat daar uitkoms sou wees. Marilyn 
Titus pakhuiswerker op Balmoral meen die ministers en die regeringsmense 
was hier op die dorp, maar het net leë beloftes gemaak. 

“Daar was praatjies gewees van hoe hulle ons sou help, maar 
daarvan het niks gekom nie. Ek is ‘n enkelouer. Die droogte 
is verskriklik vir ons almal, veral die mense van Zoar (’n 
gemeenskap buite Ladismith) is afhanklik van plaaswerk.”

Rachel Opperman van Hartmansleegte se oë skiet vol trane wanneer sy oor 
haar werk praat. 

“Ek ken net die vrugtewerk. Ek werk al meer as 20 jaar vir 
Balmoral. Die werk was altyd volop. Dit was ‘n groot skok toe 
ons hoor daar is nie meer werk nie. Die UIF is nie genoeg om 
van te oorleef nie, ek kan nie al my skulde delg of selfs my 
doodsgenootskap betaal nie. Ons het nie geld om kos te koop 
nie. Ek wil net weer werk. Dit is al wat ek wil doen. As ek nie 
werk nie, dink ek te veel.”

“Niemand van ons wil bakhand staan nie, maar ons het hulp 
dringend nodig. Die vrugtebedryf is arbeidsintensief en bied 
goeie werkskeppingsgeleenthede. Niks anders gaan ons 
gemeenskap red nie. Ons moet weer opstaan, herkapitaliseer 
en weer boer.” - Corné Saaiman 

Marilyn Titus is ‘n enkelouer en was voorheen ‘n pakhuiswerker 
vir Balmoral Boerdery. Sy meen die regering het hulle in die steek 

gelaat.

Rachel Opperman wat meer as 20 jaar vir Balmoral Boerdery 
gewerk het, en tans werkloosheidsversekering kry.



Jeremy Afrikaner wat  18 jaar lank op Hartmansleegte gewerk en 
gewoon het, sit in die son voor die huisie wat hy binnekort moet 
ontruim. Hy is een van die werkersgesinne wat waarskynlik dorp 
toe moet trek. “Daar  is nie water hier nie. Ons kry twee 
keer ‘n week waterkar water. Ek weet nie wat ons gaan 
maak nie, maar ek moet seker maar my lot berus.”

Jeremy Afrikaner voor sy huis op Hartmansleegte waar hy 18 jaar 
gewoon en gewerk het. Hy moet binnekort na die dorp te trek, 
omdat daar nie water op die plaas is nie.

Die waterkar wat twee maal ‘n week water vir die plaasbewoners op 
Hartmansleegte bring.

Berekeninge wat deur die boerevereniging van die streek gemaak is, dui daarop dat meer as R20 miljoen se lone nie hierdie seisoen 
aan werkers uitbetaal gaan word nie. Geld wat gewoonlik in die plaaslike ekonomie teruggeploeg is. Ongeveer 1000 gesinne 
word deur die arbeidskrisis geraak. In die hele streek is meer as 300 hektaar vrugteboorde reeds 

uitgehaal. Sommige boere het nie eens geld om die dooie bome te verwyder nie en daar is nou vrese onder die gemeenskap dat 
dit tot ‘n pesuitbraak in die streek kan voer. Dit, terwyl die een besigheid na die ander op Ladismith hulle deure sluit.


